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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami 

keterlambatan dan gangguan dalam perkembangannya sehingga 

membutuhkan penanganan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus 

biasanya bersekolah disekolah luar biasa (SLB) yaitu sebuah lembaga 

yang menyediakan pelayanan pendidikan khusus untuk anak- anak yang 

memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan tingkatan-tingkatanya guna 

untuk mengoptimalkan pendidikan nasional. Disekolah luar biasa (SLB) 

khususnya SLB-C YPSLB Surakarta memiliki pembelajaran mengenai 

kesehatan, salah satunya adalah olahraga. Penyampaian materi olahraga 

disini masih umum yaitu dengan mengikuti arahan-arahan dari guru, 

misalnya lari siswa akan melihat contoh dari guru dan  kemudian mereka 

diminta untuk mengikuti contoh tersebut hal ini menimbulkan situasi yang 

kurang nyaman sehingga minat siswa untuk mempelajari olahraga sangat 

rendah, untuk itu diperlukan media pembelajaran untuk menarik minat 

siswa dalam mengikuti olahraga. Media pembelajaran dapat membantu 

siswa menyerap materi belajar lebih mandalam dan utuh. Bila dengan 

mendengar informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami 

pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, 

merasakan dan mengalami sendiri melalui media yang didalamnya  
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terdapat banyak gambar dan warna,  pemahaman siswa akan lebih baik.  

Oleh karena itu penulis mencoba memberikan solusi dengan 

membuat aplikasi game  pembelajaran atau permainan berbasis kinect 

tentang olahraga guna untuk pelatihan serta diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan pemahaman siswa tunagrahita terhadap mata 

pelajaran olahraga karena mereka dapat mempraktikan secara langsung 

kegiatan olahraga secara berulang-ulang dengan mudah. Untuk pembuatan 

game edukasi tersebut penulis akan menggunakan aplikasi Unity 3D 

sebagai game engine untuk mempemudah pembuatan Graphical User 

Interface (GUI). Sedangkan untuk inputnya menggunakan Kinect  sebagai 

sensor gerak yang mengizinkan pemain untuk bergerak bebas berinteraksi 

dalam game ini. 

Proses belajar olahraga dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja dengan bantuan media sehingga dapat merangsang  siswa melakukan 

kegiatan belajar olahraga dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun. 

Sikap positif siswa terhadap materi olahraga dan proses belajar olahraga 

dapat ditumbuhkan melalui media. Proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan 

olahraga dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan 

yang terkait dengan olahraga. Terlebih anak tunagrahita, mereka akan 

sangat terbantu dalam pemahaman sebuah konsep. Secara umum manfaat 

media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan 

siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat 

diperoleh rumusan masalah, yaitu “bagaimana membuat game pelatihan 

mata pelajaran olahraga untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) 

tunagrahita tingkat SD menjadi menarik, mudah difahami dan interaktif” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak terlampau luas dalam pembahasan ini, maka diperlukan 

adanya batasan masalah sehingga pembahasan dapat terarah dan mencapai 

tujuan. Batasan – batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Pembuatan game edukasi ini memberikan contoh  tentang jenis 

olahraga sesuai dengan kebutuhan SLB-C YPSLB untuk anak 

berkebutuhan khusus (ABK) tunagrahita di  SLB-C YPSLB 

Surakarta yang diharapkan mampu menambah minat dan 

pemahaman siswa tentang materi olah raga. 

2. Game edukasi ini menggunakan media animasi 3D, agar lebih 

mudah dipahami dan menarik. 

3. Aplikasi game edukasi ini berjalan di platformWindows. 

4. Pembuatan game edukasi ini menggunakan Unity dan 3dsmax. 

5. Game berbasis kinect. 

6. Game ini untuk akan berkebutuhan khusus (ABK) tunagrahita 

kelas 1SD 
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Untuk menunjang pembuatan game ini penulis menggunakan 

3dsmax untuk pembuatan karakter 3D agar lebih manarik. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian pembuatan animasi pembelajaran olahraga 

untuk anak tunagrahita disekolah luar biasa ini adalah untuk membuat 

media animasi pembelajaran olahraga yang sederhana,interaktif,menarik 

dan bermanfaat bagi siswa tunagrahita khususnya kelas 1SD. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut ; 

1.Diharapkan dengan adanya game pembelajaran ini bisa membantu 

proses belajar anak-anak penyandang tunagrahita dalam 

mempelajari mata pelajaran olahraga 

2.Dengan adanya sistem game pembelajaran ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai sarana  untuk meningkatkan minat dan 

pemahaman  pembelajaran olahraga bagi siswa tugrahita 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang 

ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka sistematika penulisannya 

adalah sebagai beriktu : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman 
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judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata 

pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar 

gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan 

abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi. 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

B. Landasan Teori yang berisi pembahasan tentang Games,  

 education games (game edukatif),  Anak Tuna Grahita, Unity 

3D,  dan Kinect. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian 

yang dilakukan oleh penulis dalam perancangan dan implementasi 

game edukasi bagi anak berkebutuhan khusus tuna grahita. Agar 

sistematis, bab metode penelitian meliputi : 



6 

 

 

 

A. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Analisa Kebutuhan 

C. Metode Penelitian 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada 

pada penelitian serta hasil dari penyelasaian penelitian yang 

bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan 

jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. 

Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. 

3.   Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran 


