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ABSTRACT 
Objective: The fine motor skills are activities that trains smooth muscles of the fingers and 
hand in moving skills can provide the ability to improve physical skills involving the small 
muscles and hand. With this therapy the child is expected to be able to act therapy. The 
researchers' goal is Studying the effect of occupational therapy (diorama images) of fine 
motor skills for children of mild mental retardation in sdlb / c akw kumara ii surabaya 
Methods: Research design used in this study is Pre-Experimental Design One Group Pre - 
Post test design. Population studied 9 children by using sampling techniques saturate the 
entire sample taken 9 children. The instrument used is the observation sheet, statistical 
analysis using the Wilcoxon Signed Rank Test Test with significance level of p <0.05 with 
spss16. 
Results: The results after occupational therapy (Diorma Photo) obtained almost entirely 
classified as good by 7 respondents (78%) and none was classified as less as much (0%). 
Results of statistical tests Wilcoxon Signed Rank Test for fine motor show significant p value 
= 0.008 <α = 0.05 is no effect between occupational therapy (Diorama Figure) to increase 
fine motor skills in children with mental retardation mild grade 4 at the mild mentally 
disabled SDLB / C AKW kumara II surabaya. 
Conclusion: Given this research is expected to families and teachers need to play an active 
role in helping trains mentally retarded child and so do the skills well 
Keywords: fine motor, Occupational Therapy, Children's Mental Retardation. 
 
PENDAHULUAN________________ 
 Retardasi mental (Tuna grahita) 
adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang 
ditandai dengan rendahnya kecerdasan ( 
biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan 
sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-
hari (Santrock,2007). Retardasi mental 
digolongkan menjadi tiga kategori yaitu 
ringan (IQ 50-70), sedang (IQ25-50) berat 
(IQ 0-25) Kelemahan kecerdasan tidak 
hanya berakibat pada kelemahan fungsi 
kognitif tetapi juga berpengaruh pada 
sikap dan keterampilan lainnya kelemahan 
jiwa dengan intelegensi yang kurang 
(subnormal) sejak masa perkembangan 
(sejak lahir atau sejak masa 
anak).Biasanya terdapat perkembangan 
mental yang kurang secara keseluruhan 
gejala yang utama ialah inteligensi yang 
keterbelakangan mental (Maramis,2005). 
Adanya fungsi intelektual yang bermakna 
dibawah rata-rata menyebabkan gangguan 

dalam perilaku adaptifnya berfikir dan 
bersosialisasi (Kaplan,1997). Anak 
retardasi mental mulai mengalami 
keterlambatan motorik halus pada anak 
retardasi mental seperti pemahaman 
,berkomunikasi, cara menulis kalimat 
melakukan keterampilan ketidak mampuan 
untuk mengambil keputusan sendiri 
menangkap pelajaran,sosialisasi ,berbicara, 
penggunaan bahasa yang baik  
(Ariyana,2008). 
 Prevalensi retardasi mental pada 
tahun 2010 pada anak – anak di bawah 
umur 18 tahun di negara maju di 
perkirakan mencapai 0,5-2,5% di negara 
berkembang bekisar 4,6% Insiden retardasi 
mental di negara maju bekisar 3-4 kasus 
baru per 1000 anak dalam 20. 
 Berdasarkan hasil survey yang 
dilakukan oleh peneliti di SDLB bagian 
Tuna Grahita Ringan SDLB/C akw 
kumara II Surabaya pada tanggal 12 
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Desember 2012 didapatkan dari 9 orang 
siswa kelas empat diantaranya 6 siswa bisa 
melakukan motorik halus seperti menulis, 
menggambar, memotong dan menempel 
namun 3 siswa masih belum dapat 
melakukan tindakan motorik halus seperti 
menulis 
,menggambar,memotong,menempel 
namun  jika ada anak yang tidak mau 
melakukan kegiatan kita beri berupa riwed 
berupa bintang setelah itu anak mau 
melakukan sendiri (Rekamedik,2012). 
 Pada anak retardasi mental sekitar 
70% ialah dalam keterampilan gerak dan 
fisik yang kurang sehat kesulitan dalam 
komunikasi kemampuan menolong diri 
sendiri, bersosialisasi, berinteraksi dengan 
teman ,gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan, perawatan diri kurangnya 
perasaan dirinya terhadap situasi dan 
keadaan di sekelilingnya untuk memenuhi 
kelemahan hal kemampuan motorik 
halusnya maka sangat diperlukan 
dukungan dari lingkungan keluarga untuk 
merangsang kemampuan motorik 
halusnyam (Perdana,2010). 
 Perkembangan anak dengan 
retardasi mental yaitu memiliki prestasi 
sekolah kurang karena tingkat kecerdasan 
(IQ) di bawah 70 diantaranya  kurang 
percaya diri terhadap orang lain hambatan 
melaksanakan fungsi sosial seperti tidak 
mampu bergaul berkomunikasi secara 
wajar tidak mampu berpartisipasi berbagai 
hal dan lebih banyak tergantung pada 
orang lain secara berlebihan penampilan 
fisiknya yang belum perkembangan bicara 
terlambat dan motorik halus terbatas 
kurangnya berkemampuan intelektual dan 
keterbatasan motorik halus menyebabkan 
anak kurang mampu  melakukan 
keterampilan secara mandiri dan 
berinteraksi dengan teman karena tidak 
mampu melakukan sendiri dan harus 
bergantung orang tua dan orang lain 
(Amin,1995).  
 Rendahnya fungsi intelektual pada 
anak retardasi mental menimbulkan 
keterlambatan dalam proses kognitifnya 
sehingga berpengaruh pada rendahnya 

