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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah hak untuk semua anak bangsa, tanpa membedakan suku, bangsa, 

agama, status sosial, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Hak- Hak anak yang 

berkebutuhan khusus dilindungi dan dijamin oleh negara. Jaminan sepenuhnya kepada anak 

berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

amanatkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang–Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, banyak sekali landasan hukum, perjanjian, 

dan deklarasi baik yang berskala nasional maupun internasional yang menjamin hak- hak anak 

yang berkebutuhan khusus diantarannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, 

Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk 

Semua, Jomtien Tahun 1990, Peraturan Satandar tentang Persamaan Kesempatan bagi Para 

Penyandang Ketunaan Tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang 

Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, Tinjauan 5 Tahun Salamanca Tahun 1999,  

Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia, Dakkar Tahun 2000, Tujuan Pembangunan Millenium 

yang Berfokus pada Penurunan Angka Kemiskinan dan Pembangunan Tahun 2000, Flagship 

Pendidikan untuk Semua tentang Pendidikan dan Ketunaan Tahun 2001. 

Bebagai landasan hukum dan statemen yang bertaraf nasional dan internasional di atas 

dimunculkan, karena masih ada permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, khususnya 

perguruan tinggi terhadap pemenuhan semua tanggung jawab, bagi mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus dalam bentuk pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu 

strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan 

sekolah yang responsive terhadap beragam kebutuhan actual dari mahasiswa dan masyarakat. 

Dengan demikian pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas satu tujuan utama inklusif 

adalah mendidik  mahasiswa yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya maupun karena 

cerdas istimewa berbakat istimewa dan mahasiswa yang berkesulitan belajar, mereka belajar 

bersama dengan mahasiswa normal lainnya. 

Untuk mencapai perubahan yang dirasa perlu, baik itu pendidikan reguler maupun khusus 

harus mendukung dan dilibatkan dalam perencanaan dan penerapan sekolah pendidikan    inklusi 
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di perguruan tinggi. Inklusi bukan, dan tidak bisa menjadi, hanya sekedar isu “pendidikan 

khusus”; inklusi memerlukan perubahan dan praktek profesional dari semua dosen di 

dalam perguruan tinggi. 

Tugas tersulit bagi setiap dosen adalah memenuhi kebutuhan semua mahasiswa. Sebuah 

kelas, dianggap sebagai “inklusif” maupun tidak, akan selalu memiliki rentang kemampuan yang 

dibedakan dimana adaptasi harus dibuat supaya pembelajaran dapat dilaksanakan adaptasi tidak 

dapat muncul terhadap kurikulum saja, namun juga harus muncul dalam lingkungan dan  

perilaku. Semua mahasiswa memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan potensi dan kompetensi 

anak, anak berkebutuhan khusus yang dimaksud dalam pendidikan inklusif adalah mereka yang 

memiliki hambatan dalam belajar sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus 

seperti yang terjadi pada mahasiswa yang tunanetra, tunawicara, tunagrahita, 

tunagrahita, autism, gifted, dan anak berkesulitan belajar. Mahasiswa seperti itu harus 

dilayani pendidikannya dimana mahasiswa  tersebut berada. 

Setiap perguruan tinggi perlu dan seharusnya sudah memulai mempertimbangkan isu 

inklusi, penting untuk menyadari bahwa perkembangan dan implementasi dari program  

semacam itu memerlukan perubahan yang signifikan dari seluruh pihak di perguruan tinggi. 

Pandangan yang rasional perihal inklusi yang bukan hanya sebagai sebuah perubahan dalam 

pelayanan pendidikan khusus, namun juga sebagai suatu kesempatan bagi perguruan tinggi  

untuk memperbarui dan memperbaiki diri; merubah perguruan tinggi sehingga kebutuhan  

seluruh mahasiswa dapat terpenuhi. Perubahan-perubahan tersebut tidak  hanya  ditambahkan 

pada praktek-praktek yang dilaksanakan perguruan tinggi. Untuk meraih perubahan tersebut, 

perguruan tinggi harus disokong untuk membuat perubahan yang dirasakan perlu oleh sivitas 

akademika untuk menyukseskan program tersebut. 

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, jauh sebelum Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang 

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi telah memberikan 

peluang yang sebesar- besarnya kepada semua anak bangsa untuk mengembangkan potensi 

dirinya, tanpa membeda- bedakan mahasiswa yang berkebutuhan khusus atau tidak. Oleh karena 

itu, di Unimuda Sorong Sorong terdapat enam mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang 

diberikan pelayanan prima, sehingga diharapkan mereka menjadi anak bangsa yang berguna 

untuk dirinya, keluarganya, bangsa, dan negara. 
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Pendidikan inklusif yang diterapkan di Unimuda Sorong untuk menghilangkan hambatan 

pembelajaran, meningkatkan partisipasi, dan pencapaian mahasiswa tersebut dapat dilakukan 

dengan menyesuaikan waktu, tugas, bahan, strategi penyampaian, dan tingkat dukungan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat memaksimalkan 

potensi akademik dan non-akademiknya. Lingkungan kampus Unimuda Sorong Sorong juga 

mendukung penerapan pendidikan inklusif karena bersih, nyaman; menerima 

keberagaman; ramah dan tidak menegangkan; luas; tenang; dan terorganisir/aman.  

Dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus, Unimuda Sorong Sorong telah menjalin kerjasama dari 

berbagai pihak seperti Unicef dan Pemerintah Kabupaten Sorong. Aktualitasi  dari  kerjasama 

tersebut adalah dosen Unimuda Sorong Sorong lewat Unit Pendidikan Inklusi sudah beberapa 

kali melakukan pelatihan tentang pendidikan inklusi. Dari hasil pelatihan dan pembinaan tersebut 

Unit Pendidikan Inklusi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani anak yang 

berkebutuhan khusus. Selain itu Unit Pendidikan Inklusi juga memberikan pelatihan kepada 

dosen dan mahasiswa tentang pentingnya pendidikan inklusif. Tim Unit Pendidikan Inklusi juga 

memberikan pembinaan kepada guru-guru, khususnya Guru Sekolah Dasar tentang pendidikan 

inklusi. 

Keberadaan UNIMUDA Sorong Sorong menjadi salah satu garda terdepan untuk 

mencetak generasi yang berkualitas, khususnya di Indonesia bagian timur, termasuk mahasiswa 

yang berkebutuhan khusus. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penyamaan pembelajaran 

mahasiswa yang berkebutuhan khususnya  terkendala oleh berbagai faktor salah satunya  

adalah model-model pembelajaran yang inovatif untuk mahasiswa yang berkebutuhan 

khusus. Oleh karena itu,  dengan adanya hibah inovasi pembelajaran pendidikan khusus di 

perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti sangat membantu Unimuda Sorong untuk 

mencetak mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang berada di daerah terdepan menjadi 

generasi yang  unggul, dan berdaya saing tinggi. 

B. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai melalui program inovasi pembelajaran pendidikan khusus di 

perguruan tinggi sebagai berikut. 

1. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dosen mengenai pendidikan inklusi di perguruan 

tinggi 

2. Meningkatkan upaya pemenuhan hak mahasiswa yang berkebutuhan khusus untuk 
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mengembangkan potensinya secara optimal. 

3. Menerapkan model pembelajaran saintifik berbasis VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) 

yang dapat menjawab kebutuhan belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa berkebutuhan 

khusus. 

4. Menerapan lima mata kuliah yang berbasis inovatif pada mahasiswa berkebutuhan khusus, 

dan dapat dijadikan sebagai model untuk mata kuliah yang lainnya. 

5. Meningkatkan aksebilitas pendidikan mahasiswa berkebutuhan khusus. 

6. Menghasilkan model dan media pembelajaran, RPP, bahan ajar, dan  video  pembelajaran 

yang inovatif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di Unimuda Sorong. 
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BAB II 
 

HASIL PENGEMBANGAN MODEL INOVASI PEMBELAJARAN 
 

A. Hasil Analisis Kebutuhan 
 

Analisis pengembangan model inovasi dilatarbelakangi adanya kebutuhan beberapa 

mahasiswa yang tidak terakomodasi dalam proses pembelajaran. Selama ini proses 

pembelajaran di Unimuda sudah diupayakan secara maksimal. Namun beberapa mahasiswa 

aktivitas pembelajarannya ternyata belum terakomodasi dengan baik. Mahasiswa tersebut 

tersebar dibeberapa program studi di lingkungan Unimuda Sorong, antara lain Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Penjas, dan Program Studi IPA. 

Layanan akademik diberbagai program studi di atas telah diupayakan secara maksimal oleh 

pihak kampus termasuk beberapa mahasiswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Tetapi 

secara riil belum berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh bebab itu, perlu suatu 

pengembangan inovasi agar semua kebutuhan mahasiswa dapat terpenuhi. Beberapa 

mahasiswa yang berkebutuhan khusus tersebut antara lain Naomi, Ridwan, Yohana dan Susi 

mahasiswa Program Studi PGSD Unimuda Sorong. Masing-masing duduk semester III dan 

V.  

Naomi adalah salah satu mahasiswa Unimuda yang berasal dari pedalaman Papua 

Barat. Ia sangat rajin, disiplin, dan memiliki tekad yang kuat untuk mengikuti perkuliahan. 

Akan tetapi ia mengalami kesulitan dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan, baik di 

dalam maupun di luar kelas. Adapun hambatan yang dialami Naomi adalah gangguan pada 

penglihatan (tuna netra sedang). Kondisi yang sama juga dialami oleh Yohana Mlik, 

mahasiswi yang lahir pada tanggal 08 Februari 1998 di Kofalit, sekarang telah menjadi gadis 

cantik, penuh semangat dan keceriaan. Yohana Mlik berasal dari daerah Teminabuan 

Kabupaten Sorong Selatan, mulai dari SD sampai SMA ditempuh di daerah asalnya 

Kabupaten Teminabuan. Selanjutna gadis cantik ini, pada tahun 2017 melanjutkan studi di 

Kampus Unimuda Sorong Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alasan gadis ini 

mengambil Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah agar dapat menyelamatkan nasib 

anak-anak bangsa. Gadis cantik ini juga tidak pernah minder dan patah semangat dengan 

keadaanya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menciptakan dia berbeda 

dengan kebanyakan orang. Kerana berbeda dengan kebanyakan oramg dia juga ingin 
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menunjukkan bahwa kualitas dan prestasinya juga berbeda dengan kebanyakan orang. Saat 

ini ia tinggal di Jln. Berkutut, Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas  Kabupaten Sorong. 

Kebutuhan Khusus yang diderita adalah ganguan fungsi penglihatan (Tunanetra Sedang).  

Susy Yanti Yadanfle lahir di Klamono 3 Januari 1996. Berasal dari Kota Sorong dan 

beralamat di Kota Sorong. Susy pada awalnya lahir dengan keadaan normal, tetapi karena 

sebuah kecelakaan leher susy terpaksa harus dioperasi, sehingga Susy mengalami kesulitan 

dalam berbicara. Sampai saat ini Susy tidak bisa menegakkan lehernya. Gadis yang tangguh 

ini tidak pernah malu dengan kondisinya. Kebutuhan Khusus yang diderita adalah ganguan 

fungsi berbicara (Tunawicara ringan). Saat ini Susy Yanti Yadanfle duduk pada semester V. 

