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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa potensi gerak yang 

tidak terbatas, dimana dalam penggunaannya “organisme hidup, terutama manusia 

dan hewan membutuhkan kekayaan gerak yang besar guna menyalurkan energinya 

yang menumpuk secara eksplosif.” (Delphie 2005: 24). Dengan dasar seperti itulah 

anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam hal ini anak sindroma Down pun sangat 

perlu diperhatikan dalam hal gerak.  

Penyebab sindroma Down pertama kali diketahui oleh seorang dokter 

berkebangsaan Inggris, yang bernama Langdon Haydon Down. Melalui penelitiannya, 

beliau mengetahui secara klinis tanda-tanda aneuploidi (perubahan jumlah kromosom, 

yang memiliki kekurangan atau kelebihan) yang kemudian diberi nama trisomi 21. 

Secara klinis tanda-tanda ini menunjukkan penyerupaan wajah orang Mongol, 

sehingga kelainan ini diberi istilah mongoloid atau mongolisme. Namun bukan berarti 

kelainan ini hanya terjadi pada suku Mongol saja. Sindroma Down dapat terjadi pada 

bangsa atau suku apapun di dunia ini, tidak terkecuali negara-negara maju dan 

berkembang. Gunarhadi (2005: 19) menyatakan bahwa: 

Sindroma Down terjadi pada bangsa atau suku apapun baik laki-laki maupun 
perempuan. Jumlah populasi sindroma Down belum diketahui pasti. Di Amerika 
Serikat terdapat 4000 kelahiran sindroma Down setiap tahunnya dengan asumsi 
bahwa setiap 800-1000 kelahiran, ada satu bayi sindroma Down. 

 Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa sindroma Down terjadi karena 

terdapatnya kelainan pada kromosom nomor 21. Normalnya, setiap kromosom pada 

manusia mempunyai masing-masing dua pasang genom. “Genom adalah semua gen 

dan sekuen DNA yang dimiliki oleh suatu organisme” (Suwanto, et.al, 2004: 2.17). 
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Tidak terkecuali pada  kromosom nomor 21. Pada anak dengan sindroma Down, 

kromosom nomor 21 ini mempunyai tiga genom. 

 “Sindroma Down adalah suatu kumpulan gejala akibat dari abnormalitas 

kromosom, biasanya kromosom 21, yang tidak berhasil memisahkan diri selama 

meiosis sehingga terjadi individu dengan 47 kromosom.” 

(http://forbetterhealth.wordpress.com 2009). Mengenai pengertian anak sindroma 

Down ini, diperkuat juga oleh pendapat Gunarhadi (2005: 13), “…kondisi pada 

manusia yang diakibatkan oleh penyimpangan kromosom jenis trisomi 21 diberi 

istilah idiot mongoloid atau mongolisme…”. Karena terjadinya aneuploidi pada 

kromosom nomor 21, maka munculah ciri fisik khusus, sebagaimana yang terdapat 

dalam  Suara Pembaruan Daily (http://ceritamamaayu.blogspot.com 2008):  

1) Bentuk kepala yang relatif kecil dengan bagian belakang yang tampak 
mendatar. 2) Hidung kecil dan datar, hal ini mengakibatkan mereka sulit bernapas. 
3) Mulut yang kecil dengan lidah yang tebal dan pangkal mulut yang cenderung 
dangkal yang mengakibatkan lidah sering menjulur keluar. 4) Bentuk mata yang 
miring dan tidak punya lipatan di kelopak matanya. 5) Letak telinga lebih rendah 
dengan ukuran telinga yang kecil, hal ini mengakibatkan mudah terserang infeksi 
telinga. 6) Rambut lurus, halus dan jarang. 7) Kulit yang kering. 8) Tangan dan 
jari-jari yang pendek dan pada ruas kedua jari kelingking miring atau bahkan tidak 
ada sama sekali, sedangkan pada orang normal memiliki tiga ruas tulang. 9) Pada 
telapak tangan terdapat garis melintang yang disebut simian crease. Garis tersebut 
juga terdapat di kaki mereka yaitu di antara telunjuk dan ibu jari yang jaraknya 
cenderung lebih jauh dari pada kaki orang normal. Keadaan telunjuk dan ibu jari 
yang berjauhan itu disebut juga sandal foot simian crease atau garis melintang 
pada telapak tangan. 10) Otot yang lemah (hypotonus), mengakibatkan 
pertumbuhan terganggu (terlambat dalam proses berguling, merangkak, berjalan, 
berlari dan berbicara). 11) Pertumbuhan gigi geligi yang lambat dan tumbuh tidak 
beraturan sehingga menyulitkan pertumbuhan gigi permanen. 

