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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Anak Tunagrahita 

a. Pengertian Anak Tunagrahita  

Istilah tunagrahita berasal dari bahasa sansekerta tuna yang artinya rugi 

(kurang), dan grahita artinya berpikir (Mumpuniarti, 2000: 25). Tunagrahita 

mempunyai beberapa istilah, di antaranya dikemukakan oleh Inglas 

(Mumpuniarti, 2000: 25), yaitu: mental retardation, mental defeciency, mental 

defective, mentally handicapped, feebleminidedness, mental subnormality, 

amentia and oligophredia. Di Indonesia tunagrahita disebut lemah ingatan, lemah 

otak, lemah pikiran, cacat mental, terbelakang mental, dan lemah mental. 

Menurut Ibrahim (2004: 37) anak tunagrahita atau anak keterbelakangan 

mental adalah anak yang memiliki kondisi mental secara umum di bawah rata-rata 

yang timbul selama periode perkembangan dan berkaitan dengan kelemahan 

perilaku penyesuaian dirinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, fungsi sosial 

anak tunagrahita  tidak berkembang  dengan baik. 

Menurut American Psychiatric Association (2013: 33) anak tunagrahita 

atau disebut dengan IDD (Intellectual Developmental Disorder) atau gangguan 

perkembangan intelektual adalah anak yang mengalami gangguan pada masa 

periode perkembangan yang meliputi intelektual dan keterbatasan fungsi adaptif 

dalam konseptual, sosial, dan keterampilan adaptif. Oleh karena itu, anak 
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tunagrahita untuk meniti tugas perkembangannya sangat membutuhkan layanan 

dan bimbingan secara khusus (Efendi, 2006: 110).  

Bratanata (Efendi, 2009: 88), menyatakan bahwa seseorang dikategorikan 

berkelainan mental subnormal atau tunagrahita, jika memiliki tingkat kecerdasan 

yang sedemikian rendah (di bawah normal), sehingga untuk melakukan tugas 

perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik, termasuk 

dalam program pendidikannya. Menurut Edgar yang dikutip oleh Efendi, (2009: 

89), berpendapat bahwa seseorang dikatakan tunagrahita jika secara sosial tidak 

cakap, secara mental dibawah normal, kecerdasan terhambat sejak lahir atau usia 

muda, dan kematangannya terlambat. 

Anak tunagrahita adalah anak yang secara signifikan memiliki kecerdasan 

di bawah rata-rata anak pada umumnya dengan disertai hambatan dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Anak tunagrahita memiliki 

keterlambatan dalam segala bidang dan itu sifatnya permanen. Rentang memori  

pendek terutama yang berhubungan dengan akademik, kurang dapat berpikir 

abstrak dan pelik (Apriyanto, 2012: 21). 

Seseorang dikategorikan berkelainan mental dalam arti kurang atau 

tunagrahita, yaitu anak yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan yang 

sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas 

perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, termasuk 

didalamnya program pendidikan dan bimbingannya (Efendi, 2006: 9). Sedangkan 

tunagrahita menurut Lee Willerman (Suharmini, 2009: 41-42) adalah sebagai 

berikut: 
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Mental defiency, “refers to signnificantly sub average intellectual 
functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and 
manifested during the developmental period”. The most important point to 
note in this definition is that the diagnosis of mental retardation requires 
deficits in both intellectual functioning and adaptive behavior. Adaptive 
behavior refers to the capacity to perform various duties and social roles 
approciate to age and sex. Among the adaptive behavior indices for the 
young child might be self-help skills such as bowel control or dressing 
oneself; for the adult one index might be the extend to which the individual 
can work independently on a job”. 

 
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, tunagrahita 

adalah anak yang memiliki kecerdasannya di bawah rata-rata normal, mengalami 

keterbelakangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan, dan kurang cakap 

dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, sehingga memerlukan layanan dan 

bimbingan khusus dari seorang guru atau pembimbing. 

b. Klasifikasi Anak Tunagrahita 

Ada berbagai cara pandang dalam mengklasifikasikan anak tunagrahita. 

Pengklasifikasian tunagrahita ini akan memudahkan guru dalam penyusunan 

program layanan pendidikan/pembelajaran yang akan diberikan secara tepat. 

Mumpuniarti (2007: 13-17) mengklasifikasikan tunagrahita dilihat dari berbagai 

pandangan, yaitu: klasfikasi berpandangan medis, pendidikan, sosiologis, dan 

klasifikasi menurut Leo Kanner. Pengklasifikasian anak tunagrahita berpandangan 

pendidikan menurut Mumpuniarti (2007: 15) adalah mengklasifikasikan anak 

tunagrahita berdasarkan kemampuannya dalam mengikuti pendidikan atau 

bimbingan. Pengelompokan berdasarkan klasifikasi tersebut, adalah tunagrahita 

mampu didik, mampu latih, dan perlu rawat. Pengklasifikasian tersebut dapat 

dikaji sebagai berikut:  
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1) Mampu didik, tunagrahita yang masuk dalam penggolongan mampu 
didik ini setingkat mild, borderline, marginally dependent, moron, dan 
debil. IQ  berkisar 50/55-70/75.  

2) Mampu latih, kemampuan tunagrahita pada golongan ini setara dengan 
moderate, semi dependent, imbesil, dan memiliki tingkat kecerdasan IQ 
berkisar 20/25-50/55.  

3) Perlu rawat, yang termasuk dalam penggolongan perlu rawat adalah 
anak yang termasuk totally dependent or profoundly mentally retarded, 
severe, idiot, dan tingkat kecerdasannya 0/5-20/25. 
  

Pengklasifikasian anak tunagrahita berdasarkan keperluan dalam 

pembelajaran menurut Apriyanto (2012: 31-32) adalah sebagai berikut:  

1) Educable, anak dalam kelompok ini memiliki kemapuan akademik 
setara dengan anak pada kelas 5 Sekolah Dasar.  

2) Trainable, penyandang tunagrahita dalam kelompok ini masih mampu 
dalam mengurus dirinya sendiri dan mempertahankan diri. Dalam 
mendapatkan pendidikan dan penyesuaian dalam lingkungan sosial 
dapat diberikan walau sangat terbatas.  

3) Custodia, pembelajaran dapat diberikan secara terus menerus dan 
khusus. Tunagrahita dalam kelompok ini dapat diajarkan bagaimana 
cara menolong dirinya sendiri dan mengembangkan kemampuan yang 
lebih bersifat komunikatif.  

 
Sedangkan penggolongan atau klasifikasi tunagrahita untuk keperluan 

pembelajaran menurut B3PTKSM (Apriyanto, 2012: 32), adalah sebagai berikut: 

1) taraf perbatas (borderline) dalam pendidikan disebut sebagai lamban 
belajar atau slow learner dengan IQ 70-85,  

2) tunagrahita mampu didik (educabie mentally retarded) memiliki IQ 50-
70 atau 75,  

3) tunagrahita mampu latih (trainabie mentally retarded) memiliki IQ 30-
50 atau 35-55,  

4) tunagrahita butuh rawat (dependent or protoundly mentally retarded) 
memiliki IQ di bawah 25 atau 30.  

 
Seorang pedagog mengklasifikasikan tunagrahita berdasarkan pada 

penilaian program pendidikan yang disajikan pada anak. Berdasarkan penilaian 

tersebut tunagrahita diklasifikasikan menjadi tunagrahita mampu didik, mampu 

latih, dan mampu rawat (Efendi, 2006: 90-91), dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Tunagrahita mampu didik (debil). Tidak mampu mengikuti program 
pada sekolah reguler, tapi masih dapat mengembangkan kemampuan 
melalui pendidikan walapun hasilnya tidak dapat maksimal. 
kemampuan yang dapat dikembangkan pada anak tunagrahita mampu 
didik antara lain: (1) membaca, menulis, mengeja, dan berhitung; (2) 
menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain; 
(3) keterampilan sederhana untuk kepentingan kerja dikemudian hari.  

