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TUNANETRA UNTUK OLAHRAGA ATLETIK NOMOR JALAN CEPAT 
 

Oleh: Ahmad Burhanudin, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 

burhanudinahmad86@gmail.co.id. 

 

Abstrak 

Pengembangan alat pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan permasalahan yang ada di SLB yaitu 

sedikitnya alat bantu pembelajaran olahraga atletik nomor jalan cepat yang digunakan oleh tunanetra. Alat bantu 

yang biasa digunakan dalam pembelajaran jalan cepat adalah tali. Maka dari itu dibuat alat bantu pembelajaran yang 

bertujuan untuk membantu guru dalam pengajaran olahraga atletik nomor jalan cepat pada tunanetra serta menjadi 

strategi dalam menarik minat siswa untuk bisa berolahraga. Penelitian ini menghasilkan sebuah tongkat yang telah 

di modifikasi sesuai dengan mobilitas gerak tunanetra. 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, 

pembuatan produk, validasi ahli, revisi produk, produk akhir, uji coba penelitian. Subyek penelitian ini adalah siswa 

SLB Negeri 1 Bantul kelas tunanetra. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan instrumen berupa angket. 

Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah alat bantu pembelajaran tongkat dengan sistem kerja line follower 

berbasis atmega 32 pada anak berkebutuhan khusus tunanetra untuk olahraga atletik nomor jalan cepat. Alat bantu 

pembelajaran ini mendapat penilaian dari ahli adalah baik dengan persentase sebesar 80%. Berdasarkan uji coba yang 

dilakukan di SLB Negeri 1 Bantul alat bantu pembelajaran ini mendapat persentase sebesar 82% dan dikategorikan 

“sangat baik”. Dengan demikian alat bantu pembelajaran tersebut layak untuk digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran bagi siswa. 

 

Kata Kunci: Alat Bantu, Pembelajaranm, Tongkat, Sistem Kerja Line Follower, Jalan Cepat, Tunanetra 

 

 

Abstrack 

The development of learning tools is based on the problems in inclusive schools as there is only 

limitedlearning tool for the racewalking athletics which is rarely used by the blind students. The tools that are used 

in race walking learning arethe ropes. Therefore,the creation of learning tool aims to assist theteachers in teaching 

the race walking for the blind students as well as a strategy to attract the students to do some exercise. The research 

produces a stick that has been modified in accordance with the mobility of the blind students’ moves. 

This research was a kind of research and development. The research method employed the research and 

development. The research was done in several steps, such as: identification of potential and problems, information 

gathering, product design, product manufacturing, expert validation, product revision, the final product, and research 

trial. The research subjects were the blind students of SLB 1 Bantul. The data collection techniques were using a 

questionnaire instrument. 

From the results of this study, it generates a stick learning tool with the system of line follower based on 

atmega-32 microcontroller on the blind students with special needs for the race walking. This learning tool gets the 

assessment from the expert in the category of good with the percentage at 80%. Based on tests conducted in SLB 

Negeri 1 Bantul, this learning tool gains the score at 82% and it is categorized as "very good". Thus, the learning tool 

is feasible to use as a learning tool for the students. 

 

Keywords:Tools, Learning, Stick, System of Line Follower, Race Walking, Blind 
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PENDAHULUAN 

 

Bagi orang normal, melakukan mobilitas 

dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak menemui 

hambatan dan kesulitan. Seseorang dapat pergi dari 

satu tempat ke tempat lain yang diinginkan dengan 

cepat, untuk mencari dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Selain itu, orang normal juga bisa 

berolahraga dengan nyaman karena tidak memiliki 

kekurangan panca indera. 

Orang yang memiliki kekurangan panca 

indera biasa disebut dengan Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK). Aqila Smart (2012:33) menyatakan 

ABK di bagi menjadi 7 jenis, yaitu tunarungu 

(gangguan indera pendengaran), tunanetra 

(gangguan indera penglihatan), tunadaksa 

(gangguan kelainan fisik), tunagrahita (retardasi 

mental), tunalaras (gangguan pengendalian emosi 

dan kontrol sosial), autis (gangguan sosial yang 

mengakibatkan sulit komunikasi secara normal) dan 

down syndrome (salah satu bagian dari tunagrahita 

yang memiliki ciri tinggi badan relatif pendek, 

kepala mengecil, hidung datar seperti orang 

Mongolia). 

