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MOTTO 


ُمكْ َولَِنئ  �ُمكْ لَِنئ َشَكْرُمتْ ��ِزيَد� َن َر� 
ْذ تَ��ذ
�
ن
 "ََذاِيب لََشِديدٌ َوا

�
َكَفْرُمتْ ا  

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmatku), maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 

(Q.S Ibrahim: 7)1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  (Bandung: Diponegoro,2005), 

hlm. 257 
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ABSTRAK 

 

HIKMAH NURHASANAH (14220033), Bimbingan Kemandirian Anak 
Tunadaksa Melalui Ekstrakurikuler Olahraga Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul 
Yogyakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak tunadaksa yang merupakan 
anak yang tidak sempurna fisiknya, yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, 
komunikasi, adaptasi dan mobilisasi. sehingga di dalam melakukan aktivitas sehari-
hari akan banyak mengalami kesulitan, oleh sebab itu anak tunadaksa membutuhkan 
bimbingan kemandirian agar bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 
Anak tunadaksa memerlukan bimbingan khusus  untuk mengembangkan kesembuhan  
pada fisiknya salah satunya dengan ekstrakulikuler olahraga adaptif yang dimana 
mempunyai fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan salah satu terapi 
gerakan tubuh, diantaranya melatih saraf motorik dan merangsang perkembangan 
otak kreatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan tentang metode bimbingan kemandirian anak tunadaksa melalui 
ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. Pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang 
telah terkumpul disusun dan diklasifikasikan sehingga dapat menjawab dari rumusan 
masalah. dengan subyek penelitian adalah guru ekstrakurikuler olahraga adaptif, guru 
bimbingan dan konseling, wakil kepala sekolah dan siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler olahraga. sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 
metode bimbingan kemandirian anak tunadaksa melalui ekstrakurikuler olahraga 
adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa metode bimbingan kemandirian anak 
tunadaksa melalui ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul 
Yogyakarta yaitu metode bina gerak yang meliputi gerakan tangan, gerakan kaki dan 
gerakan kepala. 

 
Kata kunci: Bimbingan Kemandirian, Anak Tunadaksa, Ekstrakurikuler Olahraga 

Adaptif    
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang berjudul “Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa 

Melalui Ekstrakurikuler Olahraga Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta” 

supaya tidak terjadi kesalahpahaman  maka penulis memberikan batasan-batasan 

pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bimbingan kemandirian Anak Tunadaksa 

Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu 

yang bertujuan untuk membantu individu membuat keputusan penting dalam 

hidupnya yang biasanya terjadi pada setting pendidikan atau persekolahan. 

Bimbingan lebih bersifat pencegahan yaitu bantuan yang dilakukan untuk 

membantu individu dalam beradaptasi dan mencapai proses perkembangannya 

baik secara pribadi, intelektual, sosial, emosi, dan karirnya.1 Bimbingan yang 

dimaksud dalam Penelitian ini yaitu proses bantuan yang diberikan kepada 

individu untuk membentuk kemandirian pada anak tunadaksa melalui 

ekstrakurikuler olahraga di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

Sedangkan kemandirian merupakan suatu sifat atau sikap atau kondisi 

kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain, mengatasi berbagai kesulitan 

dalam aktifitas kegiatan sehari-hari merupakan salah satu bentuk kemandirian 

                                                           

1Gantina Komalasari, Eka Wahyuni dan Karsih, Teori dan Teknik Konseling, (Jakarta: PT 
Indeks, 2011), hlm. 15.  
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anak dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.2 Kemandirian yang dimaksud 

dalam Penelitian ini yaitu mandiri  dalam melakukan aktivitas sehari-hari 

seperti jalan, makan, minum, berpakaian dan lain-lain tanpa bantuan orang lain. 

Anak tunadaksa adalah anak yang memiliki kelainan tubuh baik kondisi 

fisik maupun sistem persyarafan otak yang mempengaruhi organ motorik (otot) 

maupun kondisi kesehatan dan menghambat proses sosialisasi serta komunikasi 

individu dengan lingkungannya.3 Jadi anak tunadaksa yang dimaksud dalam 

Penelitian ini merupakan anak yang mengalami kecacatan fisik atau memiliki 

tubuh yang tidak sempurna dan mental yang sedang menempuh pendidikan di 

SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. Mereka  dibimbing untuk mengembangkan 

dirinya yang mandiri dengan keterbatasan fisiknya, sehingga mereka mampu 

mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. 

Kemandirian anak tunadaksa bisa kita lihat dalam kehidupannya sehari-

hari, dengan keadaan fisik yang tidak sempurna, tetapi tidak sedikit anak 

tunadaksa yang sudah mandiri seperti anak tunadaksa yang sudah bisa bawa 

kursi rodanya sendiri, anak tunadaksa yang bisa makan sendiri, mandi sendiri 

bahkan anak tunadaksa yang berhasil dalam karirnya.4 Seorang tunadaksa pun 

memiliki sesuatu yang berharga dalam dirinya dan tidak selalu tergantung pada 

orang lain. Maka dengan ini anak tunadaksa yang tidak tergantung pada orang 

lain merupakan anak tunadaksa yang sudah mandiri. Kemandirian anak 

                                                           
2Janes Dan Mary Kenny, Dari Bayi Sampai Dewasa, (Jakarta: Gunung Mulia, 1998), 

hlm. 4. 
3Hery Purwanto, Orthopedagogik Umum, Handout, (Yogyakarta: IKIP, 1998),  hlm. 62. 
4Frieda Mangunsong, Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, (Depok: 

LPSP3 UI, 2011), hlm. 24. 
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tunadaksa bisa melalui berbagai upaya yang dilakukan baik itu dibimbingan 

dalam kehidupannya sehari-hari maupun yang lainnya. 

Kemandirian merupakan suatu sifat atau sikap atau kondisi kemampuan 

sendiri tanpa bantuan orang lain, mengatasi berbagai kesulitan dalam aktifitas 

kegiatan sehari-hari merupakan salah satu bentuk kemandirian anak dalam 

menyelesaikan masalahnya sendiri.5 Maka kemandirian tunadaksa merupakan 

sikap kemampuan sendiri yang dilakukan oleh anak tunadaksa yang dimana 

dalam kehidupan sehari-hari tidak tergantung pada orang lain dan bisa 

mengatasi berbagai kesulitan dalam aktifitas sehari-hari.  

Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud bimbingan kemandirian anak 

tunadaksa dalam penelitian ini adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan 

kepada anak tunadaksa atau anak yang memiliki kecacatan tubuh  untuk 

membantu mengatasi kesulitan dalam aktivitas sehari-hari dengan tidak 

tergantung pada orang lain baik ketika berada di rumah, ataupun ketika berada 

di sekolah dengan melakukan bimbingan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

olahraga adaptif guna untuk memandirikan anak tunadaksa. 

2. Ekstrakurikuler Olahraga Adaptif 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara 

                                                           
5Janes Dan Mary Kenny, Dari Bayi Sampai Dewasa, (Jakarta: Gunung Mulia, 1998), 

hlm. 4. 
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khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah.6 

Olahraga merupakan setiap aktivitas yang mengandung sifat atau ciri 

permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau 

orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam.7 Olahraga adaptif adalah 

aktivitas jasmani yang dimodifikasi untuk orang-orang dengan kemampuan 

yang terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut.8  

Jadi yang dimaksud ekstrakurikuler olahraga adaptif adalah kegiatan 

yang dilakukan di luar jam mata pelajaran dalam bidang olahraga khusus yang 

diberikan kepada anak yang mempunyai keterbatasan yang dapat membantu 

untuk meningkatkan kesehatan dan mengembangkan bakat dan minat anak. 

3. SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri 1 Bantul Yogyakarta 

  Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau 

lembaga untuk belajar atau tempat menerima dan memberi pelajaran.9 

Sedangkan luar biasa adalah tidak sama dengan yang lain atau istimewa.10 Jadi 

sekolah luar biasa  adalah bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar dan 

memberi pelajaran terhadap anak mempunyai keistimewaan atau berkebutuhan 

khusus.  

                                                           
6Muhaimin, Dkk, Pengembangan Model KTSP Pada Sekolah Dan Madrasah, (Jakarta: 

Raja Grafindo Prasada, 2008), hlm. 74. 
7Dini Rosdiani, Dinamika Olahraga dan pengembangan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 61.   
8Arma Abdoellah, Pendidikan jasmani Adaptif, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Budaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm. 
3.  

9Peter Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 
hlm. 1354   

10Ibid, hlm. 890.  
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  Sekolah luar biasa (SLB) Negeri 1 Bantul Yogyakarta ini terletak di jalan 

Wates no 147, KM 3, Ngestiharjo, Bantul Yogyakarta. Yang meliputi  kelas A 

tunanetra, kelas B tunarungu, kelas C untuk tunagrahita ringan, kelas C1 untuk 

tunagrahita sedang, kelas D untuk tunadaksa, dan yang terakhir autis.11 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul Penelitian 

“Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa melalui Ekstrakurikuler Olahraga 

Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta” adalah suatu penilitian lapangan 

mengenai usaha memberikan bantuan terhadap anak yang memiliki kelainan yang 

meliputi cacat tubuh dan mental guna untuk memandirikan supaya tidak 

tergantung pada orang lain melalui kegiatan yang dilakukan di luar jam mata 

pelajaran dalam bidang olahraga khusus yang dimodifikasi dan disesuaikan 

dengan keadaan anak yang dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan, 

megembangkan bakat minat dan perkembangan fisik yang dilakukan oleh guru 

olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta.   

