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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat 

rahmat dan karunia-Nya akhirnya Buku Ajar Olahraga Adaptif 

(Autis) ini telah selesai disusun. Modul ini disusun sebagai salah 

satu bahan bacaan bagi siswa. Harapan besar dari terbitnya buku 

ini adalah dapat menambah kepustakaan buku bagi teman-teman 

guru di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan mahasiswa FIK UM.  

Buku rujukan/bahan buku ajar olahraga adaptif (Autis) ini 

sedikit yang ada. Diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh Guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sebagai bahan 

bacaan guna menambah wawasan tentang olahraga permainan 

yang cocok untuk siswa autis. Ucapan terimakasih kepada dr. Rias 

Gesang Kinanti, M.Kes dan teman-teman mahasiwa/wi peserta 

matakuliah Olahraga Adaptif angkatan 2017 yang begitu banyak 

membantu penulis dalam mengembangkan buku ajar ini, serta 

segenap pihak yang turut andil dalam terciptanya buku ajar ini.  

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam buku 

ajar ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang di 

harapkan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan 

usulan demi perbaikan untuk buku ini kedepannya. 

 

 

 

Malang, 12 Agustus 2019 
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BAB PENDAHULUAN 

I 
 

 

Pada bagian ini akan disajikan materi tentang pentingnya 

olahraga untuk anak berkebutuhan khusus dengan tujuan siswa 

diharapkan memahami dan mampu menjelaskan pentingnya 

pembelajaran olahraga adaptif bagi anak berkebutuhan khusus.  

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan olahraga merupakan suatu bagian dari  kegiatan 

hidup manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa olahraga 

merupakan kegiatan yang sudah menjadi sebuah kebutuhan hidup 

masing-masing individu. Apabila  olahraga diberikan kepada 

siswa-siswa, maka kegiatan latihan tersebut harus memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan maksimal respon tubuh dari siswa itu 

sendiri. Tidak semua siswa dilahirkan dalam keadaan sempurna, 

ada sebagian kecil yang mengalami hambatan-hambatan, baik 

dalam perkembangan fisik maupun dalam perkembangan mental. 

Siswa yang demikian diklasifikasikan sebagai siswa luar biasa 

(berkebutuhan khusus). 

Olahraga yang diberikan pada siswa luar biasa merupakan 

suatu alat untuk membantu mereka dalam melanjutkan 

kelangsungan hidupnya, setidaknya mereka dapat membentuk 

untuk dirinya. Hal ini sesuai dengan tujuan yang dikemukakan 

para ahli mengenai pendidikan, antara lain dalam buku Basic 

Prinsiples of Education, Marison dalam Aip Syarifudin (1980: 9) 

mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah perkembangan pada 

diri individu dengan melalui proses belajar sebagai perbedaan dari 

pertumbuhan jasmaniah. Pendidikan bukan belajar berbuat, tetapi 

menjadikan siswa mengetahui apa yang dikerjakan, selain itu S. 
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Brojonegoro mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah 

tuntunan kepada pertumbuhan manusia mulai dari lahir sampai 

dewasa, dalam arti rohaniah dan jasmaniah (Aip Sjarifuddin, 

1980/1981: 9).  

Marison dalam Aip Sjarifuddin (1980: 9) mengemukakan 

bahwa pendidikan itu adalah perkembangan pada diri individu 

dengan melalui proses belajar sebagai perbedaan dari 

pertumbuhan jasmaniah. Selain itu Aip Sjarifuddin (1979: 4-5) 

mengemukakan bahwa perkembangan penyelidikan mengenai 

pendidikan itu bukan hanya diperuntukkan bagi siswa yang normal 

saja, tetapi juga bagi siswa yang mempunyai kelainan atau cacat 

yang umum dikatakan siswa luar biasa. Mereka sama halnya 

dengan siswa normal yang memerlukan penjagaan atau 

pemeliharaan, pembinaan, asuhan dan didikan yang sempurna 

sehingga mereka dapat menjadi manusia yang berdiri sendiri 

tanpa menyandarkan diri pada pertolongan orang lain. Merekapun 

mendambakan hidup yang layak, menginginkan pertumbuhan dan 

perkembangan yang harmonis. Oleh karena itu merekapun 

membutuhkan pendidikan dan bimbingan agar menjadi manusia 

dewasa dan menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi bagi 

pembangunan bangsa dan negaranya. 

Pendidikan tidak akan mencapai suatu kesuksesan dan 

keberhasilan tanpa adanya strategi yang dirancang dan 

diimplementasikan sebaik mungkin. Strategi merupakan cara, 

tindakan ataupun keputusan yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. 

Menurut Sherly (dalam Mulyani Sumantri dan Johar Permana , 

1998: 40) merumuskan pengertian “strategi sebagai keputusan-

keputusan bertindak yang diarahkan dan keseluruhannya 

diperlukan untuk mencapai tujuan”. “Pendidikan Jasmani adalah 

proses pendidikan melalui aktivitas jasmani”. Tujuan yang ingin 

dicapai bersifat menyeluruh, yaitu mencakup domain psikomotor, 
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kognitif, dan afektif. Berkaitan dengan Pendidikan Jasmani, perlu 

ditegaskan bahwa murid berkebutuhan khsusus memiliki hak yang 

sama dengan murid biasa dalam memperoleh pendidikan. 

Menurut Undang Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (SPN) 

no. 20 tahun 2003 Bab IV Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa warga- 

warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual 

dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.  

Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses 

pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan 

perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, serta emosional. “Pendidikan jasmani memperlakukan 

siswa sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada 

hanya menganggap sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik 

dan mentalnya” (Mahendra,2005:6) . Pada kenyataannya, 

pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sangat luas. 

Titik perhatianya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus 

lagi, pendidikan jasmani berkaitan dengan hubungan antara gerak 

manusia dan wilayah pendidikan lainya yaitu hubungan dari 

perkembangan tubuh-fisik dengan pikiran dan jiwanya. 

Fokus pendidikan jasmani pada pengaruh perkembangan fisik 

terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari 

manusia itulah yang menjadikan unik. Tidak ada bidang tunggal 

lainnya seperti pendidikan jasmani yang berkaitan dengan 

perkembangan total manusia. Pada dasarnya pendidikan jasmani, 

dengan memanfaatkan alat gerak manusia, dapat membuat aspek 

mental dan moral pun ikut berkembang.Dalam konteks pendidikan 

inklusif, pelayanan pendidikan jasmani diberikan kepada semua 

siswa dengan karakteristik yang berbeda – beda termasuk Siswa 

Berkebutuhan Khusus (ABK). Di sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusif terdapat peserta didik yang mengalami 

beranekaragam hambatan, baik hambatan motorik, komunikasi, 

perhatian, emosi, perilaku, sosial, dan sebagainya. 
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 Mereka berhak atas  pendidikan jasmani yang dapat 

mengakomodasi hambatan dan kebutuhan yang mereka miliki. 

Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan jasmani menjadi lebih 

kompleks bagi guru pendidikan jasmani dalam mengupayakan 

agar semua kebutuhan siswa akan gerak dapat terpenuhi dan 

dapat meningkatkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Pada 

kenyataannya tidak semua ABK mendapatkan layanan pendidikan 

jasmani sesuai dengan kebutuhan atau hambatan yang 

dimilikinya, karena tidak semua guru pendidikan jasmani 

memahami dan mengetahui layanan yang harus diberikan kepada 

ABK. 

Kebutuhan gerak ABK lebih besar daripada siswa 

lainnya, karena ABK mengalami hambatan dalam merespon 

rangsangan yang diberikan lingkungan untuk melakukan gerak, 

meniru gerak dan bahkan ada yang memang fisiknya terganggu 

sehingga ia tidak dapat melakukan gerakan yang terarah dengan 

benarHal ini terjadi karena mereka memiliki masalah dalam 

sensorisnya, motoriknya, belajarnya, dan tingkahlakunya yang 

dapat menghambat perkembangan fisik siswa tersebut. Seperti 

yang di ungkapkan olehIrham Hosni (2003:31)  bahwa: 

Siswa berkebutuhan khusus memiliki masalah dalam 

sensorisnya, motoriknya, belajarnya, dan tingkah lakunya. 

Semua ini mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik 

siswa. Hal ini karena sebagian besar ABK mengalami 

hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan 

lingkungan untuk melakukan gerak, meniru gerak dan bahkan 

ada yang memang fisiknya terganggu sehingga ia tidak dapat 

melakukan gerakan yang terarah dengan benar. 

Pernyataan di atas menggambarkan akan pentingnya gerak 

dalam perkembangan seorang individu, apabila seorang inividu 

memiliki kemampuan gerak yang baik maka perkembangan 

fisiknya akan baik pula. Dengan begitu gerak memiliki fungsi lain 
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bagi ABK, yaitu membantu perkembangan fisik, melatih untuk 

merespon rangsangan dari lingkungan dan membiasakan gerakan 

agar terarah dengan benar. Dengan kata lain melakukan gerakan 

bagi ABK sama dengan melatih motorik halus dan kasar mereka 

untuk mengurangi hambatan geraknya. Selain itu gerak juga dapat 

digunakan sebagai media untuk mendapatkan informasi atau 

pengetahuan dari lingkungan. Oleh karena itu pendidikan jasmani 

bagi ABK sangatlah penting,  walaupun demikian program yang di 

berikan harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan hambatan ABK 

itu sendiri agar hasilnya dapat optimal. Apabila program 

pembelajaran yang di berikan oleh guru tidak berorientasi kepada 

kebutuhan dan hambatan ABK, di khawatirkan perkembangan fisik 

ABK tidak berkembang dengan baik dan bahkan bisa saja menjadi 

masalah baru baginya. Samsudin (2008:2) mengemukakan 

bahwa: 

Pendidikan  jasmani merupakan suatu  proses  pembelajaran 

melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan 

kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan  motorik, 

pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif 

dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara 

seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif 

dan afektif siswa. 

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pendidikan jasmani 

merupakan sebuah  proses pendidikan yang memanfaatkan 

aktivitas jasmani untuk meningkatkan kemampuan fisik, 

intelektual, sosial maupun emosional dalam  rangka meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah baik  jasmani, 

psikomotor, kognitif dan afektif siswa’. Tetapi di dalam 

pelaksanaannya ditemukan adanya kesulitan yang dialami oleh 

beberapa individu yang unik sehingga mereka tidak terjangkau 

oleh pendidikan jasmani. Siswa autism tetap sangat membutuhkan 
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layanan pendidikan jasmani, oleh karena itu di butuhkan bentuk 

pendidikan jasmani yang dapat mengakomodasi setiap individu 

sesuai dengan keunikannya masing-masing. Pendidikan jasmani 

seperti itu disebut dengan pendidikan jasmani adaptif. 