2) Tunagrahita mampu latih (imbecil). Memiliki kecerdasan yang rendah, 
sehingga tidak dapat mengikuti program pembelajaran seperti pada 
tunagrahita mampu didik. Keterampilan anak tunagrahita mampu latih  
yang dapat diberdayakan, adalah (1) belajar mengurus diri sendiri, 
misalnya makan, pakaian, tidur, atau mandi sendiri; (2) belajar 
menyesuaikan di lingkungan rumah atau sekitarnya; (3) mempelajari 
kegunaan ekonomi dirumah, dibengkel kerja (sheltered workshop), atau 
di lembaga khusus.  

3) Tunagrahita mampu rawat (idiot). Tunagrahita dengan tingkat 
kecerdasan yang sebegitu rendahnya sehingga tidak dapat mengurus 
dirinya sendiri atau melakukan interaksi sosial. Tunagrahita dalam 
golongan ini adalah yang membutuhkan bantuan orang lain dalam 
segala aktivitas hidupnya. A child who is an idiot is so intellectually 
that he does not learn to talk and usually does learn to take care of his 
bodily need. Dapat dikatakan tunagrahita perlu rawat adalah seorang 
yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.  

 
Selanjutnya adalah sistem pengklasifikasian tunagrahita berdasarkan sudut 

pandang sosiologis. Pengelompokan ini berdasarkan atas kemampuan penyandang 

tunagrahita dalam kemampuannya untuk mandiri di masyarakat atau apa yang 

dapat dilakukannya di masyarakat. Diklasifikasikan sebagai tunagrahita ringan, 

tunagrahita sedang, tunagrahita berat dan sangat berat menurut Mumpuniarti 

(2007: 15), yaitu sebagai berikut: 

1) Tunagrahita ringan, tingkat kecerdasan IQ  berkisar 50-70, lebih mudah 
dalam hal penyesuaian sosial maupun bergaul dengan orang normal 
yang lain, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih 
luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil.  

2) Tunagrahita sedang, tingkat IQ  berkisar antara 30-50, mampu 
mengurus dirinya sendiri, dapat beradaptasi dengan lingkungan 
terdekat, dapat melakukan pekerjaan yang dilkukan secara terus 
menerus tapi tetap memerlukan pengawasan.  

3) Tunagrahita berat dan sangat berat, tingkat kecerdasan IQ pada 
tunagrahita ini dibawah 30. Sepanjang hidup  bergantung pada orang 
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lain.  hanya dapat berkomunikasi secara sederhana dan dalam batasan 
tertentu  

 
Menurut Somantri (2006: 86), pengelompokan pada umumnya didasarkan 

pada taraf intelegensinya, yang terdiri atas keterbelakangan tipe ringan, tipe 

sedang, dan tipe berat. 

1) Tunagrahita Tipe Ringan 

Tunagrahita tipe ringan disebut juga maron atau debil. Kelompok ini 

mempunyai IQ antara 68-52 menurut Skala Binet, sedangkan menurut Skala 

Weschler (WISC) Memiliki IQ 69-55.  

2) Tunagrahita Tipe Sedang 

Anak tunagrahita tipe sedang disebut juga imbesil. Kelompok ini memiliki 

IQ 51-36 pada Skala Binet dan menurut Skala Wescler (WISC) memiliki IQ 54-

40.  

3) Tunagrahita Tipe Berat 

Kelompok anak tunagrahita tipe berat sering disebut idiot. Kelompok ini 

dapat dibedakan lagi antara anak tunagrahita tipe berat dan tipe sangat berat. 

Tunagrahita tipe berat (severe) memiliki IQ antara 32-20 menurut Skala Binet dan 

Skala Wechler (WISC) memiliki IQ 39-25. Tunagrahita tipe sangat berat 

(pronound) memiliki IQ di bawah 19 menurut Skala Binet dan IQ di bawah 24 

menurut Skala Weschler (WISC). 
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Berikut ini tabel 1 yaitu klasifikasi anak tunagrahita (Somantri, 2006: 108) 

Tabel 1. Klasifikasi Anak Tunagrahita Berdasarkan Derajat 
Keterbelakangannya 

Level 

keterbelakangan 

IQ 

Stanford Binet Skala Weschler 

Ringan 68-52 69-55 

Sedang 51-36 54-40 

Berat 32-20 39-25 

Sangat Berat ≤ 19 ≤ 24 

          (Sumber: Blake, 1976 Somantri, 2006: 108) 

Berdasarkan pengklasifikasian yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

penulis menyimpulkan bahwa tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis, tergantung dari sudut pandangnya. Sejalan dengan penelitian yang penulis 

lakukan, penulis membatasi pengklasifikasian tunagrahita berdasarkan pada 

kemampuan dalam menerima pendidikan atau kemapuan dalam menerima 

pelajaran, yakni: tunagrahita mampu didik atau tunagrahita ringan, tunagrahita 

mampu latih atau tunagrahita sedang, tunagrahita mampu rawat atau tunagrahita 

berat dan sangat berat. 

c. Karakteristik Anak Tunagrahita Ringan 

Menurut Lerner & Kline (2006: 16) karakteristik anak yang mengalami 

keterlambatan belajar sebagai berikut, (1) Mengalami gangguan perhatian, (2) 

Keterampilan motorik rendah, (3) Proses psikologis terbatas, (4) Kurangnya 

kesadaran fonologi, yaitu yang berkaitan dengan seluk beluk bunyi bahasa yang 

dihasilkan oleh alat ucap/mulut, (5) Kemampuan kognitif lemah, (6) Kesulitan 

berbahasa, membaca, dan berhitung, dan (7) Kurangnya keterampilan sosial. 
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Menurut American Psychiatric Association (2013: 33) anak tunagrahita 

atau disebut dengan IDD (Intellectual Developmental Disorder) atau gangguan 

perkembangan intelektual adalah anak yang mengalami gangguan pada masa 

periode perkembangan yang meliputi intelektual dan keterbatasan fungsi adaptif 

dalam konseptual, sosial, dan keterampilan adaptif, mempunyai IQ antara 68-52 

menurut Skala Binet, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 

69-55 (Somantri, 2012: 106). 

Karakteristik anak tunagrahita ringan ditandai dengan rendahnya 

intelegensi, konsep diri, kesulitan dalam proses belajar, koordinasi motorik 

rendah, keterampilan berkomunikasi kurang, dan kemampuan mengikuti arahan 

terbatas. Selain itu, anak tunagrahita juga mengalami kesulitan dalam 

memfokuskan perhatian, mengingat informasi, melakukan tugas akademis, 

menampilkan life skill dan motivasi rendah (Sumaryanti, Kushartanti, & 

Ambardhini, 2010: 37). 

Menurut Wantah (2007: 10) bahwa anak yang tergolong retardasi mental 

ringan atau tunagrahita ringan, memiliki IQ antara 50-75 dan hanya dapat 

mempelajari keterampilan setaraf tingkatan akademik sampai kelas 6 Sekolah 

Dasar (SD). Anak tunagrahita ringan memiliki kemampuan untuk berbicara, 

tetapi perbendaharaan kata-kata sangat kurang. Kurangnya perbendaharaan kata 

mengakibatkan anak tunagrahita ringan mengalami kesulitan untuk berpikir 

abstrak, tetapi anak tunagrahita ringan dapat mengikuti pendidikan baik di SD 

maupun di sekolah Luar Biasa bagian C (SLB/C). Sebagai contoh, anak yang 
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berumur 16 tahun, umur kecerdasan anak tersebut baru mencapai umur 

kecerdasan setingkat dengan anak yang berumur 12 tahun. 

