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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah memiliki 

peran penting terhadap perkembangan perilaku siswa secara menyeluruh. Hal ini 

dapat diamati dari wajibnya pendidikan jasmani diselenggarakan disetiap jenjang 

pendidikan. Eksistensi pendidikan jasmani dalam lingkup sistem pendidikan 

Nasional tidak terlepas dari suatu keyakinan terhadap nilai-nilai pendidikan 

jasmani yang terkandung di dalamnya, yang jika diselenggarakan dalam situasi 

dan kondisi pendidikan yang kondusif akan memberikan konstribusi yang berarti 

terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Williams dalam 

Abduljabar (2011, hlm.5) menjelaskan bahwa “Pendidikan jasmani adalah 

sejumlah aktivitas manusiawi yang terpilih sehingga dilakukan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan”. 

Selanjutnya dalam buku yang sama Abduljabar (2011, hlm.27) pendidikan 

jasmani adalah : 

 

Proses kependidikan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan 

penampilan manusia melalui media aktivitas jasmani yang terpilih untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani memusatkan diri pada 

pemerolehan keterampilan gerak dan pemeliharaan kebugaran jasmani 

untuk kesehatan, peningkatan pengetahuan dan pengembangan sikap 

positif terhadap aktivitas jasmani maupun olahraga. 

  

Berkaitan dengan pendidikan jasmani, bahwa pendidikan jasmani tidak 

hanya diberikan kepada siswa yang normal saja tetapi siswa yang memiliki 

kecacatan atau berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dalam 

memperoleh pendidikan dan pembelajaran di sekolah. The Committee Of National 

Society For The Study Of Education di AS dalam buku Tarigan (2008, hlm.13) 

menjelaskan bahwa “Cacat adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang menyimpang dari gerakan yang normal, walaupun telah 

dikembangkan secara maksimal”. Penyimpangan tersebut dapat dilihat dari segi 
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fisik, mental, tingkah laku, emosional, dan sosial. Mereka berhak atas pendidikan 

jasmani yang dapat mengakomodasi hambatan dan kebutuhan yang mereka miliki. 

Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan jasmani menjadi kompleks bagi guru 

pendidikan jasmani dalam mengupayakan agar semua kebutuhan anak akan gerak 

dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. 

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa anak cacat atau anak 

berkebutuhan khusus tidak bisa melakukan gerakan-gerakan seperti anak normal 

biasanya. Maka dari itu dibutuhkan penyesuaian dalam pendidikan jasmani untuk 

anak berkebutuhan khusus, yaitu pendidikan jasmani adaptif. 

Pendidikan jasmani adaptif menurut Hendrayana (2013, hlm.8) : 

 

Pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah program yang bersifat 

individual yang bersifat fisik/jasmani, kebugaran gerak, pola dan 

keterampilan gerak dasar, keterampilan-keterampilan dalam aktivitas air, 

menari, permainan olahraga baik individu maupun beregu yang di desain 

bagi penyandang cacat. 

 

Di dalam pendidikan jasmani adaptif terdapat beberapa macam kecacatan 

yang dimiliki oleh anak luar biasa dan siapa saja yang termasuk peserta 

pendidikan jasmani adaptif perlu diidentifikasikan dan dikategorikan sesuai 

dengan kecacatannya. Tarigan (2008, hlm.25) menjelaskan jenis-jenis kecacatan, 

terutama dari segi aspek fisikal (jasmaniah) dapat dikategorikan sebagai berikut : 

ganguan pengelihatan/kebutaan, gangguan pendengaran, dan tidak mampu 

berbicara/tuna wicara. Adapula jenis-jenis kecacatan lanjutan, yaitu cacat mental 

dan cacat fisik. Setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya, sesuai dengan karakteristik dan jenis kecacatannya. Oleh 

sebab itu mengembangkan strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani 

adaptif memegang peranan yang strategis dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam buku yang sama Tarigan (2008, hlm.15) menjelaskan bahwa 

“Pendidikan jasmani adaptif bertujuan untuk merangsang perkembangan anak 

secara menyeluruh, dan diantara aspek penting yang dikembangkan adalah konsep 

diri yang positif”. Pendidikan jasmani adaptif juga mengajarkan anak tentang 

kenyataan dan makna hidup yang sebenarnya. 
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Berdasarkan pemaparan di atas bahwa anak cacat juga memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dengan anak-anak normal untuk mendapatkan pendidikan. 