Mohammad Ridwan Sumpena lahir di Sorong, 15 April 1996. Berasal dari Kabupaten 

Sorong dan alamat tempat tinggal Jln KH. A. Dahlan No. 01 Kelurahan Mariat Pantai 

Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Pendidikan formal mulai dari SD sampai SMA di tempuh 

di Kabupaten Sorong. Begitu juga dengan pendidikan tinggi Ridwan masih menjatuhkan 

hatinya di Unimuda Sorong. Ridwan yang hoby dan mahir main yoyo ini lahir dalam 

keadaan prematur, karena hidup dalam cengkraman kemiskinan asupan gizi yang didapatkan 

oleh Ridwan sangat kurang, sehingga menggangu perkembangan fisik dan psikisnya. 

Sampai saat ini badan Ridwan sangat kurus,  ia  juga  lamban dalam   berlajar, jarang dan 

sulit untuk diajak bicara, ridwan juga suka mengisolasi dirinya dengan orang lain. Ridwan 

yang sangat mengidolakan band Slank ini sangat tidak suka disebut distabilitas, karena dia 

percaya dia adalah manusia yang normal. Keyakinannya itulah yang mengantarkannya 

sampai pada bangku semester V saat ini. Kebutuhan Khusus  yang  diderita adalah gangguan 

kesulitan belajar (learning disability). 

B. Hasil Pengembangan Model  
 

Pada pengembangan inovasi pembelajaran yang dilaksanakan di Unimuda Sorong 

terbagi menjadi dua, yakni hasil pengembangan e-learning dan permaian bola kecil.  

1. Hasil Pengembangan e-Learning 

Di dalam hasil pengembangan model ini akan dipaparkan mengenai nama model 

pembelajaran inovatif, spesifikasi model inovasi, tujuan model, fungsi dan manfaat, 

keunggulan dan proses penerapan model inovasi pembelajaran e-learning bagi mahasiswa 

disabilitas (tunanetra). Berikut akan dipaparkan satu persatu dalam poin-poin sebagai 

berikut: 
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a. Nama Model Pembelajaran Inovatif 

Model pembelajaran inovatif ini dinamakan model inovatif pembelajaran e-

learning bagi mahasiswa dissabilitas (tunanetra). Penamaan tersebut berawal dari 

observasi saat proses pembelajaran yang mana terdapat mahasiswa dissabilitas dan 

mahasiswa umum yang berada dalam satu kelas namun terlihat mahasiswa dissabilitas 

merasa kesulitan atau terkendala dalam proses penerimaan materi atau pembelajaran. 

Sehingga akan merasa tertinggal dengan mahasiswa yang umum. Atas dasar tersebut di 

lakukan pemberian nama model pembelajaran inovatif ini. 

 

b. Spesifikasi Model Inovatif Pembelajaran e-Learning Bagi Mahasiswa Dissabilitas 

Model inovatif pembelajaran yang dimaksud adalah jenis model inovatif yang 

segala proses pembelajarannya dilakukan secara online atau sistem pembelajaran dalam 

jaringan. Sehingga, persyaratan utama dalam pembelajaran ini adalah jaringan internet 

yang harus ada dalam ruang lingkup atau daerah si pembelajar. E-learning tersebut 

bersifat jaringan, yang membuatnya mampu untuk dapat memperbaiki dengan secara 

cepat, menyimpan atau juga memunculkan kembali, mendistribusikan, serta dapat juga 

sebagai media sharing pembelajaran dan informasi. 

Model pembelajaran inovatif e-learning bagi mahasiswa dissabilitas (tunanetra), 

ini memiliki karakteristik yakni sebagai berikut: 

1) Merupakan model pembelajaran yang bersifat mandiri, yang selalu tersimpan 

dengan aman di dalam komputer. Karena segala sesuatu dalam pembelajaran 

tersimpan di computer sehingga dosen dan mahasiswa dapat dengan mudah 

mengakses kembali di mana saja dan kapan saja. 

2) Memanfaatkan jasa teknologi elektronik 

3) Memanfaatkan keunggulan komputer 

4) Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-

hal yang berkaitan dengan suatu administrasi pendidikan dapat dilihat pada tiap-

tiap  komputer. 

Spesifikasi model pembelajaran yang dikembangkan oleh Pak Hayudi Secara 

umum bertujuan untuk mengakomodasi permainan kecil bagi anak berkebutuhan 
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khusus adalah untuk membantu agar anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

aktifitas peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan secara 

khusus pembelajaran permainan kecil bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk 

membantu anak dalam peningkatan kebugaran jasmani, memiliki budaya hidup sehat, 

memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan dan meningkatkan 

kemampuan belajar. 

c. Tujuan 

Agar mahasiswa disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar dan mencapai prestasi akademik 

yang optimal. 

d. Manfaat 

Menjadikan mahasiswa disabilitas merasa tidak akan tertinggal dalam mengikuti 

materi pembelajaran karena mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran berulang-ulang. 

Sehingga, setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra memiliki rasa 

kepercayaan diri dan motivasi yang kuat untuk  meningkatkan prestasinya tanpa adanya 

perbedaan. Manfaat yang tidak jauh berbeda juga dirasakan dan diperoleh oleh 

mahasiswa umu yakni bagi mahasiswa umum dapat dengan mudah mengakses materi 

perkuliahan dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu hasil 

yang dirasakan oleh mahasiswa mereka lebih merasa pembelajaran dalam jaringan 

memiliki kemudahan dan lebih menyenangkan dibanding dalam pembelajaran biasa. 

Mahasiswa selain mengikuti pembelajaran mereka juga akan sekaligus merasakan 

hiburan interaktif sehingga tidak akan merasa bosan  dalam mengikuti pembelajaran e-

learning ini (fleksibel). Akhir dari pembelajaran ini, tentunya dapat meningkatkan 

pemahaman dan prestasinya. 

 

e. Keunggulan 

Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru 

dengan siswa (Ardiansyah, 2013). Michael (2013: 27) menambahkan bahwa 

pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau 

komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, perlu 
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diketahui karakteristik pembelajaran e-learning menurut Rosenberg (2001) karakteristik 

E-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, 

menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran 

dan informasi. 

2. Pengembangan Permainan Kecil 

 

a. Nama Model Pembelajaran 

Pengembangan Permainan Kecil Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Untuk 

Anak Berkebutuhan Khusus (Tunanetra). 

 

b. Spesifikasi Model 

Secara umum tujuan permainan kecil bagi anak berkebutuhan khusus adalah 

untuk membantu agar anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan secara khusus pembelajaran 

permainan kecil bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak dalam 

peningkatan kebugaran jasmani, memiliki budaya hidup sehat, memiliki kepercayaan 

diri untuk berinteraksi dengan lingkungan dan meningkatkan kemampuan belajar. 

 

c. Tujuan  

Secara umum tujuan permainan kecil bagi anak berkebutuhan khusus adalah 

untuk membantu agar anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan secara khusus pembelajaran 

permainan kecil bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak dalam 

peningkatan kebugaran jasmani, memiliki budaya hidup sehat, memiliki kepercayaan 

diri untuk berinteraksi dengan lingkungan dan meningkatkan kemampuan belajar. 

Selain itu tujuan pembelajaran permainan kecil mengacu pada tujuan pembelajaran 

pendidikan jasmani adaptif oleh Arma abdullah tujuan pendidikan jasmani adaptif adala 

untuk: 

1) Menolong peserta didik memperbaiki kondidisi yang dapat diperbaiki. 

2) Membantu peserta didik melindungi diri sendiri dan kondisi apapun yang dapat 

memperburuk keadaanya melalui aktivitas jasmani. 
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3) Memberi kesempatan peserta didik mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah 

macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. 

4) Menolong peserta didik memahami keterbatasan jasmani dan mentalnya. 

5) Membantu melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki 

harga diri. 

6) Membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap 

mekanika tubuh yang baik. 

7) Menolong peserta didik memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang 

dapat dinikmatinya sebagai penonton. 

d. Manfaat 

Menurut Jusuf Blegur dan M. Rambu P. Wasak Manfaat pembelajaran permainan 

kecil bagi anak adalah sebagai berikut : 

1) Sarana menyalurkan energi 
 

Energi yang lebih pada diri anak harus disalurkan secara baik dan tepat untuk 

kepentingan anak itu sendiri. Anak yang memiliki energi lebih, dapat memiliki 

kegiatan bermain sebagai media untuk menyalurkannya. 

2) Melatih dan meningkatkan kebugaran jasmani. 
 

Kebugaran jasmani sangat penting bagi siapapun dan apapun profesinya dalam 

menjalankan rutinitas atau kegiatan sebagai bentuk konkrit dari makhluk hidup 

(bergerak). Kebugaran jasmani yang bagus mengantarkan individu pada tuntutan 

kerja yang optimal, meskipun aktif selama seharian namun tidak memiliki kelelahan 

yang berarti. 

3) Melatih dan mengembangkan motor educability 
 

Motor educability adalah kemampuan dasar anak untuk mempelajari dan 

mengembangkan suatu keterampilan gerak baru. Semakin tinggi tingkat motor 

educability anak, maka semakin mudah dan cepat anak menguasai keterampilan 

gerak baru tersebut. 

4) Sarana pengembangan olahraga prestasi 
 

Olahraga prestasi bukanlah sesuatu hal yang dicapai dengan cara yang instan 

atau praktis, melainkan proses panjang yang telah dilakoni setiap individu untuk 
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mencapainya, baik melalui latihan fisik, teknik, maupun mental yang dilakukan 

secara berkelanjutan. 

5) Melatih dan meningkatkan interaksi sosial-emosional 
 

Salah satu manfaat dari bermain adalah untuk mengembangkan interaksi sosial 

anak secara berkelanjutan, bentuk interaksi tersebut tampak dalam permainan 

beregu. Ketika ingin mencapai keberhasilan, sudah tentu sebagai regu maka syarat 

mutlak adalah dengan membangun komunikasi yang efektif. 

6) Melatih dan meningkatkan disiplin dan pengendalian diri 
 

Disiplin adalah ketaatan individu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan 

sebagai panduan atas kesepakatan bersama. Anak dalam kegiatan bermainan, tentu 

ada peraturan permainan yang disepakati bersama yang sifatnya mengikat selama 

permainan berlangsung dan aturan tersebut yang kemudian akan melatih disiplin dan 

pengendalian diri. 

7) Melatih dan meningkatkan kepercayaan diri 
 

Masalah krusial yang sering dijumpai dalam setiap kegiatan belajar, berlatih, 

berkompetisi yang sifatnya berkaitan dengan kinerja/tampilan adalah kepercayaan 

diri dan tidak sedikit pula individu yang gagal karena maslah psikologis ini. 

8) Melatih dan meningkatkan kepemimpinan yang transformatif 
 

Pemimpin adalah orang yang dapat memberikan transformasi (perubahan). 