B.  Latar Belakang Masalah 

Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak dengan karaktreristik 

khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada 

ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Hal ini juga telah ditegaskan dalam 

undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional 

terutama pasal 5 ayat (2) bahwa warga Negara yang memiliki kelainan fisik, 

emosional, mental intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus dan pada 32 ayat (1) bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan 

                                                           

11Observasi di SLB Negeri 1 Bantul, pada Tanggal 23  Februari 2017  
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bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki 

potensi kecerdasan dan bakat istimewa.12 

Didasari bahwa kelainan seorang anak memiliki tingkatan, yakni dari yang 

paling ringan sampai yang paling berat, dari kelainan tunggal, ganda, hingga yang 

kompleks yang berkaitan dengan emosi, fisik, psikis, dan sosial. ini merupakan 

kelompok yang heterogen, terdapat di berbagai strata sosial, dan nyebar di daerah 

perkotaan, pedesaan bahkan di daerah-daerah terpencil. Kelainan seseorang tidak 

memandang suatu suku atau bangsa. Keadaan ini jelas memerlukan pendekatan 

khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus 

diantaranya adalah anak penyandang tunadaksa. Penyandang tunadaksa jenis 

penyandang gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan 

beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan 

dalam mengikuti pendidikan normal serta dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan.13 Anak Tunadaksa ini memiliki kecacatan fisik, kecacatan pada 

sistem otak, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan 

koordinasi, komunikasi, dan adaptasi. 

Permasalahan yang terjadi pada anak tunadaksa ini terutama permasalah 

fisik, masalah fisik ini yang terjadi pada anak tunadaksa, dapat berupa 

kelumpuhan anggota gerak atau pada otot-otot penegak tulang punggung yang 

bisa terjadi sebagian keseluruhan. Dengan adanya masalah tersebut terjadi 

gangguan pada fungsi mobilisasi mulai dari gangguan pada fungsi berguling, 
                                                           

12Ratih Putri Pertiwi, Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: 
Ar Ruzz Media, 2013), hlm. 14.   

13Agila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat, (Yogyakarta: Katahari, 2010), hlm. 44. 
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merangkak, duduk, berdiri, berjalan meraih, dan memegang. Anak tunadaksa  

akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhanya baik primer 

maupun sekunder contohnya seperti jika makan harus disuapin karena tidak bisa 

megang sendok  atau jalan harus dibantu karena kakinya yang lumpuh.  

Kondisi tersebut di atas mengidentifikasikan bahwa tunadaksa seringkali 

mengalami ketergantungan terhadap lingkungan sosialnya, dengan kata lain 

kurang mandiri, sebagaimana banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari anak 

tunadaksa di saat sekolah selalu didampingi oleh orangtuanya atau keluarganya 

sebelum berangkat ke sekolah anak tunadaksa itu diberi makan, mandi, 

dipakaikan baju seragam buat sekolah, diantar sampai sekolah tidak hanya itu 

anak tunadaksa juga didampingi terus sampai selesai sekolah, kalau makan 

disuapin karena tidak bisa megang sendok, kalau mau ke kamar mandi dibantu, 

maka bisa dilihat anak tunadaksa ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya 

sehari-hari akibat dari kecacatan fisik yang dialami oleh tunadaksa. 

Kesulitan mengenakan pakaian kerap sekali dialami para penyandang 

cacat, terutama mereka yang tidak memiliki kedua lengan, tidak bisa berpakaian 

dan anak tunadaksa itu selalu dibantu oleh keluarganya untuk berpakaian.14 

Dengan keterbatasan fisik anak tunadaksa maka anak tunadaksa mengalami 

kesulitan dalam berpakaian dan membutuhkan bantuan dari orang lain atau dari 

keluarganya atau bisa dikatakan anak tunadaksa belum mandiri dan tergantung 

pada orang lain.  

                                                           
14Soeprayitno, Hang-Man Alat Bantu Tunadaksa Kenakan Pakaian, http://daerah. 

Sindonews.com, diakses pada 18/12/2014 jam, 14.08 WIB 
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Menurut Zandra Dwanita kurangnya keterampilan gerak motorik kasar 

maka anak tunadaksa tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri 

mereka harus dibantu terus menerus oleh orang lain, baik itu disuapi makanan, 

dipasangkan dan ditanggali pakaian dan sebagainya, disingkirkan dari bahaya, 

diawasi waktu bermain, bahkan ditunjuki terus menerus yang harus dikerjakan.15 

Dengan kekurangan ini maka anak tunadaksa akan mengalami ketergantungan 

pada orang lain dan mengalami ketidak mandirian pada kehidupanya sehari-hari.  

Maka supaya anak tunadaksa tidak selalu tergantung pada orang lain salah satu 

upaya yang dilakukan adalah diberikan bimbingan agar bisa mandiri dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari tanpa tergantung pada orang lain. 

Bimbingan kemandirian merupakan usaha pemberian bantuan yang 

diberikan kepada individu atau kelompok untuk bisa hidup mandiri. Bimbingan 

kemandirian adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi anak tunadaksa, 

karena dengan bekal kemandirian tersebut diharapkan anak dapat mengurus diri 

sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya sendiri dalam batas-batas 

tertentu sehingga tidak selamanya mereka akan tergantung pada orang  lain. baik 

ketika berada di rumah, ataupun ketika berada di sekolah. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler olahraga adaptif guna untuk memandirikan anak tunadaksa yang 

mempunyai keterbatasan fisiknya. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

                                                           

15Zandra Dwanita, Meningkatkan Potensi Gerak Kasar Anak Tunadaksa Ringan Melalui 
Pendekatan Bermain, Jurnal, JRR Tahun 23, No. 1, Juni 2014, hlm. 40. 
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potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh tenaga pendidik yang berkemampuan di sekolah.16 Adapun 

olahraga adalah aktivitas yang dilakukan dengan ciri permainan dan melibatkan 

unsur perjuangan untuk mengendalikan diri sendiri atau orang lain.17 Maka 

ekstrakurikuler olahraga adalah kegiatan yang dilakukan di luar mata pelajaran 

dalam bidang olahraga untuk membantu mengembangkan, membimbing dan 

membina kekuatan jasmani atau rohani.  

Ekstrakurikuler olahraga bagi anak tunadaksa tentunya berbeda, hal ini 

karena mereka juga berbeda dengan orang normal sebagai mana dikatakan oleh 

Arma Abdoellah bahwa olahraga bagi tunadaksa adalah olahraga adaptif. 

Olahraga adaptif merupakan olahraga atau aktivitas jasmani yang dimodifikasi 

untuk orang-orang dengan kemampuan yang terbatas dan disesuaikan dengan 

kemampuan anak tersebut.18 Dengan keterbatasan anak tunadaksa maka olahraga 

adaptif ini akan membantu memandirikan anak tunadaksa sehingga kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh tunadaksa akan terselesaikan dengan baik. 

Ekstrakulikeler olahraga adaptif bagi anak tunadaksa merupakan suatu bimbingan 

yang dapat memandirikan anak tunadaksa karena dapat memperbaiki 

mengembangkan perubahan fisik yang dialami oleh anak tunadaksa.  

SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta yang terletak di Jalan Wates 147, Km. 3, 

Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta. Merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

menampung anak-anak yang berkebutuhan yang cukup besar yang ada di 

                                                           
16 Rohimat M. Noor, The  Curriculum Membangun Karakter Melalui Ekstrakulikuler, 

hlm. 75.   
17  Dini Rosdiani, Dinamika Olahraga dan Pengembangan Nilai, hlm. 61.  
18Arma Abdoellah, Pendidikan jasmani Adaptif, hlm. 3.  
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Yogyakarta karena hampir semua anak kebutuhan khusus ada di SLB Negeri 1 

Bantul Yogyakarta diantanya meliputi kelas A tunanetra, kelas B tunarungu, kelas 

C untuk tunagrahita ringan, kelas C1 untuk tunagrahita sedang, autis dan kelas D 

untuk tunadaksa. Jenjang pendidikan yang ada di dalamnya mulai dari TKLB, 

SDLB, SMPLB dan SMALB. Jumlah siswa tunadaksa di SLB 1 Bantul  71 siswa, 

Dengan keterbatasan anak tunadaksa maka menuntut adanya bimbingan agar 

kebutuhan hidupnya baik dan terpenuhi. Salah satunya dengan olahraga dan 

latihan yang cukup akan membantu anak tunadaksa untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya agar dalam segala hal tidak selalu tergantung pada orang lain. 

Peneliti memfokuskan pada sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir, karena 

yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga adaptif salahsatunya dari SDLB, SMPLB 

dan SMALB. Peneliti juga tertarik di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta  karena 

Sekolah ini mempunyai Anak tunadakasa mempunyai Prestasi yang banyak 

diantaranya juara 2 tingkat provinsi Lari 100 meter, juara 1 kabupaten Bantul 

lomba kursi roda 100 meter, juara 2 cerita tingkat provinsi dan lain-lain, dan 

fasilitas olahraga adaptif yang lengkap dan memadai sehingga kegiatan 

ekstrakurikuler olahraga adaptif memiliki daya tarik tersendiri.19 

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti anak tunadaksa karena 

keterbatasan yang dimiliki mereka membawa pengaruh terhadap terhambatnya 

proses penyesuaian diri pada lingkungan sosialnya dan memiliki kesulitan dalam 

mengurus diri sendiri sehingga perlu adanya metode bimbingan kemandirian anak 

tunadaksa  agar bisa mandiri dengan dilaksanakanya kegiatan ekstrakurikuler 

                                                           

19
Observasi di SLB Negeri 1 Bantu Yogyakarta, 23 Februari 2017 
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olahraga adaptif, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa Melalui Ekstrakurikuler 

Olahraga Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang masalah yang telah 

penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

metode bimbingan kemandrian anak tunadaksa melalui ekstrakurikuler olahraga 

adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta?  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan metode bimbingan kemandirian anak tunadaksa melalui 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan memberikan sumbangan pada khasanah ilmu pengetahuan, dan 

secara khusus pada ilmu bimbingan dan konseling Islam dalam kaitannya 

dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh SLB (sekolah luar biasa) dalam 

bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunadaksa. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman di 

sekolah inklusi bagi seorang guru bimbingan konseling dalam memberikan 

pendidikan dan bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian 
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dengan potensi-potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus seperti 

anak tunadaksa, agar mereka dapat mengembangkan bakat yang ada pada 

dirinya serta menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang secara 

mandiri. 