kesadaran dalam bereaksi selain itu, pada  
anak retardasi mental tidak memiliki daya 
untuk melakukan upaya usaha sendiri tapi 
mereka akan melakukan suatu tindakan 
apabila terdapat suatu dorongan yang 
berasal  dari luar dan perlu penanganan 
khusus (Yusuf ,2002). 
 Diorama gambar merupakan salah 
satu sajian pemandangan dengan ukuran 
kecil yang dilengkapi dengan gambaran 
unik dan perincian lingkungan seperti 
aslinya serta dipadukan dengan latar yang 
berwarna alami dan sesuai  pola atau corak 
tiga dimensi  suatu pemandangan yang 
dihasilkan dengan menempatkan objek dan 
tokoh  didepan latar belakang dengan 
perspektif sehingga dapat menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya sesuai dengan 
tahapan pertumbuhan dan perkembangan 
anak (Raemiza ,2010).  
 Diorama gambar termasuk dalam 
jenis media gambar tiga dimensi yang 
dapat membantu anak dalam memahami 
cerita karena lebih menarik perhatian 
mereka selain itu media ini dapat 
membantu siswa mengenal segala aspek 
yang berkaitan dengan benda dan 
memberikan pengalaman yang lengkap 
tentang benda penggunaan media diorama 
gambaran tuk belajar dan membentuk 
konsep tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan obyek baik ukuran 
dan .bentuk maupun manfaatnya untuk 
membuat sebuah pemandangan realistis 
keunggulan diharapkan dalam media 
diorama gambar ini anak mampu 
melakukan kegiatan pembelajaran dalam 
kreativitas menggambar.  Berdasarkan 
fenomena diatas  peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Terapi Okupasi (Diorama   
Gambar). terhadap Kemampuan Motorik 
Halus pada anak Retardasi Mental Ringan 
Kelas 4 di SDLB bagian Tuna Grahita 
Ringan SDLB/C akw kumara II 
Surabaya”. 

 
METODE_______________________ 
Penelitian ini menggunakan adalah Pre-
Experimental Desain One Group Pre-Post 
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test Design. Populasi yang dimaksud 
adalah  semua anak kelas 4 di SDLB/C 
akw kumara II surabaya dengan jumlah 9 
orang anak dengan tehnik sampling jenuh. 
Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah Terapi Okupasi (Diorama  Gambar) 
sedangkan variabel dependen adalah 
Kemampuan Motorik Halus Retardasi 
Mental. Media Observasi dibuat sendiri 
oleh peneliti Pengumpulan Data dengan 
Menggunakan Observasi  yang sudah 
disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Hasil 
penelitian dianalisis dengan menggunakan 
uji statistik Wilcoxon Sign Rank Test 
dengan tingkat kemaknaan  α < 0.05 
 