Kegiatan bermain sebagai salah satu level dalam melatih anak menjadi pemimpin. 

Selama permainan, anak dapat membuat keputusan, menunjukkan integritas, 

mengutamakan hasil konsesus, menerima masukan yang secara langsung atau pun 

tidak, serta dapat mempengaruhi anggota lain dalam regunya sehingga menunjukkan 

kinerja positif. 

9) Melatih dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis 
 

Salah satu paket yang integral dari kegiatan bermain adalah kognitif. Kritis 

dalam berpikir selalu mendapatkan bagian penting dalam situasi yang melibatkan 

partisipasi anak untuk mencapai tujuan. Anak yang kritis akan membangun kerangka 

berpikir yang logis, fokus, dan komprehensif dalam memecahkan setiap 

permasalahan yang dihadapinya salah satunya adalah dengan kegiatan bermain. 
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10) Melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 
 

Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif anak, dalam kegiatan 

bermain fasilitator dapat mendesain bentuk-bentuk permainan yang abstrak dan 

variatif. Sehingga mendorong anak untuk berpikir secara kreatif. 

 
e. Keunggulan 

Keunggulan model pembelajaran permainan kecil yang digunakan yaitu 

permainan kecil yang berasal dari permainan tradisional sesuai dengan kearifan lokal 

Papua, selain itu model permainan kecil yang digunakan dalam rangka melestarikan 

budaya lokal. 

C. Hasil Penerapan Model Inovasi Pembelajaran e-Learning 
 
1. Hasil Penerapan e-Learning 

Setelah dilakukan penerapan model inovasi pembelajaran e-learning bagi mahasiswa 

dissabilitas dan mahasiswa secara umum melalui mata kuliah keterampilan berbahasa. Hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Menjadikan mahasiswa disabilitas merasa tidak akan tertinggal dalam mengikuti 

materi pembelajaran karena mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran berulang-ulang. 

Sehingga, setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra memiliki rasa kepercayaan 

diri dan motivasi yang kuat untuk  meningkatkan prestasinya tanpa adanya perbedaan. 

Manfaat yang tidak jauh berbeda juga dirasakan dan diperoleh oleh mahasiswa umu yakni 

bagi mahasiswa umum dapat dengan mudah mengakses materi perkuliahan dimana saja dan 

kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu hasil yang dirasakan oleh mahasiswa 

mereka lebih merasa pembelajaran dalam jaringan memiliki kemudahan dan lebih 

menyenangkan dibanding dalam pembelajaran biasa. Mahasiswa selain mengikuti 

pembelajaran mereka juga akan sekaligus merasakan hiburan interaktif sehingga tidak akan 

merasa bosan  dalam mengikuti pembelajaran e-learning ini (fleksibel). Akhir dari 

pembelajaran ini, tentunya dapat meningkatkan pemahaman dan prestasinya. 

Secara umum hasil dari penerapan model inovasi pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatnya partisipasi aktif dari mahasiswa. 

2. Meningkatnya kemampuan belajar mandiri mahasiswa. 

3. Meningkatkan suatu kualitas materi pendidik serta juga pelatihan. 

4. Menumbuhkan rasa percaya diri 

5. Hilangnya perbedaan antara mahasiswa dissabilitas dan mahasiswa umum (memiliki 

kesempatan yang sama dalam pembelajaran) 

6. Mengurangi biaya bagi pembelajar yakni biaya transportasi serta akomodasi 

 
2. Pengembangan Permainan Kecil 

a. Efektifitas 
 

Efektifitas penerapan model pembelajaran permainan kecil Setelah mengikuti kegiatan 

ini mahasiswa tunanetra maupun umum memiliki kemampuan psikomotorik yang baik, 

kebugaran jasmani meningkat, memiliki budaya hidup sehat dan memiliki kepercayaan diri 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sekaligus meningkatkan kemampuan belajar. 

 
b. Dampak 

 
Dampak dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dan 

umum memiliki kemampuan psikomotorik yang baik terutama berdampak pada kebugaran 

jasmani dan meningkatkan kemampuan belajar, memiliki budaya hidup sehat yang 

permanen dan memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan 

 
c. Kendala 

 
Kendala yang ditemui ketika program inovasi pembelajaran berlangsung yaitu: 

1) Aktifitas anak berkebutuhan khusus dalam olahraga kurang sehingga membutuhkan 

energi ekstra dosen saat menjelaskan sekaligus mempraktekkan gerakan yang harus 

dilakukan. 

2) Kedisiplinan mahasiswa masih kurang terutama kehadiran sesuai waktu, sehingga 

dalam proses pembelajaran dosen harus mengulang kembali materi berupa aturan 

permainan untuk mereka yang baru datang. 
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d. Sustainability 
 

Program inovasi pembelajaran sangat bermanfaat sekali terhadap mahasiswa yang 

berkebutuhan khusus karena pemenang hibah harus berusaha menerapkan pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas. Selain itu program ini akan mengurangi disparitas antara mereka yang lahir 

secara normal dan anak yang berkebutuhan khusus. 
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BAB III 

LAPORAN PENGGUNAAN  ANGGARAN 

 
 

Material Justifikasi Pembelian Kuanti-tas 
 Harga Satuan 
(Rp)  

 Biaya Per Tahun 
(Rp)  

1. Pembelian Bahan Habis 
Pakai 

        

a. Keperluan ATK (Kertas, 
Flashdisk, dan alat tulis)  

Sosialisasi, workshop 
seminar hasil, dan 
publikasi 

 1 Keg  Rp 3,100,000  Rp. 3,100,000 

b. Penggandaan (seminar, kit, 
panduan & materi) 

Sosialisasi, workshop 
seminar hasil, dan 
publikasi 

 1 Keg  Rp 2,000,000  Rp. 2,000,000 

c. Konsumsi Peserta dan 
Panitia 

Sosialisasi, workshop 
Pensus 

10 Orang  Rp    100,000  Rp. 1,000,000 

d. Cetak Spanduk 
Sosialisasi, workshop 
pensus, seminar hasil, 
dan publikasi 

 2 Keg  Rp    500,000  Rp. 1,000,000 

e. Publikasi artikel ilmiah 2 keg  Rp 1,000,000  Rp. 2,000,000 

f. Pembuatan Video  
Vidio Inovasi 
pembelajaran khusus 

2 paket  Rp 1,000,000  Rp. 2,000,000 

g. Pulsa  

Komunikasi saat 
sosialisasi, workshop 
pensus, seminar hasil, 
dan publikasi 

6 bulan  Rp    100,000  Rp. 600,000 

Jumlah       Rp. 11,700,000 

2. Honorarium Pelaksana 
Kegiatan 

        

a. Honor Panitia 
Honor Penanggung 
Jawab 

6 bln  Rp    400,000  Rp. 2,400,000 

  Honor Ketua Tim 6 bln  Rp    350,000  Rp. 2,100,000 

  Honor sekretaris Tim 6 bln  Rp    300,000  Rp. 1,800,000 

  Honor Bendahara Tim 6 bln  Rp    250,000  Rp. 1,500,000 
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Honor Anggota Tim 5 
Orang 

6 bln  Rp    200,000  Rp. 6,000,000 

b. Honor Narasumber/Pakar  

Sosialisasi program 
pensus dan workshop 
perancangan inovasi 
pembelajaran khusus, 1 
orang 

3 jam  Rp 1,000,000  Rp. 3,000,000 

Jumlah       Rp. 16,800,000 

3. Biaya Perjalanan Dinas         

a. Perjalanan Narasumber 

Transportasi 
Narasumber Sosialisasi 
dan workshop pensus, 1 
orang 

PP  Rp 1,200,000  Rp. 2,400,000 

b. Perjalanan Lokal 
Transportasi Perjalanan 
Panitia Tim @ 6 orang  

4 Keg  Rp    700,000  Rp. 2,800,000 

c. Biaya Perjalanan Bimtek di 
Jakarta 

Tiket PP Sorong-Jakarta 
1 Orang 

1 Orang  Rp 3,500,000  Rp. 7,000,000 

d. Biaya Transportasi 
Transportasi Lokal di 
Jakarta 

2 Hari  Rp    600,000  Rp. 1,200,000 

  Jumlah        Rp. 25,400,000 

4. Biaya Rapat          

Konsumsi Peserta dan Panitia 
Snack Peserta dan 
Panitia @ 20 Peserta 

3Keg  Rp           40  Rp. 2,400,000 

  
makan Peserta dan 
Panitia @ 20 Peserta 

3 Keg  Rp           50  Rp. 3,000,000 

 Jumlah       Rp. 5,400,000 

5. Biaya lain- Lain         

a. Penyusunan Laporan  

Kompilasi dan 
perumusan hasil-hasil 
pensus dalam bentuk 
laporan kegiatan  

1 Paket  Rp 500,000  Rp. 500,000 

a. Pengiriman Laporan Akhir 
Pelaporan akhir kegiatan 
ke Ristekdikti  

1 Paket  Rp    200,000  Rp. 200,000 
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 Jumlah       Rp. 700,000 

6. Rencana Tindak Lanjut     

a. Biaya Perjalanan Seminar 
hasil di Jakarta 

Tiket PP Sorong-Jakarta 
2 Orang 

2 Orang  Rp 5,000,000  Rp. 10,000,000 

b. Biaya Transportasi 
Transportasi Lokal di 
Jakarta 

2 Hari  Rp  1.000,000  Rp. 2,000,000 

Jumlah    Rp. 12.000.000 

Total Keseluruhan       Rp. 60,000,000 

Biaya yang Disetujui oleh 
Ditjen Belmawa, 
Kemenristekdikti 

       Rp   60,000,000  



 

BAB IV 

PENUTUP 

 
Demikian laporan hibah Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus di Unimuda Sorong 

ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan hibah Inovasi Pembelajaran 

Pendidikan Khusus di Perguruan Tinggi. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak khususnya Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Universitas 

Pendidikan Muhammadiyah Sorong. 
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Lampiran 1 Deskripsi Model Pembelajaran Inovatif 

DESKRIPSI PRODUK: 

INOVASI PEMBELAJARAN  
UNTUK MAHASISWA DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI 

 
A. IDENTITAS MATA KULIAH  

 
1 Mata kuliah Pendidikan jasmani 
2 Bobot (sks) 3 SKS 
3 Semester  III (Tiga) 
4 Jumlah mahasiswa disabilitas  1 
5 Jenis/ragam disabilitas Tunanetra sedang 
6 Dosen pengampu Hayudi, M.Pd. 
7 Program studi PGSD 
8 Fakultas  FKIP 
9 Universitas  Univ. Pendidikan Muhammadiyah Sorong 
 

B. NAMA INOVASI PEMBELAJARAN 
Pengembangan Permainan Kecil Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Untuk Anak 
Berkebutuhan Khusus (Tunanetra) 
 

C. GAMBARAN UMUM (DESKRIPSI PRODUK) 
Secara umum tujuan permainan kecil bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu 
agar anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas peningkatan kemampuan kognitif, 
afektif dan psikomotorik. Sedangkan secara khusus pembelajaran permainan kecil bagi anak 
berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak dalam peningkatan kebugaran jasmani, 
memiliki budaya hidup sehat, memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan 
lingkungan dan meningkatkan kemampuan belajar. 
 