Pendidikan Jasmani Adaptif merupakan salah satu mata 

pelajaran yang berperan penting pada pertumbuhan dan 

perkembangan murid berkebutuhan khusus. Pada pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Adaptif guru juga tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi saja, tetapi juga harus diimbangi dengan 

pengetahuan. Pemilihan materi dan metode juga harus 

diperhatikan dan guru juga harus dapat memodifikasi materi 

pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan kondisi murid 

yang dihadapinya. Oleh karena itu strategi pembelajaran harus 

dirancang dan direncankanan dengan baik, serta 

diimplementasikan dengan benar.  

Autis merupakan gangguan perkembangan saraf yang 

ditandai dengan gangguan personal, sosial, dan akademik. Dalam 

DSM V (Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Fifth 

Edition) siswa autis atau yang disebut Autism Spectrum Disorder 

didiagnosis memiliki karakteristik gangguan dalam komunikasi 

sosial dan interaksi sosial yang disertai dengan perilaku 

berlebihan, minat terbatas serta memiliki gangguan dalam 

hubungan timbal balik sosial. Siswa autis juga mengalami 

gangguan dalam perkembangan saraf  motorik yang meliputi 

gangguan perkembangan koordinasi, gerakan stereotyp, 

gangguan perkembangan koordinasi ditandai dengan hambatan 

dalam motoriknya sehingga menyebabkan siswa autis sulit untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. (American Psychiatric Association 

2013:32).   

Lutan (2001:21) menyatakan bahwa “kemampuan gerak dasar 

dapat diterapkan dalam aneka permainan, olahraga, dan aktivitas 

jasmani yang dilakukan sehari-hari”. Melalui aktivitas bermain, 
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sangatlah tepat untuk mengembangkan ketrampilan gerak dasar 

siswa terutama dalam  kehidupan sehari-hari. Hurlock (1978: 151) 

berbagai kegiatan motorik yang menggunakan tangan, 

pergelangan tangan dan jari tangan merupakan perkembangan 

yang dapat diprediksikan. Melalui bermain tersebut diharapkan 

siswa dapat lebih fokus dalam kemampuan ketangkasan seperti 

melempar, menangkap di mana tangan akan sangat digunakan 

pada saat bermain. Bermain dapat dilakukan dengan berbagai 

macam bentuk salah satunya adalah dengan bermain melempar 

dan menangkap. Dalam peningkatan motorik kasar siswa autis 

akan menggunakan media bermain yang sangat mudah 

didapatkan dan ditemui dilapangan seperti benda-benda ringan 

yang tidak memberatkan siswa. Media yang digunakan digunakan 

sebagai alat bantu untuk membantu mengembangkan agar siswa 

memiliki kemampuan motorik, media juga berfungsi sebagai 

rangsang agar siswa tertarik.  

Siswa autis adalah siswa yang tidak disiplin dan tidak 

dapat diatur ini hanya merupakan kelainan perilaku. Siswa autis 

tidak menyukai daya tarik fisik, siswa autis tidak tersenyum, siswa 

autis tidak menginginkan teman, siswa autis dapat berbicara jika 

mereka mau. Autisme adalah ketidakmampuan emosional (dalam 

Handoyo, 2003 : 6). Autisme juga bisa diartikan sebagai gangguan 

perkembangan karena adanya kerusakan pada otak, sehingga 

mengakibatkan gangguan perkembangan pada komunikasi, 

kognitif, perilaku, kemampuan, sosialisasi, sensori dan belajar. 

Perilaku autisme merupakan perilaku yang ditandai dengan 

adanya gangguan berbicara, sedikit kata dan suara, membeo 

seperti berbicara sendiri, menganggap orang lain seperti benda, 

mengalami deficit sensasi, tampak seperti tuli, buta, apabila ia 

bermain satu permainan ia akan bermain terus, tidak dapat 

bermain dengan benar sebagai mana mestinya. Misalnya seorang 

siswa autis bermain truk ia akan mengendarai truk tersebut akan 
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tetapi siswa malah membalik truknya dan memutar truk tersebut. 

Expresi yang diberikan tidak sesuai, misalnya ia menjerit atau 

tertawa pada saat digelitiki tetapi hanya diam saja, pandangannya 

sering kosong. Kebanyakan siswa autis menunjukkan adanya 

perilaku berulang-ulang (stereotype) seperti siswa tersebut 

bertepuk-tepuk tangan, menggoyangkan tubuh. Beberapa siswa 

autis juga menunjukkan gangguan pemusatan perhatian juga 

ditemukan mereka yang mengelami kordinasi motorik yang 

tergangggu seperti motoriknya kekakuan, kelumpuhan dan 

gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis dan 

gangguan keseimbangan. 

Dalam melatih motorik kasar tangan pada siswa autis usia 

dini maka dibutuhkan pendidikan yang dapat menarik minat siswa 

untuk lebih menggerakan otot bahu dan tangan dalam melakukan 

aktifitas, yaitu dengan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani 

merupakan proses pendidikan yang berupa aktivitas jasmani, 

permainan atau olahraga terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan 

jasmani yang telah dimodifikasi untuk mempertemukan kebutuhan-

kebutuhan siswa yang menyandang ketunaan. Tujuannya adalah 

untuk membantu siswa tersebut mengambil manfaat bagi 

perkembangan jasmani, emosi, dan sosial yang sehat (Mulyono, 

2009: 145-146 dalam Gunawan, 2013). Melalui aktifitas bermain 

siswa lebih mudah dalam menerima pembelajaran, konsentrasi 

siswa akan lebih fokus terhadap instruksi yang diberikan karena 

bermain merupakan kegiatan yang paling senang dilakukan dan 

siswa tidak dipaksa keras untuk berifikir, selain itu siswa akan 

terlibat dalam aktivitas motorik kasar. 

 Veskarisyanti, A (dalam Assjari dan Sopariah, 2011) yang 

menyatakan bahwa beberapa penyandang autisme mengalami 

gangguan pada perkembangan motorik, otot kurang kuat untuk 

berjalan, serta keseimbangan tubuh kurang baik. Oleh sebab itu 
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sebagian siswa autis dengan gangguan motorik kasar memiliki 

keterbatasan dalam melakukan aktifitas dilingkungan belajar 

maupun di rumah, sehingga untuk menerapkan pembiasan gerak 

otot pada siswa autis, maka dalam melatih kemampuan motorik 

kasar siswa autis menggunakan permainan menggelindingkan 

bola. Permainan lempar tangkap bola juga dapat melatih motorik 

kasar. Media pembelajaran digunakan untuk meningkatkan 

motorik siswa di luar kelas untuk mendukung aktifitas siswa. Siswa 

yang berusia lebih besar dan memiliki postur tubuh lebih besar 

dapat melakukan melempar dan menangkap, sedangkan siswa 

yang berusia lebih kecil kurang mampu dalam melaksanakan. 

Kemp (dalam Wina Sanjaya 2006: 126) strategi 

pembelajaran adalah “Suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan guru dan murid agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien”. Sedangkan Dick dan Carey (dalam 

Wina Sanjaya 2006: 126) menyebutkan bahwa ”Strategi 

pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur 

pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa”. Gerlach dan Ely (dalam 

http: // dedi26. blogspot. com/ 2012/ 06/ pengertian-strategi-

pembelajaran. html) “Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk 

menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan 

belajar dalam suatu pelajaran”. Menjelaskan mengenai media dan 

alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang akan 

menunjang pencapaian standar kompetensi atau kompetensi 

dasar yang ditentukan dan memuat jenis pendekatan atau metode 

yang dipilih atau digunakan.  

Penilaian proses pembelajaran meliputi membuka 

pelajaran, penyampaian materi, interaksi pembelajaran, 

penguasaan materi, pengelolaan kelas, penggunaan waktu, 

mengevaluasi dan menutup pelajaran. Ada beberapa komponen 

yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran 
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yang akan digunakan agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dick dan Carey ada 5 komponen strategi 

pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran pendahuluan, 

penyampaian informasi, partisipasi siswa, tes dan kegiatan 

lanjutan. Sedangkan Gagne dan Briggs komponen strategi 

pembelajaran adalah memberikan motivasi atau menarik 

kesimpulan, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa, 

mengingatkan kompetensi prasyarat, memberi stimulus (masalah, 

topik, konsep), memberi petunjuk belajar (cara mempelajari), 

menimbulkan penampilan siswa, memberi umpan balik, menilai 

penampilan, menyimpulkan (dalam http://blog. persimpangan. 

com/blog/2007/08/17/ komponen-strategi-pembelajaran/).  

Rowntree (2006: 128) mengelompokan kedalam strategi 

penyampaian penemuan atau exposition discovery learning, dan 

strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajan individual 

atau groups individual learning Di dalam kegiatan pembelajaran 

terdapat berbagai macam strategi, setidaknya menurut Reigeluth 

dan Degeng (dalam http://coretanseadanya. blogspot. 

com/2012/09/strategi-pembelajaran.html) terdapat tiga strategi 

yang berkaitan dengan pembelajaran, berikut inti sarinya: Strategi 

Pengorganisasian Pembelajaran, Strategi Penyampaian 

Pembelajaran, dan Strategi Pengelolaan Pembelajaran.  Strategi 

pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau siasat yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk pencapaian 

tujuan dari proses pembelajaran tersebut, baik dari perencanaan 

tindakan dan keputusan yang akan dilakukan pada proses 

pembelajaran, mengimplementasikannya kedalam proses 

pembelajaran dan digunakan pada saat pelaksanaan evaluasi 

pada proses pembelajaran tersebut. Begitu juga dengan 

Pendidikan Jasmani Adaptif terdapat berbagai macam strategi 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajannya, guru harus 

tanggap dalam memilih dan menetukan strategi yang akan 
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digunakan pada materi yang akan disampaikan, apalagi murid 

yang akan dihadapi tingkat kesulitan dan kebutuhannya tidak 

sama antara murid satu dengan murid lainnya.  

Secara singkat strategi pembelajaran, pada dasarnya 

mencangkup empat hal utama, yaitu (1) penetapan tujuan 

pengajaran, (2) pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar, (3) 

pemilihan dan penetapan prosedur, metode dan teknik belajar 

mengajar, dan (4) penetapan kriteria keberhasilan proses belajar 

mengajar dari evaluasi yang dilakukan Twelker (dalam Mulyani 

Sumantri dan Johar Permana, 1998/1999: 41).  

Undang Undang No. 14 tahun 2005 guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi, guru 

Pendidikan Jasmani merupakan pendidik atau pengajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani. Sedangkan guru Pendidikan 

Jasmani Adaptif merupakan pendidik atau pengajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Jasmani pada murid berkebutuhan khusus. 

Andi Yudha (dalam Http:// laminsmp. blogspot. Com/2012/04/ ciri-

ciri-guru-kreatif.html) menyatakan guru yang baik dan favorit yaitu 

“FOR CHILDREN” yaitu: Fleksibel, Optimis, Respect, Cekatan, 

Humoris, inspiratif, Lembut, Disiplin, Responsif, Empatik, dan Nge-

friend.  