HASIL__________________________ 
Tabel  1 .   Distribusi Pengaruh Terapi 
Okupasi (Diorama Gambar) Terhadap    
Kemampuan Motorik Halus Anak 
Retardasi mental di SDLB/C  akw  
Kumara II Surabaya pada bulan Mei 2013 
 

 
Berdasarkan hasil penelitian pola 

makan pasien gastritis sebagian besar 
tergolong kurang yaitu sebanyak 24 orang 
(75%) dan sebagian kecil pola makan 
responden tergolong cukup sebanyak 8 
orang (25%). Frekuensi kekambuhan 
pasien gastritis hampir seluruhnya 
tergolong kekambuhan berat yaitu 
sebanyak 25 orang (78%) dan sebagian 
kecil tergolong kekambuhan sedang yaitu 
sebanyak 7 orang (22%). 
 Berdasarkan uji statistik wilcoxon 
Sign Rank Test untuk mengetahui 
pengaruh terapi okupasi (Diorama 
Gambar) terhadap Kemampuan motorik 
halus menunjukan hasil dengan 
signifikansi  ρ = 0,008 dengan derajat 
kemaknaan yang digunakan adalah α < 
0,05, sehinga H0 di tolak dan H1 diterima, 
artinya Pengaruh Terapi Okupasi 
(Diorama Gambar) terhadap Kemampuan 

Motorik Halus pada anak Retardasi Mental 
di SDLB bagian Tuna Grahita Ringan 
SDLB/C akw kumara II Surabaya 
 
PEMBAHASAN__________________ 
Kemampuan Motorik Halus Sebelun 
Diberikan Intervensi Terapi Okupasi 
(Diorama Gambar)  
 Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa hampir seluruhnya 
peningkatan motorik halus sebelum 
dilakukan terapi okupasi tergolong kurang 
sebanyak 7 responden (78%), dan tidak 
satupun tergolong baik yaitu sebanyak 0 
responden (0%) dari 9 responden. 
 Keberhasilan motorik halus pada 
anak retardasi mental berdasarkan 
penelitian (Sugito ,2008) sedangkan 
menurut  peneliti yang menunjukkan 
faktor – faktor yang mempengaruhi 
kemampuan motorik halus ialah  faktor 
genetik ,keadaan gizi,riwayat kelahilan 
,pola asuh,kesehatan,budaya dan sosial 
ekonomi, jenis kelamin. Sedangkan  
Faktor – faktor yang membantu 
kemampuan motorik Halus yang dilakukan 
menurut (Endah, 2008). Kematangan 
Kemampuan anak melakukan gerakan 
motorik sangat ditentukan oleh 
kematangan syaraf yang mengatur gerakan 
, Urutan Pada usia 5 tahun anak telah 
memiliki  kemampuan  motorik yang 
bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk 
mengkoordinasikan gerakan motorik 
dengan seimbang, Latihan Beberapa 
kebutuhan anak usia dini yang berkaitan 
dengan pengembangan motoriknya perlu 
dilakukan latihan dengan bimbingan guru.  
Banyak latihan motorik kasar maupun 
motorik halus. Motivasi yang datang dari 
dalam diri anak perlu didukung dengan 
motivasi yang datang dari luar, 
Pengalaman Perkembangan gerakan 
merupakan dasar bagi perkembangan 
berikutnya. Menurut (Sugeng ,2000 ) 
Dalam pemberian peningkatan  motorik 
anak akan lebih teroptimalkan jika 
keluarga dan lingkungan tempat tinggal 
anak dapat mendukung  karena untuk 
bergerak bebas dalam kegiatan sehari – 
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hari anak dapat  menjadi terarah dan  
menstimulasi perkembangan otot dan 
dapat melatih anak untuk mengembangkan 
kemandirian dalam motorik halus dengan 
latihan –latihan yang desesuaikan dengan 
usia  kemampuan. 
  Menurut (Rini,2007) yang sangat 
berpengaruh ialah dukungan keluarga 
dalam memberikan rangsangan 
pengembangan sangat diperlukan dalam 
peningkatan perkembangan seorang anak. 
Perkembangan motorik halus seorang anak 
merupakan koordinasi dari sistem saraf 
dan sistem ekstermitas yang memerlukan 
rangsangan. (Sutarmi ,2009). Dukungan 
keluarga menjadikan motivasi seorang 
anak dalam pencapaian tahap 
perkembangan. Selain itu, kebebasan anak 
sangat diperlukan dalam perkembangan 
motorik halus karena pergaulan dengan 
teman sebaya dapat menjadikan anak lebih 
percaya diri dalam melakukan kegiatan 
untuk meningkatkan sosialisasi dengan 
lingkungannya sehingga anak akan mudah 
untuk mencoba hal baru jika mereka 
mempunyai kenyamanan terhadap 
lingkungan sekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas, 
kurangnya dukungan dari orang tua 
memungkinkan anak retardasi mental 
menjadi tidak mandiri. Hal ini terlihat 
ketika dalam setiap aktivitas sehari-hari 
anak, orang tua selalu mengambil alih 
tugas-tugas yang seharusnya dapat 
dilakukan anak secara mandiri, seperti 
makan, mandi, dan berpakaian. Faktor lain 
yang menghambat perkembangan aktor-
faktor yang mempengaruhi perkembangan 
motorik adapun faktor terpenting yang 
mempengaruhi perkembangan motorik 
pada tahap ini jika anak fisik, kesehatan 
umum, dan kapasitas mental, di samping 
kondisi psikologis, serta faktor-faktor 
lingkungan hidup dalam kemiskinan dan 
kekayaan, dan faktor-faktor 
sosialisasi,pola asuh orang tua, kurang 
perhatian dan bimbingan orang tua dalam 
menjalani tugas perkembangan yang 
terkait dengan perkembangan orang tua 
selalu membantu dalam segala kegiatan 