F. Kajian Pustaka 

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data  

yang digunakan dalam penyusunan penelitian  ini dapat memberikan jawaban atas 

seluruh masalahan yang dirumuskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi 

karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah diteliti oleh pihak lain 

dengan masalah yang sama. Namun setelah dilakukan penelusuran terkait dengan 

judul penelitian ini, maka penelitian menemukan beberapa penelitian dan 

literature yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, di antaranya yaitu:  

1. Penelitian yang berjudul “Metode Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa di 

SLB G Daya Ananda Purwomartani Kalasan Sleman”, karya Musrifah, 

mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini membahas tentang 

keterbatasan yang dimiliki oleh anak tunadaksa membawa pengaruh terhadap 

terhambatnya proses penyesuaian diri pada lingkungan sosialnya dan memiliki 

kesulitan dalam mengurus diri sendiri sehingga perlu diberikan bimbingan 

kemandirian agar anak tunadaksa bisa mengurus dirinya sendiri tanpa 

tergantung pada orang lain, ada dua metode yang digunakan oleh pembimbing 

anak tunadaksa di SLB G Daya Ananda yaitu, metode demonstrasi dan metode 



13 

 

eksperimen.20 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah sama-sama menggunakan objek bimbingan kemandirian anak tunadaksa 

dan menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan Perbedaanya adalah 

dalam penelitian ini fokus pembahasan dalam bimbingan kemandirian secara 

umum sedangkan dalam penelitian yang diangkat penulis yaitu tentang 

“Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa Melalui Ekstrakurikuler Olahraga 

Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta”. 

2. Penelitian yang berjudul “Bimbingan Kemandirian Anak Yatim di Yayasan 

Darurrohman Karangduwur Petahanan Kebumen” karya Amam Miftahul Janan 

mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, karya ini membahas tentang bentuk-bentuk 

kemandirian anak yatim dan metode yang digunakan dalam bimbingan 

kemandirian di Yayasan Darurrohman Karangduwur Kebumen bahwa 

kemandirian anak yatim di Yayasan Darurrohman diwujudkan dalam beberapa 

bentuk kemadirian yaitu: emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. Metode 

bimbingan kemandirian menggunakan metode komunikasi langsung yaitu 

metode individual meliputi percakapan pribadi, kunjungan ke rumah, dan 

observasi kerja. Untuk metode kelompok meliputi ceramah tausiyah, diskusi 

kelompok dan karya wisata.21 Adapun persamaan persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan objek 

                                                           

20Musrifah, Metode Bimbingan Kemandirian Pada Anak Tunadaksa di SLB G Daya 
Anansa Purwomartani Kalasan Sleman, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling 
Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2014). 

21Aman Miftahul Janan, Bimbingan Kemandirian Anak Yatim di Yayasan Darurohman 
Karangduwur Petahanan Kebumen, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan Konseling 
Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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bimbingan kemandirian dan menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan 

perbedaanya adalah dalam penelitian ini fokus pembahasan dalam bimbingan 

kemandirian  pada anak yatim sedangkan dalam penelitian yang diangkat 

penulis yaitu tentang “Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa Melalui 

Ekstrakurikuler Olahraga Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta”. 

3. Penelitian yang berjudul “Bimbingan Kemandirian Anak Tunagrahita Melalui 

Ekstrakurikuler Musik di SLB Negeri Pembina Yogyakarta” karya Eva 

Vauziah, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah 

dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga, penelitian ini membahas mengenai 

metode bimbingan yang diterapkan oleh guru pembimbing melalui kegiatan 

ekstrakurikuler musik dalam membentuk kemandirian anak tunagrahita di SLB 

Negeri Pembina Yogyakarta  penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga 

metode yang digunakan oleh guru dalam membimbing anak tunagrahita 

melalui ekstrakurikuler musik di SLB Negeri Pembina Yogyakarta yaitu 

metode ceramah, metode demonstrasi dan metode eksperimen. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama 

menggunakan objek bimbingan kemandirian dan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif sedangkan perbedaanya adalah dalam penelitian ini fokus 

pembahasan dalam bimbingan kemandirian  pada anak tunagrahita melalui 

ekstrakurikuler musik Sedangkan dalam Penelitian yang diangkat penulis yaitu 
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tentang “Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa Melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Olahraga Adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta”.22 

Dari ketiga tinjauan penelitian di atas sama-sama membahas tentang 

bimbingan kemandirian akan tetapi dalam penelitian ini penulis akan mengkaji 

tentang bimbingan kemandirian khususnya pada anak tunadaksa dengan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

Adapun metode penelitian ini kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati.23 Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 

wakil kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, koordinator ekstrakurikuler 

olahraga, dan anak tunadaksa. Obyek penelitian ini adalah bimbingan kemandirian 

anak tunadaksa melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 

Bantul Yogyakarta. Dan lokasi dalam penelitian ini adalah di SLB Negeri 1 

Bantul Yogyakarta yang teletak di Jalan Wates 147, Km. 3, Ngestiharjo, Bantul 

Yogyakarta.  

Pembahasan penelitian yang dilakukan fokus pembahasannya pada  

bimbingan kemandirian anak tunadaksa melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga 

adaptif, oleh karena itu jelas berbeda dengan fokus pembahasan pada penelitian 

sebelumnya, maka kiranya dapat dijadikan alasan bahwa judul penelitian ini layak 

diteliti, karena belum terdapat penelitian yang membahas “Bimbingan 

                                                           

22Eva Vauziah, Bimbingan Kemandirian Anak Tunagrahita Melalui Ekstrakulikuler 
Musik di SLB  Negeri Pembina Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan dan 
Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).  

23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), hlm. 102.  
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Kemandirian Anak Tunadaksa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga 

Adaptif Di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta”.  

G.  Kerangka Teori 

1. Tinjuan Tentang Bimbingan Kemandirian 

a. Pengertian Bimbingan Kemandirian 

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “guidance” 

yang berasal dari kata kerja “to guide” yang berarti “menunjukkan”. Dewa 

Ketut Sukardi berpendapat bimbingan adalah sebagai suatu proses pemberian 

bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya 

individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga sanggup 

mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan 

dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.24 

Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu yang 

membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana dan 

sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubung 

dengan masalahnya25  

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau 

perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik 

kepada individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya 

                                                           
24Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Cet Ke-1, hlm. 18. 
25Sofyan S. Willis, Konseling Individu Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 13. 
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sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan 

sendiri dan menanggung bebannya sendiri.26 

Menurut A.M. Romly berpendapat bimbingan adalah bantuan atau 

pertolongan yang diberikan kepada individu atau  kelompok dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar supaya individu itu dapat 

mencapai kesejahteraan hidupnya.27 Menurut Achmad Badawi dalam karyanya 

Tidjan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan oleh 

pembimbing terhadap individu yang mengalami problem, agar individu 

mempunyai kemampuan untuk memecahkan problemnya sendiri dan akhirnya 

dapat mencapai kebahagiaan hidupnya, baik dalam kehidupan individu maupun 

sosial.28 

Sedangkan mandiri adalah berdiri sendiri dalam arti tidak tergantung 

kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu, tidak menyandarkan hidup pada 

orang lain karena sudah dapat berusaha sendiri.29 Sikap kemadirian 

menunjukan adanya konsistensi tingkah laku pada seseorang sehingga tidak 

goyah, memiliki self realiance atau kepercayaan pada diri sendiri.30 

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara 

kumulatif selama perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk 

bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga 
                                                           

26Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: 
Departemen P dan K, 1994), hlm. 94. 

27A. M. Romly, Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru, (Jakarta: PT Bina 
Rena Pariwara, 2004), hlm. 11.  

28Tidjan, Bimbingan dan konseling Sekolah Menengah, (Yogyakarta: UPP UNY, 1993), 
hlm. 7. 

29Js. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Imdonesia., (Jakarta: 
pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet Ke- 2, hlm. 710.  

30Santini Nuryono, Kemandirian Remaja, (ditinjau dari tahap perkembangan jenis 
kelamin dan peran jenis), jurnal, hlm. 48. 
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individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri. 

Kemandirian seseorang dapat diketahui dari berkembangnya kehidupan dengan 

lebih mantap.31 

Maka dari beberapa pengertian di atas bahwa bimbingan kemandirian 

adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau 

kelompok secara terus menerus dalam usaha memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari serta memandirian 

individu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. 

b. Tujuan Bimbingan Kemandirian 

Tujuan bimbingan adalah membantu konseli menemukan dan 

mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha 

Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani.32 Adapun tujuan dari 

bimbingan sendiri menurut Aunur Rahim Faqih bahwa dengan membagi secara 

umum dan khusus yang dirumuskan sebagai berikut:33 

1) Tujuan Umum 

   Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya 

agar mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. 

2) Tujuan Khusus  

a) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. 

                                                           

31Muhtamadji, Pendidikan Keselaman Konsep dan Penerapan, (Jakarta: Depdiknas, 
2002), hlm. 4. 

32Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, hlm. 112. 
33Aunur Rohim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogjakarta: UII Press, 2001), 

hlm. 36. 
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b) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan 

kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap lebih baik, sehingga 

tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. 

Tujuan bimbingan adalah membantu indvidu mewujudkan dirinya 

menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagian hidup di dunia dan 

di akhirat yakni memiliki keberani mengambil keputusan untuk melakukan 

suatu perbuatan yang dipandang baik, benar dan bermanfaat untuk 

kehidupan di dunia dan di akhirat.34 Bimbingan bertujuan untuk 

memantapkan kepribadian agar dapat berkembang sesuai dengan tugas-

tugas perkembanganya dan dapat mengembangkan kemampuan individu 

dalam melakukan penyesuaian dengan norma yang ada di sekelilingya.  