Tunanetra bisa memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari walaupun mobilitasnya tidak sama 

dengan orang normal dengan empat indera yang 

masih berfungsi. Biasanya orang tunanetra dibantu 

dengan menggunakan alat untuk menunjang 

kegiatannya sehari-hari. Seperti halnya dengan 

olahraga, bantuan alat untuk memaksimalkan indera 

yang bisa digunakan juga dilakukan oleh tunanetra 

agar bisa melakukan olahraga. Olahraga tunanetra 

juga dilakukan dalam pembelajaran maupun 

pertandingan. Pembelajaran olahraga atletik nomor 

jalan cepat sangat dibutuhkan dan wajib diajarkan di 

SDLB, SMPLB dan SMALB. Materi tersebut sudah 

tercantum dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar kurikulum 2006. 

Berdasarkan KI dan KD, sudah jelas bahwa 

materi atletik merupakan salah satu materi wajib 

yang harus diajarkan kepada siswa. Namun guru 

pendidikan jasmani di SLB kekurangan media 

untuk memotifasi siswanya. Media yang sudah ada 

biasanya seperti tali dan suara. Berdasarkan 

wawancara penelitian dengan guru SLBN 1 Bantul 

alasan siswa kurang motivasi dalam pembelajaran 

adalah (1) belum ada media/alat bantu pembelajaran 

yang bisa memotivasi siswa untuk melakukan 

olahraga atletik, (2) olahraga yang diajarkan 

monoton. Pada dasarnya pembelajaran olahraga di 

dalam SLB sangatlah berbeda dengan sekolah 

umum lainnya. Pembelajaran dalam SLB hanya 

memfokuskan pada kesenangan siswa. Bisa 

dikatakan siswa berolahraga satu cabang saja. 

Padahal berbagai macam olahraga bisa diajarkan 

oleh guru termasuk atletik. 

Kurangnya cabang olahraga yang bisa 

diikuti oleh kalangan tunanetra membuat 

perkembangan penjas bagi tunanetra sangat di 

butuhkan. Sebenarnya sudah ada beberapa olahraga 

yang familiar bagi anak berkebutuhan khusus 

tunanetra diantaranya sepak bola, catur khusus 

tunanetra dan atletik nomor lari. Walaupun sudah 

ada beberapa media ataupun alat bantu yang 

digunakan dalam pembelajaran ataupun berolahraga, 

pengembangan ilmu olahraga untuk tunanetra 

sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya media dan alat bantu olahraga yang bisa 

digunakan oleh tunanetra dalam berolahraga. 

Penerapan pengkombinasian berbagai ilmu dengan 
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olahraga harus terus dilakukan agar menemukan 

inovasi-inovasi alat atapun media bantu untuk 

pembelajaran tunanetra. Anak berkebutuhan khusus 

tunanetra memang sangat bergantung dengan alat 

yang mampu membantunya untuk bergerak. 

Dengan keadaan yang dialami dan dengan tidak 

berfungsinya salah satu panca indera yaitu mata, 

maka tunanetra mengalami hambatan dan 

keterbatasan dalam bergerak.  

Kemampuan penglihatan sangat 

berpengaruh terhadap pembelajaran olahraga. Maka 

dari itu untuk membantu anak berkebutuhan khusus 

tunanetra bergerak dan berjalan dibuat alat bantu 

pembelajaran tongkat dengan sistem kerja line 

follower berbasis mikrokontroler Atmega 32 pada 

anak berkebutuhan khusus tunanetra untuk olahraga 

atletik nomor jalan cepat. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan inovasi baru dalam pembelajaran. 

selain itu untuk menumbuhkan semangat bagi anak 

berkebutuhan khusus tunanetra untuk berolahraga. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian research 

and development dengan metode purposive 

sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan penyebaran angket. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 

Mei – 6 Juni 2015. Peneletian ini dilaksanakan di 

SLB N 1 Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa tunanetra di SLB N 1 Bantul yang berjumlah 

16 siswa dan sampel 11 siswa dengan pertimbangan 

tertentu. 

Instrumen dan Teknik Pengambilan Data 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah berbentuk angket. 

Angket digunakan untuk mengumpulkan data dan 

evaluasi ahli dari uji coba. Kepada ahli dan siswa 

diberikan kuisioner yang berbeda. Kuisioner ahli 

dititik beratkan pada produk pertama yang dibuat, 

sedangkan kuisioner siswa dititik beratkan pada 

kenyamanan dalam menggunakan. 