D. MANFAAT BAGI MAHASISWA  
1. Manfaat untuk mahasiswa disabilitas: 

Setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra memiliki kemampuan psikomotorik 
yang baik, kebugaran jasmani meningkat, memiliki budaya hidup sehat dan memiliki 
kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan sekaligus meningkatkan 
kemampuan belajar. 

 
2. Manfaat untuk mahasiswa umum: 

Setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra memiliki kemampuan psikomotorik 
yang baik, kebugaran jasmani meningkat, memiliki budaya hidup sehat dan memiliki 
kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan. 
 
 
 



 

 
E. PRASYARAT 

Prasyarat bagi yang mengadopsi model pengembangan pembelajaran permainan kecil ini 

adalah. 

 Menjaga unsur kenyamanan dan keselamatan anak 

 Sesuai karakteristik anak 

 Pemberdayaan kebudayaan secara optimal 

 Mobilisasi kegiatan fisik yang tinggi 

 Peraturan yang praktis, dinamis, dan bermakna 

 Media pendukung yang mudah dijangkau 

 
F. PENGADAAN ATAU PEMBUATAN 

Model permainan inovatif yang akan diterapkan adalah permainan kecil hasil pengembangan 
sendiri. 
 

G. STRATEGI/LANGKAH PENGGUNAAN 
Strategi pembelajaran permainan kecil bagi anak disabilitas dan umum adalah  
 Tahap dasar pembangunan system saraf 
 Tahap Integrasi Proses 
 Tahap Keterampilan Fungsional 
 Tahap Keterampilan Olahraga 

H. PENILAIAN (DAMPAK) 
Dampak dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dan umum 
memiliki kemampuan psikomotorik yang baik terutama berdampak pada kebugaran jasmani 
dan meningkatkan kemampuan belajar, memiliki budaya hidup sehat yang permanen dan 
memiliki kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan 
 

I. PRODUK YANG DIHASILKAN (LAMPIRKAN) 
Produk yang dihasilkan berupa naskah desain pembelajaran 



 

DESKRIPSI PRODUK: 

INOVASI PEMBELAJARAN  
UNTUK MAHASISWA DISABILITAS DI PERGURUAN TINGGI 

 
A. IDENTITAS MATA KULIAH  

 
1. Program Studi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
2. Fakultas   : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
3. Universitas   : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong 

a. Mata Kuliah   : Keterampilan Berbahasa 
b. Bobot    : 2 SKS 
c. Semester   : III (Tiga)  
d. Jumlah mahasiswa disabilitas : 2 mahasiswa 
e. Jenis/ragam disabilitas : Tunanetra Ringan 
f. Dosen Pengampu  : Siti Fatihaturrahmah Al. Jumroh, M.Pd. 

 
B. NAMA INOVASI PEMBELAJARAN 

Pembelajaran Berbasis e-Learning bagi Mahasiswa Disabilitas (Tunanetra) pada Mata Kuliah 
Keterampilan Berbahasa  
 

C. GAMBARAN UMUM (DESKRIPSI PRODUK) 
 
Pembelajaran berbasis e-learning bagi mahasiswa disabilitas bertujuan agar dapat membantu 
mahasiswa secara aktif dalam peningkatan kemampuan dan pemahamannya dalam segala 
aspek keterampilan berbahasa. Di dalam pembelajaran berbasis e-learning ini materi yang 
disampaikan pada tiap pertemuan dilakukan secara daring atau pembelajaran dalam jaringan. 
Pembelajaran dalam jaringan yang dimaksud adalah pembelajaran e-learning yakni 
pembelajaran dalam jaringan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh seluruh 
mahasiswa yang terkait. Sehingga, dengan begitu baik mahasiswa yang disabilitas maupun 
mahasiswa yang pada umumnya dapat berada sejajar dalam penerimaan pembelajaran tanpa 
adanya perbedaan kemampuan.  
 

D. MANFAAT BAGI MAHASISWA  
3. Manfaat untuk mahasiswa disabilitas: 

Menjadikan mahasiswa disabilitas merasa tidak akan tertinggal dalam mengikuti materi 
pembelajaran karena mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran berulang-ulang. Sehingga, 
setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra memiliki rasa kepercayaan diri dan 
motivasi yang kuat untuk  meningkatkan prestasinya tanpa adanya perbedaan.  

 
4. Manfaat untuk mahasiswa umum: 

Secara umum tidak jauh berbeda manfaat yang diterima baik itu bagi mahasiswa umum 
dan disabilitas. Bagi mahasiswa umum dapat dengan mudah mengakses materi 
perkuliahan dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Model 
pembelajaran ini sekaligus sebagai media hiburan interaktif sehingga mahasiswa tidak 
akan merasa bosan  karena pembelajaran e-learning ini sangat fleksibel. Sehingga, setelah 
mengikuti kegiatan ini mahasiswa tentunya dapat meningkatkan pemahaman dan 
prestasinya.  
 
 
 



 

E. PRASYARAT 
Prasyarat bagi yang mengadopsi model pembelajaran e-learning dalam mata kuliah 

keterampilan berbahasa, sebagai berikut: 

 Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan (“jaringan” dalam 

uraian ini dibatasi pada penggunaan internet. Jaringan dapat saja mencakup LAN atau 

WAN - dalam bentuk Website eLearners.com)  

 Tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, 

misalnya CD-ROM, atau bahan cetak, 

 Tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila 

mengalami kesulitan.  Di samping ketiga persyaratan tersebut di atas masih dapat 

ditambahkan persyaratan lainnya, seperti harus adanya: 

a. Lembaga yang menyelenggarakan/mengelola kegiatan e-Learning 

b. Sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi 

komputer dan internet 

c. Rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari/diketahui oleh setiap 

peserta belajar, 

d. Sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar, 

dan 

e. Mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. 

 
F. PENGADAAN ATAU PEMBUATAN 

Model pembelajaran inovasi ini adalah pembelajaran inovasi e-learning bagi mahasiswa 
disabilitas pada mata kuliah keterampilan berbahasa, yang mencangkup aspek keterampilan 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 
 

G. STRATEGI/LANGKAH PENGGUNAAN 
Strategi pembelajaran e-learning bagi mahasiswa disabilitas dan umum adalah mahasiswa 
tidak tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas/perkuliahan untuk menyimak setiap 
ucapan dari seorang dosen secara langsung. E-learning juga dapat mempersingkat waktu 
pembelajaran. Sedangkan langkah-langkah penggunaan e-learning bagi mahasiswa disabilitas 
maupun umum yaitu sebagai berikut: 
 Akses ke dalam portal e-Learning Unimuda, 
 Login ke portal e-learning, 
 Daftar di kelas mata kuliah keterampilan berbahasa, dan 
 Ikuti kelas. 

 
H. PENILAIAN (DAMPAK) 

Dampak dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan anak berkebutuhan khusus dan umum 
memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam menerima pembelajaran khususnya 
pada mata kuliah keterampilan berbahasa.  
 

I. PRODUK YANG DIHASILKAN (LAMPIRKAN) 
Produk yang dihasilkan berupa naskah desain pembelajaran 

 

 

 



 

Lampiran 2. Screenshoot Vidio 
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Abstrak: Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan 

Khusus di Pergurun Tinggi. hal ini bertujuan agar mahasiswa disabilitas dapat memperoleh 

layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar dan 

mencapai prestasi akademik yang optimal. Banyak cara atau solusi yang coba diberikan untuk 

mahasiswa disabilitas agar kendala dalam proses pembelajarannya dapat diminimalkan namun 

cara-cara tersebut tidak jauh membantu memecahkan kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

disabilitas. Cara atau solusi yang diberikan salah satunya adalah mahasiswa dengan disabilitas 

juga perlu proaktif dan komunikatif dalam perkuliahan ataupun mahasiswa harus berinteraksi 

aktif dalam pergaulan yang biasa disebut SKSD. Namun hal tersebut tidak banyak membantu. 

Oleh karena itu, pengusul mengembangkan model inovasi pembelajaran e-learning yang 

bertujuan merangkul seluruh mahasiswa baik itu mahasiswa disabilitas maupun mahasiswa 

umum untuk sama-sama belajar dan mendapatkan pendidikan yang sama tanpa harus ada lagi 

perbedaan dan kesulitan. Hasil yang diperoleh dari penerapan ini yakni model inovasi ini 

diterapkan pada mata kuliah keterampilan berbahasa, mahasiswa disabilitas yang awalnya tidak 

memiliki rasa percaya diri saat setelah mengikuti perkuliahan ini menjadi percaya diri dan 

tentunya rasa perbedaan sudah tidak terjadi lagi, pada akhirnya kemampuan dan prestasi belajar 

mahasiswa baik mahasiswa disabilitas dan mahasiswa umum dapat meningkat. 

 

Kata Kunci: 

 Model Inovasi Pembelajaran, E-learning, Mahasiswa Disabilitas 

 

 

 

 



 

 

Abstract: Permenristekdikti number 46 2017 on Special Education and Special Services at High 

Pergurun. it is intended that disabled students can obtain educational services that fit their needs, 

so that they can learn and achieve optimal academic achievement. Many ways or solutions that 

are given to the students try disabilities so that obstacles in the learning process can be 

minimized, but these methods are not much help solve the difficulties faced by disabled students. 

How or solutions provided one of them is a student with a disability also need to be proactive and 

communicative in lectures or student must actively interact socially commonly called SKSD. But 

it is not much help. Therefore, proposers to develop models of e-learning innovation that aims to 

embrace all students of both the student and student disabilities common to both learn and get the 

same education without any further differences and difficulties. Results obtained from this 

implementation that is a model of innovation is applied on the subjects of language skills, student 

disabilities who initially did not have confidence when after following this course to be confident 

and certainly taste the difference no longer exist, in the end ability and achievement of students 

both students and the general student disabilities can be increased. 

 

Keywords: 

 Model Innovation Learning, E-learning, Students with Disability 

 



 

PENDAHULUAN 

 Model inovasi pembelajaran ini 

bernama model inovasi perbelajaran 

berbasis e-learning bagi mahasiswa 

disabilitas pada mata kuliah keterampilan 

berbahasa. Model inovasi ini dirancang 

sebagai solusi permasalahan yang dihadapi 

oleh mahasiswa disabilitas dalam 

hambatannya menerima materi perkuliahan.  

A. Model Inovasi Pembelajaran 

Istilah “model” diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan. Pada pembelajaran istilah model 

diartikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa 

Model pembelajaran adalah seluruh 

rangkaian penyajian materi ajar yang 

meliputi segala aspek sebelum sedang dan 

sesudah pembelajaran yang dilakukan guru 

serta segala fasilitas yang terkait yang 

digunakan secara langsung atau tidak 

langsung dalam proses belajar mengajar 

(Istarani, 2012: 58). 

Fungsi Model Pembelajaran adalah 

sebagai pedoman bagi pengajar dan para 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap model 

yang akan digunakan dalam pembelajaran 

menentukan perangkat yang dipakai dalam 

pembelajaran tersebut (Shoimin, 2014: 68). 