yang mengakibatkan dalam kemampuan 
anak retardasi mental keterampilan selalu 
di bantu orang tua yang mengakibatkan 
anak kurang mandiri seharusnya anak 
harus dapat  dilatih sejak usia dini agar 
mandiri. 

 
Motorik Halus Pada Anak Retardasi 
Mental Sesudah Dilakukan Terapi 
Okupasi  (Diorama Gambar ) Pada 
Anak Retardasi Mental 
 Berdasarkan hasil pengukuran dan 
pengamatan kemampuan motorik halus 
sesudah diberi terapi okupasi (Diorama 
Gambar) pada anak retardasi mental 
menggunakan lembar observasi penilaian 
motorik halus dan pemberian stimulus 
menunjukan bahwa hampir seluruhnya 
kemampuan motorik halus sesudah 
dilakukan terapi okupasi tergolong baik 
sebanyak 7 responden (78%), dan tidak 
satu pun tergolong kurang yaitu sebanyak 
0 responden (0%) dari 9 responden. 
 Hasil penelitian diatas sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Marginingsih,2012) seseorang yang 
memiliki kemampuan motorik halus yang 
baik akan memudahkan dalam kegiatan di 
sekolah, rumah dan dipekerjaan  sehari  
hari misalnya memancing baju, memegang 
sendok dan garpu,semakin matangnya 
perkembangan sistem syaraf yang 
mengatur otot kemungkinan 
berkembangnya kompetisi atau 
keterampilan motorik anak adapun 
motorik halus dalam keterampilan seperti 
menulis ,menggambar, memotong   
,menempel ,melempar dan menagkap bola 
serta memainkan benda-benda atau alat-
alat mainan (Yusuf,2011). Disimpulkan 
bahwa terapi okupasi merupakan tempat 
menyalurkan hobi dan kreatifitas dalam 
mengolah gambar bagi anak retardasi 
mental dan kemampuan anak dalam 
melakukan tindakan sangat baik dalam 
mengeskpresikan diorama gambar. 
 Menurut (Nasir ,2011) Terapi 
berfungsi untuk mengembalikan fungsi 
fisik dalam melatih otot untuk 
meningkatkan ruang gerak sendi, kekuatan 
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otot, dan koordinasi gerakan. Mengajarkan 
aktivitas kehidupan sehari-hari. Anak 
dalam menyesuaikan diri sangat penting 
untuk mempermudah anak dalam 
melakukan terapi disekolah maupun 
dirumah dan dapat  Membantu 
menemukan kegiatan sesuai keingginan 
dan kondisinya anak tersebut (Muhaj 
,2009).Dalam aktivitas yang digunakan 
dalam terapi okupasi secara keseluruhan 
dapat mengekspresikan diri dalam   
menggunakan berbagai media dan bahan 
menjadi suatu karya seni untuk 
mengembangkan kemampuan motorik 
anak retardasi mental (Riyadi,2009). 
 Berdasarkan uraian diatas 
menunjukkan kemampuan motorik halus 
sebagai  bentuk untuk melatih anak dalam 
melakukan tindakan terapi okupasi yang 
dimana untuk melatih otot-otot agar 
memberi dorongan agar anak retardasi 
mental mau berlatih lebih giat sehingga 
dapat memandirikan anak. adapun terapi 
okupasi suatu jenis kegiatan yang 
dilakukan seperti latihan gerak badan atau 
pekerjaan sehari-hari valuasi kemampuan 
klien, inisiatif, tanggung jawab, kerjasama, 
emosi dan tingkah laku selama aktivitas 
berlangsung.  Dalam peningkatan motorik 
halus sangatlah penting peran orang tua 
dalam perkembangan motorik anak dan 
lebih ditekankan  pada proses gerak otot 
anak dalam melatih otot-otot dan sebagai 
aspek perilaku dan perkembangan  motorik 
itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan 
perilaku manusia. karena banyaknya faktor 
yang mempengaruhi  perkembangan  
motorik  lingkungan  fisik  aktivitas  fisik 
dan latihan secara teratur dapat 
meningkatkan kemampuan berpotensi dan 
berkonsentrasi,dalam menumbuhkan rasa 
percaya diri.Sikap anak akan tumbuh pada 
apabila diberi kesempatan untuk 
mengembangkan dan mengekspresikan 
kemampuannya. kemampuan anak dalam 
meningkatkan   ketrampilan   motorik   
halus  dengan   memberikan aktivitas . 
 