Secara umum karakteristik tunagrahita menurut Efendi (2006: 98), sebagai 

berikut: 

1) Cenderung memiliki kemampuan berpikir konkrit dan sukar berpikir 
2) Mengalami kesulitan dalam konsentrasi  
3) Kemampuan sosialisanya terbatas  
4) Tidak mampu menyimpan instruksi yang sulit  
5) Kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian yang dihadapi  
6) Pada tunagrahita mampu didik, prestasi tertinggi bidang baca, tulis, 

hitung tidak lebih dari anak normal setingkat kelas III-IV Sekolah 
Dasar.  

 
Sedangkan karakteristik tunagrahita menurut Astati (Apriyanto, 2012: 34) 

adalah:  

1) Kecerdasan, kecerdasan yang dimiliki oleh anak tunagrahita sangat 
terbatas  

2) Sosial, mengalami kesulitan dalam bergaul dikarenakan 
ketidakmampuan  dalam hidup mandiri  

3) Fungsi-fungsi mental lain, anak tunagrahita cenderung mengalami 
kesulitan dalam berkonsentrasi. Sulit untuk diajak berpikir  

4) Dorongan emosi, anak tunagrahita tidak memiliki inisiatif yang positif 
dalam mempertahankan dirinya  

5) Kepribadian, kepribadian anak tunagrahita mudah digoyahkan, 
kepribadian  tidak matang  

6) Organisme, konisi fisik yang kurang sempurna, gerakan motorik yang 
lamban, tidak dapat membedakan sesuatu baik atau buruk.  

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik tunagrahita ringan antara lain sebagai berikut: (1) memiliki IQ 50-75, 

(2) mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik, keterampilan motorik, 

mental, bahasa, kecerdasan, dan sosial, (3) mengalami  keterbatasan dalam aspek 

hidupnya akan tetapi masih dapat dilatih keterampilan-keterampilan hidup yang 

sederhana. 
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2. Bermain 

a. Pengertian Bermain 

Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh kesenangan, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Ada orang tua 

yang berpendapat bahwa anak yang terlalu banyak bermain akan membuat anak 

menjadi malas bekerja dan bodoh. Anggapan ini kurang bijaksana, karena 

beberapa ahli psikologi menyatakan bahwa permainan sangat besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan jiwa anak. Menurut Sukintaka (2002: 19) bermain adalah 

aktivitas jasmani yang dilakukan dengan sukarela dan bersungguh-sungguh untuk 

memperoleh rasa senang dari melakukan aktifitas tersebut. 

Menurut Vygotsky yang dikutip Mayke (2001: 7) bermain mempunyai 

peran langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak, karena anak kecil 

tidak mampu berpikir abstrak karena bagi  meaning (makna) dan objek berbaur 

menjadi satu. Bermain juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang 

dapat  mempengaruhi kognitif anak-anak, fisik, emosional, sosial, dan 

menyediakan tempat utama untuk partisipasi sosial (Behr, Rodger, & Mickan, 

2013: 198).  

Dengan demikian bermain dalam aktivitas fisik, secara tidak langsung 

dapat mengasah kemampuan kognitifnya tanpa merasa terpaksa, atau dipaksa 

untuk mempelajarinya. Melalui bermain, anak dapat memetik berbagai manfaat 

bagi perkembangan aspek fisik-motorik, kecerdasan dan sosial emosional. Hal 

penting yang perlu ada dalam kegiatan bermain adalah rasa senang yang ditandai 

oleh tertawa. Suasana hati dari orang yang sedang melakukan kegiatan, 
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memegang peran untuk menentuan apa orang tersebut sedang bermain atau 

bukan. Jadi, walaupun kegiatan yang dilakukan sama, tetapi suasana hati dari 

orang yang terlibat dalam kegiatan itu berbeda, kegiatan tersebut bisa 

digolongkan bermain dan bukan bermain. Bermain bagi anak-anak merupakan 

kebutuhan hidup seperti halnya kebutuhan makan, minum, tidur dan lainnya, 

karena melalui bermain anak dapat mengaktualisasikan diri dan mempersiapkan 

diri untuk menjadi dewasa. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bermain adalah 

aktifitas jasmani yang dilakukan dengan sukarela dan bersungguh-sungguh untuk 

memperoleh rasa senang dan dapat mengasah perkembangan kognitif anak, fisik, 

emosional, sosial, dan menyediakan tempat utama untuk partisipasi sosial.   

b. Karakteristik Bermain 

Bermain mempunyai karakteristik yang sangat esensial. Menurut Hughes 

(2010:  4) karakteristik dari bermain yaitu, (1) bermain didorong oleh motivasi 

intrinsik, maksudnya yang mendorong anak untuk melakukan kegiatan bermain 

tersebut adalah kegiatannya itu sendiri, bukan faktor-faktor luar yang bersifat 

ekstrinsik. Misalnya dorongan dari orang tua, untuk mendapatkan hadiah,dan 

sebagainya; (2) bermain itu bersifat aktif dan bebas dapat diikuti oleh siapa saja, 

maksudnya bermain memerlukan keterlibatan aktif dari para pelakunya dan 

terbuka dapat diikuti oleh siapa saja tanpa ada paksaan dan anak yang bermain 

memiliki kebebasan untuk memilih jenis kegiatan yang ingin dilakukannya; (3) 

bermain itu menyenangkan, maksudnya bermain bisa memberikan perasaan-

perasaan positif bagi pelakunya, artinya semakin aktivitas itu menyenangkan, hal 
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tersebut semakin  merupakan  bermain;  (4) bermain lebih berorientasi pada 

proses bukan hasil yang sesungguhnya, maksudnya fokus dalam bermain adalah 

melakukan aktivitas bermain itu sendiri, bukan hasil atau akhir dari kegiatannya. 

c. Manfaat Bermain 

Menurut Yulianty (2010: 10) bermain memiliki fungsi dan manfaat untuk 

mengoptimalkan perkembangan anak, di antaranya yaitu: 

1) Bermain dapat menyeimbangkan motorik kasar seperti berlari, 
melompat, atau duduk serta motorik halus seperti menulis, menyusun 
gambar atau balok, menggunting dan lain-lain. 

2) Bermain dapat mengoptimalkan kinerja otak kanan. 
3) Bermain dapat menjadi sarana anak untuk belajar menempatkan dirinya 

sebagai makhluk sosial. 
4) Bermain bersama teman bisa membuat anak belajar memberi dan 

berbagi, serta belajar memahami nilai memberi dan menerima sejak 
dini. 

5) Bermain juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk berlatih 
merealisasikan rasa dan sikap percaya diri, mempercayai orang lain, 
kemampuan bernegosiasi dan memecahkan masalah. 

6) Bermain dapat melatih perkembangan moral dan etika pada sikap anak. 
7) Bermain dapat mengembangkan kreativitas karena dalam permainan 

anak-anak dapat menerapkan ide-ide. 
8) Bermain dapat mengembangkan komunikasi dan bahasa anak karena 

bermain merupakan salah satu alat komunikasi. 
 

Bermain memberikan banyak manfaat untuk anak menurut Achroni  

(2012:  16) antara  lain sebagai  berikut: (a) Mendapatkan kegembiraan dan 

hiburan; (b) Mengembangkan kecerdasan/intelektual; (c) Mengembangkan 

kemampuan motorik halus; (d) Mengembangkan kemampuan motorik kasar; (e) 

Meningkatkan kemampuan untuk berkonsentrasi; ( f) Meningkatkan kemampuan 

untuk memecahkan masalah; g) Mengembangkan kemampuan sosial; ( h) 

Sebagai media untuk mengungkapkan pikiran; ( i) Untuk kesehatan. 
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Adapun manfaat dari bermain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Mendapatkan kegembiraan dan hiburan 

Kegembiraan atau emosi yang positif sangat bermanfaat untuk tumbuh 

kembang anak dan pembentukan karakternya. Kehidupan anak-anak yang 

dipenuhi kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan juga akan menjauhkan anak 

dari  stress. Hal ini bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental, juga untuk 

prestasi akademis anak. 