Berbicara tentang inovasi, sebenarnya kata 

ini seringkali dikaitkan dengan perubahan, 

tetapi tidaksetiap perubahan dikatakan 

sebagai inovasi. Inovasi adalah suatu ide, 

penemuan atau metode yangdirasakan atau 

diamati sebagai suatu hal yang benar-benar 

baru bagi seseorang yang bersifat 

relatif.Sedangkan inovasi pembelajaran 

yang dimaksud disini adalah metode atau 

kiat seorang guru dalammembelajarkan 

siswa dengan berbagai tujuan tertentu. 

Daya kreativitas dan inovasi secara 

alamiah telah dimiliki oleh setiap orang. 

Namun tumbuh dan berkembangnya pada 

setiap orang ini akan berbeda tergantung 

dari kesempatan masing-masing 

untukmengembangkannya. Pengembangan 

atau tumbuhnya dengan subur kreativitas 

dan inovasi pada setiaporang atau 

sehubungan dengan pekerjaan guru adalah 

dengan adanya latihan yang 

berkesinambungan. Latihan ini harus 

dibarengi pula dengan penanaman sikap dan 

nilai yang luhur, yaitu sikap seorang 

ilmuwan dan nilai yang berlandaskan pada 

IMTAQ.  

Inovasi adalah suatu ide, penemuan 

atau metode yangdirasakan atau diamati 

sebagai suatu hal yang benar-benar baru 

bagi seseorang yang bersifat relatif. 

Sedangkan inovasi pembelajaran yang 

dimaksud disini adalah metode atau kiat 

seorang guru dalammembelajarkan siswa 

dengan berbagai tujuan tertentu. 

Selanjutnya, Wina Sanjaya dalam bukunya 

kurikulum dan pembelajaran, inovasi 

diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam 



 

situasi sosial tertentu dan digunakan untuk 

menjawab atau memecahkan suatu 

permasalahan. Secara harfiah inovasi 

/ innovation berasal dari kata to 

innovate yang mempunyai arti membuat 

perubahan atau memperkenalkan sesuatu 

yang baru, inovasi kadang diartikan sebagai 

penemuan namun, maknanya berbeda 

dengan penemuan dalam 

arti discovery atau Invention .   

Berdasarkan beberapa pengertian 

mengenai inovasi pembeajaran maka dapat 

disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran 

merupakan sebuah upaya pembaharuan 

terhadapberbagai komponen yang 

diperlukan dalam penyampaian materi 

pelajaran berupa ilmu pengetahuandari 

tenaga pendidik kepada para peserta didik 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikanyang berlangsung. 

Terdapat hal yang perlu diketahui 

dalam inovasi pembelajaran yakni peran 

dosen. Dosen memiliki peranan yang 

penting dalam terlaksananya inovasi 

pembelajaran. Peran dosen dalam 

melaksanakan inovasi pembelajaran yaitu, 

1) Sebagai pengajar, 2) Sebagai pendidik, 

3) Sebagai pengembang bahan ajar, 

4) Sebagai pengembang metode 

pembelajaran 5) Sebagai pengembang 

strategi-strategi pembelajaran, 6) Sebagai 

pengembang media pembelajaran, 

7) Sebagai penilai pembelajaran atau 

evaluasi. 

 

B. E-learning 

Sistem pembelajaran yang 

digunakan sebagai sarana untuk proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa 

harus bertatap muka secara langsung antara 

guru dengan siswa (Ardiansyah, 2013). 

Michael (2013: 27) menambahkan bahwa 

pembelajaran yang disusun dengan tujuan 

menggunakan sistem elektronik atau 

komputer sehingga mampu mendukung 

proses pembelajaran. Selanjutnya, perlu 

diketahui karakteristik pembelajaran e-

learning menurut Rosenberg (2001) 

karakteristik E-learning bersifat jaringan, 

yang membuatnya mampu memperbaiki 

secara cepat, menyimpan atau 

memunculkan kembali, mendistribusikan, 

dan sharing pembelajaran dan informasi.  

Karakteristik E-learning menurut 

Nursalam (2008:135) yakni 1) 

Memanfaatkan jasa teknologi elektronik, 2) 

Memanfaatkan keunggulan komputer 

(digital media dan komputer networks) 3) 

Menggunakan bahan ajar yang bersifat 

mandiri (self learning materials) kemudian 

disimpan di komputer, sehingga dapat 

diakses oleh doesen dan mahasiswa kapan 

saja dan dimana saja. 4) Memanfaatkan 

jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil 

kemajuan belajar, dan hal-hal yang 

berkaitan dengan administrasi pendidikan 

dapat dilihat setiap saat di komputer. 

Manfaat pembelajaran e-learning adalah 1) 

Fleksibel, 2) Belajar Mandiri, 3) Efisiensi 

Biaya.  

Lebih lanjut Sujana mengatakan 



 

bahwa kelebihan pembelajaran e-

learning ialah memberikan fleksibilitas, 

interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui 

berbagai kelebihan dari masing-masing 

media (Sujana, 2005: 253). Selanjutnya 

dibalik kelebihan, pasti terdapat 

kekurangan. Kekurangan yang dimaksud 

adalah menurut L. Gavrilova (2006: 354) 

adalah pembelajaran dengan model E-

learning membutuhkan peralatan tambahan 

yang lebih.  

C. Mahasiswa Dissabilitas 

Disabilitas adalah istilah baru 

pengganti Penyandang Cacat. 

Penyandang Disabilitas dapat diartikan 

individu yang mempunyai keterbatasan fisik 

atau mental/intelektual.  

Mahasiswa disabilitas (persons with 

disabilities) adalah mereka yang 

mengalami kesulitan, hambatan atau 

ketidakmampuan dalam melakukan 

aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka 

membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi 

lingkungan atau teknik-teknik alternatif 

tertentu supaya mereka dapat belajar dan 

berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di 

antaranya adalah mereka yang mengalami 

hambatan pada fungsi penglihatan 

(tunanetra), hambatan pada fungsi 

pendengaran dan bicara (tunarungu), 

hambatan pada fungsi fisik-motorik 

(tunadaksa), gangguan emosi dan 

perilaku (tunalaras), gangguan spektrum 

autis, dan lain-lain. Namun, dalam hal ini 

yang menjadi focus mahasiswa disabilitas 

adalah mahasiswa yang memliki hambatan 

dalam hal melihat atau tunanetra sedang. 

Warga negara disabilitas memiliki 

hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang. 

Jaminan dan pengakuan negara terhadap 

hak-hak mereka untuk memperoleh layanan 

pendidikan di antaranya tertuang dalam 

UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 

2016 tentang Penyandang disabilitas, 

Undang-Undang nomor 20/2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, dan sederetan 

peraturan lainnya dalam bentuk peraturan 

pemerintah maupun peraturan menteri. 

Proses memenuhi hal tersebut 

pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

macam aturan dan pelayanan, salah satunya 

yang tertuang dalam Permenristekdikti 

nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan 

Khusus dan Layanan Khusus di Pergurun 

Tinggi. hal ini bertujuan agar mahasiswa 

disabilitas dapat memperoleh layanan 

pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhannya, sehingga mereka dapat 

belajar dan mencapai prestasi akademik 

yang optimal. Banyak cara atau solusi yang 

coba diberikan untuk mahasiswa disabilitas 

agar kendala dalam proses pembelajarannya 

dapat diminimalkan namun cara-cara 

tersebut tidak jauh membantu memecahkan 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa 

disabilitas. Cara atau solusi yang diberikan 

salah satunya adalah mahasiswa dengan 

disabilitas juga perlu proaktif dan 



 

komunikatif dalam perkuliahan ataupun 

mahasiswa harus berinteraksi aktif dalam 

pergaulan yang biasa disebut SKSD. 

Namun hal tersebut tidak banyak 

membantu. 

METODE 

 Dalam penerapan model inovasi 

pembelajaran e-learning bagi mahasiswa 

disabilitas, pengusul menggunakan metode 

langsung, yakni metode yang langsung 

menerapkan model inovasi tersebut pada 

objek yang diteliti. Penerapan di awali 

dengan pembuatan aplikasi sistem e-

learning yang akan digunakan kemudian 

menerapkannya pada mata kuliah 

keterampilan berbahasa untuk langsung di 

praktekkan oleh mahasiswa baik itu 

mahasiswa disabilitas maupun mahasiswa 

umum. Selanjutnya hasil dari penerapan 

dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penerapan model 

inovasi pembelajaran e-learning bagi 

mahasiswa dissabilitas dan mahasiswa 

secara umum melalui mata kuliah 

keterampilan berbahasa. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

Menjadikan mahasiswa disabilitas 

merasa tidak akan tertinggal dalam 

mengikuti materi pembelajaran karena 

mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran 

berulang-ulang. Sehingga, setelah 

mengikuti kegiatan ini mahasiswa tunanetra 

memiliki rasa kepercayaan diri dan motivasi 

yang kuat untuk  meningkatkan prestasinya 

tanpa adanya perbedaan. Manfaat yang 

tidak jauh berbeda juga dirasakan dan 

diperoleh oleh mahasiswa umu yakni bagi 

mahasiswa umum dapat dengan mudah 

mengakses materi perkuliahan dimana saja 

dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan 

waktu. Selain itu hasil yang dirasakan oleh 

mahasiswa mereka lebih merasa 

pembelajaran dalam jaringan memiliki 

kemudahan dan lebih menyenangkan 

dibanding dalam pembelajaran biasa. 

Mahasiswa selain mengikuti pembelajaran 

mereka juga akan sekaligus merasakan 

hiburan interaktif sehingga tidak akan 

merasa bosan  dalam mengikuti 

pembelajaran e-learning ini (fleksibel). 

Akhir dari pembelajaran ini, tentunya dapat 

meningkatkan pemahaman dan prestasinya. 

Secara umum hasil dari penerapan 

model inovasi pembelajaran ini adalah 

sebagai berikut: 

7. Meningkatnya partisipasi 

aktif dari mahasiswa. 

8. Meningkatnya kemampuan 

belajar mandiri mahasiswa. 

9. Meningkatkan suatu kualitas 

materi pendidik serta 

juga pelatihan. 

10. Menumbuhkan rasa percaya 

diri 

11. Hilangnya perbedaan antara 

mahasiswa dissabilitas dan 

mahasiswa umum (memiliki 



 

kesempatan yang sama 

dalam pembelajaran) 

12. Mengurangi biaya bagi 

pembelajar yakni biaya 

transportasi serta akomodasi 

SIMPULAN 

Inovasi pembelajaran dapat 

dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam 

proses pembelajaran, dengan menggunakan 

berbagai metode, pendekatan, sarana dan 

suasana yang mendukung untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran. Pembelajaran e-

learning adalah Pembelajaran yang berada 

pada sebuah jaringan yang disusun 

menggunakan sistem elektronik atau 

komputer sehingga mampu mendukung 

proses pembelajaran. Sedangkan, 

mahasiswa disabilitas (persons with 

disabilities) adalah mereka yang 

mengalami kesulitan, hambatan atau 

ketidakmampuan dalam melakukan 

aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka 

membutuhkan alat bantu khusus. 