Sebagaimana dijelaskan betapa besar dan strategisnya 

peran Pendidikan Jasmani dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

bagi murid berkebutuhan khusus, maka Arma Abdoellah (1996: 4) 

memerinci tujuan pendidikan Jasmani adaptif bagi ABK sebagai 

berikut: Untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat 

diperbaiki, Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari 

kondisi apapun yang memperburuk keadaannya melalui Penjas 

tertentu, Untuk memberikan kesempatan pada siswa mempelajari 
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dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olah raga dan aktivitas 

jasmani, waktu luang yang bersifat rekreatif, untuk menolong 

siswa memahami keterbatasan kemampuan jasmani dan 

mentalnya, untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial 

dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri, untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan 

apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik, untuk menolong 

siswa memahami dan menghargai macam olah raga yang dapat 

diminatinya sebagai penonton. Beltasar Tarigan (2008: 15) 

“Pendidikan Jasmani Adaptif bertujuan untuk merangsang 

perkembangan siswa secara menyeluruh dan diantara aspek 

penting yang dikembangkan adalah konsep diri yang positif”. Jadi, 

dari beberapa pendapat di atas dapat disarikan bahwa tujuan dari 

Pendidikan Jasmani Adaptif untuk mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan secara menyeluruh baik jasmani, mental, 

emosional dan sosial, diantaranya aspek penting yang 

dikembangkan adalah konsep diri yang positif.  

Arma Abdoellah (1996: 9) keuntungan yang diperoleh bila 

berpartisispasi secara aktif dalam program kegiatan Pendidikan 

Jasmani adalah sebagai berikut: manfaat bagi jasmani, manfaat 

bagi keterampilan gerak, manfaat bagi kesegaran, keuntungan 

emosional, keuntungan sosial, keuntungan bagi kecerdasan. 

Sedangkan Bucher (1979: 114) mengemukakan manfaat 

pendidikan jasmani bagi siswa dengan kebutuhan khusus, yaitu: 

membantu mengenali kelainannya dan mengarahkannya pada 

penanganan yang sesuai, memberi kebahagiaan bagi orang yang 

tidak normal, memberi pengalaman bermain yang menyenangkan, 

membantu siswa mencapai kemampuan dan latihan fisik sesuai 

dengan keterbatasannya, memberi banyak kesempatan 

mempelajari keterampilan yang sesuai dengan siswa-siswa yang 

memiliki kelainan untuk meraih sukses, berperan bagi kehidupan 

yang lebih produktif bagi siswa dengan kebutuhan khusus dengan 
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mengembangkan kualitas fisik yang diperlukan untuk memenuhi 

tuntutan hidup sehari-hari.  

Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal guru 

harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam 

mengelola pembelajaran Pendidikan Jasmani Adaptif. Arma 

Abdoellah (1996: 5), peran dari mereka yang terlibat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan Pendidikan Jasmani Adaptif adalah 

sebagai berikut: Memberikan pelayanan langsung kepada siswa-

siswa yang berkelainan dan keluarga mereka, memberikan latihan 

pra-jabatan dan/atau dalam jabatan. setiap murid berkebutuhan 

khusus memiliki kelainan yang berbeda-beda sehingga kebutuhan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap murid juga tidak 

akan sama. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid tersebut 

guru dapat memodifikasi pembelajaran Pendidikan Jasmani sesuai 

dengan keadaan pembelajaran yang dihadapi.  

Beltasar Tarigan (2008: 88) faktor-faktor yang perlu 

dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya 

meningkatkan dengan siswa adalah sebagai berikut: 1) 

penggunaan bahasa, 2) membuat konsep yang konkret, 3) 

membuat urutan tugas, 4) ketersediaan waktu belajar, dan 5) 

pendekatan “ multisensori“. Beltasar Tarigan (2008: 63) ada 

beberapa faktor yang perlu mendapat pertimbangan. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Untuk mengembangkan adaptasi siswa dengan lingkungan. 

2. Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dari kondisi 

apapun yang memperburuk keadaannya melalui pendidikan 

jasmani tertentu. 

3. Untuk mengajarkan pada siswa mempelajari dan partisipasi 

dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani, waktu 

luang yang bersifat rekreasi. 
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4. Untuk memaksimalkan siswa memahami keterbatasan 

kemampuan jasmani dan mentalnya. 

5. Untuk membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan 

mengembangkan perasaan memiliki harga diri. 

6. Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan 

dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. 

7. Untuk memaksimalkan siswa memahami dan menghargai 

macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai penonton 

atau pemain cabang olahraga tertentu. 

8. Untuk mengetahui dan mengembangkan bakat siswa. 

9. Untuk pengembangan fisik, gerakan, mental, sosial siswa. 

10. Untuk membantu siswa mengenali kelainan dan mengarahkan 

pada penanganan yang sesuai,  

11. Untuk memberi pengalaman siswa bermain yang 

menyenangkan,  

12. Untuk membantu siswa memaksimalkan mencapai 

kemampuan dan latihan fisik sesuai dengan keterbatasannya,  

13. Untuk memberi siswa banyak kesempatan mempelajari 

keterampilan yang sesuai dengan kelainan untuk meraih 

sukses,  

14. Untuk memaksimalkan pengembangkan kualitas fisik siswa 

yang lebih produktif diperlukan untuk memenuhi tuntutan 

hidup sehari-hari 

15. Untuk memberi motivasi dan stimulus pada siswa 

 

C. Rangkuman 

Siswa autis adalah siswa yang tidak disiplin dan tidak dapat 

diatur ini hanya merupakan kelainan perilaku. Siswa autis tidak 

menyukai daya tarik fisik, siswa autis tidak tersenyum, siswa autis 

tidak menginginkan teman, siswa autis dapat berbicara jika 

mereka mau. Autisme adalah ketidakmampuan emosional (dalam 

Handoyo, 2003 : 6). Autisme juga bisa diartikan sebagai gangguan 
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perkembangan karena adanya kerusakan pada otak, sehingga 

mengakibatkan gangguan perkembangan pada komunikasi, 

kognitif, perilaku, kemampuan, sosialisasi, sensori dan belajar. 

Perilaku autisme merupakan perilaku yang ditandai dengan 

adanya gangguan berbicara, sedikit kata dan suara, membeo 

seperti berbicara sendiri, menganggap orang lain seperti benda, 

mengalami deficit sensasi, tampak seperti tuli, buta, apabila ia 

bermain satu permainan ia akan bermain terus, tidak dapat 

bermain dengan benar sebagai mana mestinya. Misalnya seorang 

siswa autis bermain truk ia akan mengendarai truk tersebut akan 

tetapi siswa malah membalik truknya dan memutar truk tersebut. 

Expresi yang diberikan tidak sesuai, misalnya ia menjerit atau 

tertawa pada saat digelitiki tetapi hanya diam saja, pandangannya 

sering kosong. Kebanyakan siswa autis menunjukkan adanya 

perilaku berulang-ulang (stereotype) seperti siswa tersebut 

bertepuk-tepuk tangan, menggoyangkan tubuh. Beberapa siswa 

autis juga menunjukkan gangguan pemusatan perhatian juga 

ditemukan mereka yang mengelami kordinasi motorik yang 

tergangggu seperti motoriknya kekakuan, kelumpuhan dan 

gerakan yang tidak dapat dikendalikan, gerakan ritmis dan 

gangguan keseimbangan. 

 

D. Latihan Soal 

1. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan fisik, gerakan, 

mental, sosial siswa. 

2. Bagaimana cara memaksimalkan siswa memahami dan 

menghargai macam olahraga yang dapat diminatinya sebagai 

penonton atau pemain cabang olahraga tertentu. 

3. Bagaimana caranya untuk mengembangkan adaptasi siswa 

dengan lingkungan melalui aktifitas fisik. 
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BAB TINJAUAN PUSTAKA 

II 
 

 

Pada bagian ini akan disajikan materi tentang pengertian 

Autisme, penyebab, karakteristik, pengertian kebugaran jasmani, 

pengertian olahraga Adaptifsecara umum. Dengan tujuan siswa 

diharapkan memahami dan mampu menjelaskan pengertian 

Autisme, penyebab, karakteristik, pengertian kebugaran jasmani, 

pengertian olahraga adaptif secara umum. 

A. Autisme  

1. Pengertian Autis  

Menurut Sunu (2012) cit. Boham (2013) autisme berasal 

dari kata autos yang artinya sendiri. Istilah ini dipakai karena 

mereka yang mengidap gejala autisme seringkali memang terlihat 

seperti seorang yang hidup sendiri. Mereka seolah-olah hidup di 

dunianya sendiri dan terlepas dari kontak sosial yang ada di 

sekitarnya. Autisme merupakan gangguan perkembangan dalam 

komunikasi, interaksi sosial dan cara-cara yang tidak biasa 

mengamati dan pengolahan informasi dapat serius menghambat 

fungsi sehari-hari (WHO, 2013). Gangguan autisme adalah kondisi 

perkembangan saraf yang ditandai dengan masalah yang nyata 

dalam interaksi sosial, komunikasi/bermain dan sekelompok 

perilaku yang tidak biasa, terkait dengan kesulitan dalam 

menoleransi perubahan lingkungan, ini merupakan kondisi onset 

awal. Dalam kebanyakan kasus, tampaknya menjadi bawaan, tapi 

mungkin di 20% kasus, periode perkembangan normal yang 

diamati. Kondisi ini selalu muncul sebelum usia 3 tahun (Volkmar, 

2011).   
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2. Faktor penyebab Autis 

Menurut Guney & Iseri (2013) faktor penyebab autis dibagi 

menjadi dua, yaitu:  

a) Faktor genetik 

Gangguan autis adalah kelainan genetik multifaktorial yang 

tidak mengikuti pewarisan Mendel klasik. Studi genetik di bidang 

gangguan autis telah difokuskan pada studi genetika molekuler, 

penilaian pada  kelainan kromosom, studi kembar dan studi 

keluarga. Keluarga yang memiliki anak autis tingkat kejadian telah 

dilaporkan 3-8%. Monozigot (kembar identik) berpengaruh 100% 

dari genetik sedangkan dizigotik (kembar fraternal) berpengaruh 

50% dari materi genetik. Meskipun autisme memiliki tingkat 

warisan yang tinggi, tapi masih belum jelas. Interaksi multi gen dan 

beberapa lokus, yaitu letak suatu gen pada suatu berkas 

kromosom. Diyakini berperan dalam kerentanan genetik dengan 

penyakit. Genetik penyebab dari autisme yaitu terkait hubungan 

dengan kromosom 2, 7, 1 dan 17. Kromosom lainnya terkait 

dengan autisme adalah kromosom 1, 9, 13, 15, 19, 22 dan 

kromosom X (Guney & Iseri, 2013). Autisme merupakan bagian 

dari sindrom genetik yang terkenal. Terjadi pada sekitar 10% dari 

semua kasus ASD, itu biasanya terkait dengan malformasi. 