2) Mengembangkan kecerdasan/intelektual 

Dengan bermain dan mengeksplorasi lingkungan sekitar anak dapat 

belajar tentang bentuk, warna, suara, tekstur, fenomena alam, dunia satwa, dunia 

flora, suhu, cahaya dan sebagainya. Selain itu dengan bermain secara tidak 

langsung anak dapat belajar logika numerik sehingga akan meningkatkan 

kecerdasan. 

3) Mengembangkan kemampuan motorik halus 

Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan 

keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata-tangan, 

seperti menggunting, melipat, menarik garis, mewarnai dan menggambar. 

Dengan kemampuan motorik halus yang berkembang dengan baik, anak akan 

dapat menulis dengan baik di samping penguasaan berbagai keterampilan lainnya. 

4) Mengembangkan kemampuan motorik kasar 

Kemampuan motorik kasar adalah gerakan fisik yang membutuhkan 

keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh, dengan menggunakan otot-
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otot besar sebagian atau seluruh anggota tubuh. Misalnya: berjalan, berlari, 

melompat, merangkat, dan mengayunkan lengan. 

5) Meningkatkan kemampuan untuk berkonsentrasi 

Sejumlah permainan menuntut anak untuk berkonsentrasi penuh ketika 

memainkannya. Hal ini bermanfaat untuk melatih konsentrasi anak. Konsentrasi 

sangat dibutuhkan anak untuk keberhasilan belajar dan penyelesaian berbagai 

tugas. 

6) Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah 

Di dalam permainan anak dituntut untuk memiliki kemampuan 

memecahkan masalah dan berpikir logis untuk memenangkan atau 

menyelesaikan permainan tersebut. Kemampuan memecahkan masalah dan 

berpikir logis sangat diperlukan anak untuk menguasai berbagai materi pelajaran 

di sekolah dan menyelesaikan berbagai problem yang anak-anak hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari, bahkan hingga anak dewasa kelak. 

7) Mengembangkan kemampuan sosial 

Dalam permainan yang dilakukan bersama-sama, anak-anak belajar 

bersosialisasi dengan teman-teman sepermainan. Dari sosialisasi dan interaksi 

dengan teman-teman ketika bermain anak-anak belajar mengenai kesabaran, 

empati, toleransi, kemandirian, kepercayaan diri, kejujuran, cara 

mengembangkan komunikasi, keberanian, kompetisi dan mengenal aturan-aturan. 

8) Sebagai media untuk mengungkapkan pikiran 

Melalui berbagai permainan, anak-anak dapat mengekspresikan diri 

dengan lebih leluasa. Anak dapat menjadi apa saja atau memerankan tokoh mana 
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pun. Anak dapat mengungkapkan pikiran-pikiran akan cita-cita, pemahaman akan 

dunia atau imajinasi-imajinasi. 

9) Untuk kesehatan 

Banyak permainan yang menuntut anak menggerakkan tubuh dengan 

sangat intens. Aktivitas ini berguna untuk menguatkan otot-otot dan 

menyehatkan tubuh. Dengan banyak beraktivitas fisik, anak-anak juga dapat 

terhindar dari resiko mengalami obesitas dan berbagai dampak buruk yang 

menyertainya. 

Menurut Adriana (2011: 48) keuntungan anak melakukan aktivitas 

bermain meliputi: 

1) Membuang energi ekstra. 
2) Mengoptimalkan pertumbuhan seluruh bagian   tubuh seperti tulang, 

otot, dan organ-organ. 
3) Aktivitas yang dilakukan dapat meningkatkan   nafsu makan anak. 
4)  Anak belajar mengontrol diri. 
5) Berkembangnya berbagai keterampilan yang akan berguna sepanjang 

hidupnya. 
6) Meningkatkan daya kreativitas. 
7) Mendapatkan kesempatan untuk menemukan arti  dari benda-benda 

yang ada di sekitar anak. 
8) Cara untuk mengatasi kemarahan, kekhawatiran, iri hati, dan 

kedudukan. 
9) Kesempatan untuk belajar bergaul dengan orang  atau anak lainnya. 
10) Kesempatan untuk menjadi pihak yang kalah ataupun yang menang 

dalam bermain. 
11) Kesempatan untuk belajar mengikuti aturan-aturan. 
12) Dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya. 

 
Menurut Saputra (2004: 7-9), dengan mengetahui manfaat bermain, guru 

diharapkan dapat melahirkan ide mengenai cara mengemas kegiatan bermain 

untuk mengembangkan bermacam-macam aspek perkembangan anak. Aspek 

yang dapat dikembangkan yaitu: 
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1) Fisik 

Anak-anak yang memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan yang 

melibatkan banyak gerakan tubuh maka tubuhnya akan menjadi sehat dan bugar. 

Otot-otot tubuh akan tumbuh menjadi kuat. Anak dapat menyalurkan energi yang 

berlebihan melalui aktivitas bermain. Dalam melakukan kegiatan bermain, 

aktivitas anak tidak dibatasi dengan aturan-aturan yang sangat mengikat agar 

kegiatan bermain memberi sumbangan positif bagi perkembangan fisik anak.  

2) Perkembangan Keterampilan 

Penguasaan keterampilan gerak dasar dapat dikembangkan melalui 

kegiatan bermain. Hal ini dapat diamati, misalnya pada saat anak yang lari 

berkejar-kejaran untuk menangkap temannnya. Pada awalnya anak tersebut belum 

terampil berlari. Dengan bermain kejar-kejaran, maka anak kian berminat untuk 

melakukannya sehingga menjadi lebih terampil dalam berlari.  

3) Perkembangan Intelektual 

Rangsangan yang dibangkitkan oleh aktivitas jasmani efektif untuk 

meningkatkan kelancaran sinyal-sinyal saraf. Melalui aktivitas jasmani dan 

bermain, anak dihadapkan dengan masalah dan kemampuan untuk membuat 

keputusan dengan cepat dan tepat. Aktivitas jasmani yang seimbang akan 

memupuk kecerdasan anak.  
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4) Perkembangan Sosial 

Dengan meningkatnya usia, anak perlu belajar berpisah dengan pengasuh 

atau ibunya, seorang anak butuh diyakinkan bahwa perpisahan itu hanya 

berlangsung sesaat saja. Dengan teman sepermainan yang sebaya usianya, anak 

akan belajar berbagi hak milik, menggunakan mainan secara bergilir, melakukan 

kegiatan bersama, mempertahankan hubungan yang sudah terbina, mencari 

pemecahan masalah yang dihadapi dengan teman mainnya. Misalnya saja 

bagaimana membuat aturan permainan sehingga pertengkaran dapat dihindari. 

Anak juga belajar berkomunikasi dengan sesama teman baik dalam hal 

mengemukakan isi pikiran dan perasaannya maupun memahami apa yang 

diucapkan oleh teman tersebut, sehingga hubungan dapat terbina dan dapat saling 

bertukar informasi (pengetahuan). Perlu juga diingat peran bermain sebagai media 

bagi anak untuk mempelajari budaya setempat, peran-peran sosial dan peran jenis 

kelamin yang berlangsung di dalam masyarakat. Anak akan mewarisi permainan 

yang khas sesuai dengan budaya masyarakat di tempat hidupnya. Dari sini anak 

akan belajar tentang sistem nilai, kebiasaan-kebiasaan dan standar moral yang 

dianut oleh masyarakatnya. 

Melalui bermain peran atau bermain pura-pura anak juga belajar 

bagaimana berlaku sebagai orangtua (ibu dan ayah) atau guru, pembantu, dokter, 

dan lain-lain. Anak juga belajar tentang peran dan tingkah laku apa yang 

diharapkan dari seorang anak perempuan atau laki-laki, walaupun pada masa kini 

masyarakat modern sudah tidak terlampau membedakan lagi peran pria-wanita, 



28 
 

tetapi setidaknya masih ada porsi-porsi pembagian peran atau tugas antara pria 

dan wanita. 