Melalui pendidikan jasmani adaptif ini dapat bertujuan untuk merangsang 

perkembangan anak secara menyeluruh dan diantara aspek penting yang 

dikembangkan adalah konsep diri yang positif. 

Para guru pendidikan jasmani adaptif sering menghadapi anak-anak yang 

memiliki kemampuan terbatas karena kondisi fisik, mental, dan sosialnya 

terganggu. Contohnya seperti anak hiperaktif. Menurut Zaviera (2008, hlm.11) 

“Hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan 

hiperaktivitas (GPPH) atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)”. 

Psikologi dari klinik Empati Development Center, Jakarta ini melanjutkan, 

gangguan ini disebabkan kerusakan kecil pada sistem saraf pusat dan otak sehigga 

rentang konsentrasi penderita menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan. 

Adapula penyebab lainnya, yakni: temperament bawaan, pengaruh lingkungan, 

malfungsi otak, serta epilepsi. Pada umumnya guru dan orang tua yang 

mempunyai anak hiperaktif sering mengeluh tentang perilaku anaknya. 

Delphie (2009, hlm.3) menjelaskan perilaku anak hiperaktif, yaitu : 

 

Perilaku anak hiperaktif sulit berkonsentrasi, selalu menggangu orang lain, 

sering bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya dan tidak 

mudah diam, susah diatur, sering lupa pada barang-barang miliknya 

sendiri, serta cenderung mudah melamun. 

 

Selanjutnya dalam buku yang sama Delphie (2009, hlm.3) menjelaskan : 

 

Dalam perkembangan dirinya secara menyeluruh, anak hiperaktif 

mempunyai permasalahan berkaitan dengan kesulitan melakukan kordinasi 

gerak pada gerak yang menggunakan otot halus (fine motor) dan gerak 

yang menggunakan otot besar (gross motor), kesulitan lainnya adalah 

dalam menggunakan pemikiran non verbal, fungsi pengorganisasian, dan 

perencanaan gerak dalam aktivitas tertentu, emosional, terutama masalah 

sosial yang disebabkan oleh adanya perilakunya yang suka merusak, suka 

menggangu, emosi negatif yang kemudian masalah-masalahnya 

berkembang manjadi psikopatologi. Penyebab terjadinya kelainan perilaku 

menyimpang pada anak hiperaktif secara dominan adalah faktor genetik 

dan neuropsikologis. 
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Di dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di Sekolah 

Luar Biasa (SLB) tidak semata-mata berjalan dengan lancar, pasti ada saja 

kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pengamatan penulis pada saat 

observasi di sekolah luar biasa, penulis melihat bahwa terdapat masalah dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani adaptif bagi siswa hiperaktif. Masalah tersebut 

memberikan kesulitan bagi guru. Dikarenakan ketika guru pendidikan jasmani 

adaptif mengarahkan siswa hiperaktif untuk menggiring bola, tetapi mereka hanya 

bisa melakukannya sebentar dikarenakan siswa hiperaktif tidak bisa 

berkonsentrasi dalam waktu yang lama dan perhatiannya pun mudah teralihkan 

pada hal-hal yang menurut mereka menarik di lapangan. Kemudian siswa 

hiperaktif pun selalu bergerak tanpa tujuan yang jelas pada saat proses 

pembelajaran. 

Hal tersebut menjadi tugas para guru pendidikan jasmani adaptif untuk 

melakukan upaya dalam pembelajaran. Apakah dalam menangani siswa hiperaktif 

dibutuhkan suatu cara yang khusus. 

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Upaya Guru Pendidikan Jasmani Adaptif Dalam Menangani 

Kesulitan Belajar Siswa Hiperaktif”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Upaya (www.arti-definisi.com) adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dari suatu 

permasalahan yang dihadapi oleh manusia. 

Kesulitan belajar (www.matrapendidikan.com) adalah hambatan atau 

gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan 

yang signifikan antara taraf integensi dan kemampuan akademik yang seharusnya 

dicapai. 