Sedangkan dalam konsep Erikson dalam karya Muhtamadji 

menyatakan bahwa tujuan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri 

dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses 

mencari identitas ego, yaitu merupakan perkembangan kearah 

individualitas yang mantap dan berdiri sendiri.35 Jadi kemandirian 

bertujuan untuk melepaskan diri dari orangtua atau orang sekitar dengan 

menemukan dirinya melalui proses identitas ego supaya dapat berkembang 

dan berdiri sendiri tanpa tergantung pada orang lain.   

Jadi tujuan bimbingan kemandirian adalah untuk memantapkan 

kepribadian agar dapat berkembang sesuai dengan tugas-tugas 

perkembanganya dan mengembangkan kemampuan individu serta 

                                                           

34Muhtamadji, Pendidikan Keselamatan Konsep dan Penerapan, hlm. 2. 
35Ibid, hlm. 185.  
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memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik sehingga 

tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. 

c. Metode Bimbingan Kemandirian Anak Tunadaksa 

Tidak sedikit masalah yang dihadapi oleh anak tunadaksa dalam 

mengatasi berbagai kesulitan aktifitas sehari-harinya, dengan keterbatasan fisik 

anak tunadaksa membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sembuh dan bisa 

mandiri. Salah satu caranya yaitu dengan bimbingan kemandirian, anak 

tunadaksa mempunyai harapan lebih untuk bisa mandiri atau mempunyai 

kemampuan berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari dan  tidak tergantung 

pada orang lain. Adapun beberapa cara utama untuk  membimbing anak 

tunadaksa supaya bisa mandiri diantaranya:36 

1) Bina Diri 

Bina diri merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan 

yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus, secara 

terencana dan terprogram terhadap individu yang membutuhkan layanan 

khusus, yaitu individu yang mengalami gangguan koordinasi gerak motorik, 

sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, dengan 

tujuan meminimalisasi dan menghilangkan ketergantungan terhadap 

bantuan orang lain dalam melakukan aktivitasnya. 

Bina diri berfungsi mengembangkan keterampilan-keterampilan 

pokok untuk memelihara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan personal, 

                                                           
36Asep Karyana Dan Sri Widati, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa, 
   ( Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2013), hlm 107  
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melengkapi tugas-tugas pokok secara efisien dalam kontak sosial sehingga 

dapat diterima oleh lingkungan dan meningkatkan kemandirian. 

Beberapa kegiatan bina diri yang diajarkan meliputi keterampilan 

mandi, makan, menggosok gigi, dan ke kamar kecil (toilet). Merupakan  

kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan aspek kesehatan seseorang. 

Keterampilan bermobilisasi, berpakaian dan merias diri selain berkaitan 

dengan aspek kesehatan juga berkaitan dengan aspek sosial budaya.37  

2) Bina Gerak  

Bina gerak merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan 

yang dilakukan oleh guru yang profesional dalam pendidikan khusus secara 

terencana dan terprogram terhadap individu yang mengalami gangguan pada 

otot, sendi, atau tulang sehingga individu tersebut mengalami gangguan 

dalam aktivitas mobilisasi. 

Bina gerak berfungsi untuk membangunkan kemampuan anggota 

badan yang mengalami kesulitan bergerak agar dapat berfungsi  secara 

optimal, dan mengembangkan serta melatih siswa secara berkesinambungan 

agar mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Adapun latihan bina gerak 

diantaranya:  

a) Gerak tangan diberikan pada siswa dengan melatih gerak motorik kasar 

yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot melalui latihan fisik 

secara teratur, adapun jenis latihannya yaitu latihan mendorong, latihan 

menarik, latihan memukul, latihan memotong dan latihan melipat. 

                                                           

37
 Ibid, hlm 108 
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b)  Gerak kaki seperti halnya pada gerakan tangan pada latihan gerak kaki 

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot kaki melalui latihan fisik 

secara teratur, adapun jenis latihannya adalah gerakan berselonjor, gerak 

kaki pada posisi jongkok, gerak kaki pada posisi berdiri, gerak kaki pada 

posisi berjalan, dan gerak kaki pada posisi lari. 

c) Gerak mengotrol kepala diantaranya gerakan mengangkat kepala dalam 

posisi tengkurep, gerakan mempertahankan kepala tegak dan gerakan 

kepala melalui irama musik, gerakan membawa benda di atas kepala dan 

gerakan menyundul bola.38     

 Bina diri dan bina gerak bagi anak tunadaksa merupakan pembinaan 

atau layanan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, 

tujuan agar anak tunadaksa mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik dalam mobilisasi diantaranya 

kemampuan dalam bergerak, berpindah tempat, memegang, berjalan dan dapat 

menolong dirinya sendiri, meminimalisasi atau menghilangkan ketergantungan 

pada orang lain seperti makan, minum, berpakaian dan lain-lain sehingga anak 

tunadaksa tersebut menjadi mandiri. 

d. Bentuk Bimbingan Kemandirian 

Salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas hidup adalah 

kemandirian. Kemadirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh 

secara kumulatif selama perkembangan. Artinya, setiap individu akan terus 

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di 

                                                           

38Ibid, hlm 108 
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lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan 

bertindak sendiri. Dengan kemandirian seseorang dapat memilih jalan 

hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap namun demikian, 

kemandirian juga tidak serta merta mewujudkan dalam diri harus tanamkan 

dengan berbagai upaya. Berikut upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 

kemandirian:39 

1) Menanamkan Kemandirian Sejak Dini 

Segala sesuatu yang diusahakan sejak dini akan dapat dihayati dan 

berkembang menuju kesempurnaan. Begitu pula dengan kemandirian, oleh 

karena itu perlu dilatih untuk mandiri sejak dini, latihan tersebut berupa 

pemberian tugas tanpa bantuan, mengasuh kepekaan dan tanggung jawab sosial 

untuk anak, melibatkan anak untuk dalam kegiatan organisasi atau klub yang 

bermanfaat sesuai dengan minat dan bakatnya, dan juga memberikan 

pengembangan dan keterampilan dasar.    

2) Menanamkan Rasa Tanggungjawab  

Bertanggungjawab terhadap segala tindakan yang diperbuat merupakan 

kunci menuju kemandirian. Dengan tanggungjawab bisa menunjukan 

kemampuan emosi untuk tidak bergantung pada orang lain. Lie dan Prasasti 

berpendapat bahwa tanggungjawab berkaitan dengan sifat dapat dipercaya dan 

diandalkan. Memegang tanggungjawab pada sesuatu atau seseorang berarti 

dapat mempertanggungjawabkan tindakan. Tanggungjawab juga akan 

menentukan apakah orang lain akan bisa mempercayai dan mengandalkan kita 

                                                           
39 Sutari Imam Barnadib, Pengantar Mendidik Anak-anak, (Yogyakarta:Press IKIP 

Yogjakarta, 1982), hlm. 46. 
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tanpa perlu kita sangkal, rasa kepercayaan ini merupakan salah satu modal 

yang sangat penting bagi keberhasilan seseorang. Karena itu menanamkan rasa 

tanggungjawab pada diri anak itu sangat penting sekali dalam membantu 

mempersiapkan kemandirian dirinya. 

3) Menanamkan Rasa Percaya Diri 

Kepercayaan diri adalah perasaan yang berisi kekuatan, kemampuan 

dan keterampilan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu yang dilandasi 

keyakinan untuk sukses. Dengan percaya diri maka akan memberikan kesiapan 

seseorang untuk bisa mandiri. Maka orangtua perlu mendorong anak-anaknya 

sejak dini agar mereka dapat mengembangkan kecakapan khusus, baik dengan 

menyediakan materi maupun sarana latihan, agar mempunyai rasa percaya diri 

yang besar sehingga mereka dapat bersikap mandiri.  

4) Menanamkan Kedisiplinan  

Kemandirian berkaitan  dengan kedisiplinan. Disiplin bukan sesuatu 

yang mengekang kebebasan anak, dengan disiplin kepribadian dan mental anak 

akan terbentuk. Untuk dapat mendisiplinkan dirinya sendiri seorang anak 

sebelumnya harus dilatih untuk disiplin. Dalam ilmu pendidikan, kedisiplinan 

dikenal dengan sebagai cara menjaga kelangsungan kegiatan pendidik. Metode 

ini identik dengan pemberian hukuman atau sangsi. Tujuannya untuk 

menumbuhkan kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak 

benar, sehingga tidak mengulanginya lagi. Pendidikan lewat kedisiplinan ini 

memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan, ketegasan mengharuskan  pendidik 
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berbuat adil dan arif dalam memberikan sangsi, tidak terbawa emosi atau 

dorongan-dorongan lain.40 

Maka dapat disimpulkan ada empat bentuk bimbingan kemandirian 

diantaranya adalah menanamkan kemandirian sejak dini, menanamkan rasa 

tanggungjawab, menanamkan rasa percaya diri, dan menanamkan kedisiplinan. Ini 

merupakan upaya yang dilakukan pembimbing untuk memandirikan anak.  

2. Tinjauan Tentang Anak Tunadaksa 

a. Pengertian Anak Tunadaksa 

  Tunadaksa merupakan sebuah halus bagi orang-orang yang memiliki 

kelainan fisik khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk 

tubuh. Salah seorang guru dari salah satu sekolah SLB mengatakan tunadaksa 

adalah istilah lain dari tunafisik berbagai jenis gangguan fisik yang 

berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang 

mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan 

normal sehingga dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya.41 

  Tunadaksa adalah anak atau orang dewasa yang dimiliki kelainan tubuh 

baik kondisi fisik maupun sistem persyarafan otak yang mempengaruhi organ 

motorik (otot) maupun kondisi kesehatan dan menghambat proses sosialisasi 

serta komunikasi individu dengan lingkunganya.42 

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat 

gangguan bentuk atau hambatan pada tulang otot dan sendi dalam fungsinya 

                                                           

40Tamyid Burhanudin, Akhlak Pesantren: Solusi Bagi Kerusakan Akhlak, (Yogjakarta: 
Ittaqa Press, 2001), hlm. 58. 