Berdasarkan penerapan inovasi 

pembelajaran e-learning bagi mahasiswa 

disabilitas menghasilkan hal-hal positif 

yakni 1) Meningkatnya partisipasi aktif dari 

mahasiswa, 2) Meningkatnya kemampuan 

belajar mandiri mahasiswa, 3) 

Meningkatkan suatu kualitas materi 

pendidik serta juga pelatihan, 4) 

Menumbuhkan rasa percaya diri, 5) 

Hilangnya perbedaan antara mahasiswa 

dissabilitas dan mahasiswa umum (memiliki 

kesempatan yang sama dalam 

pembelajaran), 6) Mengurangi biaya bagi 

pembelajar yakni biaya transportasi 

serta akomodasi. 
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Abstract 

Children with disability person require maximum support from the surrounding environment, one form of real 

support for disabiled children is through small games in physical education learning. Small game is a form of 

game that does not have certain rules, both regarding the rules of the game, the tool, the size of the field, and the 

time of its implementation. Therefore, learning small games must be designed varied to develop motor skills and 

social skills. The principle of developing small game learning, namely 1) The process of identifying the needs of 

children with special needs must be carried out to determine the child's motor development and social 

development. 2) The identification results are intended to formulate the character of a small game that is suitable 

for the child's motor growth rate. 

 

Key Words: Small Games, Disability Children 

 
Abstrak 

Anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan maksimal dari lingkungan sekitarnya, salah satu 
bentuk dukungan yang nyata bagi anak berkebutuhan khusus yaitu melalui permainan kecil dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani. Permainan kecil merupakan suatu bentuk permainan yang tidak 
mempunyai peraturan tertentu, baik mengenai peraturan permainannya, alatnya, ukuran lapangan, 
maupun waktu pelaksanaaannya. Olehnya itu pembelajaran permainan kecil harus didesain secara variatif 
untuk mengembangkan keterampilan motorik dan keterampilan sosial. Prinsip pengembangan 
pembelajaran permainan kecil yaitu 1) Proses identifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus wajib 
dilakukan untuk mengetahui perkembangan motorik anak dan perkembangan sosialnya. 2) Hasil 
identifikasi ditujukan untuk merumuskan karakter permainan kecil yang sesuai dengan tingkat 
pertumbuhan motorik anak. 
 
Kata Kunci : Permainan Kecil, Anak Berkebutuhan Khusus 

 
Pendahuluan 
 

Kehidupan menjelang abad ke-21 
menuntut berbagai keterampilan yang harus 
dimiliki oleh setiap individu, pemenuhan 
atas berbagai keterampilan itu sejalan 
dengan proses pendidikan yang harus dilalui 
oleh setiap individu. Sehingga pendidikan 
diharapkan mampu mempersiapkan peserta 
didik untuk menjawab sesuai tantangan 
zamannya. Pendidikan yang diharapkan 
adalah pendidikan yang sesuai dengan 

                                                             
1 Siti Zubaidah. (2016). Keterampilan Abad Ke-21: 

Keterampilan Yang Diajarkan Melalui 

empat pilar kehidupan yaitu learning to 
know, learning to do, learning to be, dan 
learning to live together.  Empat pilar 
tersebut hendaknya menjiwai setiap proses 
kegiatan belajar mengajar. Ini sesuai dengan 
pernyataan bahwa pembelajaran abad ke-21 
memiliki prinsip pokok bahwa 
pembelajaran harus berpusat pada siswa, 
bersifat kolaboratif, kontekstual, dan 
terintegrasi dengan masyarakat1 

Tujuan pendidikan untuk 
mewujudkan pertumbuhan kepribadian 

Pembelajaran. Seminar Nasional Pendidikan. 

https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b02842 
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manusia secara seimbang dan menyeluruh, 
juga mengembangkan manusia di dalam 
segala aspek, baik aspek fisik, intelektual, 
pengembangan diri dan spiritual. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 
bahwa setiap warga negara mempunyai hak 
yang sama untuk memperoleh pendidikan 
yang bermutu dan berhak mendapat 
kesempatan meningkatkan pendidikan 
sepanjang hayat, artinya semua warga yang 
berada di Negara Keasatuan Republik 
Indonesia dijamin oleh negara untuk 
mendapatkan pelayanan pendidikan yang 
bermutu dan dapat dinikmati oleh semua 
penduduk Indonesia tak terkecuali kepada 
anak yang berkebutuhan khusus (ABK). 

Pendidikan jasmani merupakan 
bagian integral dari pendidikan pada 
umumnya, pendidikan jasmani dalam 
pelaksanaannya bukan hanya bertumpu 
pada aktifitas fisik tetapi berdampak sangat 
kuat terhadap perkembangan dan 
keberfungsian nilai-nilai sosial dalam 
olahraga. Melalui pendidikan jasmani yang 
diarahkan dengan baik, anak akan 
mengembangkan keterampilan yang 
berguna bagi aktivitas fisik dengan tujuan 
pengembangan hidup sehat, perkembangan 
kehidupan sosial bagi anak, dan tidak kalah 
pentingnya yaitu peningkatan kebugaran 
jasmani. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 
disampaikan oleh Dini Rosdiana bahwa 
pendidikan jasmani adalah pendidikan yang 
memanfaatkan aktivitas jasmani yang 
direncanakan secara sistematik bertujuan 
untuk mengembangkan dan meningkatkan 
individu secara organik, neuromuskular, 
perseptual, kognitif, dan emosional dalam 
kerangka sistem pendidikan nasional2. 

Permainan dan gerak adalah dua hal 
yang tidak bisa dipisahkan. Permainan akan 
terjadi jika ada perpindahan tempat melalui 
gerak. Dengan adanya permainan akan 
mendorong anak untuk selalu bergerak, 
hasil adanya gerakan membantu 
meningkatkan kecerdasan kinestetik anak. 
Bentuk permainan yang dilaksanakan 
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hendaknya berdasarkan usia dan dalam 
jangkauan motorik anak sehingga anak lebih 
aman dalam bermain. 

Permainan kecil merupakan suatu 
bentuk permainan yang tidak mempunyai 
peraturan tertentu, baik mengenai 
peraturan permainannya, alatnya, ukuran 
lapangan, maupun waktu pelaksanaaannya. 
Bentuk permainan kecil yang sering 
digunakan terdiri atas 2 yaitu permainan 
tanpa alat dan permainan dengan alat. 

Permainan kecil juga sering disebut 
dengan permainan tradisional yang berakar 
dari budaya suatu bangsa. Budaya bangsa 
Indonesia yang beragam memiliki potensi 
besar untuk pengembangan sumber daya 
manusia. Permainan kecil merupakan 
bentuk permainan yang bermanfaat bagi 
pertumbuhan dan perkembangan fisik anak 
serta berperan penting dalam penanaman 
nilai, baik sikap dan keterampilan. 

Bentuk pembelajaran permainan kecil 
berfungsi untuk mendorong anak dalam 
bergerak, maka akan berdampak juga pada 
kemampuan untuk melihat, sesuai dengan 
pernyataan bahwa pada rangsangan visual 
berupa hilangnya rangsangan untuk 
mendekatkan diri dengan lingkungan, yang 
pada gilirannya akan menyebabkan pula 
hilangnya keinginan untuk berinteraksi 
dengan lingkungan3. 

 
Pembahasan 
1. Hakikat Permainan Kecil Untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus 
Menurut Abdullah Klasifikasi anak 

tunanetra ada enam : 1. Anak tunanetra total 
bawaan atau yang diderita sebelum usia 5 
tahun. 2. Anak tunanetra total yang diderita 
setelah usia 5 tahun. 3. Anak tunanetra 
sebagian karena faktor pembawaan. 4. Anak 
tunanetra sebagian akibat sesuatu yang 
didapat kemudian. 5. Anak dapat melihat 
sebagian karena faktor bawaan. 6. Anak 
dapat melihat sebagian akibat tertentu yang 
didapat kemudian4. Dalam konteks ini 
klasifikasi anak tunanetra yang dijadikan 
sebgai obyek penelitian adalah adalah anak 
dalam kategori anak dapat melihat sebagian 

3 Irham hosni. (2008). Tunanetra Dan Kebutuhan 

Dasarnya. PLB FIP UPI. 
4 Abdullah, N. (2012). Bagaimana mengajar anak 

tunanetra (di sekolah inklusi). Magistra. 



karena faktor bawaan. 
Menurut Saputri metode 

pembelajaran siswa tunanetra hampir sama 
dengan metode pembelajaran pada siswa 
awas pada umumnya, yaitu sama-sama 
menggunakan metode ceramah, metode 
tanya jawab, metode demonstrasi, dan 
metode pemberian tugas. Namun cara 
penyampaian dan pelaksanaannya berbeda 
dengan siswa awas. Ada 3 tahap proses 
pembelajaran, yaitu: tahap perencanaan 
yang meliputi penentuan alokasi waktu, 
persiapan materi dan buku pembelajaran, 
juga persiapan media yang akan digunakan 
dalam proses belajar mengajar Tahap 
pelaksanaan meliputi penyajian materi 
dengan menggunakan metode ceramah, 
metode tanya jawab, metode demonstrasi, 
dan metode pemberian tugas. Tahap 
evaluasi meliputi waktu pemberian ujian, 
dan pelaksanaan evaluasi. Remedial tidak 
dilaksanakan5. 

Selanjutnya menurut Ratnasari proses 
kegiatan pembelajaran langsung 
mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 
yaitu dapat meningkatkan kemampuan 
orientasi dan mobilitas pada anak tunanetra 
untuk menjadi lebih baik lagi6. Kemudian 
dipertegas kembali oleh Widyastuti 
mengenai pola interaksi pembelajaran 
bahwa pola interaksi guru dan anak 
tunanetra dalam pembelajaran berlangsung 
dalam interaksi dua arah7. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran 
yang baik untuk anak tunanetra adalah 
model kegiatan pembelajaran langsung 
dengan pola interaksi dua arah yaitu antara 
anak dengan guru. 

Menurut Khoirah & Paramita peran 
dukungan sosial dalam pembentukan self 
esteem remaja tunanetra di 
sekolah/kampus khusus sangat dibutuhkan. 
Dukungan sosial yang dimaksud adalah 
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6 Ratnasari, M. N. I. (2015). Penerapan Model 
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dukungan emosional, dukungan 
penghargaan, dukungan instrumental, 
dukungan informasi, dan dukungan jaringan 
sosial. Sedangkan self esteem yang 
dimaksud adalah penilaian pribadi terhadap 
suatu perasaan berharga yang diekspresikan 
ke dalam sikap-sikap yang dipegang oleh 
individu8. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ABK (tunanetra) butuh dukungan 
penuh dari lingkungan tempat tinggal 
terutama keluarga terdekat. Dalam konteks 
pendidikan, dukungan yang diberikan 
berupa model pembelajaran yang 
menyenangkan, jika mereka terlibat dalam 
aktivitas yang menghibur, ini akan 
membantu mereka dalam hal  menjaga 
mereka tetap fokus dan konsentrasi, 
membantu membentuk perilaku positif 
terhadap aktivitas fisik, membuat mereka 
lebih aktif serta memiliki kepercayaan diri 
untuk meningkatkan kemampuan 
belajarnya. 

Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, 
praktik atau obyek/benda yang disadari dan 
diterima sebagai suatu hal yang baru oleh 
seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 
Oleh sebab itu, inovasi pada dasarnya 
merupakan pemikiran cemerlang yang 
bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-
praktik tertentu ataupun berupa produk 
dari suatu hasil olah-pikir dan olah-
teknologi yang diterapkan melalui tahapan 
tertentu. 

Menurut April inovasi pembelajaran 
berdampak positif dalam proses belajar 
mengajar terutama untuk mengarahkan 
perhatian peserta didik sehingga 
menimbulkan motivasi untuk belajar dan 
materi yang diajarkan akan lebih jelas, cepat 
dipahami sehingga dapat menigkatkan 
prestasi siswa9. Dari pendapat diatas dapat 
disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran 
sangat perlu untuk dilakukan terutama 

7 Widyastuti, R. (2016). Pola Interaksi Guru dan 

Siswa Tunanetra. Jurnal Al-Jabar. 
8 Khoiroh, A., & Paramita, P. P. (2014). Peran 

Dukungan Sosial terhadap Pembentukan Self 
Esteem yang Tinggi pada Remaja Tunanetra di 
Sekolah Khusus. Jurnal Psikologi Industri Dan 
Organisasi. 

9 April, A. E. E. (2015). Inovasi Media 

Pembelajaran. Artikel E-Buletin. 



dalam meningkatkan konsentrasi peserta 
didik, melalui inovasi pembelajaran yang 
baik akan berdampak pada prestasi 
akademik maupun non akademik juga 
meningkat. 

Pendidikan jasmani sebagai bagian 
integral dari pendidikan secara umum 
memiliki kontribusi besar pada proses 
perkembangan peserta didik, dimana dalam 
pelaksanaannya menjadikan aktivitas 
jasmani sebagai alat untuk mencapai tujuan 
pendidikan10. Senada dengan pernyataan 
Abduljabar bahwa pendidikan jasmani 
menekankan pada kebugaran jasmani, 
penguasaan keterampilan, pengetahuan, 
dan perkembangan sosial11. 

Salah satu proses pembelajaran penjas 
untuk ABK tunanetra haruslah dirancang 
sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan 
karakteristik peserta didik. Sehingga inovasi 
pembelajaran yang akan dilakukan pada 
kegiatan ini adalah pembelajaran dalam 
permaianan yang menyenangkan, penting 
bagi mereka untuk mengembangkan 
keterampilannya dalam pendidikan jasmani, 
sehingga mengembangkan hubungannya 
dengan teman-teman sebaya. Ini akan 
meningkatkan rasa percaya diri dan 
keyakinan diri terutama peningkatan dalam 
bidang olahraga. Sesuai dengan pernyataan 
Widiyatmoko bahwa Pendidikan Jasmani 
selain terbukti memberi keuntungan 
terhadap dimensi fisik tetapi juga diyakini 
memberi keuntungan terhadap 
pengembangan dimensi afektif, sosial dan 
kognitif12.  
 
 

2. Tujuan Pembelajaran Permainan 
Kecil Bagi Anak Berkebutuhan 
Khusus 

Secara umum tujuan permainan kecil 
bagi anak berkebutuhan khusus adalah 
untuk membantu agar anak dapat 
berpartisipasi secara aktif dalam aktifitas 
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peningkatan kemampuan kognitif, afektif 
dan psikomotorik. Sedangkan secara khusus 
pembelajaran permainan kecil bagi anak 
berkebutuhan khusus adalah untuk 
membantu anak dalam peningkatan 
kebugaran jasmani, memiliki budaya hidup 
sehat, memiliki kepercayaan diri untuk 
berinteraksi dengan lingkungan dan 
meningkatkan kemampuan belajar. Selain 
itu tujuan pembelajaran permainan kecil 
mengacu pada tujuan pembelajaran 
pendidikan jasmani adaptif oleh Arma 
abdullah tujuan pendidikan jasmani adaptif 
adala untuk: 
a. Menolong peserta didik memperbaiki 

kondidisi yang dapat diperbaiki 
b. Membantu peserta didik melindungi 

diri sendiri dan kondisi apapun yang 
dapat memperburuk keadaanya melalui 
aktivitas jasmani 

c. Memberi kesempatan peserta didik 
mempelajari dan berpartisipasi dalam 
sejumlah macam olahraga dan aktivitas 
jasmani waktu luang yang bersifat 
rekreasi 

d. Menolong peserta didik memahami 
keterbatasan jasmani dan mentalnya 

e. Membantu melakukan penyesuaian 
sosial dan mengembangkan perasaan 
memiliki harga diri 

f. Membantu peserta didik 
mengembangkan pengetahuan dan 
apresiasi terhadap mekanika tubuh 
yang baik 

g. Menolong peserta didik memahami dan 
menghargai berbagai macam olahraga 
yang dapat dinikmatinya sebagai 
penonton13 
 

3. Manfaat Pembelajaran Permainan 
Kecil Bagi Anak Berkebutuhan 
khusus  

Menurut Jusuf Blegur dan M. Rambu P. 
Wasak Manfaat pembelajaran permainan 
kecil bagi anak adalah sebagai berikut : 

Pembelajaran Penjas Dikaji Dari Perspektif 
LPTK. Jendela Olahraga. 
https://doi.org/10.26877/jo.v2i2.1699 
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Adaptif, Yogyakarta: Yayasan STO. 
 



1. Sarana menyalurkan energi 
Energi yang lebih pada diri anak harus 
disalurkan secara baik dan tepat untuk 
kepentingan anak itu sendiri. Anak yang 
memiliki energi lebih, dapat memiliki 
kegiatan bermain sebagai media untuk 
menyalurkannya. 

2. Melatih dan meningkatkan kebugaran 
jasmani. 
Kebugaran jasmani sangat penting bagi 
siapapun dan apapun profesinya dalam 
menjalankan rutinitas atau kegiatan 
sebagai bentuk konkrit dari makhluk 
hidup (bergerak). Kebugaran jasmani 
yang bagus mengantarkan individu 
pada tuntutan kerja yang optimal, 
meskipun aktif selama seharian namun 
tidak memiliki kelelahan yang berarti. 

3. Melatih dan mengembangkan motor 
educability 
Motor educability adalah kemampuan 
dasar anak untuk mempelajari dan 
mengembangkan suatu keterampilan 
gerak baru. Semakin tinggi tingkat 
motor educability anak, maka semakin 
mudah dan cepat anak menguasai 
keterampilan gerak baru tersebut. 

4. Sarana pengembangan olahraga 
prestasi 
Olahraga prestasi bukanlah sesuatu hal 
yang dicapai dengan cara yang instan 
atau praktis, melainkan proses panjang 
yang telah dilakoni setiap individu 
untuk mencapainya, baik melalui 
latihan fisik, teknik, maupun mental 
yang dilakukan secara berkelanjutan. 

5. Melatih dan meningkatkan interaksi 
sosial-emosional 
Salah satu manfaat dari bermain adalah 
untuk mengembangkan interaksi sosial 
anak secara berkelanjutan, bentuk 
interaksi tersebut tampak dalam 
permainan beregu. Ketika ingin 
mencapai keberhasilan, sudah tentu 
sebagai regu maka syarat mutlak adalah 
dengan membangun komunikasi yang 
efektif. 

6. Melatih dan meningkatkan disiplin dan 
pengendalian diri 
Disiplin adalah ketaatan individu pada 
aturan-aturan yang telah ditetapkan 
sebagai panduan atas kesepakatan 
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bersama. Anak dalam kegiatan 
bermainan, tentu ada peraturan 
permainan yang disepakati bersama 
yang sifatnya mengikat selama 
permainan berlangsung dan aturan 
tersebut yang kemudian akan melatih 
disiplin dan pengendalian diri. 

7. Melatih dan meningkatkan kepercayaan 
diri 
Masalah krusial yang sering dijumpai 
dalam setiap kegiatan belajar, berlatih, 
berkompetisi yang sifatnya berkaitan 
dengan kinerja/tampilan adalah 
kepercayaan diri dan tidak sedikit pula 
individu yang gagal karena maslah 
psikologis ini. 

8. Melatih dan meningkatkan 
kepemimpinan yang transformatif 
Pemimpin adalah orang yang dapat 
memberikan transformasi (perubahan). 
Kegiatan bermain sebagai salah satu 
level dalam melatih anak menjadi 
pemimpin. Selama permainan, anak 
dapat membuat keputusan, 
menunjukkan integritas, 
mengutamakan hasil konsesus, 
menerima masukan yang secara 
langsung atau pun tidak, serta dapat 
mempengaruhi anggota lain dalam 
regunya sehingga menunjukkan kinerja 
positif. 

9. Melatih dan mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis 
Salah satu paket yang integral dari 
kegiatan bermain adalah kognitif. Kritis 
dalam berpikir selalu mendapatkan 
bagian penting dalam situasi yang 
melibatkan partisipasi anak untuk 
mencapai tujuan. Anak yang kritis akan 
membangun kerangka berpikir yang 
logis, fokus, dan komprehensif dalam 
memecahkan setiap permasalahan yang 
dihadapinya salah satunya adalah 
dengan kegiatan bermain. 

10. Melatih dan meningkatkan 
keterampilan berpikir kreatif 
Untuk meningkatkan keterampilan 
berpikir kreatif anak, dalam kegiatan 
bermain fasilitator dapat mendesain 
bentuk-bentuk permainan yang abstrak 
dan variatif. Sehingga mendorong anak 
untuk berpikir secara kreatif14. 

Teori dan Aplikasi. Jusuf Aryani Learning. 



