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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kerjasama biasa digunakan dengan istilah lain yaitu koordinasi. 

Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu koordinasi anggota tubuh 

atau koordinasi visual motorik yang biasa digunakan untuk berjalan, berlari, 

menulis, mengetik, makan, minum, dan banyak hal lain yang dapat kita lakukan 

dengan menggunakan koordinasi visual motorik. Tidak terkecuali pada anak 

tunagrahita ringan, mereka membutuhkan koordinasi yang baik untuk memenuhi 

tugas perkembangan yang mereka lalui. 

Perilaku adaptif merupakan kematangan seseorang sesuai usia yang 

mencakup perilaku diri dan sosial dalam aktivitas sehari-hari Area spesifikasi 

tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah 

perkembangan fisik (physical development) yaitu keterampilan motorik kasar dan 

halus. Kegiatan umum yang berkaitan dengan anak tunagrahita mencakup 

kegiatan fisik yang melibatkan motorik anak baik motorik kasar maupun motorik 

halus. Kemampuan motorik seseorang didapatkan dari tugas perkembangan yang 

telah dilaluinya, kemampuan motorik yang dimiliki oleh seseorang terbagi 

menjadi dua bagian yaitu motorik kasar dan motorik halus. Sesuai dengan 

pendapat Nichols yang menyatakan bahwa “Motor learning usually sequences 

from gross skills to fine, and this should be kept in mind when teaching fine-motor 

skills.” Nichols et al. (1980, hlm.75). Kemampuan motorik anak memiliki urutan 

yang berawal dari motorik kasar lalu motorik halus, dan mesti diingat bahwa 

kemampuan ini penting diperhatikan ketika mengajarkan kemampuan motorik 

halus.  

Koordinasi visual motorik seorang anak tunagrahita ringan dapat terasah 

apabila anak melewati beberapa tahapan perkembangan yang dapat 

menyempurnakan kegiatan fisiknya karena koordinasi visual akan sangat 
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berkaitan erat dengan kegiatan anak dalam kehidupan sehari-hari seperti berjalan, 

berlari, melempar, menulis, menggambar, menggunting, dan lain sebaginya. Oleh 

karenanya visual motorik penting bagi tahap perkembangan anak untuk 

kehidupannya yang lebih lanjut baik dalam bidang akademik maupun 

keterampilan sosial dan lingkungan. Kemampuan anak tunagrahita ringan dalam 

melakukan gerakan motorik berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan 

yang telah dilaluinya. Pembelajaran motorik yang dilakukan di sekolah dapat 

disampaikan melalui pembelajaran formal, permainan, maupun aktifitas yang 

berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. 

Pembelajaran diadakan di sekolah dimaknai sebagai serangkaian proses yang 

berkaitan dengan latihan atau pembekalan pengalaman yang menyebabkan 

perubahan dalam kemampuan individu (siswa) agar bisa menampilkan gerakan-

gerakan yang sangat terampil (Decaprio, 2013, hlm.28). 

Setiap anak tunagrahita ringan harus melewati beberapa tahapan apabila 

ingin memasuki tingkatan kemampuan selanjutnya untuk menyempurnakan 

kegiatan fisiknya. Permainan lempar-tangkap begitu familiar di kalangan anak-

anak, permainan ini banyak dijumpai di setiap sudut tempat bermain anak-anak 

dan tidak terpaku pada tempat tinggal anak tersebut. Pada anak tunagrahita ringan, 

pembelajaran melalui permainan akan membantu penyampaian pembelajaran 

dengan lebih mudah, pemilihan bola basket dalam penelitian ini memudahkan 

anak dalam melakukan berbagai gerakan mengenai lemparan dan tangkapan 

karena bola basket diperuntukkan untuk lempar-tangkap bola dan bukan untuk 

permainan yang berkaitan dengan tendangan atau lambungan bola. Baik disadari 

atau tidak, permainan lempar-tangkap bola dapat melatih kemampuan visual 

motorik anak  karena di dalam permainannya menggabungkan antara koordinasi 

mata dan gerakan tangan yang berkesinambungan, dimana ada lemparan yang 

dating pada anak, anak harus menangkap bola dengan koordinasi mata dan 

gerakan tangan yang sesuai, begitu juga dengan melempar, anak harus fokus pada 
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satu titik yang dilihatnya, lalu tangan  melempar ke arah yang difokuskan untuk 

menjadi titik lemparan.  