41Agila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat, hlm. 44.  
42 Hery Purwanto Othopedagogik Umum, Handout, hlm. 62. 
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yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pembawa sejak lahir. 

Tunadaksa sering juga diartikan sebagai kondisi yang menghambat kegiatan 

individual sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, 

sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan 

dan untuk berdiri sendiri.43 

Dapat disimpulkan bahwa tunadaksa adalah individu yang mengalami 

kecacatan pada anggota tubuhnya bukan pada inderanya seperti buta, tuli, atau 

tunawicara. Kecacatan tersebut dapat terjadi karena bawaan sejak lahir, 

penyakit, kecelakaan, maupun disebabkan oleh gangguan dan kerusakan fungsi 

otak. 

b. Klasifikasi Tunadaksa 

 Menurut Frances G.Koening dalam buku Sujihati Somantri tunadaksa 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:44 

1) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan 

keturunan 

 Yaitu  club-foot (kaki seperti tongkat), club-hand (tangan seperti 

tongkat), polydactylism (jari yang lebih dari lima pada masing-masing 

tangan atau kaki), syndactylism (jari-jari yang berselaput atau menempel 

satu yang lainnya), torticollis (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai 

kemuka), spina-bifida (sebagai dari sumsum tulang belakang tidak tertutup), 

cretinism (kerdil/katai), mycrocephalus (kepala yang kecil, tidak normal), 

hydrocephalus (kepala yang besar karena berisi cairan), clefpalats (langit-
                                                           

43Suthihati Somantri, Psikologi Anak Luar biasa,(Bandung: PT Refika Aditama, 2007) 
hlm. 121  

44Ibid, hlm. 123  



27 

 

langit mulut yang berlubang), helerip (gangguan pada bibir dan mulut), 

congenital hip dislocation (kelumpuhan pada bagian paha), congenital 

amputation (bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu), fredresich 

ataxia (gangguan pada sendi paha, terlalu besar), dan syphilis (keruksakan 

tulang dan sendi akibat penyakit syphilis). 

2) Kerusakan Pada Waktu Kelahiran 

Yaitu erb’s palsy (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau 

tertarik waktu kelahiran) dan fragilitas osium (tulang yang rapuh dan mudah 

patah). 

3) Infeksi 

Yaitu diantaranya tuberkolosis tulang (menyerang sendi paha 

sehingga menjadi kaku), osteomyelitis (radang di dalam dan dikelilingi 

sumsum tulang karena bakteri), poliomyelitis (infeksi virus yang mungkin 

menyebabkan kelumpuhan), still’s disease (radang pada tulang yang 

menyebabkan kerusakan permanen pada tulang), dan tuberkolosis pada lutut 

atau pada sendi lain. 

4) Kondisi Traumatik Atau Kerusakan Traumatik 

Diantaranya yaitu amputasi (anggota tubuh dibuang akibat 

kecelakaan), kecelakaan akibat luka bakar dan patah tulang. 

5) Tumor 

Diantaranya yaitu oxostosis (tumor tulang), osteosis fibrosa cystica 

(kista atau kantang yang berisi cairan di dalam tulang). 

6) Kondisi-kondisi lainnya   



28 

 

Flatfeet (telapak kaki yang rata, tidak berteluk), kyphosis (bagian 

belakang sumsum tulang belakang yang cekung), lordosis (bagian muka 

sumsum tulang belakang yang cekung), perthe’s disease (sendi paha yang 

rusak atau mengalami kelainan), rickets (tulang yang lunak karena nutrisi, 

menyebabkan kerusakan tulang dan sendi), scilosis (tulang belakang yang 

berputar, bahu dan paha yang miring). 

Maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak tunadaksa itu banyak, baik 

itu kecacatan yang dibawa sejak lahir, kecacatan yang dibawa setelah lahir dan 

kecatatan yang setelah lahir seperti infeksi, trauma, tumor, dan kondisi lainnya 

seperti kecelakaan. Klasifikasi anak tunadaksa ini merupakan suatu klasifikasi 

kondisi anak tunadaksa yang bisa mempermudah dalam penanganan pada anak 

tersebut.  

c. Penyebab Tunadaksa 

Adapun sebab-sebab anak tunadaksa yaitu sebagai berikut:45 

1) Sebab- sebab yang timbul sebelum kelahiran yaitu faktor keturunan, trauma 

dan infeksi pada waktu kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada waktu 

melahirkan anak, pendarahan pada waktu kehamilan, keguguran yang dialami 

ibu. 

2) Sebab-sebab yang timbul pada waktu kehamilan yaitu penggunaan alat-alat 

pembantu kelahiran (seperti tang, tabung, vacuum dan lan-lain) yang tidak 

lancar, penggunaan obat bius pada waktu kelahiran. 

                                                           

45Ibid, hlm. 125  
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3) Sebab-sebab sesudah kelahiran yaitu infeksi, trauma, tumor dan kondisi-

kondisi lain seperti kecelakaan. 

Maka sebab-sebab anak tunadaksa ada tiga yaitu  terjadi pada saat timbul 

sebelum kelahiran yaitu faktor keturunan, trauma dan infeksi pada waktu 

kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan anak, pendarahan 

pada waktu kehamilan, keguguran yang dialami ibu. Kedua, Sebab-sebab yang 

timbul pada waktu kehamilan yaitu penggunaan alat-alat pembantu kelahiran yang 

tidak lancar, penggunaan obat bius pada waktu kelahiran. Ketiga, sebab-sebab 

sesudah kelahiran yaitu infeksi, trauma, tumor dan kondisi-kondisi lain seperti 

kecelakaan. 

d. Derajat Kecacatan 

Anak tunadaksa merupakan anak yang mengalami kecacatan pada 

fisiknya, kecacatan fisiknya bermacam-macam, yang dimana telah di 

klasifikasikan pada uraian di atas, maka derajat kecacatan merupakan derajat 

tunadaksa berdasarkan kecatatan fisik yang dialami untuk mempermudah dalam 

pemberian layanan dan pemberian terapi, ada tiga penggolongan tunadaksa 

menurut Derajat Kecatatan yaitu:46 

1) Golongan ringan yaitu mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, 

berbicara tegas dan dapat menolong dirinya sendiri. 

2) Golongan sedang yaitu mereka yang membutuhkan treatment atau latihan 

untuk berbicara, berjalan dan mengurus dirinya sendiri. 

                                                           
46Musjafak Assjari, Ortopedagogik Anak Tunadaksa, (Bandung: Departemen Pendidikan 

dan kebudayaan direktorat jedral  pendidikan Tinggi proyek pendidikan tenaga guru, 1995), hlm. 
37  
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3) Golongan berat adalah mereka yang membutuhkan perawatan dalam 

anggulasi, berbicara dan menolong dirinya sendiri. 

Maka derajat kecacatan membantu dan pempermudah  pembimbing untuk 

bisa memberikan pelayanan atau bimbingan kepada anak tunadaksa terhadap 

derajat kecacatan yang telah diuraikan, seperti dalam pemberian bimbingan pada 

olahraga maka olahraga mana yang tepat bagi penyandang anak tunadaksa 

golongan berat, golongan sedang dan golongan ringan. 

3. Tinjauan Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga adaptif 

a. Pengertian Kegiatan Ektrakulikuler Olahraga Adaptif  

Kegiatan ektrakulikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran 

dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah atau madrasah.47 

Olahraga merupakan setiap aktivitas yang mengandung sifat atau ciri 

permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau 

orang lain  atau konfontrasi dengan faktor alam.48 

Adapun menurut Menteri pemuda dan olah raga RI olahraga merupakan 

bentuk-bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan perlombaan 

                                                           

47
 Rohimat M. Noor, The  Curriculum Membangun Karakter Melalui Ekstrakulikuler, 

hlm. 75.   
48

 Dini Rosdiani, Dinamika Olahraga dan Pengembangan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 
2013), 61  
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dan kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh rekreasi, 

kemenangan dan prestasi.49  

Olahraga adaptif adalah aktivitas jasmani yang dimodifikasi untuk orang-

orang dengan kemampuan yang terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan 

anak tersebut.50 Dengan keterbatasan anak tunadaksa maka olahraga adaptif ini 

akan membantu memandirikan anak tunadaksa sehingga kesulitan-kesulitan yang 

dialami oleh tunadaksa akan terselesaikan dengan baik. 

Jadi yang dimaksud ekstrakurikuler olahraga adaptif adalah kegiatan yang 

dilakukan di luar jam mata pelajaran dalam bidang olahraga khusus yang 

diberikan kepada anak yang mempunyai keterbatasan yang dapat membantu untuk 

meningkatkan kesehatan dan mengembangkan bakat dan minat anak. 

b. Tujuan Olahraga Adaptif 

Anak tunadaksa adalah anak yang berkelainan pada fisiknya maka dari itu 

tujuan olahraga bagi anak yang  menyandang kelainan adalah untuk membantu 

mereka mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional 

dan sosial yang sepadan dengan potensi mereka melalui program aktivitas jasmani 

yang khusus yang dirancang dengan hati-hati. Adapun tujuan khususnya untuk 

mencapai tujuan umum ini adalah sebagai berikut:51 

1) Untuk menolong siswa mengkoreksi kondisi yang dapat diperbaiki  

2) Untuk membantu siswa melindungi diri sendiri dan kondisi apa pun yang akan 

memperburuk keadaannya melalui aktivitas jasmani tertentu. 

                                                           

49
 Ibid, hlm 61 

50Arma Abdoellah, Pendidikan jasmani Adaptif, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Budaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm. 
3.  

51Arma Abdoellah, Pendidikan Jasmani Adaptif, hlm.  4.  
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3) Untuk memberikan kepada siswa kesempatan untuk mempelajari dan 

berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga. 