5) Perkembangan Emosi 

Bagi anak, bermain adalah suatu kebutuhan yang sudah ada dengan 

sendirinya (inherent) dan sudah terberi secara alamiah. Dapat dikatakan tidak ada 

anak yang tidak suka bermain. Melalui bermain, seseorang anak dapat 

melepaskan ketegangan yang dialaminya karena banyaknya larangan yang 

dialami dalam hidupnya sehari-hari. Sekaligus anak dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dan dorongan-dorongan dari dalam diri yang tidak mungkin terpuaskan 

dalam kehidupan nyata. Bila anak memperoleh kesempatan untuk menyalurkan 

perasaan tegang, tertekan dan menyalurkan dorongan-dorongan yang muncul dari 

dalam dirinya, setidaknya akan membuat anak lega dan relaks.  

Dari kegiatan bermain yang dilakukan bersama sekelompok teman, anak 

akan mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan-kelebihan yang 

dimilikinya sehingga dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif, 

mempunyai rasa percaya diri dan harga diri kerena anak merasa mempunyai 

kompetensi tertentu. Anak belajar bagaimana harus bersikap dan bertingkah laku 

agar dapat bekerja sama dengan teman-teman, bersikap jujur, kesatria, murah hati, 

tulus dan sebagainya. 

6) Pengembanagan Keterampilan Olahraga 

Bila seorang anak tubuhnya sehat, kuat, cekatan, lentur, tidak canggung, 

yakin pada apa yang dilakukan sehingga bisa berlari, meniti, bergelantungan, 

melompat, menendang, melempar dan menangkap bola, maka anak akan siap 
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menekuni olahraga tertentu ketika anak tumbuh besar. Jika anak terampil 

melakukan hal-hal tersebut, anak akan lebih percaya diri dan merasa mampu 

melakukan gerakan-gerakan yang lebih sulit. Demikian juga dengan aktivitas 

menari. Untuk menari diperlukan gerakan-gerakan tubuh yang cekatan, lentur, 

tidak canggung, yakin pada apa yang dilakukan maka anak bisa menari tanpa rasa 

taku-takut atau was-was. Pada anak pra sekolah belum dapat dituntut untuk 

melakukan gerakan olahraga atau menari yang sempurna, yang terpenting adalah 

anak menyukai kegiatan tersebut yang nantinya dapat dikembangkan sesuai 

dengan minat, bakat yang akhirnya akan manjadi hobby dan bahkan akan menjadi 

mata pencaharian di kemudian hari. 

3. Permainan Target 

Permainan target adalah salah satu klasifikasi dari bentuk permainan 

dalam pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) yang 

memfokuskan pada aktivitas permainan yang membutuhkan kecermatan, 

ketepatan yaitu permainan dimana pemain akan mendapatkan skor apabila bola 

atau proyektil lain yang sejenis dilempar atau dipukul dengan terarah mengenai 

sasaran yang telah ditentukan dan semakin sedikit pukulan menuju sasaran 

semakin baik. 

TGfU adalah sebuah model pembelajaran yang berfokus pada 

pengembangan kemampuan peserta didik dalam memainkan permainan untuk 

meningkatkan penampilan di dalam kegiatan jasmani. TGfU merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran kepada siswa yang membantu perkembangan kesadaran 

taktik dan pembelajaran keterampilan. TGfU berusaha merangsang anak untuk 
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memahami kesadaran taktis dari bagaimana memainkan suatu permainan untuk 

mendapatkan manfaatnya sehingga dapat dengan cepat mampu mengambil 

keputusan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.  

Berikut ini kategori games dalam TGfU menurut Forrest, Webb, & 

Pearson (2006: 40). 

Tabel 3. Kategori Games dalam TGfU 

Kategori Komponen Contoh 
Invasion Permainan tim menyerang yang lain 

wilayah tim dengan tujuan mencetak 
poin lebih banyak dari yang tim lain di 
batas waktu 

Basket, 
sepkbola 

Net and 
Wall Games 

Game yang dimainkan dengan jaring 
atau dinding dengan tujuan mengirim 
objek ke pengadilan lawan sehingga 
tidak bisa dimainkan atau dikembalikan 
dalam pengadilan batas . 

Voli, tenis, 
bulutangkis 

Striking/ 
Fielding 

Kontes antara tangkas dan Tim pemukul 
dengan tujuan mencetak lebih banyak 
dari yang lain 
di babak atau waktu yang diizinkan 

Cricket, 
softball 

Target Menempatkan objek dekat atau di 
sasaran dalam rangka untuk memiliki 
skor yang terbaik. Dapat menentang atau 
dilawan  

Golf, 
bowling 

 (Forrest, Webb, & Pearson, 2006: 40) 

Menurut Mitchell, Oslin, & Griffin (2003) menyatakan bahwa TGfU 

memiliki ciri khas dalam pengelolaan permainannya yang setiap bentuk 

permainan memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang tentunya 

memberikan rasa kesenangan berbeda pada para pemainnya dan yang 

membedakan permainan dalam 4 klasifikasi bentuk permainan, yaitu:  

a. Target games (permainan target), yaitu permainan dimana pemain akan 
mendapatkan skor apabila bola atau proyektil lain yang sejenis dilempar 
atau dipukul dengan terarah mengenai sasaran yang telah ditentukan 
dan semakin sedikit pukulan menuju sasaran semakin baik. 
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b. Net/wall games (permainan net), yaitu permainan yang  dilakukan 
dengan memisahkan area permainan dengan dibatasi net dengan tinggi 
yang sudah ditentukan. 

c. Striking/fielding games (permainan pukul-tangkap-lari), yaitu 
permainan yang dilakukan oleh tim dengan cara memukul bola atau 
proyektil, kemudian pemukul berlari mencari daerah yang aman yang 
telah ditentukan. 

d. Invasion games (permainan serangan/invasi), yaitu permainan yang 
dilakukan oleh tim dengan memasukan bola atau yang sejenis ke dalam 
gawang atau keranjang. 

 
Menurut Mitchell, Oslin, & Griffin (2003: 60) menyatakan bahwa dalam 

permainan target di tingkat sekolah dasar, para siswa bermain permainan 

sederhana dengan belajar melempar dan menangkap (tanpa dan menggunakan 

alat) secara individu maupun tim. Permainan target harus melibatkan berbagai 

permainan melempar dan menangkap karena hal tersebut menggunakan 

keterampilan-keterampilan manipulatif, dan membuat anak berpartisipasi aktif 

dalam permainan yang lebih kompleks secara progresif dengan masalah-masalah 

taktik yang secara jelas terlihat dan harus diselesaikan.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa permanian target 

salah satu klasifikasi TGfU. Permainan target adalah peserta akan mendapatkan 

skor apabila bola sejenis dilempar atau dipukul dengan terarah mengenai sasaran 

sekaligus meningkatkan motivasi dan kenikmatan dalam pelajaran pendidikan 

jasmani. 

Permainan joy target ball ini adalah kumpulan atau gabungan dari lima (5) 

jenis permainan yang berkarakter target games. Model pembelajaran permainan 

joy target ball disampaikan sebagai materi pembelajaran pendidikn jasmani. 

Untuk penyajian materi dalam permainan ini adalah sebagai berikut; (1) 

pendahuluan yang meliputi mengkondisikan siswa, pemanasan, dan memberikan 



32 
 

contoh pelaksanaan pembelajaran, (2) pelaksanaan permainan joy target ball (3) 

penutup yang meliputi evaluasi pembelajaran, pendinginan, dan menutup 

pelajaran. Daftar nama  model permainan joy target ball tersebut meliputi: (1) 

lempar bola sasaran kain, (2) keranjang warna, (3) bola corong, (4) menanggalkan 

kun, dan (5) bola bom.  

4. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model 
 

Model adalah perwujudan suatu teori atau wakil dari proses dan variabel 

yang tercakup dalam teori (Snelbecker dalam Sujiono & Sujiono, 2010: 66). 