Kelainan genetik yang mencakup sebab kejadian autis dalam 
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presentasi klinis seperti fragile X sindrom, tuberous sclerosis, 

neurofibromatosis, fenilketonuria yang tidak diobati, Angelman, 

Cornelia de Lange dan sindrom Down (Persico & Napolioni, 2013). 

b) Faktor lingkungan  

Berbagai faktor lingkungan yang diyakini bertanggung jawab 

atas kerentanan terhadap autisme. Faktor lingkungan yang 

berhubungan dengan autisme adalah racun (polusi, insektisida, 

thimerosal dalam vaksin), virus (paparan pra-lahir influenza, 

rubella, cytomegalovirus dan infeksi) dan kelahiran prematur 

dengan retinopati prematur. Meskipun telah ada perdebatan 

mengenai hubungan autisme dengan campak, rubella, dan gondok 

vaksin. Evaluasi data tidak bisa mendukung hubungan antara 

autisme dan vaksin. Hubungan antara paparan Rh imunoglobulin 

(RhIg), yang berisi pengawet thimerosal sampai tahun 2001 di 

Amerika Serikat dan autisme juga telah diteliti, namun tidak ada 

hubungan yang signifikan terungkap antara paparan dari 

antepartum RhIg diawetkan dengan thimerosal dan peningkatan 

risiko gangguan autis. Temuan terakhir ini sesuai dengan 

konsensus bahwa paparan ethymercury di thimerosal bukan 

penyebab peningkatan prevalensi autisme. Faktor-faktor lain yang 

berhubungan adalah lingkungan intrauterine yaitu 

hypothyroxinemia, influenza dan paparan hormon seks yang 

berkaitan dengan pengobatan infertilitas. Paparan thalidomide dan 

antikonvulsan pada kehamilan berkorelasi meningkatkan risiko 

autisme. Telah dibuktikan dalam beberapa studi, perdarahan 

kehamilan meningkatkan risiko autisme dengan menyebabkan 

janin hipoksia. Di antara faktor-faktor lain dianggap menyebabkan 

hipoksia dan dikaitkan dengan peningkatan risiko autisme pada 

beberapa studi yang gawat janin yaitu hipertensi ibu, persalinan 

lama, skor APGAR rendah dan operasi Caesar. Gestational 

diabetic adalah faktor resiko lain, dengan tidak diketahui 
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mekanisme biologis. Beberapa studi menunjukkan bahwa stres 

kehamilan meningkatkan resiko autisme.  

Stres prenatal dapat mengganggu perkembangan otak, 

termasuk hipoksia janin karena mengurangi sirkulasi dari rahim 

dan plasenta, penurunan hipotalamus-hipofisis-adrenal axis oleh 

stimulasi sekresi hormon stres ibu yang dapat melintasi plasenta, 

komplikasi kehamilan dan kelahiran, efek epigenetik pada ekspresi 

gen stres-respon terkait. Telah dilaporkan bahwa paparan faktor 

stres lingkungan di minggu ke 21-32 dengan puncak pada minggu 

ke 25-28 dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan 

pengembangan autisme (Guney & Iseri, 2013). 

c) Faktor genetik 

Gangguan autis adalah kelainan genetik multifaktorial yang 

tidak mengikuti pewarisan Mendel klasik. Studi genetik di bidang 

gangguan autis telah difokuskan pada studi genetika molekuler, 

penilaian pada  kelainan kromosom, studi kembar dan studi 

keluarga. Keluarga yang memiliki anak autis tingkat kejadian telah 

dilaporkan 3-8%. Monozigot (kembar identik) berpengaruh 100% 

dari genetik sedangkan dizigotik (kembar fraternal) berpengaruh 

50% dari materi genetik. Meskipun autisme memiliki tingkat 

warisan yang tinggi, tapi masih belum jelas. Interaksi multi gen dan 

beberapa lokus, yaitu letak suatu gen pada suatu berkas 

kromosom. Diyakini berperan dalam kerentanan genetik dengan 

penyakit. Genetik penyebab dari autisme yaitu terkait hubungan 

dengan kromosom 2, 7, 1 dan 17. Kromosom lainnya terkait 

dengan autisme adalah kromosom 1, 9, 13, 15, 19, 22 dan 

kromosom X (Guney & Iseri, 2013). Autisme merupakan bagian 

dari sindrom genetik yang terkenal. Terjadi pada sekitar 10% dari 

semua kasus ASD, itu biasanya terkait dengan malformasi. 

Kelainan genetik yang mencakup sebab kejadian autis dalam 

presentasi klinis seperti fragile X sindrom, tuberous sclerosis, 
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neurofibromatosis, fenilketonuria yang tidak diobati, Angelman, 

Cornelia de Lange dan sindrom Down (Persico & Napolioni, 2013).  

d) Faktor lingkungan  

Berbagai faktor lingkungan yang diyakini bertanggung jawab 

atas kerentanan terhadap autisme. Faktor lingkungan yang 

berhubungan dengan autisme adalah racun (polusi, insektisida, 

thimerosal dalam vaksin), virus (paparan pra-lahir influenza, 

rubella, cytomegalovirus dan infeksi) dan kelahiran prematur 

dengan retinopati prematur. Meskipun telah ada perdebatan 

mengenai hubungan autisme dengan campak, rubella, dan gondok 

vaksin. Evaluasi data tidak bisa mendukung hubungan antara 

autisme dan vaksin. Hubungan antara paparan Rh imunoglobulin 

(RhIg), yang berisi pengawet thimerosal sampai tahun 2001 di 

Amerika Serikat dan autisme juga telah diteliti, namun tidak ada 

hubungan yang signifikan terungkap antara paparan dari 

antepartum RhIg diawetkan dengan thimerosal dan peningkatan 

risiko gangguan autis. Temuan terakhir ini sesuai dengan 

konsensus bahwa paparan ethymercury di thimerosal bukan 

penyebab peningkatan prevalensi autisme.  Faktor-faktor lain yang 

berhubungan adalah lingkungan intrauterine yaitu 

hypothyroxinemia, influenza dan paparan hormon seks yang 

berkaitan dengan pengobatan infertilitas. Paparan thalidomide dan 

antikonvulsan pada kehamilan berkorelasi meningkatkan risiko 

autisme. Telah dibuktikan dalam beberapa studi, perdarahan 

kehamilan meningkatkan risiko autisme dengan menyebabkan 

janin hipoksia. Di antara faktor-faktor lain dianggap menyebabkan 

hipoksia dan dikaitkan dengan peningkatan risiko autisme pada 

beberapa studi yang gawat janin yaitu hipertensi ibu, persalinan 

lama, skor APGAR rendah dan operasi Caesar.  

Gestational diabetic adalah faktor resiko lain, dengan tidak 

diketahui mekanisme biologis. Beberapa studi menunjukkan 

bahwa stres kehamilan meningkatkan resiko autisme.Stres 
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prenatal dapat mengganggu perkembangan otak, termasuk 

hipoksia janin karena mengurangi sirkulasi dari rahim dan 

plasenta, penurunan hipotalamus-hipofisis-adrenal axis oleh 

stimulasi sekresi hormon stres ibu yang dapat melintasi plasenta, 

komplikasi kehamilan dan kelahiran, efek epigenetik pada ekspresi 

gen stres-respon terkait. Telah dilaporkan bahwa paparan faktor 

stres lingkungan di minggu ke 21-32 dengan puncak pada minggu 

ke 25-28 dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan 

pengembangan autisme (Guney & Iseri, 2013). 

3. Karakteristik anak Autis 

Gangguan pada anak autis terdapat kelompok ciri-ciri yang 

disediakan sebagai kriteria untuk mendiagnosa autistik. Hal ini 

terkenal dengan istilah “Triad of Impairment” yang meliputi tiga 

gangguan yaitu perilaku, interaksi sosial dan komunikasi (Yuwono, 

2012).  

Gangguan komunikasi: 

a) Kemampuan wicara tidak berkembang atau mengalami 

keterlambatan.  

b) Pada anak tidak tampak usaha untuk berkomunikasi dengan 

lingkungan sekitar.  

c) Tidak mampu untuk memulai suatu pembicaraan yang 

melibatkan komunikasi dua arah dengan baik.  

d) Anak tidak imajinatif dalam hal permainan atau cenderung 

monoton.  

e) Bahasa yang tidak lazim yang selalu diulang-ulang atau 

stereotipik.  
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Gangguan interaksi sosial:  

a) Anak mengalami kegagalan untuk bertatap mata, 

menunjukkan wajah yang tidak berekspresi.  

b) Ketidakmampuan untuk secara spontan mencari teman untuk 

berbagi kesenangan dan melakukan sesuatu bersama-sama.  

c) Ketidakmampuan anak untuk berempati dan mencoba 

membaca emosi yang dimunculkan orang lain.  

Gangguan perilaku:  

a) Tidak peduli terhadap lingkungan.  

b) Kelekatan terhadap benda tertentu.  

c) Perilaku tak terarah seperti mondar-mandir, lari-lari, berputar 

putar, lompat-lompat.  

d) Terpukau pada benda yang berputar atau benda yang 

bergerak. 

4. Kebugaran jasmani  
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Setiap bentuk kegiatan manusia selalu memerlukan 

dukungan fisik, dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

setiap orang tidak akan lepas dari kebugaran jasmani, karena 

kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkaitan 

dengan pengertian kebugaran jasmani.  

Farida Mulyaningsih (2010:18) menjelaskan bahwa. 

“Kebugaran jasmani merupakan segenap kemampuan seseorang 

untuk melakukan tugasnya sehari-hari tanpa mengalami kelelahan 

yang berarti. Selain itu, mereka masih mempunyai cadangan 

energi untuk menikmati waktu senggangnya serta untuk keperluan 

yang bersifat mendadakMenurut Suharjana (2008:5) bahwa: 

“Kebugaran jasmani pada hakikatnya adalah kemampuan tubuh 

seseorang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sesuai pekerjaan 

tanpa timbul kelelahan berlebihan, sehingga masih dapat 

menikmati waktu luang”.Dari pendapat ahli yang sudah disebutkan 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kebugaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan aktifitas sehari-hari yang 

masih menyisakan energi dan energi tersebut masih bisa 

digunakan untuk aktifitas yang lain. 

5. Olahraga Adaptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olahraga adaptif merupakan suatu program kegiatan belajar 

mengajar yang dirancang khusus untuk anak berkebutuhan 

khusus yang memiliki keterbatasan pada kondisi fisik, mental 
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sosial agar mereka terlibat secara aktif dan mencapai hasil belajar 

yang optimal. Olahraga adaptif merupakan suatu pelajaran yang 

berfungsi untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar 

tidak merasa rendah diri dan terisolasi dari lingkungannya. Kepada 

peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas 

jasmani melalui berbagai macam kegiatan olahraga dan 

permainan. Pemberian kesempatan tersebut merupakan 

pengakuan bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama 

seperti anakanak normal. Di sisi lain, melalui olahraga adaptif 

dapat dijadikan salah satu sarana untuk membantu perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Hal ini karena, olahraga adaptif 

merupakan pelajaran yang mengutamakan aktivitas fisik, 

pembentukan gerak dasar, pertumbuhan dan pengembangan 

jasmani dan rokhani, sosial, emosional yang serasi, selaras dan 

seimbang. 

