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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pendidikan inklusi sekarang ini tidak hanya 

diselenggarakan oleh jenjang pendidikan sekolah menengah keatas, 

sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar. Namun, jenjang 

pendidikan anak usia dini (PAUD) mulai banyak menyelenggarakan 

pendidikan inklusi. 

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang sistem pendidikannya 

menyesuaikan kepada kebutuhan khusus setiap anak yang ada di kelas, 

baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan 

inklusi sekolah harus mampu menciptakan dan membangun pendidikan 

yang berkualitas dan mengakomodasi semua anak tanpa memandang 

keterbatasan anak baik kondisi fisik, intelektual, sosial, dan kondisi 

lainnya. 

Istilah anak dengan kebutuhan khusus ditujukan pada segolongan 

anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikinan rupa dari anak 

rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial atau gabungan dari 

ciri-ciri itu dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk 

mencapai perkembangan yang optimal (Sunaryo dan Surtikanti, 2011: 1). 

Menurut Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 137 tahun 2014 pasal 1, Pendidikan Anak Usia Dini 

adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusi adalah upaya pembinaan 

yang ditujukan pada semua anak usia dini baik anak normal maupun anak 

berkebutuhan khusus dalam satu kelas melalui pemberian rangsangan 
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untuk membantu tumbuh kembang anak agar berguna untuk kehidupan 

mendatang. 

Lembaga PAUD inklusi dalam menerima peserta didik 

berkebutuhan khusus memiliki kriteria masing-masing. Jenis anak 

kebutuhan khusus yang umumnya diterima di PAUD inklusi antara lain 

hiperaktif, autis, kesulitan berbicara, kesulitan belajar, down syndrom, dan 

cerebral palsy. 

Pengertian cerebral palsy merupakan bentuk cacat yang 

disebabkan adanya gangguan yang terdapat di dalam otak, kelainannya 

bersifat kekakuan dan keluyuhan (Sujarwanto , 2005: 119). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pada bulan 

September tahun 2016 di PAUD Inklusi Saymara Kartasura tahun ajaran 

2016/2017, penulis menemukan permasalahan perkembangan pada siswa 

berkebutuhan khusus cerebral palsy. Permasalahan perkembangan siswa 

tersebut yaitu siswa mengalami hambatan pada perkembangan kognitif 

dan perkembangan motorik kasar. Pada perkembangan kognitif siswa 

mengalami kesulitan menghitung benda 1-10, menyebutkan lambang 

bilangan, dan mengenal konsep warna. Sedangkan pada perkembangan 

motorik kasar siswa mengalami hambatan dalam melempar bola secara 

terarah. 

Dari uraian di atas maka penulis mengambil langkah dengan 

penanganan anak cerebral palsy melalui permainan bowling. Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia boling adalah cabang olahraga yang 

berupa permainan dengan menggelindingkan bola khusus untuk 

merobohkan sejumlah gada yang berderet. Melalui permainan anak merasa 

nyaman, senang, melatih kesimbangan tubuh, dan mendapatkan 

pengetahuan. Penulis menggunakan langkah tersebut karena pada PAUD 

Inklusi Saymara Kartasura belum pernah melakukan penanganan anak 

cerebral palsy melalui permainan bowling. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis merasa 

termotivasi dan tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu: 
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“PENANGANAN ANAK CEREBRAL PALSY MELALUI PERMAINAN 

BOWLING DI PAUD INKLUSI SAYMARA KARTASURA TAHUN 

AJARAN 2016/2017”. 

B. Rumusan Penelitian 

Agar permasalahan pada penelitian ini dapat dibahas secara 

optimal, maka penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut: 

“Bagaimana menangani anak cerebral palsy melalui permainan bowling di 

PAUD Inklusi Saymara Kartasura Tahun Ajaran 2016∕2017?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana cara 

menangani anak cerebral palsy melalui permainan bowling di PAUD 

Inklusi Saymara Kartasura Tahun Ajaran 2016∕2017. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam pendidikan.  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

pengetahuan mengenai penanganan anak cerebral palsy melalui 

permainan bowling. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah sebagai berikut. 

a) Dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada anak 

cerebral palsy melalui terapi permainan. 

b) Sekolah dapat memberikan penanganan cerebral palsy melalui 

permainan bowling. 

2) Bagi Pendidik 

Manfaat bagi pendidik dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Dapat menambah pengetahuan pendidik mengenai penanganan 

anak cerebral palsy. 
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b) Memberikan solusi pada guru yang menemui kesulitan dalam 

menangani anak cerebral palsy. 

3) Bagi Anak 

Manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi anak yaitu sebagai 

berikut. 

a) Anak merasa senang dan tertarik dengan adanya permainan 

bowling. 

b) Dapat meningkatkan keseimbangan tubuh melalui permainan 

bowling. 

4) Bagi Orang tua 

Manfaat bagi orang tua dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Penelitian ini dapat digunakan untuk menangani permasalahan 

perkembangan pada anak cerebral palsy. 

b) Memudahkan orang tua dalam menangani anak cerebral palsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