Sedangkan Meyer (Trianto, 2011: 141) menyatakan bahwa secara kaffah model 

dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk 

merepresentasikan sesuatu hal, sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah 

bentuk yang lebih komprehensif. 

Menurut Rosdiani (2012: 4) bahwa model adalah suatu gambaran tentang 

suatu yang dapat memperjelas berbagai kaitan diantara unsur-unsur yang ada. 

Pembelajaran sebagai suatu sistem memerlukan suatu model atau beberapa model 

yang dapat memberikan kejelasan hubungan di antara semua komponen, unsur 

atau sistem elemen tersebut. Sedangkan model pembelajaran adalah sebuah 

rencana yang dimanfaatkan untuk merancang. Isi yang terkandung di dalam 

model pembelajaran adalah berupa strategi pengajaran yang digunakan untuk 

mencapai tujuan instruksional. 

Menurut Rahyubi (2012: 251) model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. 
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Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur 

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Hal senada Hergenham & Olson (2009: 24) menyatakan bahwa 

sebuah model berbeda dengan teori, model biasanya tidak dipakai untuk 

menyatakan proses yang rumit, model digunakan untuk menyederhanakan proses 

dan menjadikannya lebih mudah dipahami. Dalam kegiatan pembelajaran 

misalnya, model-model mengajar sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan 

guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

anak (Sagala, 2010: 175).  

Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu gambaran yang dapat memperjelas berbagai 

kaitan di antara unsur-unsur pembelajaran yang merupakan kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. 

b. Teori Pengembangan Model 

Menurut Rahyubi (2012: 251) model pembelajaran seharusnya memiliki 

lima unsur  dasar  yaitu:  (1) Syntax;  (2)  Social  system atau sistem sosial; (3) 

Principles of reaction; (4) Support system atau sistem pendukung; (5) 

Instructional dan nurturant effect. Adapun   teori pengembangan model 

pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Syntax 
Syntax yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. Langkah-
langkah operasional pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran 
anak tunagrahita ringan terdiri dari: (a) konsep dasar, maksudnya guru 
memberikan konsep dasar, petunjuk, gambaran, referensi yang 
diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 
peserta didik lebih cepat masuk dalam suasana pembelajaran dan 
mendapatkan peta tentang arah dan tujuan pembelajaran; (b) 
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pendefinisian masalah, maksudnya guru menyampaikan skenario atau 
permasalahan dan peserta didik melakukan brainstorming atau 
pengungkapan pendapat; (c) pembelajaran mandiri, maksudnya peserta 
didik melakukan aktivitas pembelajaran yang akan dipelajari; (e) 
pertukaran pengetahuan, dapat dilakukan dengan cara peserta didik 
berkumpul didampingi oleh guru; dan (f) penilaian, maksudnya 
penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek yaitu pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap. 

2) Social system atau sistem social 
Sistem sosial yaitu suasana dan norma yang berlaku dalam 
pembelajaran. Suasana pembelajaran yang sesuai digunakan dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani anak tunagrahita ringan adalah 
dengan bermain, jadi anak dilibatkan dalam suasana bermain sehingga 
secara tidak langsung dapat melatih kepekaan interaksi sosial dengan 
anak yang lain. 

3) Principles of reaction 
Principles of reaction yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya 
guru memandang, memperlakukan, dan merespon peserta didik. Dalam 
hal ini guru harus  memperhatikan karakteristik ana tunagrahita ringan 
sehingga dalam proses pembelajaran akan berjalan lancar. 

4) Support system atau sistem pendukung 
Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan 
belajar yang mendukung pembelajaran. Sistem pendukung bertujuan 
untuk menyiapkan  kemudahan  kepada guru dan peserta didik demi 
keberhasilan penerapan strategi pembelajaran. Sarana yang digunakan 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani untuk anak tunagrahita ringan 
hendaknya dipilih yang aman, karena karakteristik anak tunagrahita 
yang lemah dalam mengantisipasi keadaan lingkungan. Bahan dan alat 
yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani anak 
tunagrahita ringan harus dibuat semenarik mungkin karena menilik 
karakteristik anak tunagrahita ringan yang cepat bosan dalam 
mengikuti pembelajaran. 

5) Instructional dan nurturant effect 
Instructional dan nurturant effect yaitu hasil belajar yang diperoleh 
langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional effects) dan 
hasil belajar di luar yang disasar (nurturant effects). Hasil belajar 
tersebut yang menjadi patokan apakah model tersebut efektif atau 
tidak digunakan dalam sebuah pembelajaran. 

 
Menurut Rosdiani (2012: 4) model banyak digunakan dalam berbagai 

kegiatan analisis maupun desain, karena model yang dibuat dapat membantu 

memperjelas prosedur, hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang ada 

didesain tersebut. Ada beberapa penggunaan-penggunaan model antara lain: 
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1) Dengan adanya model, maka hubungan fungsional di antara berbagai 
komponen, unsur atau elemen tertentu dapat diperjelas. 

2) Dengan adanya model, maka prosedur yang akan ditempuh dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan dapat diidentifikasikan secara tepat. 

3) Dengan adanya model, maka berbagai kegiatan yang dicakupnya dapat 
dikendalikan. 

4) Dengan adanya model, mempermudah para administrator untuk 
mengidentifikasikan komponen, elemen yang mengalami hambatan, 
jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terasa adanya ketidakefektifan 
atau ketidakproduktifan. 

5) Dengan adanya model, maka dapat diidentifikasikan secara tepat 
cara-cara untuk mengadakan perubahan jika terdapat adanya 
ketidaksesuaian dari apa yang telah dirumuskan. 

 
Kardi (Trianto, 2011: 142-143) menyatakan bahwa model pengajaran 

mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau 

prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah:  

1) Rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau 
pengembangnya.  

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai).  

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 
dilaksanakan dengan berhasil. 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 
tercapai.  

 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran seharusnya memiliki lima  unsur  dasar  yaitu:  (1) Syntax;  

(2)  Social  system atau sistem sosial; (3) Principles of reaction; (4) Support 

system atau sistem pendukung; (5) Instructional dan nurturant effect. 

c. Fungsi Model Pembelajaran 

Menurut Suyanto & Jihad (2013:  137) secara khusus ada beberapa fungsi 

penting yang seharusnya dimiliki suatu model pembelajaran. Dengan 

mengetahui fungsi model pembelajaran diharapkan akan meningkatkan 

pembelajaran, antara lain: 
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1) Pedoman 
Model pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat 
menyatakan apa yang harus dilakukan oleh guru. Dengan demikian, 
mengajar menjadi sesuatu yang ilmiah, terencana, dan merupakan 
rangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan. 

2) Pengembangan Kurikulum 
Model pembelajaran selanjutnya dapat membantu mengembangkan 
kurikulum pada setiap kelas atau tahapan pendidikan. 

3) Spesifikasi Alat Pelajaran 
Model pembelajaran  merinci  semua alat pengajaran  yang akan 
digunakan  guru membawa  siswa kepada perubahan- perubahan 
perilaku yang dikehendaki. 

4) Memberikan Perbaikan terhadap Pengajaran 
Model pembelajaran dapat membantu peningkatan aktivitas proses 
belajar mengajar sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu 
model pembelajaran dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran. 

 
Sagala (2010: 176) mengungkapkan bahwa model dirancang untuk 

mewakili realitas yang sesungguhnya, walaupun model itu sendiri bukanlah 

realitas dari dunia sebenarnya. Maka, model mengajar dapat dipahami sebagai 

kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu, serta berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan 

pengajaran bagi para pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

5. Konsep Dasar Pembelajaran 

Di setiap sekolah atau lembaga pendidikan, pembelajaran merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Suatu  proses pembelajaran akan berhasil atau 

tercapai tujuan pendidikannya tergantung bagaimana proses yang dialami oleh 

siswa sebagai subjek pendidikan. Menurut Mulyasa (2002: 100) pembelajaran 

pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan 

sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan menurut 

Sukintaka (2001:29) pembelajaran merupakan bagaimana para guru mengajarkan 
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sesuatu kepada peserta didik tetapi di samping itu juga terjadi peristiwa 

bagaimana peserta didik mempelajarinya. 