Sebagai alat pendidikan, olahraga adaptif bukan hanya 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan jasmani siswa, 

tetapi melalui aktivitas jasmani dikembangkan pula potensi 

lainnya, seperti kognitif, afektif dan psikomotor anak. Kemampuan 

motorik atau kemampuan gerak dasar merupakan fenomena yang 

selalu melekat pada usia anak-anak. Kemampuan motorik 

berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 

anak. Perkembangan dan pertumbuhan merupakan faktor yang 

mempengaruhi kemampuan gerak dasar anak. Seperti 

dikemukakan Sugiyanto (1998: 251) bahwa, “Gerak dasar 

fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya 

sejalan dengan pertumbuhan dan tingkat kematangan anak-anak”. 

Namun disisi lain, kemampuan gerak dasar tidak hanya 

dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan saja, tetapi 

dipengaruhi faktor lainnya seperti latihan. Dalam hal ini Sukintaka 

(2004: 79) berpendapat, “Berkembanganya kemampuan gerak 

dasar sangat ditentukan oleh dua faktor, yakni pertumbuhan dan 
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perkembangan. Dari kedua faktor penentu ini masih harus 

didukung dengan latihan sesuai dengan kematangan anak, dan 

gizi yang baik”. Latihan dan gizi merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan motorik seseorang. 

Latihan yang dilakukan secara teratur akan bermanfaat 

terhadap kemampuan motorik anak. Tetapi pada umumnya anak-

anak jarang sekali melakukan latihan secara teratur untuk 

meningkatkan kemampuan geraknya. Namun demikian, olahraga 

adaptif yang dilaksanakan di sekolah merupakan salah satu 

sarana yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan gerak 

anak. Olahraga adaptif pada dasarnya merupakan suatu program 

kegiatan belajar mengajar olahraga yang dirancang khusus untuk 

anak kebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan pada kondisi 

fisik, mental, sosial agar dapat terlibat secara katif dan mencapai 

hasil belajar yang otimal. Adapun tujuan olahraga adaptif menurut 

Beltasar Tarigan (1999/2000: 7) bahwa, “Tujuan olahraga adaptif 

bagi anak berkebutuhan khusus juga bersifat holistic, seperti 

tujuan penjaskes untuk anakanak normal yaitu mencakup tujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, 

keterampilan gerak, sosial dan intektual”. Pembelajaran olahraga 

adaptif merupakan sarana untuk meningkatkan beberapa aspek 

pada diri anak seperti pertumbuhan dan perkembangan jasmani, 

keterampilan gerak, sosial dan intelektual. Namun demikian dalam 

membelajarkan olahraga adaptif terhadap anak yang 

membutuhkan pelayanan khusus harus dirancang sebaik mungkin 

dan disesuaikan dengan kecacatan siswa. Faktor kecatatan harus 

menjadi pertimbangan dalam membelajarkan olahraga 

adaptif.yang didasarkan kecatatan siswa, maka tujuan olahraga 

adaptif dapat dicapai secara optimal.  

Kemampuan motorik pada dasar merupakan kemampuan 

gerak yang dibawa sejak lahir. Mulyono B. (1994: 298) bahwa, 

“Kemampuan motorik atau kemampuan gerak dasar adalah 
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hadirnya kemampuan bawaan dan kemampuan yang diperoleh 

dalam melakukan keterampilan gerak (motor skill) dari sifat yang 

umum atau fundamental, di luar kemampuan olahraga spesialisasi 

tingkat tinggi”. 

Di Malang terdapat satu sekolah luar biasa yang 

menangani anak khusus penderita autis. Sekolah tersebut adalah 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis LAB UM yang terletak di jalan 

Surabaya no.148 Klojen, Kota Malang. Sekolah tersebut adalah 

salah satu sekolah yang berada di Malang yang menangani anak 

khusus penderita autis baik untuk jenjang Taman kanak-kanak 

(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan disekolah tersebut juga 

banyak mulai dari terapi anak autis, belajar melukis, membatik, 

memancing, keterampilan membuat telur, dan olahraga untuk 

anak autis (olahraga adaptif). Olahraga yang baik adalah apabila 

di dalamnya terdapat olahraga adaptif (Yudi Hendrayana, 

2007:16). Dengan olahraga adaptif anak berkebutuhan khusus 

dapat menunjukan pada masyarakat bahwa anak dapat 

berprestasi melalui bakat yang dimilikinya. Tentunya berbeda 

pembelajaran yang diterapkan bagi anak autis di tingkatan TK, SD, 

SMP, dan SMA disekolah ini. 

Pembelajaran olahraga untuk anak autis melibatkan guru 

pendidikan jasmani yang telah mendapatkan pelatihan khusus  

dan dapat menyusun kurikulum khusus sesuai dengan tingkat 

kebutuhannya. Olahraga yang diberikan pada anak berkebutuhan 

khusus merupakan suatu alat untuk membantu mereka dalam 

melanjutkan kelangsungan hidupnya. Gerak yang dilakukan saat 

olahraga sangat penting bagi perkembangan anak penderita autis, 

mengingat anak autis mempunyai masalah pada sensoris, 

interaksi, dan tingkah lakunya sehingga semua itu berpengaruh 

pada perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Autis 

merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi 
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beberapa aspek bagaimana anak melihat dunia dan bagaimana 

belajar melalui pengalamannya (Hasdianah, 2013:64). Namun 

pada kenyataannya, proses pembelajaran olahraga adaptif di 

Sekolah Luar Biasa Autis LAB UM masih menemui beberapa 

kendala. Diantaranya olahraga berjalan kurang maksimal karena 

sangat sulit mengarahkan anak autis tersebut. 

Perkembangan motorik merupakan pergerakan gerakan 

jasmani yang melalui kegiatan pada pusat syaraf, dan otot yang 

terkoordinasi Hurlock (1978: 150). Seperti yang di ketahui bahwa 

tangan memiliki peranan penting bagi manusia, apabila tangan 

tidak dilatih secara baik bisa saja tangan menjadi kaku dan tidak 

tumbuh secara optimal jika tidak ada latihan. Anak autis juga 

mengalami gangguan dalam perkembangan saraf motorik yang 

meliputi gangguan perkembangan koordinasi, gerakan stereotyp, 

gangguan perkembangan koordinasi ditandai dengan hambatan 

dalam motoriknya sehingga menyebabkan anak autis sulit untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari.(American Psychiatric Association 

2013:32).Menurut Sunardi dan Sunaryo (2007) perkembangan 

motorik yaitu perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui 

kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak dan 

tulang sendi atau spinal cord. Lutan (2001:21) menyatakan bahwa 

“kemampuan gerak dasar dapat diterapkan dalam aneka 

permainan, olahraga, dan aktivitas jasmani yang dilakukan sehari-

hari”. Melalui aktivitas bermain, sangatlah tepat untuk 

mengembangkan ketrampilan gerak dasar anak terutama dalam 

kehidupan sehari-hari. Hurlock (1978: 151). 

Motorik kasar merupakan gerakan fisik yang membutuhkan 

keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, dengan 

menggunakan otot- otot besar. Sedangkan perkembangan 

kemampuan motorik kasar adalah perkembangan gerakan tubuh 

yang menggunakan otot – otot besar atau sebagian besar atau 

seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu 



28    Slamet Raharjo, Rias Gesang Kinanti 
 

sendiri (Hurlock, 1978 dalam Kurnialita, 2013). Kematangan yang 

dimaksud disini adalah semakin anak tersebut tumbuh dan 

berkembang, maka semakin baik dan terasah kemampuan motorik 

kasar anak tersebut. 

Perkembangan motorik kasar pada anak usia dini tingkat 

usia 4-5 tahun yaitu naik turun tangga berpegangan, berjalan 

dengan ritme kaki yang sempurna, memutar tubuh, melempar dan 

menangkap bola, menyetir roda tiga dengan cukup luwes (Laura 

E. Berk dalam suyadi, 2010). Namun pada kenyataanya sebagian 

anak autis usia 4-5 tahun memiliki hambatan dalam motorik kasar 

tangan yaitu kurang mampu mengkoordinasi gerakkan otot bahu 

dan tangan sehingga diperlukan adanya stimulus agar 

kemampuannya dapat terbentuk dengan baik dan optimal dengan 

dilatihnya motorik kasar selain dapat meningkatkan kemampuan 

motorik kasar, juga dapat memberikan latihan pengembangan 

kemampuan-kemampuan lain. Dalam kurikulum pembelajaran 

anak usia dini, salah satu tingkat pencapaian perkembangan yang 

tercantum dalam PERMENDIKBUD No.137 Tahun 2014 tentang 

standar pendidikan anak usia dini untuk tingkat usia 4-5 tahun 

dalam ranah motorik kasar adalah anak mampu melempar 

sesuatu secara terarah sehingga anak pada usia tersebut  mampu 

melakukan kegiatan permainan yang menggunakan otot bahu dan 

tangan.Dalam melatih motorik kasar tangan pada anak autis usia 

dini maka dibutuhkan pendidikan yang dapat menarik minat anak 

untuk lebih menggerakan otot bahu dan tanggan dalam melakukan 

aktifitas, yaitu dengan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani 

merupakan proses pendidikan yang berupa aktivitas jasmani, 

permainan atau olahraga terpilih untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Pendidikan jasmani adaptif merupakan  pendidikan 

jasmani yang telah dimodifikasi untuk mempertemukan kebutuhan-

kebutuhan anak yang menyandang ketunaan. Tujuannya adalah 

untuk membantu anak tersebut mengambil manfaat bagi 
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perkembangan jasmani, emosi, dan sosial yang sehat (Mulyono, 

2009: 145-146 dalam Gunawan, 2013).Menurut Frobel dan Prianto 

(2003:48) (dalam Juita, 2012)  Bermain merupakan sarana untuk 

belajar. 

Dalam suasana bermain perhatian anak terhadap pelajaran 

dapat lebih besar. Oleh karena itu, pelajaran yang diberikan akan 

lebih menarik dan menyenangkan hati anak sehingga hasilnya 

akan lebih baik. Beberapa anak yang mengalami autism memiliki 

gangguan pada perkembangan motorik kasar dan halus, sehingga 

anak memiliki batasan dalam melakukan gerak. Hal ini diperkuat 

oleh Veskarisyanti, A (dalam Assjari dan Sopariah, 2011) yang 

menyatakan bahwa beberapa penyandang autisme mengalami 

gangguan pada perkembangan motorik, otot kurang kuat untuk 

berjalan, serta keseimbangan tubuh kurang baik.Hal ini diperkuat 

oleh Veskarisyanti, A (dalam Assjari dan Sopariah, 2011) yang 

menyatakan bahwa beberapa penyandang autisme mengalami 

gangguan pada perkembangan motorik, otot kurang kuat untuk 

berjalan, serta keseimbangan tubuh kurang baik. Oleh sebab itu 

sebagian anak autis dengan gangguan motorik kasar memiliki 

keterbatasan dalam melakukan aktifitas dilingkungan belajar 

maupun di rumah. Menurut Montolalu  (2009:739) lempar tangkap 

bola merupakan salah satu permainan yang menggunakan bola 

sebagai media.  

