
 

 
 
 
Rani Satria, 2014 
Pengaruh Modifikasi Dasar Permainan Bola Basket Terhadap Peningkatan Kemampuan Gerak 

Manipulatif Anak Tunagrahita Ringan 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 57 

33/SI-Pkh/Agustus-Karyawan/2014 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

     Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari 

penerapan Modifikasi Dasar Permainan Bola Basket dalam meningkatkan 

kemampuan gerak manipulatif pada siswa tunagrahita ringan kelas dasar VI. 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga fase yaitu baseline 1 (A-1), intervensi 

(B), dan baseline 2 (A-2). 

 Berdasarkan hasil pengolahan data pada fase baseline 1 (A-1), intervensi 

(B), dan baseline 2 (A-2) didapatkan hasil bahwa penerapan Modifikasi Dasar 

Permainan Bola Basket dapat meningkatkan kemampuan gerak manipulatif 

pada siswa tunagrahita ringan  yang menjadi subjek dalam penelitian ini.  

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, kemampuan gerak 

manipulatif yang dimiliki oleh subjek selama penelitian mengalami 

peningkatan dari mulai fase baseline-1, intervensi-1, sampai baseline-2. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil persentase kemampuan gerak 

manipulatif dalam penelitian ini rata-rata persentase yaitu 67,708%. 

     Berdasarkan empat aspek yang diteliti, subjek mengalami skor terendah 

pada aspek melambungkan bola. Sebelum diberikan intervensi subjek 

memperoleh rata-rata presentase 10,4 % dan setelah diberikan intervensi 

subjek memperoleh rata-rata presentase 52,1 %.. 

     Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modifikasi dasar permainan 

bola basket dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan 
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kemampuan gerak manipulatif anak tunagrahita ringan pada subjek yang 

diteliti. Hal ini dapat dibuktikan dari skor persentase tertinggi yang dicapai 

oleh FW adalah 95%. Hasil penelitian ini, dapat menjawab pertanyaan 

penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

B. Rekomendasi 

     Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal 

yang perlu direkomendasikan sebagai berikut : 

1. Bagi Pendidik/Guru 

       Modifikasi dasar permainan bola basket merupakan salah satu 

metode yang baik dan cocok diberikan kepada siswa tunagrahita ringan, 

untuk meningkatkan kemampuan gerak manipulatif. Modifikasi dasar 

permainan bola basket mencakup aspek-aspek gerak manipulatif seperti ; 

melempar, menangkap, melambungkan, dan memantulkan. Dengan 

demikian diharapkan bagi pendidik agar dapat menerapkan modifikasi 

dasar permainan bola basket dalam melatih dan meningkatkan 

ketermpilan gerak dasar setiap siswa khususnya kemampuan gerak 

manipulatif. 

2. Lembaga Terkait 

Diharapkan dapat memberikan dukungan dan bimbingan dari 

pihak-pihak terkait dan berkompeten agar dapat memfasilitasi program 

pengembangan dalam meningkatkan teterampilan gerak dasar, salah 

satunya kemampuan gerak manipulatif yang dimiliki anak tunagrahita 

ringan. Pengembangan peningkatan kemampuan gerak tersebut, dengan 
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cara mencoba menerapkan modifikasi dasar permainan bola basket 

terhadap anak tunagrahita terutama anak tunagrahita ringan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang berkenan untuk mengangkat kembali 

permasalahan yang sama dengan instrumen yang lebih banyak dan lebih 

bervariatif lagi, sehingga dapat memberikan gambaran yang ,ebih baik 

dan dapat menemukan penemuan baru yang dapat melengkapi 

kekurangan-kekorangan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis. 
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