Dengan melihat ciri-ciri fisik di atas, terdapat ciri fisik yang berkaitan dengan alat 

gerak, yaitu otot. Otot memegang peranan utama dalam bergerak. Jika keadaan otot 

lemah maka proses gerak pun akan ikut lemah, begitu juga sebaliknya. Pada anak 

sindroma Down, kekuatan otot ini lemah, sehingga gerakan yang diperlihatkan oleh 
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anak sindroma Down cenderung tidak aktif, dan terlihat lemah dan lesu. Brill 

(Gunarhadi, 2005: 14) menyatakan, bahwa: 

‘Bayi dengan sindroma Down memiliki kekuatan otot yang lemah. Otot-ototnya 
begitu kendur sehingga kepala dan bagian tubuhnya menjadi lunglai. Lengan dan 
kakinya lemah dan mudah digerakkan. Karena lemahnya kekuatan otot, gerak 
reflek tertentu yang menunjukkan kekuatan menjadi tidak tampak. Kekuatan otot 
yang lemah berdampak terhadap lambannya gerak daya kekuatan dan 
perkembangan secara umum.’ 

Dengan kekuatan otot anak sindroma Down yang lemah seperti yang disebutkan di 

atas, maka akan berdampak pada motorik kasar (gross motor) yang pada dasarnya 

motorik kasar ini merupakan langkah pertama untuk dapat menguasai keterampilan 

motorik yang lebih merinci (fine motor), seperti menggenggam untuk menulis dan 

lainnya. Hurlock (1978: 150) menyatakan: 

Selama 4 atau 5 tahun pertama kehidupan pascalahir, anak dapat mengendalikan 
gerakan yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan bagian badan yang luas yang 
digunakan dalam berjalan, berlari, melompat, berenang dan sebagainya. Setelah 
berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang besar dalam pengendalian 
koordinasi yang lebih baik yang melibatkan kelompok otot yang lebih kecil yang 
digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap bola, menulis, dan 
menggunakan alat. 

 Pada usia empat atau lima tahun (pada anak normal) yang diungkapkan oleh 

Hurlock, motorik kasar sudah dapat dikuasai. Motorik kasar ini meliputi gerak kepala, 

gerak bahu, gerak tangan, gerak pinggang dan pinggul, serta gerak kaki, dimana 

kesemua gerak kasar ini memberfungsikan otot-otot besar pada tubuhnya yang secara 

tidak sadar akan terangkai menjadi pola-pola gerak yang melibatkan seluruh bagian 

tubuh, contohnya berjalan, berlari, melompat, meloncat, menangkap dan melempar. 

Pola gerak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis gerak. Tiga jenis gerak 

yang dimaksud yaitu, gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. 

Mahendra (2001: 31) mengemukakan pendapatnya tentang pengertian ketiga jenis 

gerak ini, sebagai berikut: 
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Gerak dasar dibagi menjadi tiga gerakan yaitu lokomotor, nonlokomotor, dan 
manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, seperti jalan, lari, 
lompat, berderap, jingkat, leaping, skipping, dan sliding. Gerak nonlokomotor 
adalah gerak yang tidak berpindah tempat, mengandalkan ruas-ruas persendian 
tubuh yang membentuk posisi-posisi berbeda yang tetap tinggal di satu titik. 
Contoh-contoh gerakan nonlokomotor adalah melenting, meliuk, membengkok, 
dsb. Gerak manipulatif adalah kemampuan untuk memanipulasi obyek tertentu 
dengan anggota tubuh: tangan, kaki, atau kepala. Contoh: menangkap, melempar, 
memukul, menendang, mendribling, dsb. 