Permainan lempar tangkap bola ini seringkali diterapkan 

bagi anak autis dengan tujuan dapat melatih motorik kasar 

mengoptimalkan kemampuan motorik kasar siswa autis sangat 

diperlukan guna menunjang keterampilan dan koordinasi gerak 

motorik kasar siswa autis. Bermain bola merupakan aktivitas yang 

mampu membangkitkan gerak seluruh tubuh baik dari anggota 

bagian atas maupun anggota bagian bawah yang memiliki nilai-

nilai terapiutik yang tinggi (Hughes, 1999).  
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B. Rangkuman 

Gangguan autis adalah kelainan genetik multifaktorial yang 

tidak mengikuti pewarisan Mendel klasik. Studi genetik di bidang 

gangguan autis telah difokuskan pada studi genetika molekuler, 

penilaian pada  kelainan kromosom, studi kembar dan studi 

keluarga. Keluarga yang memiliki anak autis tingkat kejadian telah 

dilaporkan 3-8%. Monozigot (kembar identik) berpengaruh 100% 

dari genetik sedangkan dizigotik (kembar fraternal) berpengaruh 

50% dari materi genetik. Meskipun autisme memiliki tingkat 

warisan yang tinggi, tapi masih belum jelas. Interaksi multi gen dan 

beberapa lokus, yaitu letak suatu gen pada suatu berkas 

kromosom. Diyakini berperan dalam kerentanan genetik dengan 

penyakit. Genetik penyebab dari autisme yaitu terkait hubungan 

dengan kromosom 2, 7, 1 dan 17. 

Gangguan pada anak autis terdapat kelompok ciri-ciri yang 

disediakan sebagai kriteria untuk mendiagnosa autistik. Hal ini 

terkenal dengan istilah “Triad of Impairment” yang meliputi tiga 

gangguan yaitu perilaku, interaksi sosial dan komunikasi (Yuwono, 

2012).  

Kebugaran jasmani pada hakikatnya adalah kemampuan 

tubuh seseorang untuk melakukan aktifitas sehari-hari sesuai 

pekerjaan tanpa timbul kelelahan berlebihan, sehingga masih 

dapat menikmati waktu luang. bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan jasmani siswa, tetapi melalui aktivitas jasmani 

dikembangkan pula potensi lainnya, seperti kognitif, afektif dan 

psikomotor anak. Kemampuan motorik atau kemampuan gerak 

dasar merupakan fenomena yang selalu melekat pada usia anak-

anak. Kemampuan motorik berkembang seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan dan 

pertumbuhan merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan 

gerak dasar anak 
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C. Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksud dengan anak autis 

2. Bagaimana karaketeritik anak austis 

3. Olahraga apa yang cocok untuk anak autis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32    Slamet Raharjo, Rias Gesang Kinanti 
 

BAB SARANA DAN PRASARANA 

OLAHRAGA III 
 

 

Pada bab ini akan dijelaskan sarana dan prasarana yang 

digunakan untuk pembelajaran olahraga adaptif (Autisme). 

A. Prasarana 

 Halaman sekolah SLB Autis LAB UM, lapangan yang 

digunakan dalam olahraga ini. Merupakan lapangan yang biaa 

digunakan siswa berolahraga setiap satu minggu sekali yaitu 

setiap hari jum’at. Lapangan yang berukuran kurang lebih 25x50 

meter ini sengaja dibuuat  berstruktur paviliunkarena dibutuhkan 

gaya gesek yang lebih besar daripada lapangan yg memiliki 

struktur tanah gaya geseknya kecil dan memungkinkan adanya 

kecelakaan dalam olahraga seperti terpeleset, tergelinci dan 

sebagainya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas yang digunakan berupa lapangan tersebut 

sangatlah membantu dalam pembelajaran misalkan kegiatan 

praktek mata pelajaran dan khususnya dalam pembelajaran 

olahraga. karena materi yang kami berikan adalah praktek 

olahraga dan memfokuskan pada olahraga atletik lapangan SLB 

Autis LAB UM sangatlah membantu. 
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B. Sarana 

 Sarana dalam olahraga adaptif dalam pembelajaran ini 

adalah:  

1. Cone 

a) Bahanbiji plastik murni.  

b) Ukuran dimensi yaitu :  

 Ketebalan 2 mm,  

 Diameter dasar 19 cm,  

 Landasan 22 cm x 22 cm.  

 Ketinggian kerucut dari dasar 40 cm.  

c) Pada ujung kerucut ada lubang diameter 27 mm dan 

kedalaman 30 mm.  

d) Memiliki 3 warna kuning, biru dan merah.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi conedisini adalah untuk batas lari zigzag, dalam lari 

zigzag cone yang digunakan ada sepuluh cone dengan dibagi dua, 

selain digunakan dalam lari zigzag cone juga digunakan untuk 

estafet bola yang berjumlah dua belas cone dan dibagi dua dikiri 

dan dikanan, cone juga berfungsi juga dalam pembatas tempat 

bola yang digunakan pembelajaran olahraga permainan 

memasukan bola kedalam keranjang, karena kerangjang yang 

digunakan adalah kotak kardus maka diatasi dengan cone supaya 

mudah dan lebih efektif. 



34    Slamet Raharjo, Rias Gesang Kinanti 
 

2. Bola Plastik Berwarna 

Bola biasa berbahan dasar plastik yang digunakan dalam 

olahraga melempar, supaya lebih menarik dalam berolahraga dan 

melatih dalam pemilahan warna karena akan melatih sistem 

syarafnya teruma syaraf kranialnya dibagian optikus, dan 

abdusensuntuk melatih membedakan warna sesuai yang 

diperintahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Matras Lompatan 

Matras merupakan salah satu perlengkapan yang berfungsi 

untuk mengurangi, atau bahkan menghindari, risiko 

cedera olahraga-olahraga keras, semacam karate, taekwondo, 

dan sejenisnya.  

 

  

https://harga.web.id/di/olahraga
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4. Bola Tenis 

a) Diameter: 65.41 mm – 68.58 mm 

b) Berat : 56.0 g – 59.4 g 

c) Jika dijatuhkan dari ketinggian 254 cm pada lantai concrete 

akan memantul setinggi 135 cm – 147 cm yang dilakukan 

pada Sea Level di suhu 20 derajat Celcius dan 

d) kelembaban 60%. 

e) Warna kuning atau putih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola tenis ini berfungsi sebagai alat untuk dilempar dan 

digelindingkan, sengaja bola yang digunkan adalah bola tenis 

supaya lebih mudah  jika dilempar dan digelindingkan 

5. Kotak Tempat Meletakan Bola 

Kotak kardus ini berfungsi sebagai sasaran saat siswa 

melakukan lemparan dalam olahraga tersebut. 
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C. Rangkuman 

Prasarana adalah Fasilitas yang digunakan berupa lapangan 

tersebut sangatlah membantu dalam pembelajaran misalkan 

kegiatan praktek mata pelajaran dan khususnya dalam 

pembelajaran olahraga. karena materi yang kami berikan adalah 

praktek olahraga dan memfokuskan pada olahraga atletik 

lapangan. Sarana adalah  segala sesuatu alat/media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran olahraga adaptif 

 

D. Latihan Soal 

1. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana 

2. Bagaimana cara guru/pelatih menerapkan pembelajaran 

olahraga adaptif untuk anak autis. 
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BAB PROGRAM LATIHAN 

IV 
 

 

Pada bagian ini akan disajikan materi tentang program 

olahraga bagi anak Autis dengan tujuan siswa diharapkan 

memahami dan mampu menjelaskan tentang program olahraga 

bagi anak Autis. 

 

A. Berdoa & Pemanasan 

Berdoa sangat penting sebelum kita melakukan segala 

sesuatu hal, karena bisa lebih fokus dalam olahraga karena sifat 

religius yang ada dalam hati manusia bisa menstimulus orang 

untuk lebih fokus dan lebih yakin lagi . Pemanasan yang tepat 

akan membantu memperlancar aliran darah ke otot untuk 

mengurangi ketegangan otot atau kram, mengurangi risiko 

cedera, dan tak jarang meningkatkan performa dan memperkecil 

resiko cidera dalam olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat :  

1. Mencegah terjadinya cidera 

2. Mengurangi kelelahan 

3. Meningkatkan energi dan motivasi 

4. Meningkatkan kinerja saat berolahraga 
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B. Lari Zig-Zag 

Lari zig-zag adalah latihan mengubah arah gerak tubuh 

dengan arah berkelok-kelok. Cara melakukannya dengan lari 

sekencang mungkin dengan lintasan berkelok. Jarak antara titik ± 

2 m. Lari Zig-zag merupakan salah satu jenis olahraga yang sudah 

tidak asing lagi bagi manusia, terutama pada kalangan pelajar. 

Sebab saat pelajaran Penjaskes pasti lari ini menjadi suatu pokok 

materi yang dipelajari serta dipraktekan di sekolahan. Langkah 

dalam melakukannya pun tergolong cukup mudah, meskipun 

harus belak-belok lintasannya tetapi gerakan ini justru menjadi ciri 

khas tersendiri yang begitu unik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan latihan lari zig-zag adalah untuk menguasai 

keterampilan lari, menghindar dari berbagai halangan baik orang 

maupun benda yang ada di sekeliling (Saputra, 2002: 21).Target 

dalam olahraga lari zig-zag ini untuk melatih kecepatan berfikir 

pada anak autis dan meningkatkan kelincahan. 

Manfaat Lari Zig-zag : 

1. Mengencangkan Otot Kaki 

Salah satu khasiat dari memperagakan lari Zig-zag yaitu 

dapat membantu megencangkan otot, terutama pada bagian kaki. 

Dengan seperti ini keseimbangan tubuh Anda otomatis akan 
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semakin stabil. Selain itu juga berperan untuk melancarkan 

metabolisme, sehingga tidak ada timbul suatu sumbatan di dalam 

tubuh. Untuk itu lakukanlah secara rutin olahraga tersebut. 

2. Meningkatkan Kelincahan Tubuh 

Rajin lari Zig-zag baik pada waktu pagi maupun sore hari, 

ternyata bermanfaat sekali untuk meningkatkan kelincahan tubuh. 

Hal ini biasanya sering dilakukan oleh para pemain sepak 

bola,sprinter dan olahraga anaerobik lainya agar tubuh bisa 

menjadi sehat dan lincah 

3. Sistem Pernapasan Jadi Lancar 

Tanpa disadari ternyata saat melakukan lari Zig-zag, 

kinerja sistem pernapasan semakin lacar. Hal tersebut dapat 

terjadi karena otot yang ada pada bagian dada semakin terlatih, 

sehingga kapasitas oksigen dalam tubuh akan tercukupi dengan 

baik. Oleh karena itu siswa Autis diberi materi olahrag lari zigzag 

karena sangat diperlukan bagi siswa tersebut. 