Respon (https://id.m.wikipedia.org) adalah istilah yang digunakan oleh 

psikoligi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca 

indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan 

setelah dilakukan perangsangan. 

http://www.arti-definisi.com/
http://www.matrapendidikan.com/
https://id.m.wikipedia.org/
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Kesulitan belajar siswa hiperaktif disebabkan dari perilaku meraka yang 

tidak bisa diam, perhatiannya mudah terganggu, dan tidak bisa berkonsentrasi 

dalam waktu yang lama. Hal tersebut memberikan tugas para guru pendidikan 

jasmani adaptif untuk melakukan upaya dalam menangani kesulitan belajar siswa 

hiperaktif. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya guru pendidikan jasmani adaptif dalam menangani 

kesulitan belajar siswa hiperaktif ? 

2. Bagaimana respon yang di tunjukkan oleh siswa hiperaktif pada saat 

proses pembelajaran pendidikan jasmani ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru pendidikan jasmani 

adaptif dalam menangani kesulitan belajar siswa hiperaktif 

2. Untuk mengetahui respon apa saja yang ditunjukkan oleh siswa hiperaktif 

pada saat proses pembelajaran pendidikan jasmani 

 

E. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini telah selesai dan terbukti berarti, diharapakan hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Dari segi teoris dapat di jadikan sumbangan keilmuan bagi dunia 

pendidikan, khususnya bagi guru pendidikan jasmani adaptif agar dapat 

mengembangkan kreativitas mengajar untuk meningkatkan kualitas belajar 

gerak siswa hiperaktif. 
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2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi atau acuan oleh para guru pendidikan jasmani adaptif dalam 

menangani kesulitan belajar siswa hiperaktif. 

 

F. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini 

terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Masalah yang diteliti yakni upaya guru pendidikan jasmani adaptif dalam 

menangani kesulitan belajar siswa hiperaktif 

2. Lokasi penelitian dilakukan di SLB Purnama Asih, SLB Terate, dan SLB 

YPLAB 

3. Populasi dalam penelitian ini adalah SLB Purnama Asih, SLB Terate, dan 

SLB YPLAB 

4. Sampel dalam penelitian ini adalah guru pendidikan jasmani adaptif di 

SLB Purnama Asih, SLB Terate, SLB YPLAB. Semuanya berjumlah 3 

orang 

 

G. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pengertian penafsiran istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut : 

1. Pendidikan jasmani menurut Abduljabar (2011, hlm.27) proses 

kependidikan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penampilan 

manusia melalui media aktivitas jasmani yang terpilih untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Pendidikan jasmani memusatkan diri pada pemerolehan 

keterampilan gerak dan pemeliharaan kebugaran jasmani untuk kesehatan, 

peningkatan pengetahuan, dan pengembangan sikap positif terhadap 

aktivitas jasmani maupun olahraga. 

2. Cacat menurut The Committee Of National For The Study Of Education 

dalam Tarigan (2008, hlm.13) gerakan-gerakan yang dilakukan oleh 

seseorang yang menyimpang dari gerakan yang normal, walaupun telah 

dikembangkan secara maksimal. 
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3. Pendidikan Jasmani adaptif menurut Hendrayana (2013, hlm.8) sebuah 

program yang bersifat individual yang bersifat fisik/jasmaniah, kebugaran 

gerak, pola dan keterampilan gerak dasar, keterampilan-keterampilan 

dalam aktivitas air, menari, permainan dan olahraga baik individu maupun 

beregu yang di desain bagi penyandang cacat. 

4. Hiperaktif menurut Zaviera (2008, hlm.11) anak yang mengalami 

gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas (GPPH) atau 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

5. Upaya (www.arti-definisi.com) adalah suatu usaha atau ikhtiar untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar 

dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh manusia. 

6. Kesulitan belajar (www.matrapendidikan.com) adalah hambatan atau 

gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya 

kesenjangan yang signifikan antara taraf integensi dan kemampuan 

akademik yang seharusnya dicapai. 

7. Respon (https://id.m.wikipedia.org) adalah istilah yang digunakan oleh 

psikoligi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh 

panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang 

dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. 

http://www.arti-definisi.com/
http://www.matrapendidikan.com/
https://id.m.wikipedia.org/