 Ketiga jenis gerak ini dilakukan sehari-hari. Namun dalam melakukan 

gerakan-gerakan tersebut, manusia sendiri tidak menyadarinya, khususnya pada anak 

sindroma Down, bahwa gerakan yang dilakukan merupakan gerakan-gerakan  yang 

dihasilkan dan dirangkai oleh kerja otot-otot seluruh tubuh, sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Salah satu faktor ketidaksadaran manusia dalam 

gerak ini dikarenakan terlalu luas dan banyak potensi gerak yang dimiliki manusia. 

Untuk memahami dan mengerti lebih dalam potensi gerak tersebut, maka 

diciptakanlah pengelompokkan gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan fungsi dan 

tujuan pola gerak tersebut, yang terdapat pada setiap cabang olahraga.  

 Dalam penelitian ini, cabang olahraga senam dijadikan inspirasi, sekaligus 

variabel bebas oleh peneliti karena dianggap mempunyai keterkaitan yang cukup erat 

dengan hal-hal mengenai keterampilan motorik, khususnya motorik kasar. Keterkaitan 

ini terdapat pada karakter gerak dasar senam itu sendiri. Gerak dasar senam 

mempunyai tiga karakter yaitu, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. 

“…keterampilan senam selalu dibangun diatas keterampilan dasar lokomotor, 

nonlokomotor, dan manipulatif.” (Mahendra, 2005: 30) pendapat tersebut sekaligus 

menguatkan bahwa selain menjadi karakter gerak dasar senam, ketiga jenis gerak ini 

juga dijadikan sebagai pondasi dalam meningkatkatkan kualitas gerakan-gerakan 

dalam cabang olahraga senam. Artinya, kualitas gerakan-gerakan yang terdapat dalam 

senam tergantung dari penguasaan program-program latihan yang terdapat dalam 
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gerak dasar senam. Program-program dalam gerakan dasar senam ini dilandasai oleh 

beberapa poin konsep yaitu: 

1. Gerakan pada senam terjadi karena ditunjang atau menggunakan bagian tubuh 

yang berbeda. 

2. Tubuh bergerak melalui konstraksi otot (membengkok dan meluruskan) atau 

meregang (stretching) atau berputar (rotasi) disekitar persendian tertentu. 

3. Area atau wilayah. 

4. Kualitas gerak (usaha), yang meliputi waktu, daya, dan irama. 

  Anak sindroma Down di SLB-G YBMU yang kali ini menjadi obyek 

penelititan adalah anak sindroma Down yang sangat kurang bergerak. Kurang 

bergeraknya ini dapat terlihat setelah dibandingkan dengan anak sindroma Down 

lainnya di SLB yang sama. Berikut karakteristik anak sindroma Down yang menjadi 

obyek penelitian: 

• Sangat pendiam, seperti tidak terdapat dorongan untuk bergerak. 

• Terlihat lemah, lemas, dan lunglai. 

• Walaupun diberikan stimulus, anak ini hanya bergerak seperlunya. 

• Pendiam. 

• Cenderung pemalu. 

Dengan karakteristik seperti itu, akan berakibat pada proses anak sindroma Down ini 

dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang pada akhirnya 

menghambat peran serta dalam bermain dengan teman sebayanya. Padahal kita 

mengetahui bahwa masa anak-anak merupakan masanya bermain. Dan melalui 

bermain itulah semua anak-anak belajar, tidak terkecuali anak-anak dengan sindroma 

Down. Namun, dibalik semua kondisi tersebut masih terdapat banyak potensi yang 
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dapat dijadikan sebagai keuntungan untuk menerapkan treatment kepada anak 

sindroma Down. Salah satunya dalam segi usia. Faktor usia sangat berpengaruh dalam 

mempelajari keterampilan motorik, khususnya motorik kasar. Dimana pada usia 

empat atau lima tahun, anak sudah dapat mengendalikan motorik kasar mereka. 