4. Melancarkan Sirkulasi Darah 

Lari Zig-zag bermanfaat mampu dalam melancarkan 

sirkulasi darah manusia. Efek positif di dalam tubuh yaitu bisa 

membantu melenturkan otot di sekitar pembuluh darah. Sehingga 

aliran daranya lebih lancar mengalir pada seluruh bagian badan. 

5. Meningkatkan Mood 

Maksut dari meningkatkan mood disini adalah bisa 

maningkatkan motifasi dlam berolahraga, lari yang biasanya hanya 

manuju ke depan dengan kencang, disini diberikan modifikasi 

dalam olahraga permainan dengan cara lari zigzag yang dapat 

meningkatkan mood dalam berolahraga.  

6. Menjaga Keseimbangan Hormon 

Bagi sebagian orang di dunia ini pasti ada yang pernah 

mengalami gangguan hormonal. Biasanya kelainan ini diakibatkan 

karena terjadi ketidakseimbangan hormon pada tubuh manusia. 

Namun jika rajin melakukan lari Zig-zag, mampu membantu 
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menjaga keseimbangannya, dan terhindar dari timbulnya penyakit 

berbahaya. 

Alat yang dibutuhkan dalam lari zigzag 

a) Cone 

b) Bola plasik warna warni 

c) Tempat bola 

Cara melakukan:  

a) Semua siswa disiapkan di pinggir lapangan  

b) Ada dua siswa yang disiapkan untuk lari melakukan lari zigzag 

c) Ada dua lintasan yang digunakan 

d) Jarak antara siswa satu dengan yang lainya adalah dua meter 

e) Diberi aba-aba yaitu dengan cara dihitug satu sampai tiga, 

pada hitungan ke tiga pembina meniup peluit untuk sinyal 

bahwa sudah boleh lari 

f) Siswa berlari sesuai arahan yang diberikan 

 

C. Estafet Bola dan Lempar Bola Kedalam Kardus  

1. Estafet bola  

Permainan estafet bola merupakan suatu permainan yang 

dirancang oleh penulis yang mana permainan ini merupakan 

modifikasi dari olahraga lari estafet. Pada permainan ini, benda 

yang digunakan bukanlah patok melainkan bola tenis yang 

dilempar secara estafet.. Itulah sebabnya permainan ini 

dinamakan permainan estafet bola. Permainan ini dilaksanakan di 

luar ruangan (outdoor) yang kurang lebih memerlukan waktu 

pelaksanaan selama 20 menit. 

Permainan menyenangkan estafet bola ini termasuk 

permainan adu keterampilan, ketepatan, kelincahan, ketangkasan 

dan kerjasama yang baik. Mengingat permainan estafet dimainkan 

oleh regu, jelaslah prinsip kerjasama antar pemain mutlak 

diperlukan. Oleh karena itu setiap individu harus memiliki sifat 

toleransi, saling percaya kepada teman demi menjaga kerjasama 
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yang baik. Permainan bola jeruk estafet harus mendapatkan 

kesenangan setiap individu yang melakukannya. Permainan 

estafet bola ini sudah mendapatkan perubahan-perubahan atau 

modifikasi, kemudian untuk dikembangkan menjadi permainan 

menyenangkan lainnya. Dalam permainan ini kemungkinan cedera 

yang terjadi pada saat terlaksananya permainan sangat kecil 

karena setiap pemain berada segaris sesuai dengan 

regunya.Manfaat yang diperoleh seteah melakukan permainan 

estafet bola yaitu sebagai berikut. 

a) Melatih sikap hati-hati peserta dalam bermain yaitu saat 

melempar bola maupun menangkap bola yang dilemparkan 

tersebut. 

b) Melatih aspek psikomotorik halus dan kasar peserta ketika 

bermain. 

c) Melatih keterampilan dan kerjasama peserta. 

Mengingat permainan estafet bola dimainkan oleh regu, 

jelaslah prinsip kerjasama antar pemain mutlak diperlukan. Oleh 

karena itu setiap individu harus memiliki sifat toleransi, saling 

percaya kepada teman rela berkorban demi menjaga kerjasama 

yang baik. 

Estafet bola ini dilakukan oleh 6 siswa SLB yang dibagi 

menjadi 2 kelompok masing-masing 3 anak dalam satu kelompok. 

a) Satu anak melakukan start yang diawali mengambil bola 

dalam kardus yang disiapkan. 

b) Lalu siswa tersebut melempar ke temanya yang berada 

disdepannya.  

c) Setelah dilempar anak yang menerima tersebut balik badan 

dan melempar ke teman selanjutnya.  

d) Teman terakhir yang ada diujung sendiri berlari ke permainan 

selanjutnya yaitu melompat. 

Dibuat dua lintasan untuk estafet bola dengan masing-

masing lintasan diberi 6 cone, setiap 2 chone diletakkan disamping 
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siswa (kanan-kiri). Siswa pertama berdiri pada urutan chone 

pertama, siswa kedua berdiri pada urutan chone kedua 

menghadap siswa pertama,  siswa ketiga berdiri pada urutan 

chone ketiga menghadap siswa kedua. Siswa pertama bertugas 

mengambil bola kecil (bola tenis) dalam kardus kemudian 

dilemparkan pada siswa kedua, siswa dua menangkap lalu balik 

badan melemparkan ke siswa tiga. 

 

D. Lompat 

 Siswa SLB  Autis LAB UM selanjutnya diajarkan melompat, 

fungsi lompat sendiri sangat banyak sekali diantaranya melatih 

konsentrasi dan ketepatan dalam menginjak matras, serta 

menjaga agar tubuh tetap seimbang lompat dapat membentuk 

banyak otot tubuh bagian atas dan bawah, dan pada saat yang 

sama ia menambah daya tahan tubuh, melatih koordinasi, serta 

meningkatkan kebugaran kardiovaskular siswa tersebut. Lompat 

tali juga membakar lebih banyak kalori dibanding jumlah kalori 

yang terbakar ketika Anda berlari selama delapan menit.  

1. Melatih kesadaran gerakan anak terhadap stimulasi yang 

diberikan, yaitu melempar/menangkap bola. 

2. Melatih koordinasi sisi kanan dan sisi kiri tubuh, terutama 

anggota tangan. Kemampuan ini secara tidak langsung akan 

terstimulasi bila anak sedang menangkap/melempar bola 

menggunakan kedua tangannya. 

3.  Melatih kemampuan visual motorik. Kemampuan ini akan 

terasah bila saat melempar, hasil melempar sesuai dengan 

arah yang dituju. Misalkan melempar kearah depan, maka 

posisi melihat juga ke arah depan dan hasil lemparan juga 

kearah depan. 

4. Melatih perhatian dan konsentrasi. Secara tidak langsung 

bermain lempar tangkap bola akan melatih fungsi perhatian 
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dan konsentrasi anak, bila permainan ini dilakukan berulang 

kali selama durasi waktu tertentu. 

5. Melatih interaksi sosial anak. Saat kegiatan ini berlangsung, 

maka anak juga mendapatkan stimulasi untuk berinteraksi. 

Terlebih bila bermain lempar tangkap ini dilakukan oleh anak 

yang usianya seumuran, maka interaksi sosial pun akan 

terjadi. Baik interaksi secara verbal maupun nonverbal. 

 

E. Melempar dan Menggelindingkan Bola Kedalam Kardus 

Pada permainan bola ini sarana permainan sama dengan 

permainan lempar bola kedalam keranjang hanya saja keranjang 

dibuat horizontal sebagai targer masuknya bola. Setiap siswa 

diberi tiga kesempatan. Agar pembelajaran menarik, permainan ini 

dijadikan permainan lanjutan.Setelah siswa lompat selanjutnya 

siswa melempar dan menggelindingkan bola dalam kardus atau 

tempat yang sudah disiapkan, masing-masing ada 2 orang siswa 

yang melakukan hal tersebut dengan didampingi oleh pengajar,  

Cara melakukan: 

1. Siswa berdiri tegak diatas matras dengan berjarak 2 meter 

didepan kardus tersebut. 

2. Lalu siswa melemparkan bola tersebut kedalam kardus 

dengan tepat. 

Manfaat dari permainan tersebut adalah: 

1. Mengurangi stres – Selain menyehatkan kebanyakan jenis 

olahraga merupakan kegiatan yang menyenangkan sehingga 

mampu menghalau stres. Salah satunya seperti olahraga 

bowling. Tetapi disini olahraga bowling dimodivikasi tidak 

sama dengan aslinya, jika aslinya ada sasaranya disini 

sasarnya adalah kardus yang sudah disiapkan, dan siswa 

diharuskan memasukan bolanya kedalam kardunya. Olahraga 

permainan seperti ini lebih santai sehingga melakukannya 

dapat membuat pikiran lebih lapang dan mengatasi stress 
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2. Pembakar kalori – Olahraga seperti ini mengharuskan kita 

untuk aktif bergerak dengan mengambil bola, membungkuk, 

menggelindingkan bola, berjalan, dan sedikit berlari sehingga 

dapat membakar kalori dalam jumlah cukup besar.  

3. Baik bagi kesehatan otot – Dalam olahraga 

menggelindingkan bola kedalam kardus ada banyak jenis 

gerakan yang kita lakukan yang melibatkan banyak otot, salah 

satunya otot lengan dimana kita harus mengambil dan 

melempar bola dengan arah, cara, dan kecepatan yang tepat 

agar dapat menjatuhkan pin sebanyak-banyaknya. JIka 

dilakukan secara rutin akan menjadikan otot kita lebih kuat, 

sehat, dan lentur 

4. Melatih koordinasi mata dan tangan – Dalam melakukan 

olahraga permainan seperti memasukan bola dan 

menggelindingkan bola seperti ini kita dituntut agar mampu 

mengkoordinasikan gerakan tangan ketika melempar dan 

menggelngingkan  bola dengan sasaran yang dituju. Hal ini 

sangat baik untuk melatih koordinasi tubuh sehingga 

kemampuan motorik dan fokus kita menjadi lebih baik 

5. Melatih konsentrasi – Untuk dapat menembak semua pin 

dengan tepat diperlukan konsentrasi yang baik sehingga arah 

dan kekuatan gelindingan bola tepat mengenai sasaran. 

Dengan rajin bermain turut mengaasah konsentrasi sehingga 

kita lebih mudah fokus dan konsentrasi tidak mudah hilang.  