Rahyubi (2014: 233) mengemukakan konsep pembelajaran khususnya 

pembelajaran motorik merupakan wacana dan hal-hal yang terus menerus 

mengalami perkembangan, bahkan berubah sesuai dengan perkembangan 

manusia. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi tujuan pembelajaran, kurikulum, guru, siswa, materi, metode, media, dan 

evaluasi. 

Dalam suatu peristiwa pembelajaran terjadi dua peristiwa secara bersama 

yakni di dalam ada satu pihak yang memberi dan pihak lain yang menerima oleh 

sebab itu dalam peristiwa tersebut dapat dikatakan terjadi proses interaksi 

edukatif. Diungkapkan oleh Rahyubi (2014: 234) bahwa dalam pembelajaran 

mempunyai beberapa komponen-komponen yang penting, yaitu tujuan 

pembelajaran, kurikulum, guru, siswa, metode, materi, media, dan evaluasi.  

a. Tujuan Pembelajaran  

Tujuan setiap aktivitas pembelajaran adalah agar terjadi proses belajar 

dalam diri siswa. Tujuan pembelajaran adalah target atau hal-hal yang harus 

dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya berkaitan 

dengan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan pembelajaran bisa 

tercapai jika pembelajar atau peserta didik mampu menguasai dimensi kognitif 

dan afektif dengan baik, serta cekatan dan terampil dalam aspek psikomotornya.  
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b.  Kurikulum  

Secara etimologis, kuurikulum (curriculum) berasal dari bahasa yunani 

“curir” yang artinya “pelari” dan “curere” yang berrati “tempat berpacu”. Yaitu 

suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finis. 

Secara terminologis, kurikulum mnegandung arti sejumlah pengetahuan atau mata 

pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu 

tingkatan atau ijazah. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. 

Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam 

perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa 

dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. 

c. Guru 

Guru atau pendidik yaitu seorang yang mengajar suatu ilmu. Dalam 

bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memfasilitasi, 

menilai, dan mengevaluiasi peserta didik. Peranan seorang guru tidak hanya 

terbatas sebagai pengajar (penyampai ilmu pengetahuan), tetapi juga sebagai 

pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

d. Siswa 
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Siswa atau peserta didik adalah seseorang yang mengikuti suatu program 

pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan seorang atau 

beberapa guru, pelatih, dan isntruktur.  

e. Metode 

Metode pembelajaran adalah suatu model dan cara yang dapat dilakukan 

untuk menggelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode 

pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran motorik ada beberapa metode yang 

sering diterapkan yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, 

metode demonstrasi, metode karyawisata, metode eksperimen, metode bermain 

peran/simulasi, dan metode eksplorasi.  

f. Materi 

Materi merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Jika materi 

pelajaran yang diberikan menarik, kemungkinan bessar keterlibatan siswa akan 

tinggi. Sebaliknya, jika materi yang diberikan tidak menarik, keterlibatan siswa 

akan rendah atau bahkan tidak siswa akan menarik diri dari proses pembelajaran 

motorik. 

g. Alat Pembelajaran (media) 

Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral 

dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh.  

h. Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-

dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab 
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akibat dan hasil belajar siswa yang dapt mendorong dan mengembangkan 

kemampuan belajar. Evaluasi yang efektif harus mempunyai dasar yang kuat dan 

tujuan yang jelas. Dasar evaluasi yang dimaksud adalah filsafat, psikologi, 

komunikasi, kurikulum, managemen, sosiologi, antropologi dan alin sebagainya. 

Mumpuniarti (2007: 74) komponen perencanaan pembelajaran yaitu 

komponen yang saling berinteraksi dan terkait, sehingga komponen satu dan 

lainnya saling mempengaruhi. Komponen perencanaan pembelajaran diuraikan 

secara singkat sebagai berikut: 

a. Tujuan 
Pada dasarnya tujuan yang perlu dikembangkan oleh pengajar adalah 
tujuan khusus.  

b. Materi 
Pokok-pokok materi yang akan diajarkan dapat diambil dari Garis-garis 
Besar Program Pengajaran (GBPP) atau silabus kurikulum sekolah 
yang bersangkutan. 

c. Metode atau Strategi 
Pemilihan dan pengembangan dalam metode penyampaian merupakan 
satu rangkaian dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran. 

d. Penilaian 
Alat ukur yang bersifat informal dianggap  sesuai untuk mengukur 
kualitas perilaku yang harus ditampilkan oleh siswa tunagrahita. 
Penilaian dirancang untuk menilai tingkat ketercapaiannya tujuan dan 
sekaligus dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembelajaran 
yang telah dilaksanakan. Prosedur dan alat penilaian dikembangkan 
dari acuan tujuan khusus. Tujuan khusus yang dirumuskan secara jelas 
dan operasional akan memudahkan guru mengembangkan alat 
penilaian.  
 

Dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses membelajarkan siswa dari seorang guru untuk 

memperoleh informasi, ide keterampilan, cara berpikir, dan kemampuan siswa 

untuk mengekspresikan diri. Pembelajaran merupakan pekerjaan kompleks yang 
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dalam pelaksanannya harus memerlukan perencanaan yang matang untuk meraih 

tujuan yang hendak dicapai.  

6. Gerak Dasar Manipulatif 

Saputra (2004: 18) menyatakan keterampilan manipulatif dikembangkan 

ketika anak tengah menguasai macam-macam obyek. Kemampuan manipulatif 

lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh juga dapat 

digunakan. Gerakan manipulatif adalah keterampilan yang melibatkan 

penguasaan terhadap objek diluar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh. Manipulasi 

objek jauh lebih unggul daripada koordinasi mata-kaki dan tangan-mata yang 

sangat penting untuk berjalan (gerakan langkah) dalam ruang. Malina (Prayitno & 

Sukadiyanto, 2014) gerak manipulatif adalah gerak di mana objeknya bergerak 

seperti dalam lempar, tangkap, menggiring, menendang dan variasi dari gerak 

tersebut di atas. Gerak manipulatif adalah gerak di mana objeknya bergerak, 

contoh dalam lempar, tangkap, menggiring, menendang dan variasi gerakan gerak 

tersebut adalah lempar, tangkap, tendang, memukul (Kogan, 2004). 

Pangrazi & Beighle (2010: 348) menyatakan bahwa: 

manipulative skills are characteristirized by the use of some type of 
implement, often with the hands but also with the feet or other body parts. 
Maipulatif activities develop both hand-eye and foot-eye coordination as 
well as dexterity. Many different pieces of equipment are used to focus on 
the development of manipulative activities in different settings. 

 
Lebih lanjut Pangrazi & Beighle (2010: 337) menyatakan bahwa: 

Manipulative skill are basic to a number of specialized sport skills 
catching, throwing, striking, and kicking, among others. These are 
complex motor patterns for which general developmental stages have been 
identified, from initial stages through mature performance patterns. Most 
complex skill should be practiced at normal speed. Whereas locomotor 
skills can be dramatically slowed down to promote learning, doing so with 
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complex skills such as throwing, striking, or kicking destroys the rhythm of 
the skills. Provide  the proper type of equipment and enough space for 
children to try these skills with maximum force. The folowing skills are 
listed by developmental stages rather than age, due to the wide maturity 
differences among children of similar ages. 