Terdapat lima alasan penting, mengapa masa anak-anak menjadi masa yang ideal 

untuk mempelajari motorik kasar. Kelima alasan ini dibahas oleh Hurlock (1978: 156) 

sebagai berikut: 

Pertama, karena tubuh anak lebih lentur ketimbang tubuh remaja atau orang 
dewasa, sehingga anak lebih mudah menerima semua pelajaran. Kedua, anak 
belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan 
yang baru dipelajarinya, maka bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih 
mudah. Ketiga, secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang 
telah besar. Oleh karena itu, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Hal 
yang demikian menimbulkan motivasi yang diperlukan untuk belajar. Keempat, 
apabila para remaja dan orang dewasa merasa bosan melakukan pengulangan, 
anak-anak menyenangi yang demikian. Oleh karena itu, anak bersedia mengulangi 
suatu tindakan hingga pola otot terlatih untuk melakukannya secara efektif. 
Kelima, Karena anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih kecil 
ketimbang yang akan mereka miliki pada waktu mereka bertambah besar, maka 
mereka memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar menguasai keterampilan 
ketimbang yang dimiliki remaja atau orang dewasa. Bahkan seandainya mereka 
nantinya bertambah besar, dan memiliki waktu yang cukup, mungkin mereka akan 
merasa bosan dengan pengulangan yang diperlukan dalam mempelajari 
keterampilan tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan menguasai keterampilan itu 
sepenuhnya. 

 Atas dasar pemikiran seperti itulah, gerak dasar senam diadopsi untuk 

kemudian disesuiakan dan dirangkai menjadi program latihan untuk meningkatkan 

motorik kasar yang meliputi kekuatan otot-otot bahu pada anak sindroma Down. 

Walaupun latihan gerak dasar senam cukup berat, namun dengan “melalui latihan 

yang berat, anak dapat melepaskan tenaga yang tertahan dan membebaskan tubuh dari 

ketegangan, kegelisahan, dan keputusasaan” (Hurlock, 1978: 150).  
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B. Identifkasi Masalah 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti permasalahan yang terdapat pada 

anak sindroma Down, dimana anak sindroma Down ini mempunyai keterampilan 

motorik yang sangat minim, yang pembahasannya dikhususkan pada keterampilan 

mototik kasar anak sindroma Down tersebut. Minimnya keterampilan motorik kasar 

anak ini berakibat pada penyesuaian diri anak terhadap lingkungan sekolah yang pada 

akhirnya menghambat peran serta anak dalam bermain dengan teman sebayanya. 

Masalah keterampilan motorik kasar tersebut menjadi target behaviour atau variabel 

terikat yang dirasa perlu untuk diberikan intervensi dengan menggunakan program 

latihan gerak dasar senam yang telah disesuaikan porsinya dengan melihat pada target 

behaviour yang ditentukan. Setelah dipelajari dan dibandingkan dengan anak 

sindroma Down lainnya di sekolah yang sama, ternyata anak yang menjadi obyek 

penelitian ini mempunyai ciri berbeda dibanding dengan lainnya. Selain itu, tidak 

terdapatnya perubahan dalam segi keterampilan motorik kasar pada anak juga menjadi 

alasan, kenapa peneliti mengambil hal tesebut. Dengan program latihan gerak dasar 

senam yang kompleks, berat, dan sesuai dengan proses belajar keterampilan motorik 

sehari-hari, diharapkan terdapat perubahan pada keterampilan motorik kasar yang 

cukup untuk mencapai kemampuan keterampilan motorik halus.  