4) Untuk menolong siswa memahami keterbatasan kemampuan jasamani dan 

mentalnya 

5) Untuk membantu siswa dalam melakukan penyesuaian sosial dan 

mengembangkan perasaan memiliki harga diri. 

6) Untuk membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan apresiasi 

terhadap mekanik tubuh yang baik. 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta adalah  untuk membantu anak  mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dengan potensi yang dimiliki oleh anak dengan  melalui  

aktivitas jasmani yang khusus yang disesuaikan dengan kemampuan anak dan 

keterbatasan anak  yang dimodifikasi dan dirancang dengan baik. 

c.  Peranan Olahraga Adaptif Bagi Anak Tunadaksa 

Kegiatan olahraga adalah suatu usaha penyembuhan yang telah dikenal 

berdasarkan sejarah. Orang-orang tahu dan menyadari bahwa gerakan dari pada 

tubuh manusia melalui masase, manifulasi pasif, dan latihan aktif telah 

mempengaruhi banyak terhadap gangguan fisik maupun mental seseorang.52 

Olahraga adaptif ini secara bertahap berkembang dalam usahanya 

mewujudkan olahraga tertentu permainan-permainan, dan gerakan ritmis khusus 

demi kepentingan anak tunadaksa. Adapun berbagai nama-nama tentang olahraga 

                                                           

52
 Ratal Wirjasantosa, Supervisi Pendidikan Olahraga (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 139   
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khusus serta sebagai peranan pendidikan olahraga adaptif menurut Arnheim antara 

lain sebagai berikut:53 

1) Medical gymnastics, yaitu suatu program yang diberikan untuk penyembuhan 

atau pengobatan berbagai kondisi penyakit. 

2) Corrective, remedial. Rehabilitative physical education, yaitu nama-nama 

program pelaksanaan, bahwa melalui  latihan-latihan atau kegiatan-kegiatan 

khusus dapat memperbaiki kondisi-kondisi yang kurang baik. 

3) Preventive physical education, menyarankan agar melalui program latihan-

latihan yang telah direncanakan dengan mantap dan kegiatan fisik berbagai 

kondisi dapat dhindari dari berbagai kemungkinan atau kalau terjadi akan 

adanya kemerosotan hal tersebut dapat dicegah. 

4) Modified, restrictied menandakan bahwa kelas dapat berubah dalam suatu cara 

untuk berhadapan dengan tantangan fisik, mental, dan sosial para anak. 

5) Special physical education, menekankan pada masalah-masalah khusus dari 

pribadi-pribadi yang diperoleh masuk kedalam kelas. 

6) Orthopedic physical education, yaitu lebih mengarah ke kondisi-kondisi 

terutama pada system perototan dan perkulitan, sikap dan mekanika tubuh 

adalah yang terbanyak dan penting dalam program ini. 

7) Developmental physical education, yaitu suatu kursus yang menjadi lebih luas 

digunakan atau dipraktikan. 

                                                           

53 Ibid,  hlm. 139. 
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8) Perceptual-motor censorimotor specialist adalah suatu keistimewaan batu 

untuk melayani dan memberikan petunjuk-petunjuk anak, dalam usahanya 

mencapai perkembangan semaksimal mungkin. 

Jadi peranan olahraga adaptif  bagi anak tunadaksa ini sangatlah penting 

adanya karena dengan adanya olahraga adaptif ini anak tunadaksa tidak hanya 

untuk menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh tetapi 

olahraga adaptif ini sebagai salah satu terapi penyembuhan fisik bagi anak 

tunadaksa diantaranya dengan melatih saraf motorik, merangsang perkembangan 

otak kreatif, melatih bersosialisasi, memperkuat otot-otot yang lemah, dan 

sebagainya. 

d. Contoh Model Olahraga Adaptif Bagi Anak Tunadaksa 

Pada derajat kecacatan anak tunadaksa tergolong ada tiga golongan yaitu 

golongan berat, golongan sedang dan golongan berat. Contohnya seperti anak 

golongan ringan ini memiliki kekurangan yaitu kehilangan tangan sebelah kirinya, 

variasi olahraga yang cocok untuk anak tunadaksa golongan ringan adalah 

olahraga seperti biasanya tapi hanya tidak menggunakan tangan kirinya, misalnya 

bermain voli, basket, sepak bola, dan lain-lain. 

Sedangkan contoh bagi anak tunadaksa golongan berat yaitu anak yang 

memiliki kekurangan tangan kirinya tidak berfungsi dan kakinya lumpuh sehingga 

anak menggunakan kursi roda untuk berjalan, olahraga yang cocok untuk 

golongan berat ini antara lain: 

1) Olahraga lempar tangkap bola dari tangan kanan ke tangan kiri mulai dari bola 

kecil sampai bola yang agak besar. 
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2) Bermain basket tapi menggunakan bola yang agak ringan misalnya bola 

plastik, menggunakan ring yang relatif rendah sehingga mudah untuk 

memasukan bolanya dan menggunakan aturan yang simple. 

3) Senam dan olah tubuh sehingga mempunyai peran ganda yaitu selain 

menyehatkan tubuh juga bisa sebagai sarana terapi untuk tangan kirinya.  

e. Alat Bantu Olahraga Anak Tunadaksa 

Alat-alat bantu yang sering digunakan oleh anak tunadaksa agar tidak 

mengalami kesulitan dan lebih mudah yaitu sebagai berikut:54 

1)  Kursi Roda 

Alat bantu kursi roda ini adalah alat bantu yang digunakan pada anak 

tunadaksa yang betul-betul lemah otot-otot kaki dan perut yang tidak ada 

kemungkinan lagi untuk dilatih berdiri dan berjalan, seandainya masih ada 

kemungkinan untuk dilatih sebaiknya penggunaan kursi roda hanya bersifat 

sementara untuk mencegah kemalasan dan usahakan semaksimal mungkin agar 

dapat berdiri dan berjalan untuk lepas dari kursi roda. Adapun olahraga yang 

dilakukan disaat anak memakai kursi roda yaitu latihan keseimbangan, main 

basket dengan memakai kursi roda, main bola, push up dengan cara kedua 

tangan berpegang pada kursi roda tekan tangan dan badan di angkat ke atas. 

2) Crutch 

Sebagian besar anak tunadaksa yang menggunakan dobel brace pada 

kakinya, membutuhkan kruk untuk amulasi dan membantu dalam 

melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Dalam berjalan dengan kruk 

                                                           

54Ibid, hlm. 114.  
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diperlukan otot-otot tangan yang kuat untuk menyangga berat badan. 

Hendaknya dalam memakai kruk berat badan ditekankan pada pegangan kruk 

yaitu di telapak tangan jangan di ketiak karena otot-otot bahu menjadi cepat 

besar.  

3) Splint 

Splint atau spalk adalah alat bantu untuk meletakkan anggota tubuh 

pada posisi yang benar atau menjaga jangan sampai anggota tubuh yang sakit 

terjadi salah bentuk. Tujuanya menggunakan alat ini untuk mencegah salah 

satu bentuk, membantu menahan dan menguatkan kaki untuk berjalan, 

mencegah kontraktur, mengoreksi pada posisi anggota tubuh yang benar atau 

normal.    

4) Walker 

Alat bantu walker bagi anak tunadaksa yaitu alat bantu untuk latihan 

berjalan, bentuknya ada yang lingkaran dan ada yang segi empat, ada yang 

dipasang roda dan ada yang tidak. 

5) Brace 

Alat yang dipakai anak untuk penopang kaki terbuat dari alumunium 

dan dihubungkan dengan sepatu untuk berjalan. Ada yang sepanjang kaki dan 

ada yang hanya sebatas lutut.  

6) Prothese kaki atau tangan 

Alat bantu ini adalah alat palsu yang berbentuk kaki atau tangan, 

adapun gunanya untuk mengganti fungsi kaki atau tangan yang hilang. 
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Alat-alat ini merupakan alat-alat yang dapat membantu anak tunadaksa 

dalam melakukan olahraga bahkan alat ini digunakan untuk hidupnya sehari-hari 

guna alat ini yang dapat membantu memandirikan anak tunadaksa untuk bisa 

mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.  

4. Kemandirian Anak Tunadaksa dalam Perspektif BKI   

Dalam Agama Islam bahwa telah dijelaskan Allah SWT yang menciptakan 

hidung itu mancung, kulit itu hitam, putih, atau kuning langsat. Allah SWT pula 

yang menciptakan anak-anak yang sempurna dan anak-anak yang memiliki 

keterbatasan. Bahkan Allah SWT Menciptakan anak-anak yang mirip dengan 

orang tuanya dan tidak mirip, sangatlah mudah baginya untuk menciptakan 

sesuatu dengan apa yang dikehendakinya. Sebagai mana Firman Allah SWT 

dalam QS. Ali Imran ayat 6:  

ُرُمكْ ِيف   ي يَُصّوِ ِ ال� ُهَو الَْعزِ�ُز الَْحِكميُ ُهَو ا��
�
َه ا �ـ َ ل �

  اْ()ْرَ'اِم َكْيَف "ََشاُء ۚ َال ا
 

Artinya:  Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-
Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran: 6)55 

 
Bahwa dialah Allah yang menciptakanmu dalam Rahim ibumu 

sebagaimana Allah SWT kehendaki, Laki-laki atau perempuan, baik atau buruk, 

sengsara atau bahagia. Tidak sesembahan yang haq kecuali dia semata, Maha 

perkasa yang tidak dikalahkan, maha bijaksana dalam perintah dan 

peraturannya.56 

                                                           
55 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 

hlm. 39.  
56 Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alusy Syaikh, Tafsir Al-Muyassar, (Solo: An-Naba, 

2013), hlm. 198.  
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Allah SWT maha kuasa membentuk sesuai dengan keinginan, Namun, 

Allah SWT sangat bijaksana terhadap segala yang telah diciptakan. Allah SWT 

memberikan keterbatasan dalam satu sisi, namun memberi kekuatan pada sisi 

yang lain. Banyak kita jumpai anak-anak yang dengan keterbatasannya melihat 

namun mempunyai  prestasi yang baik, seperti nilai seninya yang tinggi baik itu 

seni vokal atau seni musik, sehingga mereka mampu bersaing dengan anak normal 

lainnya, bahkan mereka mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya di 

lingkungan masyarakat.  