Permainan merupakan hal yang menyenangkan bagi setiap manusia tidak 

terkecuali bagi anak tunagrahita ringan maupun anak pada umumnya. Main, 

bermain, atau permainan juga memiliki ragam nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya, seperti nilai moral, nilai sosial, nilai religius, dan lain sebagainya. 

Hurlock (1978, hlm.320) memandang bahwa arti bermain bagi setiap anak adalah 

hal yang dilakukan tanpa paksaan dan dilakukan secara sukarela sebagai sebuah 

kesenangan, sebagaimana dikemukakannya bahwa: 

Bermain atau play merupakan istilah yang digunakan secara bebas sehingga 

arti utamanya mungkin hilang. Arti yang paling tepat ialah setiap kegiatan 

yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya, tanpa 

mempertimbangkan hasil akhir. Bermain dilakukan secara suka rela dan 

tidak ada paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di SLB (Sekolah Luar 

Biasa) Purnama Asih terdapat anak tunagrahita ringan yang masih belum mampu 

melakukan kegiatan motorik kasar dengan baik seperti halnya menendang bola 

serta melempar bola dengan baik juga kegiatan yang berkaitan dengan motorik 

halus seperti menulis dan menggunting. Kegiatan menendang bola, melempar dan 

menangkap serta menulis dan menggunting membutuhkan koordinasi visual 

motorik yang baik dimana kerjasama antara indera penglihatan dengan anggota 

tubuh memiliki komunikasi yang baik dalam memfokuskan kegiatan yang sedang 

dilakukan. 

Melempar dan menangkap bola adalah perpaduan dari kegiatan yang 

melibatkan visual juga motorik kasar anak tunagrahita ringan, dimana akan lebih 

banyak kegiatan visual motorik anak yang akan dilewati dalam kegiatannya 

sehari-hari. Kesulitan anak tunagrahita ringan dalam melempar serta menangkap 

bola terletak pada pandangan yang tidak sesuai dengan gerak tangkapan tangan 

yang mengikuti arah bola, ketika bola dilempar pada anak tunagrahita ringan, 

anak akan kehilangan bola dan mengejar bola. Ketika melempar, anak akan 
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mengarah pada satu sudut dan bukan pada objek yang ditentukan, tentu kesulitan 

yang dihadapi anak tunagrahita ringan dalam melempar serta menangkap bola 

dipengaruhi oleh kurangnya latihan motorik kasar dan halus serta kemampuan 

konsentrasi, atensi, dan persepsi anak. 

Permainan lempar tangkap bola merupakan permainan yang biasa 

dimainkan oleh anak-anak tidak terkecuali anak tunagrahita ringan, permainan 

lempar tangkap bola merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan koordinasi 

visual dan motorik pada anak. Koordinasi visual motorik anak dapat terasah 

apabila anak sering diberi intervensi, intervensi dapat diberikan melalui berbagai 

hal, baik yang disukai anak maupun tidak. Lempar tangkap bola merupakan 

olahraga dasar dalam berbagai cabang permainan yang menggunakan media bola 

sebagai inti permainannya. Lempar tangkap bola dapat menjadi alternatif dalam 

melatih kemampuan koordinasi visual motorik anak karena lempar tangkap bola 

merupakan permainan yang banyak disukai oleh anak, permainan ini tidak 

monoton harus dilakukan di dalam ruangan dan dapat membuat anak dapat merasa 

tidak sedang mendapatkan intervensi. Permainan lempar tangkap bola yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu menggunakan bola basket. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti berbagai permasalahan yang 

dialami oleh anak tunagrahita ringan. Adapun masalah-masalah yang hendak 

diteliti dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perkembangan gerak anak serta 

beragam kondisi fisiknya, sehingga anak membutuhkan latihan dalam upaya 

meningkatkan keterampilan geraknya, yang meliputi gerak koordinasi visual 

motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. 