 

C. Batasan Masalah 

Dengan melihat konsep-konsep yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti 

berusaha untuk mengefektifkan waktu yang ada, yang pada dasarnya akan 

berkembang ke arah persiapan materi untuk penelitian ini, maka peneliti membatasi 

masalah pada: Keterampilan motorik kasar anak sindroma Down yang pasif dalam 

melakukan motorik kasar, yang meliputi kekuatan otot-otot bahu pada anak sindroma 
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Down. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kekuatan gerakan pada bagaian 

tersebut memberfungsikan otot-otot besar pada daerah bahu dan secara tidak langsung 

menghasilkan gerak pada otot tangan yang secara tidak sadar akan terangkai menjadi 

kemampuan awal untuk menguasai keterampilan menulis, melempar, menangkap, dan 

lainnya. Selain itu, gerakan pada bahu dan tangan dirasakan sangat penting karena 

fungsi tangan yang sangat mendominasi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk 

meningkatkan apa yang menjadi target behaviour pada penelitian ini, maka peneliti 

membatasi pola-pola gerak pada latihan gerak dasar senam yang berkaitan dengan 

target behaviour tersebut. Gerakan-gerakan dasar untuk melatih gerak dasar senam 

sebagai berikut. Gerak lokomotor yang meliputi pola gerak berjalan, berlari, 

melompat, dan skipping. Gerak nonlokomotor meliputi gerak melenting, meliuk, dan 

membengkok pada bagian bahu, serta gerak manipulatif yang meliputi gerakan 

menangkap, melempar, memukul, dan men-dribling. Sedangkan untuk melatih 

kekuatan otot bahu pada anak sindroma Down adalah gerakan-gerakan modifikasi 

dari pola gerak-pola gerak latihan gerak dasar senam, yang meliputi gerak lokomotor 

seperti modifikasi gerak skiping, gerak nonlokomotor seperti modifikasi gerak push-

up, dan gerak manipulatif seperti melempar benda yang memiliki berat maksimal 0.5 

kilogram. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas target behaviour, peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

“Apakah latihan gerak dasar senam berpengaruh terhadap peningkatan motorik kasar 

pada anak sindroma Down di SLB-G YBMU Baleendah Kabupaten Bandung?” 
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 Agar rumusan masalah yang dibuat peneliti lebih terarah dan dapat dimengetri 

oleh pembaca, rumusan masalah diatas dijabarkan kembali menjadi beberapa 

pertanyaan, yaitu: 

1. Seberapa besar kekuatan otot-otot bahu pada anak sindroma Down sebelum 

diberikan intervensi? 

2. Seberapa besar kekuatan otot-otot bahu pada anak sindroma Down sesudah 

diberikan intervensi? 

3. Bagaimana pengaruh dari latihan gerak dasar senam terhadap keterampilan 

motorik kasar (kekuatan otot-otot bahu) pada anak sindroma Down?    

 

E. Variabel Penelitian 

1. Definisi konsep variabel 

Agar maksud peneliti dapat diterima dan dimengerti oleh pembaca,  

maka peneliti perlu memperjelas kembali mengenai maksud dari variabel yang 

terdapat pada penelitian ini:  

• Latihan gerak dasar senam merupakan serangkaian gerakan latihan dasar 

pada cabang olahraga senam yang dibangun pada tiga karakter gerak, yaitu 

lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, dimana keterampilan dalam 

melakukan gerakan-gerakan senam yang kaya dengan struktur gerak 

tersebut berlandaskan pada  gerak dasar senam.  

• Delphie (2005: 68) “gerak halus yaitu, gerak dengan menggunakan otot 

halus (fine motor)”. Dengan melihat dari pernyataan seorang ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa gerak kasar yaitu gerak dengan menggunakan 

otot kasar atau besar (gross motor) seperti, gerakan pada bahu dan tangan. 
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• Dalam presentasi perkuliahannya, Widati (2008) menyatakan bahwa 

“gerakan kasar (gross motor), ialah gerakan yang dilakukan oleh banyak 

otot. Misalnya gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat.”  

• Anak-anak yang terkena Down syndrome sejak lahir sudah dapat diketahui 

dari wajahnya. Anak-anak Down syndrome pada umumnya 

perkembangannya lebih lambat dari anak-anak normal. Yang jelas IQ 

mereka di bawah normal, 80-100. Pada anak-anak normal IQ-nya 90-105. 