Begitu juga dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, dibalik 

semua keterbatasannya mereka mampu mengaktualisasikan dirinya dengan 

menyalurkan kemampuanya dengan mengikuti olahraga, seni suara, seni musik, 

seni tari dan lain-lain. Dengan semua keterbatasannya, mereka mempunyai rasa 

optimis dari dalam diri dan dari orang tua bahkan orang-orang di sekitarnya untuk 

bisa menjadi seperti orang normal lainnya. Agama Islam sendiri membahas 

tentang anak berkebutuhan khusus di dalamnya juga mencakup tentang anak 

tunadaksa, yaitu QS. An-Nuur ayat 61 

ٰى َحَرٌج َوَال 1ََىل اْ()ْعَرجِ َحَرٌج َوَال 1ََىل الَْمرِيِض َحَرٌج َوَال 1ََىلٰ .)نُْفِسُمكْ  وGُِمكْ .)ْو بُُيوِت  .)ْن تBCَُلكُوا ِمْن بُيُ لَ=َْس 1ََىل اْ()ْمعَ

اِمُمكْ .)ْو  ْخَواIُِمكْ .)ْو بُُيوِت .)َخَواGُِمكْ .)ْو بُُيوِت .)ْمعَ
�
هَاGُِمكْ .)ْو بُُيوِت ا ُيوِت .)ْخَواِلُمكْ .)ْو بُُيوِت بُُيوِت َمع�اGُِمكْ .)ْو بُ .LMَُِٓمكْ .)ْو بُُيوِت .Kم�

َذا َدOَلْ  OَاَالGُِمكْ .)ْو َما
�
تَاUً ۚ فَا ْWيًعا .)ْو .)ش ُه .)ْو َصِديِقُمكْ ۚ لَ=َْس 1َلَْيُمكْ ُج]َاٌح .)ْن تBCَُلكُوا َمجِ ُِّموا 1ََىلٰ ُمتْ َملَْكُمتْ َمَفاِحتَ  بُُيوUً فََسل

ُ لَ  �bا ُ eَِ يَُبّنيِ �َبًة ۚ َكَذ ِ ُمiَاَرَكًة َطيِّ �bي�ًة ِمْن ِعْنِد ا �ُمكْ تَْعِقلُونُمكُ ا.)نُْفِسُمكْ َحتِ ْ(kَِٓت لََعل  

Artinya : Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, 
tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan 
(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-



39 

 

bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-
laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu 
yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah 
saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, 
di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. 
Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau 
sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-
rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang 
berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan 
dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. 

  (QS. An-Nuur: 61)57 
 

Abu Jafar berkata para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini, 

sebagian berpendapat, bahwa ayat ini diturunkan sebagai keringanan bagi kaum 

muslim untuk makan bersama dengan orang buta, orang pincang, orang sakit dan 

orang cacat, dari makanan mereka, ditakutkan dengan makanan dari makanan 

mereka, mereka telah berbuat yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana surat 

An-Nisa ayat 29, yang menjelaskan bahwa orang beriman tidak boleh saling 

memakan harta sesama orang muslim dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.58  

Maka tidak ada halangan bagi masyarakat untuk bergabung bersama 

dengan mereka yang berkebutuhan khusus seperti pincang, buta, bisu, tuli, atau 

bahkan sakit. Mereka berhak untuk makan bersama, berkumpul bersama layaknya 

masyarakat pada umumnya. Untuk itu tidak ada perbedaan diantara anak yang 

berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya, Allah SWT memandang 

manusia itu sama dan tidak dibeda-bedakan. Kesuksesan dan kemandirian anak  

yang terbatas dengan fisiknya adalah kebijaksanaan Allah SWT yang memberikan 
                                                           

57
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 

hlm. 3 
58

 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2009), hlm. 265.   
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semuanya,  rasa optimis dan percaya diri yang selalu tertanam di dalam diri  

Sehingga mereka  tidak bersedih dengan keadaan  mereka. Namun,  bergerak dan 

berusaha untuk mengembangkan, mencari dan melatih diri untuk memiliki 

kemandirian sama seperti anak normal lainnya. supaya tidak tergantung pada 

orang lain dan mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.  

H. Metode Penelitian  

Secara umum metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.59 Adapun metode yang 

digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian dalam penelitian ini tergolong  penelitian lapangan (field 

research) yang menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan metode penelitian 

yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang dapat diamati.60  

2.  Subyek dan Obyek Penelitian  

     a. Subyek Penelitian 

    Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data 

dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau 

dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi.61 Subyek penelitian adalah sumber tempat 

                                                           
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 3   
60 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rieneka 

Cipta, 1998), hlm 102.  
61Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

hlm 5-6.  
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memperoleh penelitian.62 Penentuan subyek menggunakan teknik porposive 

sampling yaitu teknik pengambilan subyek dengan pertimbangan atau 

kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah orang yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang diharapkan peneliti atau mungkin sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial 

yang harus diteliti.63 Adapun subyek dalam penelitian ini adalah: 

1) Wakil kepala sekolah  SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta 

Wakil kepala sekolah yaitu ibu Endang sebagai informan akan digali 

informasinya tentang kurikulum, keadaan pendidikan, struktur organisasi, 

profil sekolah SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

2) Guru Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling yang merangkap sebagai wali kelas 

yaitu Ibu Fathah sebagai informan akan digali informasinya mengenai 

bimbingan apa saja yang digunakan di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

3) Koordinator Ekstrakurikuler Olahraga Adaptif 

Guru pembimbing ekstrakurikuler olahraga adaptif yaitu Bapak 

Dody menggali informasi yang lebih mendalam mengenai cara atau 

metode yang diberikan kepada anak tunadaksa melalui olahraga adaptif 

dengan keterbatasan tertentu supaya bisa hidup mandiri dan tidak 

tergantung pada orang lain.  

Anak Tunadaksa dari SDLB-SMALB yang berjumlah 71 siswa,  

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif berjumlah  30 
                                                           

62 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research 1, (Yogjakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 3. 
63 Sugiyono, Metode peneliti Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.218.  
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siswa, adapun ekstrakurikuler olahraga adaptif  yang dilaksanakan di 

SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta pada hari Jum’at.64 

4) Anak tunadaksa  

Anak Tunadaksa dari SDLB-SMALB yang berjumlah 71 siswa,  

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif berjumlah  30 

siswa, Adapun kriteria penelitian bagi anak tunadaksa yang dijadikan 

subyek penelitian yaitu: 

a) Mengikuti ektrakurikuler olahraga adaptif 

b) Sudah mandiri 

c) Berprestasi  

Dari jumlah 71 siswa anak tunadaksa di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta ada beberapa nama yang telah memenuhi kriteria tersebut 

diantaranya : 

Tabel 1 

Daftar Siswa Yang Memenuhi Kriteria 
 

No Nama Kelas Prestasi 

1 Birul V (lima) SDLB 
Juara II bercerita 
tingkat provinsi 

2 Duta X (Sembilan) SMPLB 
Juara II kursi roda 
100 meter tingkat 
kabupaten 

3 Arya XII (Dua Belas) SMALB 
Juara I kursi roda 
100 meter tingkat 
kabupaten 

 

 

                                                           

64Wawancara dengan  Bapak Wahyu, Guru Ekstrakuriluler Olahraga Adaptif, 23 Februari 
2017  
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b. Obyek Penelitian 

Objek penelitian adalah bimbingan kemandirian anak tunadaksa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta. Penulis melakukan pengamatan terhadap metode apa yang 

digunakan oleh guru olahraga adaptif untuk memandirikan anak tunadaksa 

dengan keterbatasan yang ada sehingga anak tunadaksa tidak tergantung 

pada orang lain. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode 

antara lain: 

a. Metode observasi 

  Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa 

manusia, benda mati, maupun alam. Data yang diperoleh adalah untuk 

mengetahui sikap dan perilaku manusia, benda mati, atau gejala alam. 

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

  Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan ini dapat 

dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek 

yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan 

berlangsungnya peristiwa yang diselidiki.65 

                                                           
65Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras , 2011), hlm.87  
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan 

yaitu dalam kegiatan mengadakan pengamatan langsung  di SLB Negeri 1 

Bantul Yogyakarta, namun penulis tidak langsung berpartisipasi atau ikut 

serta dalam kegiatan.66  

Metode observasi ini penulis mendapat data tentang metode 

bimbingan kemandirian anak tunadaksa melalui ekstrakurikuler olahraga  

adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta dan data keadaan sekolah SLB 

Negeri 1 Bantul. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, 

informasi, pendapat yang dilakukan melalui percakapan atau pertanyaan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.67 Metode wawancara ini 

digunakan untuk mendapatkan berbagai data dan informasi terkait dengan 

bimbingan anak tunadaksa melalui ekstrakurikuler olahraga adaptif di SLB 

Negeri 1 Bantul Yogyakarta. 