 
4. Tahapan Pembelajaran Permainan 

Kecil  
Menurut Auxer, Pyfer, dan Huetting 
(2001), dalam perencanaan 
pembelajaran harus memahami 
secara jelas tahapan fungsi 
perkembangan motorik dalam 
berbagai keterampilan motorik dalam 
berbagai keterampilan olahraga. 
Tahapan tersebut adalah tahap dasar 
pembangunan system saraf, tahap 
proses integrasi proses, tahap 
keterampilan fungsional, dan tahap 
keterampilan gerak. 
a. Tahap dasar pembangunan 

system saraf 
Tahap dasar pembangunan 
system saraf ini tergantung dari 
proses operasionalisasi system 
syaraf dalam menerima masukan 
atau system sensori syaraf. Sistem 
tersebut mencakup refleks 
primitive, system vestibular, 
penglihatan dan refractive, 
pendengaran, perabaan, system 
kinestetik, dan refleks 
keseimbangan. Keseluruhan 
sistem tersebut merupakan 
komponen penting dalam gerakan 
yang berguna yang terdapat dalam 
central nerves system (CNS). 

b. Tahap proses integrasi proses 
Tahap integrasi proses dicapai 
setelah melalui tahap pertama 
tersebut di atas. Tahap pertama 
adalah tahap fungsi gerak, 
sedangkan tahap kedua adalah 
tahap berkaitan dengan kualitas 
gerak. Tahap integrasi proses 
mencakup persepsi motorik, 
seperti keseimbangan gerak, 
kesadaran tubuh, bayangan diri, 
dan kesadaran ruang. Persepsi 
motorik, kesegaran jasmani, dan 
kesegaran gerak (motor fitness). 
Persepsi motorik meliputi  
keseimbangan gerak, kesadaran 
tubuh, bayangan diri, dan 
kesadaran ruang. Kesegaran 
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jasmani meliputi kekuatan otot, 
daya tahan otot, dan daya tahan 
kardiovaskuler. Kesegaran gerak 
meliputi kelincahan, power, 
kecepatan dan koordinasi 

c. Tahap keterampilan fungsional 
Tahap lanjut perkembangan gerak 
adalah keterampilan gerak yang 
berguna dalam berolahraga  dan 
aktivitas rekreasi. Keterampilan 
adalah merupakan perilaku gerak 
yang secara khusus berguna 
dalam kehidupan dan aktivitas 
rekreasi atau olahraga. Contoh 
keterampilan fungsional adalah 
keterampilan dasar lokomotor 
dan keterampilan mengontrol 
objek. Keterampilan dasar 
lokomotor meliputi keterampilan 
berjalan, berguling, merangkak, 
lari, melompat, berjingkat, sliding, 
memanjat, mencongklang, dan 
skiping. Keterampilan mengontrol 
objek meliputi menendang, 
melempar, menangkap, memukul, 
dan memantulkan. 

d. Tahap keterampilan gerak 
Keterampilan olahraga 
merupakan keterampilan yang 
diperoleh melalui latihan yang 
berulang-ulang dan setelah 
melalui tahap kematangan CNS. 
Keterampilan olahraga meliputi 
keterampilan mendribel, 
menembak, memukul dengan 
pemukul, melontarkan bola, 
bermain ski, tumbling, menjebak, 
dan menyelam. 
Berdasarkan tahapan 
perkembangan motorik diatas, 
pembelajaran permainan kecil 
hendaknya direncanaan secara 
sistematis. Pelaksanaan 
pembelajaran permainan kecil 
berorientasi pada karakteristik 
dan kebutuhan gerak anak luar 
biasa15. 
 

5. Prinsip Pengembangan Permainan 
Kecil Bagi Anak Berkebutuhan 

Education and Recreation. New York: 
McGraw-Hill Companies. 

 



Khusus 
Hal penting yang harus diketahui 

dalam prinsip pengembangan permainan 
kecil bagi anak berkubutuhan khusus salah 
satunya harus melibatkan anak 
berkebutuhan khusus dengan fasilitator. 
Berikut prinsip pengembangan permainan 
kecil : 
1. Menjaga unsur kenyamanan dan 

keselamatan anak 
Unsur kenyamanan dalam keselamatan 
bagi anak sebagai pertimbangan mutlak 
bagi fasilitator dalam tahap penyusunan 
permainan kecil. Pada saat bergerak 
atau bermain anak harus dalam situasi 
dan kondisi yang tidak membahayakan 
dirinya untuk mengoptimalkan 
kegiatan fisik anak. 

2. Sesuai karakteristik anak 
Pada saat mendesain dan 
mengembangkan permainan, fasilitator 
harus secara baik memperhatikan dan 
mempertimbangkan karakteristik anak. 
Karakteristik anak mempengaruhi 
tingkat partisipasinya dalam 
permainanan serta meminimalisir 
cidera otot pada anak. Karakteristik 
anak dalam suatu komunitas sangat 
bervariatif antara satu dengan yang 
lainnya. 

3. Pemberdayaan kebudayaan secara 
optimal 
Salah satu prinsip yang dituangkan 
dalam pengembangan permainan kecil 
adalah pemberdayaan kebudayaan 
secara optimal. Fasilitator hendaknya 
mengakomodir kebudayaan setempat 
dalam bentuk permainan yang 
dimodifikasi untuk kepentingan 
pembelajaran. 

4. Mobilisasi kegiatan fisik yang tinggi 
Prinsip dan esensi dalam pertumbuhan 
dan perkembangan anak adalah dengan 
adanya keterlibatan unsur fisik dan 
gerak.  

5. Peraturan yang praktis, dinamis, dan 
bermakna 
Salah satu karakteristik permainan 
kecil adalah peraturan permainan yang 
tidak kaku, monoton, dan mutlak. 
Artinya peraturan permainan 
seyogianya dimanfaatkan untuk 
kepentingan yang lebih menekankan 
pada perkembangan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 
6. Media pendukung yang mudah 

dijangkau 
Media yang digunakan dalam 
permainan hendaknya menggunakan 
media yang mudah didapat, selain 
murah dalam pembiayaan juga tersedia 
disekitar lingkungan, selain itu harus 
mengandung unsur magis/punya daya 
tarik. 
 

6. Aspek Strategis Pengembangan 

Pembelajaran Permainan Kecil 

Aspek strategi pembelajaran permainan 
kecil berperan penting pada pendekatan 
pembelajaran yang sesuai dengan tingkat 
karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 
Berdasarkan kebutuhan peserta didik maka 
desain pembelajaran permainan kecil 
dilakukan dalam bentuk modifikasi. Bentuk 
modifikasi pembelajaran permainan kecil 
dapat dilakukan melalui modifikasi alat dan 
vasilitas, modifikasi peraturan permainan, 
modifikasi pendekatan pembelajaran, 
modifikasi keterampilan bermain. 
a. Modifikasi Alat dan Vasilitas 

Modifikasi alat yang dimaksud 
disesuaikan dengan kebutuhan, 
tentunya kebutuhan anak tuna netra 
lebih banyak menggunakan 
pendengaran, olehnya itu alat yang 
gunakan harus mudah dikenali berupa 
alat yang menimbulkan bunyi. 
Sedangkan vasilitas dalam 
pembelajaran permainan kecil dapat 
dilakukan melalui modifikasi lapangan 
bermain sesuai dengan banyaknya 
peserta didik dan tingkat kerumitan 
permainan. 

b. Modifikasi Peraturan Permainan 
Modifikasi peraturan dalam 
pembelajaran permainan kecil penting 
untuk dilakukan berdasarkan 
banyaknya peserta didik, ketersedian 
alat dan vasilitas pembelajaran, serta 
tingkat kerumitan permainan. 
Peraturan yang dimodifikasi hendaknya 
mengakomodir kebutuhan peserta 
didik dan bersifat menjaga keselamatan 
dan kenyamanan peserta didik 

c. Modifikasi Pendekatan Pembelajaran 
Modifikasi pendekatan pembelajaran 
dalam permainan kecil hendaknya 



berorientasi pada kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik, ini 
disebabkan kemampuan peserta didik 
sangat beragam olehnya itu pendekatan 
pembelajaran yang dipilih harus 
menggunakan berbagai metode sebagai 
upaya menciptakan pembelajaran yang 
optimal. 

d. Modifikasi Keterampilan Bermain 
Modifikasi keterampilan bermain 
dilakukan dalam upaya agar peserta 
didik tidak mengalami kebosanan 
dalam pembelajaran. Modifikasi 
permainan dalam hal ini adalah tingkat 
kesulitan materi dari yang paling 
rendah ke yang paling tinggi atau bisa 
juga menggabungkan berbagai tingkat 
keterampilan permainan kecil. 
 

7. Implementasi Pembelajaran 
Permainan Kecil Untuk Anak 
Berkebutuhan Khusus 

 
Pentingnya anak berkebutuhan 

khusus untuk mengembangkan 
keterampilannya dalam suatu olahraga 
(permainan kecil) dengan tujuan untuk 
menimbulkan antusias dan motivasi, 
mengembangkan hubungan dengan teman-
temannya sehingga meningkatkan rasa 
percaya dan keyakinan diri, serta terlibat 
aktif dalam aktivitas yang menyenangkan. 
Dengan keterlibatan secara aktif dalam 
pembelajaran permainan kecil berdampak 
pada kompetensi yang dicapai. 
Adapun kompetensi yang akan dicapai 
sebagai berikut: 
1. Waktu Reaksi 

Karakteristik anak tunanetra 
cenderung menggunakan pendengaran 
untuk beraktifitas, sehingga dalam 
proses pembelajaran materi permainan 
kecil yang dapat diberikan berupa 
permainan yang dapat 
mengembangkan pendengaran. Contoh 
aktivitas permainan yang dapat 
mengembangkan keterampilan 
mendengar yaitu permainan bagian 
tubuh (bola), permainan lari melingkar, 
permainan menyentuh bagian tubuh 
dan permainan bintang dan garis. Pada 
permainan diatas keterampilan yang 
dikembangkan adalah pengambilan 
keputusan dan komponen kebugaran 

yang diperlukan adalah waktu reaksi. 
2. Keterampilan Bergerak 

Kelemahan anak tunanetra maupun 
anak pada umumnya adalah rendahnya 
aktivitas motorik, sehingga desain 
pembelajaran yang dapat kembangkan 
adalah menstimulus anak agar mau 
bergerak melalui permainan. Adapun 
permainan yang dapat dikembangkan 
adalah tepuk ambil, permainan linda, 
lempar sasaran, dan permainan dribel 
bola. Keterampilan yang dikembangkan 
adalah kemampuan lari, kemampuan 
mongoper dan menerima bola, serta 
kemampuan dribel bola. Sedangkan 
komponen kebugaran yang 
kembangkan adalah keseimbangan, 
kecepatan, waktu reaksi, dan daya 
tahan. 

3. Keterampilan Berkoordinasi 
Keterampilan berkoordinasi 
merupakan keterampilan dalam 
berkerjasama dalam sebuah tim untuk 
mencapai suatu tujuan. Contoh aktivitas 
permainan kecil yang bisa diberikan 
kepada anak tunanetra adalah 
permainan bola gotong, permainan 
benteng, dan shoting berpasangan. Pada 
permainan ini keterampilan yang 
dikembangkan adalah lari, 
menggulingkan bola, dan keterampilan 
menangkap,sedangkan komponen 
kebugaran yang kembangkan adalah 
ketangkasan, keseimbngan, koordinasi, 
daya tahan,  kerjasama dan kecepatan. 

 
Simpulan 
Pada dasarnya anak berkebutuhan khusus 
memerlukan dukungan maksimal dari 
lingkungan sekitarnya, salah satu bentuk 
dukungan yang nyata bagi anak 
berkebutuhan khusus yaitu melalui 
permainan kecil dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani. Olehnya itu 
pembelajaran permainan kecil harus 
didesain secara variatif untuk 
mengembangkan keterampilan motorik dan 
keterampilan sosial. Prinsip pengembangan 
pembelajaran permainan kecil adalah: 
1. Proses identifikasi kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus wajib dilakukan 
untuk mengetahui perkembangan 
motorik anak dan perkembangan 
sosialnya. 



2. Hasil identifikasi ditujukan untuk 
merumuskan karakter permainan kecil 
yang sesuai dengan tingkat 
pertumbuhan motorik anak. 
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