 

F. Rangkuman 

Pemanasan yang tepat akan membantu memperlancar 

aliran darah ke otot untuk mengurangi ketegangan otot atau 

kram, mengurangi risiko cedera, dan tak jarang meningkatkan 

performa dan memperkecil resiko cidera dalam olahraga. 
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Selanjutnya diajarkan melompat, fungsi lompat sendiri 

sangat banyak sekali diantaranya melatih konsentrasi dan 

ketepatan dalam menginjak matras, serta menjaga agar tubuh 

tetap seimbang lompat dapat membentuk banyak otot tubuh 

bagian atas dan bawah, dan pada saat yang sama ia menambah 

daya tahan tubuh, melatih koordinasi, serta meningkatkan 

kebugaran kardiovaskular siswa tersebut 

 

G. Latihan Soal 

1. Apakah manfaat latihan stretching/pemanasan. 

2. Olahraga apa yang cocok untuk anak autis. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olahraga Adaptif Untuk Siswa Autis    49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50    Slamet Raharjo, Rias Gesang Kinanti 
 

 

 

 

 



Olahraga Adaptif Untuk Siswa Autis    51 
 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : SLMAB 

Mata Pelajaran     : Olahraga Adaptif 

Kelas/Semester  : I/I ( Ganjil) 

Tema/Topik  : Atletik dan Olahraga permainan 

Waktu       : 2 x 60 menit (3x pertemuan) 

1. Kompetensi Inti: 

a. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. 

b. Memiliki perilaku jujur ,disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga , 

teman,dan guru 

c. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 

(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, mahkluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya dirumah dan 

disekolah. 

d. Menyajikan pengatahuan faktual dalam bahasa yang jela dan 

logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan peilaku anak beriman dan berahklak mulia. 

 

2. Kompetensi Dasar : 

a. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut 

dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga. 

b. Berperilaku selayaknya orang sehat dalam berolahraga. 

c. Displin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. 

 

3. Indikator Pencapaian Kompetensi :  

a. Melakukan doa sebelum memulai pembelajaran. 

b. Menunjukkan sikap sportif dalam bermain. 
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c. Menunjukkan sikap disiplin selama mengikuti pembelajaran. 

 

4. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta 

didik dapat:  

a. Melafalkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-

masing.  

b. Menunjukkan sikap sportif dalam bermain. 

c. Menunjukkan sikap displin selama mengikuti pembelajaran. 

 

5. Materi Pembelajaran  

Permainan  lari zigzag, lompat, melempar dan 

menggelindingkan bola. 

a. Bermain lari zigzag, melempar dan menggelindingkan bola  

menggunakan peraturan yang dimodifikasi. 

b. Bermain olahraga  permainan yang berfokus dengan olahraga 

Atletik. 

 

6.  Masalah Taktik  

a. Cara berlari zigzag dengan teknik yang benar. 

b. Cara melempar bola dalam olahraga permainan estafet bola 

dengan teknik yang benar. 

c. Cara melompat dengan teknik yang benar. 

d. Cara memasukan dan menggelindingkan bola kedalam 

kardus dengan teknik yang benar. 

 

7. Fokus Pembelajaran  

a. Mengajarakan anak supaya dapat zigzag dengan teknik yang 

benar. 

b. Mengajarakan anak supaya dapat melakukan teknik 

memasukkan dan menggelindingkan bola  akurat. 
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c. Mengajarkan siswa supaya dapat melompat dengan teknik 

yang benar 

 

8. Metode Pembelajaran  

a. Pendekatan Scientific 

b. Tanya jawab kepada murid ( interaksi) 

c. Demonstrasi (Peragaan gerak langsung oleh guru) 

d. Latihan step by step (praktek) . 

 

9. Media Pembelajaran  

a. Media: 

 Lapangan yang luas untuk gerak yang leluasa 

b. Alat pembelajaran: 

 Kun 

 Bola warna warni 

 Bola tenis 

 Kotak kardus 

 Matras 

 

10. Kegiatan Pembelajaran  

a. Program Latihan Minggu Pertama  

Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

Pendahuluan  Membuka kegiatan atau 
pelajarandengan menyapa siswa 

 Berdoa sebelum melaksanakan 
pelajaran inti 

 
10 menit 
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Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

Isi  Melakukan pendekatan dengan 
siswa yang akan dilatih. 

 Menerangkan apa itu olahraga 
permainan 

 Lalu siswa mulai memperagakan 
dasar-dasar lari dengan teknik 
yang benar. 

 Dasar-dasar itu dimulai dari posisi 
start dan mengambil bola warna 
warni, lalu melakukan lari zigzag 
dengan membawa bola. jadi 
seorang siswa tuna grahita cukup 
mendengarkan aba-aba dari 
pembina agar tau saat bersedia, 
siap, dan mulai dengan dibantu 
para pembina lapangan. 
 

 
 
 
 
 

100 menit 

Penutup 
 
 

 

 Melakukan evaluasi 
 Di akhiri dengan berdoa bersama – 

sama 

 
 

10 menit 
 

 

b. Program Latihan Minggu Kedua 

Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

Pendahuluan  Membuka kegiatan atau 
pelajarandengan menyapa siswa 

 Berdoa sebelum melaksanakan 
pelajaran inti 

 
10 menit 
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Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

Isi  Siswa dibantu melakukan gerakan 
pemanansan. 

 Melakukan pendekatan dengan 
siswa yang akan di latih 

 Mengoreksi siswa saat melakukan 
pemanasan, dan mengsjarkan 
siswa agar melakukan pemanasan 
dengan baik dan benar  

 Mempersiapkan siswa untuk 
olahraga permainan yang pertama 
yaitu estafet bola. 

 Memberikan pengertian terlebih 
dahulu tentang estafet bola kepada 
siswa dan selanjutnya akan 
dilakukan siswa tersebut 

 Setelah mengetehui, pembina akan 
memulai olahraga permainan 
dengan memberikan sinyal bunti 
peluit, tanda dimulainya permainan 
Setelah semua melakukan estefet 
bola, selanjutnya siswa diberikan 
contoh oleh pembina olahraga 
permainan yang ke dua yaitu 
lompat kedepan dengan 
menggunakan matras yang sudah 
disediakan pembina 

 
 
 
 
 

100 menit 

Penutup 
 
 

 

 Melakukan evaluasi 
 Di akhiri dengan berdoa bersama – 

sama 

 
 

10 menit 
 

 

c. Program Latihan Minggu Ketiga 

Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

pendahuluan  Membuka kegiatan atau 
pelajarandengan menyapa siswa 

 Berdoa sebelum melaksanakan 
pelajaran inti 

 
10 menit 
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Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

isi  Siswa dibantu melakukan gerakan 
pemanasan. 

 Siswa  grahita mulai melakukan 
olahraga modifikasi zigzag,estafet 
bola dan lompat matras, dengan 
arahan pembina 

 Mengoreksi gerakan siswa pada 
olahaga permainan lari 
zigzag,estafet bola dan lompat 
matras 

 Setelah itu pembina 
memperkenalkan olahraga 
permainan yang baru yaitu 
melemparkan bola kedalam kardus 
yang sudah disiapkan pembina 

 Siswa melakukan didampingi dan 
diarahkan oleh pembina 

 
 
 

100 menit 

penutup  Melakukan evaluasi 
 Di akhiri dengan berdoa bersama – 

sama 

 
 

10 menit 

 

d. Program Latihan Minggu Keempat 

Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

pendahuluan  Membuka kegiatan atau 
pelajarandengan menyapa siswa 

 Berdoa sebelum melaksanakan 
pelajaran inti 

 
10 menit 

isi  Siswa dibantu melakukan gerakan 
pemanasan. 

 Siswa  grahita mulai melakukan 
olahraga modifikasi zigzag,estafet 
bola dan lompat matras, dengan 
arahan Pembina. 

 Setelah itu sang pembina mulai 
mengoreksi dan membetulkan 
gerakan yang kurang dari setiap 
siswa Autis 

 Mengoreksi latian yang telah 
dipelajarai di minggu ketiga. 

 
 
 

100 menit 
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Kegiatan Depkripsi Alokasi 
waktu 

 Mengoptimalkan latihan yang yang 
telah diberikan di pertemuan ketiga 
sampai ke empat. Mulai dari lari 
zigzag membawa bola, estafet bola, 
lompat matras 

 Pembina mengenalkan dua 
oalhraga permainan baru yaitu 
modifikasi lompat yang awalnya 
hanya lompat kedepan dimodifikasi 
menjadi lompat zigzag pada matras, 
dan yang awalnya melepar bola 
kedalam kardus menjadi 
menggelindingakn bola kedalam 
kardus 

 Mengoreksi seluruh olahraga yang 
sudah diberikan pembina pada 
siswa Autis dan menjalankan 
semua olahraga permainan yang 
sudah diajarkan pembina 

penutup  Melakukan evaluasi 
 Di akhiri dengan berdoa bersama – 

sama 

 
 

10 menit 

 

11. Sumber Balajar 

a. Lapangan terbuka yang nyaman (sehat), datar dan aman. 

b. Bola warna warni. 

c. Bola tenis 

d. Cone. 

e. Kardus 

f. Matras 
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12. Rubrik Penilaian 

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

A Aspek  
Psikomotor 

         melakukan 
taktik lari zigzag 
yang benar, 
estafet bola, 
lompat matras, 
lompat zigzag 
matras, melempar 
dan 
menggelindingkan 
bola 

A 

    Aspek  Kognitif 

   Mengetahui 
bentuk-bentuk 
taktik melempar 
dan 
menggelindingkan 
bola kedalam 
kardus 

 

Aspek Afektif 

 Kerja sama, 
toleransi, 
memecahkan 
masalah, 
menghargai 
teman dan 
keberanian 

Tes praktik 

(Kinerja) 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

Tes 

observasi 

 

 

Tes  Contoh 
Kinerja 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 
banyak/uraian 

singkat 

 

 

Lembar 
observasi 

 

 

 

  Melakukan Pergerakkan 
yang cepat dan tepatdalam 
melakukan lari zigzag, 

estafet bola, lompat 
matras, lompat     zigzag 
memasukan dan 
menggelindingkan bola 
kedalam kardus 

 

 

Bagaimana posisi yang 
baik melempar dan 

menggelindingkan bola? 

  Jawaban: usahakan selalu 
focus kepada target 

 

Melakukan kerja sama, 
toleransi, memecahkan 
masalah, menghargai 
teman dan keberanian 
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Rubrik Penilaian 

Kunci Skor: 

4= Penampilan efektif sangat baik  (SeringSekali) 

3= Penampilan efektif baik (Sering) 

2= Penampilan kategori cukup  (Kadang-Kadang) 

1= Penampilan kategori lemah (Jarang) 

 

Komponen dan Kriteria: 

a) Eksekusi Keterampilan (skill execution) =  siswa mengoper 

bola secara akurat dalam estafet  bola, mencapai pada siswa 

yang memang ingin dituju. 

b) Membuat Keputusan(decision making) = Siswa membuat 

keputusan yang tepat kapan harus melakukan transisi. 

c) Mendukung (support) = Siswa  berusaha bergerak 

mendukung teman yang menguasai bola untuk melakukan 

transisi. 
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RUBRIK PENILAIAN 

PERILAKU DALAM OLAHRAGA PERMAINAN  

 

PERILAKU YANG DIHARAPKAN CEK (√ ) 

1.  Bekerja sama dengan teman satu tim  

2.  Keberanian dalam melakukan gerakan (tidak 
ragu-ragu) 

 

3.  Mentaati peraturan  

4.  Menghormati pembina (sportif)  

5.  Menunjukkan sikap bersungguh-sungguh dalam 
bermain 

 

JUMLAH  

JUMLAH SKOR MAKSIMAL: 5  
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