 
Gerak dasar manipulatif merupakan keterampilan dasar bagi sejumlah 

keterampilan olahraga yang melibatkan pola gerak yang kompleks. Menurut 

Pangrazi (2010: 348) menyatakan bahwa gerak dasar manipulatif merupakan 

suatu keterampilan dimana anak-anak akan mengendalikan suatu objek dengan 

tangan, kaki atau bagian tubuh lainnya.  Menurut Lumintuarso (2013:  34) gerak 

manipulatif adalah aktivitas gerak memanipulasi benda melibatkan tindakan  

mengontrol suatu objek khususnya dengan tangan dan kaki, seperti: 

a. Melempar, pada fase melempar yang berperan adalah sensoris motor 
keseimbangan, rasa sendi (propriosepsi), serta visual. Peran yang 
paling utama adalah propriosepsi, yaitu bagaimana sendi merasakan 
suatu gerakan atau aktivitas. Misalnya ketika anak melempar bola, 
seberapa kuat atau lemah lemparannya, supaya bola masuk ke dalam 
keranjang atau sasaran yang dituju. Jika  kemampuan melempar tidak 
dikembangkan dengan baik, anak akan bermasalah dengan aktivitas 
yang melibatkan gerak ekstremitas   atas (bahu, lengan bawah, tangan, 
dan jari-jari tangan). 

b. Menangkap, menangkap dengan berbagai alat yang dilempar atau 
melayang. Sebagai contoh menangkap bola yang dilempar atau dengan 
dipantulkan. 

c. Menendang, gerakan dilakukan dengan menggunakan kedua kaki baik 
kaki kanan maupun kaki kiri. Sebagai contoh: menendang bola ke arah 
gawang. 

d. Memukul, gerakan dilakukan dengan menggunakan kedua tangan, baik 
tangan kanan maupun tangan kiri. 

 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gerak dasar manipulatif 

adalah keterampilan gerak melibatkan suatu objek dengan tangan, kaki atau 

bagian tubuh lainnya, dilakukan dengan keterampilan-keterampilan yang 
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kompleks seperti: melempar, menendang, memukul, menangkap, dan 

sebagainya. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Dwi Intani (2012) judul 

“Pengembangan Model Pembelajaran Motorik Berbasis Permainan pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Jasmani Anak Tunagrahita”, menunjukkan bahwa 

menghasilkan buku panduan pembelajaran  motorik berbasis permainan pada 

mata pelajaran penjas anak tunagrahita, yang berisikan sepuluh model 

permainan, yaitu: (1) model pembelajaran motorik berbasis permainan puzzle 

memasangkan balok sesuai bentuk, (2) model pembelajaran motorik berbasis 

permainan puzzle memasangkan bentuk gambar, (3) model pembelajaran 

motorik berbasis permainan memutari lingkaran, (4) model pembelajaran 

motorik berbasis permainan melempar bola ke arah bendera, (5) model 

pembelajaran motorik berbasis permainan melempar bola ke simpai, (6) 

model  pembelajaran motorik berbasis permainan menendang bola ke gawang, 

(7) model pembelajaran motorik berbasis permainan memasukkan bola  ke 

dalam tabung, (8) model pembelajaran motorik berbasis permainan 

memasukkan urutan lingkaran, (9) model pembelajaran motorik berbasis 

permainan mengambil bintang, dan (10) model pembelajaran motorik 

senam gerak dan lagu. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengembangan 
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model permainan yang disusun sangat baik, efektif dan sebagai bentuk 

pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Dwi Andriyani (2011) judul “Model 

Permainan Aktifitas Jasmani yang Terintegrasi Bagi Siswa Taman Kanak-

kanak”, menunjukkan bahwa permainan aktifitas jasmani yang terintegrasi bagi 

siswa taman kanak-kanak berisikan tujuh model, yaitu: permainan puzzle 

wajah, (2) permainan memasang (3) permainan mengelompokan (4) permainan 

melempar bola, (5) permainan mencari, (6) permainan meniru bola, dan (7) 

permainan mencari warna dan angka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

model permainan yang disusun secara baik dan efektif dalam mentrasfer tujuab 

ranah kognitif, afektif, perseptual motor, dan psikomotor yang ingin dicapai 

dengan tiap permainan, dan model permainan yang layak digunakan.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Ardiyanto & Pamuji Sukoco (2014) yang 

berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Permainan Tradisional 

untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak Tunagrahita Ringan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran berbasis 

permainan tradisional untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak 

tunagrahita ringan yang layak digunakan. Penelitian pengembangan ini 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pengumpulan 

informasi, (2) analisis hasil informasi, (3) mengembangkan produk awal, (4) 

validasi ahli dan revisi, (5) uji coba skala kecil, (6) revisi, (7) uji coba skala 

besar, (8) revisi akhir, (9) pembuatan produk final, dan (10) diseminasi dan 

implementasi produk final. Uji coba skala kecil dilakukan terhadap 6 siswa 
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tunagrahita ringan SLB Tunas Kasih 2 Turi. Uji coba skala besar dilakukan 

terhadap 12 siswa tunagrahita ringan SLB ABCD Tunas Kasih Donoharjo. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini menghasilkan model pembelajaran, yaitu: (1) balap 

sarung, (2) lempar karet, (3) dorong ban, (4) engkling, (5) pukul balon, (6) 

layang-layang, (7) lompat tali, dan (8) pesawat terbang. Dari hasil analisis data 

penilaian para ahli materi dan guru SLB, ditarik kesimpulan bahwa 

pengembangan model pembelajaran ini sangat baik dan efektif. 

C. Kerangka Pikir  

Penelitian ini berawal dari permasalahan di lapangan berkaitan dengan 

pembelajaran pendidikan jasmani yaitu: Kemampuan gerak manipulatif anak 

tunagrahita ringan masih sangat rendah dan kurang berkembang dengan baik. 

Belum adanya model permainan untuk anak tunagrahita ringan yang dapat 

meningkatkan kemampuan gerak dasar manipulaif. Sarana dan prasarana kurang 

memadahi. 

Berawal dari permasalahan di atas perlu dikembangkan sebuah model 

pembelajaran permainan target untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar 

manipulatif yang sesuai dengan kemampuan guru dan karakteristik anak 

tunagrahita ringan dan sarana prasarana. Untuk memperoleh model tersebut 

melalui tahapan penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall yaitu: 

1. Studi kepustakaan dan lapangan. 

2. Menyusun draf model berdasarkan studi lapangan dan pustaka serta validasi 

oleh ahli. 
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3. Uji coba draf model yang telah di validasi 

4. Uji efektifitas. 

Studi kepustakaan yang dimaksud untuk memperoleh konsep teoritis 

tentang model permainan target untuk anak tunagrahita ringan yang dapat 

meningkatkan kemampuan gerak dasar manipulatif. Studi lapangan untuk 

memperoleh data empiris tentang kondisi nyata terkait dengan kemampuan guru, 

kemampuan murid, proses pembelajaran dan sarana prasarana. Konsep teoritis dan 

studi lapangan digunakan untuk menyusun draf model pembelajaran permainan 

target yang dapat meningkatkan gerak dasar manipulatif. Selanjutnya draf model 

tersebut divalidasi oleh ahli, dalam hal ini adalah ahli materi dan ahli 

pembelajaran. Draf model yang valid di ujicobakan dalam skala kecil dan skala 

besar di SLB untuk memperoleh bukti validitas empirik dari model, draf model 

yang valid selanjutnya di lakukan uji efektifitas jika teruji efektif, berarti model 

tersebut layak digunakan. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah 

dikemukakan di atas, maka dirumuskan: Bagaimana mengembangkan model-

model pembelajaran permainan target untuk anak tunagrahita ringan untuk 

meningkatkan gerak dasar manipulatif dengan memperhatikan:  

1. Bagaimana mengembangkan model permainan target yang dapat meningkatkan 

kemampuan keterampilan manipulatif? 

2. Bagaimana kelayakan model pembelajaran permainan joy target ball yang 

dikembangkan untuk anak tunagrahita ringan? 
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3. Apakah model pembelajaran permainan joy target ball yang dikembangkan 

efektif untuk meningkatkan keterampilan manipulatif anak tunagrahita ringan? 