(http://www.mail-archive.com 2004). 

2. Definisi operasional variabel 

Hatch dan Farhady (Sugiyono, 2007: 60) menyatakan, ‘secara teoritis 

variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek yang lain.’. Varibel yang diangkat dalam penelitian eksperimen 

kali ini adalah subyek yang mempunyai keterkaitan, dimana variabel yang satu 

dengan variabel lainnya mempunyai hubungan. Judul yang diambil adalah 

pengaruh latihan gerak dasar senam terhadap peningkatan motorik kasar pada 

anak sindroma Down di SLB-G YBMU Baleendah Kabupaten Bandung. 

Motorik kasar yang menjadi variabel terikat, terkonsentrasi pada kekuatan 

otot-otot bahu pada anak sindroma Down, mengingat otot-otot anak sindroma 

Down yang lemah. Dengan demikian variabel dalam penelitian ini adalah 

latihan gerak dasar senam sebagai variabel bebas, dan motorik kasar yang 

meliputi kekuatan otot-otot bahu sebagai variabel terikat atau target behaviour. 

1. Variabel bebas 

Penerapan latihan gerak dasar merupakan sistem penyampaian layanan 

yang bersifat komprehensif, kongkrit dan dirancang untuk meningkatkan 
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kemampuan gerak motorik kasar. Latihan gerak dasar senam ini adalah latihan 

yang diterapkan kepada atlit cabang olahraga senam maupun pemula cabang 

olahraga senam. Cabang olahraga senam ini kaya dengan struktur gerak, 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahendra (2005: 29) bahwa “…senam 

merupakan kegiatan fisik yang paling kaya struktur geraknya.”.  

2. Variabel terikat 

Motorik kasar merupakan gerakan-gerakan yang ditimbulkan karena 

adanya koordinasi antara pusat syaraf, urat-urat syaraf, dan otot-kasar yang 

berperan dalam gerakan yang terlihat. Motorik kasar sendiri dapat 

dikendalikan oleh anak pada usia empat atau lima tahun. Keterampilan 

motorik kasar dipelajari oleh anak pada saat berkembang, dan motorik kasar 

ini merupakan syarat untuk melakukan keterampilan motorik halus. 

Kemampuan anak dalam menkoordinasikan otot-otot yang lebih halus dan 

terperinci tidak akan tercapai apabila keterampilan motorik kasar anak tersebut 

kurang berkembang dan sangat minim. Seperti yang terjadi pada anak 

sindroma Down yang menjadi obyek teliti kali ini.  

Motorik kasar yang dimaksud dalam variabel terikat adalah kekuatan 

pada otot-otot bahu. Otot-otot bahu menjadi penting dalam penelitian ini 

karena otot bahu merupakan gerakan kasar yang meggerakan tangan secara 

keseluruhan. Gerakan pada otot bahu ini, harus dipelajari terlebih dahulu 

karena sebelum gerakan pada sikut dan pergelangan tangan, yang selanjutnya 

pada motorik halus anak.  

Pada dasarnya tangan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, keterampilan motorik kasar pada bagian tangan pertama kali 

diterapkan. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

kekuatan otot-ototbahu pada anak sindroma Down, baik sebelum diberikan 

intervensi maupun sesudah diberikan intervensi. 

Selain itu, untuk mengetahui pula seberapa besar pengaruh latihan 

gerak dasar senam terhadap keterampilan motorik kasar pada anak sindroma 

Down. 

2. Kegunaan 

1.   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian lebih lanjut tentang kemampuan gerak dasar dan motorik kasar yang 

lebih terperinci pada anak sindroma Down. 

2.   Pemberian latihan gerak dasar senam dapat dijadikan salah satu media 

kongkrit, yang dapat dikembangkan menjadi berbagai macam gerak 

modifikasi dan permainan. 

3.   Memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah atau lembaga-lembaga 

yang bersangkutan sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK), khususnya yang memberfungsikan gerakan 

kasar dan gerakan halus. 

 