 Pelaksanaannya uji coba yaitu dengan 

mengujicobakan alat kepada siswa kemudian 

memberikan angket untuk diisi guna mengetahui 

penilaiannya. Pada saat proses pengisiian, siswa 

dipandu oleh penguji dalam menjawab pertanyaan. 

Lama pengisian angket ditunggu pada saat 

pengisian dengan tidak memberikan pengaruh pada 

setiap responden pada saat pengisian. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan 2 tahap. Langkah-langkah dalam 

analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Mengubah nilai kategori menjadi skor 

penilaian. 

Penilaian yang berupa nilai kategori 

kemudian diubah menjadi skor penilaian (Sugiyono, 

2009: 93-94). Pengubahan nilai kategori menjadi 

skor penilaian dengan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 1. Skor Penilaian Kualitas Media 

No Kategori Skor 

1 Sangat Kurang  (SK) 1 

2 Kurang Baik (KB) 2 

3 Cukup Baik  (CB) 3 

4 Baik  (B) 4 

5 Sangat Baik  (SB) 5 

 

Tabel 2. Skor Penilaian Tanggapan Siswa 

No Kategori Skor 

1 Sangat Tidak Setuju  (STS) 1 
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2 Tidak Setuju  (TS) 2 

3 Ragu-Ragu  (RR) 3 

4 Setuju  (S) 4 

5 Sangat Setuju (SS) 5 

 

2. Menganalisis skor dengan cara menghitung 

skor yang diperoleh dari penelitian dibagi skor 

ideal untuk seluruh item dikalikan 100% 

Menganalisis skor dengan cara menghitung 

skor yang diperoleh dari penelitian dibagi jumlah 

skor ideal untuk seluruh item dikalikan 100% 

(Sugiyono, 2009: 95). 

Tabel 3. Kategori Penilaian Kualitas Media dan 

Tanggapan Siswa 

No 
Tingkat 

Penilaian 
Kategori 

1. 0% - 20% Sangat Kurang 

2. 20,1% - 40% Kurang 

3. 40,1% - 60% Cukup Baik 

4. 60,1% - 80% Baik 

5. 80,1% - 100% Sangat Baik 

 

Secara matematis dapat dinyatakan dengan 

persamaan: 

 
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚
× 100% 

(Sugiyono, 2009 : 95) 

HASIL PENELITITAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Produk dalam penelitian ini berupa alat 

bantu pembelajaran olahraga atletik nomor jalan 

cepat untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra. 

Alat bantu pembelajaran ini mendapatkan 

presentase 69,05% pada tahap I dan 80% pada tahap 

II dari ahli dan termasuk dalam kategori baik. 

Berikut disajikan tabel dan diagram hasil penilaian 

ahli. 

Tabel 4. Skor Penilaian oleh Ahli Tahap I dan II 

No. Aspek yang dinilai 
Skala penilaian 

Tahap I Tahap II 

1. Aspek tampilan 71,43% 80% 

2. Aspek pemograman 66,67% 80% 

Rerata persentase 69,05% 80% 

Kategori Baik Baik 

 

 
Gambar 1. Bagan Skor Penilaian oleh Ahli Tahap I 

dan II 

 

Hasil dari penilaian uji coba kelompok kecil 

mendapatkan presentase 82% dan termasuk dalam 

kategori sangat baik. Berikut disajikan tabel dan 

diagram hasil penilaian uji kelompok kecil. 

Tabel. 16 Kualitas Produk pada Uji Coba 

Kelompok Kecil 
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Gambar 2. Kualitas Produk Alat Bantu 

Pembelajaran pada Uji Coba Kelompok Kecil 
 

PEMBAHASAN 

Pengembangan alat pembelajaran tongkat 

dengan sistem kerja line follower berbasis 

mikrokontroler atmega32 pada anak berkebutuhan 

khusus tunanetra untuk olahraga atletik nomor jalan 

cepat ini didesain dan diproduksi menjadi sebuah produk 

berupa alat pembelajaran yang dikemas guna membantu 

kebutuhan anak tunanetra untuk berolahraga. Kebutuhan 

olahraga tunanetra sangat dibutuhkan guna menjaga 

kesehatan bahkan bisa juga untuk terapi. 

