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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Anak sindroma down merupakan anak yang memiliki kelainan lemah mental. 

Namun, dibalik kelemahannya itu terdapat pula potensi yang dapat dikembangkan 

dengan optimal. Dalam perkembangannya itu, anak sindroma Down membutuhkan 

kekuatan fisik yang cukup. Contohnya saja, jika anak dengan kelainan sindroma Down 

memiliki ketertarikan pada bidang olehraga dan terlihat berpotensi di bidang itu, maka 

sudah seharusnya anak ini harus memiliki fisik yang kuat minimal jika dibandingkan 

dengan anak sindroma Down lainnya. Namun disisi lain fisik itu sendiri menjadi salah 

satu kelemahan anak sindroma Down. Dengan kondisi seperti itu, lalu muncul tiga buah 

pertanyaan mendasar:  

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?    

 Atas dasar seperti itulah penelitian ini dipilih untuk dapat meningkatkan kekuatan 

fisik anak sindroma Down tersebut. Dengan mengetahui lebih dalam mengenai motorik 

kasar anak sindroma Down, akan menjadi awal untuk mendapatkan data-data yang sesuai 

dengan yang diinginkan.  
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Data-data yang didapat saat melakukan penelitian mengenai pengaruh latihan 

gerak dasar senam terhadap kemampuan motorik kasar anak sindroma Down cukup 

banyak untuk dapat menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Motorik kasar 

yang menjadi variabel terikat mencakup kekuatan otot bahu. Kekuatan otot bahu sangat 

penting untuk mengembangkan keterampilan motorik kasar lebih lanjut, dimana kekuatan 

otot bahu itu sendiri yang dapat menggerakan lengan. Sedangkan lenganitusendiri 

merupakan alat untuk melakukan berbagai macam kegiatan.  

Dengan melihat ciri fisik anak sindroma Down, khususnya pada otot-ototnya 

memang tidak akan semudah yang dibayangkan untuk melatih otot-otot tersebut untuk 

dapat lebih kuat. Namun, setelah mendapat informasi mengenai latihan gerak dasar 

senam yang begitu berat peneliti beranggapan jika program latihan ini diadaptasikan 

dengan kemampuan anak sindroma Down bisa saja menjadi efektif dan efisien. Karena 

dengan latihan yang sedikit lebih berat dari biasanya akan menigkatkan kemampuan kita 

dalam hal kekuatan fisik dan keterampilan motorik.  

Dengan desain A-B kita tidak dapat mengetahui pasti seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap target behaviour yang ditentukan. Namun, untuk menambah 

validitas penelitian dengan desain ini harus memenuhi persyaratan yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya. Latihan gerak dasar senam sedikitnya ikut berperan dalam 

meningkatkan kekuatan otot bahu anak sindroma Down, walaupun masih terdapat 

varibel-variabel lainnya yang ikut berperan dalam peningkatan tersebut. Variabel-

variabel yang mungkin ikut berperan dalam peningkatan atau penurunan kekuatan otot 

bahu adalah faktor lingkungan subyek dan juga faktor internal subyek yang kurang baik. 
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Oleh karena itu, untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dapat dilakukan 

penelitian dengan dasar dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya.  

Kekuatan anak sindroma Down seelum intervensi dapat dilihat dari data-data 

visual, baik tabel maupun grafik. Jumlah dari keseluruhan dari fase baseline adalah 22,9 

poin terdiri dari delapan sesi, sedangkan jumlah dari fase intervensi sebesar 44,2 poin 

yang terdiri dari 11 sesi. Dan nilai trend stabilty dari masing-masing fase adalah sama 

sebesar 100% yang berarti stabil.   

      

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan penelitian ini 

kepada pihak-pihak yang berkaitan dan dipandang perlu untuk menindaklanjuti dari hasil 

penelitian ini. Sehubungan dengan data-data yang telah terkumpul, bahwa latihan gerak 

dasar senam ikut berperan dalam mengembangkan kekuatan otot-otot bahu anak 

sindroma Down, oleh karena itu peneliti merekomendasikan beberapa hal diantaranya: 

1. Bagi sekolah 

Memberikan masukan atau pemikiran baru terhadap penanganan anak 

sindroma Dwon dalam hal meningkatkan keterampilan motorik kasar, dimana 

keterampilan motorik kasar ini sangat diperlukan. Diharapkan anak sindroma 

Down yan menjadi subyek maupun yang bukan dapat mendapatkan latihan-

latihan yang serupa dengan terapi fisik yang bertujuan bukan untuk 

membetulkan, tetapi untuk sementara yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan motorik kasar, khususnya pada bagian bahu, tangan, dan kaki.  
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2. Bagi pendidik 

Latihan gerak dasar senam merupakan pembelajaran dalam bidang 

keolahragaan. Oleh karena itu, setiap guru harus dapat menguasai beberapa 

cabang olahraga yang pada dasarnya pola gerak dalam semua bidang olahraga 

dapat diinovasikan kedalam permainan-permainan dan gerakan-gerakan yang 

dapat disusun menjadi suatu kurikulum tambahan, yang mengkhususkan pada 

aspek motorik anak sindroma Down. 

3. Bagi orangtua 

Orangtua merupakan pendidik yang pertama dan paling sering bertatp muka 

dengan anak. Jadi, orangtua pun diharapkan dapat meluangkan waktu untuk 

melakukan olahraga rutin bersama dengan anak-anak yang mempunyai 

kelainan sindroma Down. Tidak dianjurkan untuk merasa malu untuk 

membawa anak yang mempunyai kelainan tesebut.  

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh latihan gerak 

dasar senam  terhadap keterampilan motorik kasar lainnya, seperti kekuatan 

otot leher, lengan, pinggul, punggung, kaki, dan lainnya dengan menggunakan 

metode dan desain yang berbeda agar mendapatkan hasil penelitian yang 

benar-benar valid dan meciptakan teori baru mengenai hubungan antara 

olahraga dengan motorik kasar. 

 

 