1. Koordinasi visual motorik setiap individu dipengaruhi oleh kondisi otak, organ 

motorik, dan penglihatan. Koordinasi visual motorik seseorang akan terhambat 

apabila secara jelas diketahui bahwa orang tersebut mengalami hambatan pada 

intelegensinya. Hal ini dikarenakan otak sebagai sumber pemusatan pikiran 
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akan membawa perintah pada tubuh seseorang untuk melakukan setiap 

gerakan, sehingga ketika seseorang mengalami hambatan pada otak maka 

secara otomatis perintah yang dikirim dari otak akan sulit sampai pada anggota 

tubuh dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Koordinasi visual motorik 

yang baik amat dibutuhkan oleh setiap individu, karena kemampuan ini 

merupakan modal awal untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.  

2. Anak tunagrahita ringan mengalami kesulitan dalam fokus perhatian yang 

diakibatkan dari kemampuan intelegensinya yang berada di bawah rata-rata 

dua standar deviasi, anak mudah teralihkan perhatiannya apabila sedang 

mengerjakan sesuatu, anak tunagrahita ringan juga memiliki ingatan yang 

lemah atau mudah lupa. 

3. Koordinasi visual motorik seseorang akan lebih baik apabila sering dilibatkan 

dalam aktivitas kesehariannya dimana kegiatan tersebut menghadirkan 

gerakan anggota tubuh yang berhubungan dengan konsentrasi pada 

penglihatan. 

4. Anak tunagrahita ringan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu anak 

yang belum terampil dalam kegiatan yang melibatkan koordinasi visual 

motorik seperti berjalan tidak lurus, menulis, mewarnai, dan menggunting 

belum dilakukan dengan baik, anak sering kehilangan konsentrasi apabila 

sedang melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang 

melibatkan koordinasi visual motorik, salah satunya berlari dan lempar 

tangkap bola. 

5. Kondisi lingkungan yang tidak memadai terhadap adanya aktivitas yang 

membutuhkan koordinasi visual motorik akan berpengaruh pada kualitas 

gerak yang dimiliki oleh individu tersebut.  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi koordinasi visual motorik anak. Supaya penelitian ini tidak 
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meluas, maka peneliti membatasi masalah hanya pada permainan lempar 

tangkap bola basket dalam meningkatkan koordinasi visual motorik anak 

tunagrahita ringan di SLB Purnama Asih. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah “Berapa besar pengaruh permainan lempar-tangkap bola basket 

dalam meningkatkan koordinasi visual motorik anak tunagrahita ringan di 

SLB Purnama Asih?” 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kemampuan lempar tangkap bola basket terhadap peningkatan koordinasi 

visual motorik anak tunagrahita ringan di SLB Purnama Asih. 

b. Khusus 

Tujuan khusus diadakannya penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui kemampuan koordinasi visual motorik anak tunagrahita 

ringan sebelum diberikan permainan lempar tangkap bola basket. 

2) Menemukan kontribusi mengenai permainan  lempar tangkap bola 

basket yang sudah diberikan terhadap koordinasi visual motorik anak 

tunagrahita ringan.  

3) Menemukan besarnya pengaruh mengenai permainan lempar tangkap 

bola basket terhadap koordinasi visual motorik pada anak tunagrahita 

ringan. 

 

2. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap laporan penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, Adapun diantaranya adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau bahan kajian lebih lanjut 

serta menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran melalui 

permainan lempar tangkap bola basket serta dapat menjadi sumber ilmu 

pengetahuan mengenai lempar tangkap bola basket terhadap koordinasi 

visual motorik pada anak tunagrahita ringan dan menambah 

pengetahuan dan pemahaman dalam mengembangkan karir dalam dunia 

Pendidikan Khusus. 

 

 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa dapat melakukan lempar tangkap sebagai langkah awal 

untuk melatih kemampuan dalam melakukan kegiatan anak tunagrahita 

ringan dalam kehidupannya sehari-hari. 

2) Bagi guru dapat dijadikan panduan dalam memberikan permainan yang 

berkaitan dengan koordinasi visual motorik anak tunagrahita ringan. 

3) Bagi orangtua dapat dijadikan panduan untuk anak tunagrahita dalam 

kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan koordinasi visual motorik 

anak tunagrahita ringan. 

 