Penelitian ini mengadopsi metode yang 

dikembangkan oleh Sugiyono (2012), karena ditinjau 

dari langkah-langkah penelitiannya sangat cocok untuk 

menciptakan suatau produk alat pembelajar. Prosedur 

langkah-langkah tersebut yaitu: (1) Identifikasi Potensi 

dan Masalah, (2) Pengumpulan Data/Bahan, (3) Desain 

Produk, (4) Pembuatan Produk, (5) Validasi Produk, (6) 

Tahap Uji Coba Terbatas, (7) Revisi Produk. Penelitian 

ini bertujuan untuk menghasilkan produk yaitu alat 

pembelajaran tongkat dengan sistem kerja line follower 

berbasis mikrokontroler atmega32 pada anak 

berkebutuhan khusus tunanetra untuk olahraga atletik 

nomor jalan cepat.  

Produk dikembangkan dengan aplikasi 

Diptrace, Corel Draw X4 dan Bascom AVR dengan 

dibantu oleh saudara Ahmad Arif dan Dedi Dwi Sudar 

mahasiswa UGM jurusan Eliens. Setelah produk awal 

dihasilkan maka selanjutnya produk dievaluasi kepada 

para ahli melalui validasi dan perlu diuji cobakan kepada 

tunanetra. Tahap evaluasi dilakukan kepada ahli yang 

besangkutan dengan alat/media pembelajaran. 

Sedangkan tahap penelitian dilakukan dengan uji coba 

kelompok kecil. 

Proses validasi ahli yang bersangkutan dengan 

alat/media pembelajaran didapatkan data, saran, dan 

masukan untuk memperbaiki kualitas produk yang 

sedang dikembangkan. Dalam proses validasi alat bantu 

pembelajaran tongkat ini, peneliti melalui 2 tahap 

validasi yaitu tahap I dengan persentase nilai 69,05% dan 

tahap II dengan persentase nilai 80%. Data validasi tahap 

I digunakan sebagai dasar untuk merevisi untuk ke tahap 

II, hingga pada akhirnya produk dinyatakan siap untuk 

diuji cobakan.  

Uji coba dilakukan dengan satu tahap, yaitu 

tahap uji coba coba kelompok kecil mengingat 

keterbatasan siswa tunanetra di SLB 1 Bantul. Uji coba 

kelompok kecil dilakukan oleh 11 siswa dengan 

mendapat persentase nilai 82% dan termasuk dalam 

kriteria sangat baik. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini 

dihasilkan produk “Alat Bantu Pembelajaran 

Tongkat dengan Sistem Kerja Line Follower 

Berbasis Atmega 32 pada Anak Berkebutuhan 

Khusus Tunanetra untuk Olahraga Atletik Nomor 

Jalan Cepat” dengan kategori sangat baik dan layak 

untuk digunakan sebagai alat bantu pembelajaran 

atletik nomor jalan cepat untuk tunanetra.  
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Implikasi dan Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian 

ini mempunyai beberapa implikasi secara praktis 

diantaranya: 

1. Guru lebih mudah dalam menyampaikan materi 

atletik nomor jalan cepat untuk tunanetra. 

2. Motivasi guru dalam menyapaikan 

pembelajaran bertambah dengan adanya 

inovasi alat bantu pembelajaran. 

3. Mempermudah siswa dalam mengenal olahraga 

atletik nomor jalan cepat. 

4. Motivasi siswa untuk belajar olahraga atletik 

nomor jalan cepat di SLB semakin bertambah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang 

dapat disampaiakn adalah sebagai berikut:   

1. Bagi guru SLB agar bisa membanfaatkan alat 

bantu pembelajaran ini agar murid bisa semakin 

termotifasi dalam pembelajaran khususnya 

olahraga. 

2. Bagi peserta didik, agar lebih berfikir untuk 

bisa beradaptasi dengan alat bantu 

pembelajaran.  

3. Bagi praktisi alat/media pembelajaran, agar 

dapat menguji tingkat keefektifannya dalam 

pembelajaran dengan melakukan penelitian-

penelitian terhadap alat bantu pembelajaran 

bagi tunanetra yang lebih bervariasai.  

4. Bagi mahasiswa pendidikan jasmani kesehatan 

dan rekreasi, jangan ragu untuk mengambil 

judul skripsi tentang pengembangan media/alat.  

Suatu media layak atau tidak layak tergantung 

pada bagaimana mengemasnya atau 

mengembangkannya dan kepraktisan 

penggunaannya serta kesediaan alat dan tempat 

dimana kita akan menerapkannya. 
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