Adapun jenis wawancara yang digunakan penulis adalah jenis 

wawancara tidak terstruktur atau bebas terpimpin yaitu penulis tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun tetapi penulis 

membuat pedoman wawancara berupa garis besarnya saja tentang hal-hal 

yang ditanyakan dan sesuai dengan data yang diteliti.68 

                                                           
66Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1991), hlm. 89.   
67

 Zainal Arifin, Evaluasi Intruksional Prinsip Metode Prosedur, (Bandung: Bina Aksara, 
1986), hlm. 140 

68
 Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 79.  
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Dalam wawancara ini penulis mewawancarai guru wali  kelas yang 

merangkap jadi guru BK  yaitu ibu Fathah Nur dengan mendapat informasi 

terkait program bimbingan kemandirian yang ada di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta, ekstrakurikuler olahraga adaptif yaitu bapak Dody mendapat 

informasi terkait dengan metode yang digunakan dalam membimbing anak 

tunadaksa agar bisa hidup mandiri tanpa tergantung pada orang lain dengan 

keterbatasan tertentu, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah ibu 

Endang untuk mendapat informasi terkait sekolah SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta dan mewawancarai anak tunadaksa untuk mendapatkan 

informasi tentang identitas anak tunadaksa serta apa manfaat olahraga 

adaptif  bagi anak tunadaksa itu sendiri.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, trankip, surat kabar, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya.69 Metode dokumentasi ini metode yang digunakan 

oleh penulis untuk mendapatkan sebuah data dan mencatat informasi yang 

didapat baik itu arsip SLB N 1 Bantul Yogyakarta tentang profil sekolah, 

letak geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana, sejarah berdirinya 

sekolah, visi dan misi dan lain-lain  berupa laporan dokumen, dan laporan  

kegiatan ekstrakurikuler olahraga adaptif. 

 

 

                                                           
69 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Praktek,  hlm. 125.  
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4. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan cara untuk menguji absah tidaknya suatu 

penelitian dan data menggunakan triangulasi. Triangulasi menurut Miles dan 

Huberman dalam bukunya Sugiyono adalah triangulasi dilakukan dengan cara 

teknik, sumber dan waktu.70  

Dalam penelitian ini triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam 

hal ini sumber datanya adalah koordinator BK, guru olahraga adaptif, dan 

wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Triangulasi waktu adalah 

pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan yaitu pagi, siang, dan 

sore hari. Dengan triangulasi dalam pengumpulan data tersebut, maka dapat 

diketahui informasi yang diberikan narasumber sama atau tidak.  

5.  Teknik Analisis Data  

Analisis data  merupakan  upaya  yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang 

lain.71Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

model analisis Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono yang terdiri 

dari: 

                                                           

70 Sugiyono, Metode Peneliti Pendidikan, hlm. 209.  
71 Ibid, hlm. 248  
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a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

penyederhanaan, dan  informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

dari lapangan.  Mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.72 

Reduksi data digunakan oleh peneliti untuk menemukan rangkuman 

dari inti permasalahan yang sedang dikaji. Peneliti berusaha membaca, 

memahami dan mempelajari dari seluruh data yang sudah terkumpul 

kemudiaan peneliti mulai menghimpun dan mengoranisasikan data-data 

yang masih bersifat khusus yang selanjutnya dipisah-pisahkan menurut 

kategori masing-masing dan membuang data yang tidak relevan.  

b. Penyajian Data 

        Dalam peneliti kualitatif, penyajian data  yaitu data yang diperoleh 

dari penelitian di lapangan dengan menggunakan kalimat-kalimat sesuai 

dengan pendekatan kualitatif, sesuai dengan laporan yang sistematis, dan 

mudah untuk dipahami. Penyajian data ini dapat mempermudah peneliti 

untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan program selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami, data itu meliputi metode bimbingan 

kemandirian anak tunadaksa melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga. 

 

 

                                                           

72
 Ibid, hlm. 247  
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c. Penarikan Kesimpulan 

  Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah 

dengan cara informasi yang tersusun dalam penyajian data. Kesimpulan 

awal masih sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan tetap saat penulis kembali ke lapangan 

mengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang dapat dipercaya.73 Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, setelah itu masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini 

berkembang setelah penulis berada di lapangan. 

 

                                                           

73
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 338-345  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dalam bab terdahulu maka dapat penulis 

simpulkan bahwa metode bimbingan kemandirian anak tunadaksa melalui 

kegiatan ekstrakulikuler olahraga adaptif menggunakan metode bina gerak 

yaitu gerakan tangan, gerakan kaki dan gerakan kepala.   

B. Saran  

1. Bagi program studi BKI, ada kajian yang serius dan mendalam tentang 

bimbingan yang menjadi mata kuliah, sehingga dalam penerapan di 

lapangan sarjana lulusan BKI bisa memberikan bimbingan yang lebih 

komprehensif bagi peserta didik.  

2. Bagi pembimbing di SLB Negeri 1 Bantul, semoga bisa memberikan 

layanan bimbingan kemandirian pada anak berkebutuhan khusus agar 

bertambah semangat dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan 

pada anak tunadaksa dan di dalam proses bimbingan bagi anak 

tunadaksa agar memberi contoh yang konkrit sehingga anak dapat 

mempraktekan sendiri di rumah dan pembimbing hendaknya 

menciptakan suasana yang santai, sehingga anak tidak akan tertekan 

untuk mengikutinya. Serta bagi sekolah SLB Negeri 1 Bantul semoga 

tambah lebih baik lagi dan bisa meningkatkan mutu pendidikan Bagi 

peneliti selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji
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 masalah-masalah bimbingan kemandirian dengan menggunakan metode-

metode yang lebih variatif.    

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadirat Allah SWT 

dengan segala taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bimbingan Kemandirian Anak 

Tunadaksa melalui Ekstrakulikuler Olahraga Adaptif di SLB Negeri 1 

Bantul Yogyakarta”. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh 

karena itu, saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para 

pembaca. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian 

skripsi ini baik berupa bantuan moral maupun spiritual. 

Akhirnya penulis memohon kehadirat Allah SWT agar senantiasa 

memberikan perlindungan dan petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang di 

ridhoi olehnya bagi kita umat muslim, sehingga akan menambah keimanan 

dan ketaqwaan bagi  kita semua, Aamiin   
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Pengumpulan Data Penelitian 

Pedoman Observasi: 

Aspek yang diamati 

1. Lokasi 

2. Sejarah singkat 

3. Sarana dan prasarana 

4. Proses kegiatan ekstrakulikuler olahraga adaptif 

5. Metode pembelajaran yang digunakan  

6. Program bimbingan yang ada di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta 

Pedoman Wawancara: 

A. Pedoman wawancara kepada wakil kepala sekolah di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

2. Bagaimana struktur yang ada di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

3. Visi dan Misi dari SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

4. Apa sajakah yang menjadi persyaratan bagi calon anak didik untuk masuk 

ke SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

5. Apa fungsi dan Tugas pokok SLB Negeri 1 Bantul ? 

6. Bagaimana sarana dan prasarana di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

7. Bagaimana tata kerja  di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ?   



8. Prestasi apa saja yang pernah diraih anak tunadaksa di SLB Negeri 1 

Bantul Yogyakarta ? 

B. Pedoman wawancara kepada guru BK SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

1. Apa pengertiaan dari bimbingan kemandirian ? 

2. Apa tujuan dari bimbingan kemandirian ? 

3. Apa fungsi dari bimbingan kemandirian ?  

4. Apa program bimbingan yang dilaksanakan di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta ? 

5. Metode apa saja yang digunakan dalam proses belajar mengajar di SLB 

Negeri 1 Bantul Yogyakarta ? 

6. Bagaimana model pembelajaran yang digunakan di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta ? 

7. Kapan pelaksanaan bimbingan dilaksanakan untuk memandirikan anak 

tunadaksa ? 

8. Bagaimana proses bimbingan itu berlangsung ? 

9. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut ? 

10. Apa faktor pendukung dan penghambat dari bimbingan kemandirian 

tersebut ? 

11. Kenapa bimbingan ini diadakan ? alasannya  

12. Bagaimana sarana dan prasarana yang mendukung anak tunadaksa 

mengembangkan fisiknya sehingga anak tunadaksa dapat mandiri ? 

13. Bagaiamana cara bapak menggali potensi yang ada pada anak tunadaksa ? 



14. Apa faktor dan penghambat dalam membimbingan anak dalam kegiatan 

ekstrakulikuler yang ada di SLB Negeri 1 Bantul ? 

C. Pedoman wawancara kepada koordinator guru ekstrakulikuler olahraga 

adaptif di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta 

1. Ada berapa siswa yang mengikuti ekstrakulikuler olahraga adaptif ? 

2. Apa pengertian olahraga adaptif menurut bapak ? 

3. Apa tujuan dilaksanakannya bimbingan kegiatan ekstrakulikuler olahraga 

adaptif  ? 

4. Apa saja macam-macam olahraga adaptif yang dapat memandirikan anak 

tunadaksa ? 

5. kapan pelaksanaan program ekstrakulikuler olahraga adaptif dilaksanakan 

? 

6. Apa fungsi dari olahraga adaptif itu sendiri ? 

7. Bagaimana metode bimbingan yang dilaksanakan di SLB Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta dalam membentuk kemandirian dengan diadakannnya 

program bimbingan kegiatan ekstrakulikuler olahraga adaptif ? 

8. Apakah sejauh ini anak-anak tunadaksa bisa dikatakan mandiri dengan 

dilaksanakannya kegiatan ektrakulikuler olahraga adaptif ? 

9. Apa harapan bapak ketika membimbing anak tunadaksa dalam kegiatan 

ekstrakulikuler olahraga adaptif ? 

10. Kemandirian yang seperti apa yang diperoleh dari kegiatan ekstrakulikuler 

olahraga adaptif bagi anak tunadaksa ? 



11. Apa faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan tersebut ? 

12. Apakah anak-anak pernah mewakilkan perlombaan yang yang telah 

dibimbing oleh guru dalam perlombaan ekstrakulikuler olahraga adaptif ? 

apa saja lombanya ? 

13. Prestasi apa saja yang pernah di dapat dari olahraga adaptif oleh anak 

tunadaksa ? 

D. Pedoman wawancara untuk anak tunadaksa yang mengikuti olahraga adaptif 

di SLB Negeri 1 Bantul ? 

1. Identitas anak tunadaksa ? 

2. Apa manfaat dari kegiatan ekstrakulikler olahraga adaptif ?  

3. Apa faktor penghambatan dan faktor pendukung dalam kegiatan olahraga 

adaptif  ? 
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