Pengaruh Terapi Okupasi (Diorama 
Gambar) terhadap Kemampuan 
Motorik Halus  
 Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan antara terapi okupasi (Diorama 
Gambar) terhadap kemampuan motorik 
halus pada anak retardasi mental ringan 
kelas 4 di bagian tuna grahita ringan 
SDLB/C akw kumara II surabaya dengan ρ 
= 0,008 dengan α < 0,05,sehingga H0 
ditolak dan H1 diterima, artinya ada  
kemampuan  motorik halus responden 
dalam kurun waktu 3 minggu meningkat 
setelah diberikan terapi okupasi (Diorama 
Gambar) melalui kegiatan terapi yang 
dilakukan untuk membantu anak yang 
mempunyai masalah dalam motorik halus 
pada anak retardasi mental dengan 
memberikan informasi dan meningkatkan 
pengetahuan keluarga serta melatih anak 
dalam kemandirian. 

Hasil penelitian diatas menurut  
(Sugiono,2003) salah satu faktor yang 
mempengaruhi kemampuan motorik halus  
anak salah satunya adalah pola asuh 
orang tua dan keluarga  seperti  
lingkungan keluarga sangat penting 
dalam memberikan bimbingan kepada 
diri anak dalam melakukan tindakan 
sehari-hari dan mampu mengekspresikan 
keinginan yang dimilikinya dalam usaha 
penyembuhan terhadap seseorang yang 
mengalami kelainan mental dan dapat 
memberikan  suatu  keaktifan  kerja  
dimana  keaktifan  tersebut  untuk  
mengurangi  rasa mengurangi rasa 
penderita terapi  yang  melatih  gerakan  
halus  dari  tangan  dan  integrasi  dari  
gerakan  dasar  yang  sudah  dikuasai  
melalui  menggambar. (Tarmansyah, 
2008) menyatakan bahwa, Terapi okupasi 
memberikan peluang dan kesempatan 
bagi anak-anak untuk mengembangkan 
bakat, daya, inisiatif, daya kreatifitas 
yang disesuaikan dengan  kemampuan  
individu, khususnya  anak  retardasi 
mental terapi  okupasi  memberikan ilmu 
di pendidikan  maupun keterampilan 
sehingga dapat  membantu  anak  
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retardasi mental dalam pengobatan  
fisiknya melainkan perbaikan segi lain 
seperti sosial dan emosi (Warsito, 2006) 
Beberapa pengaruh perkembangan 
motorik terhadap konsentrasi 
perkembangan motorik halus setiap 
individu memiliki perbedaan satu sama 
lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas melalui 
keterampilan motorik, anak dapat 
menghibur dirinya dan memperoleh 
perasaan senang saat bisa melakukan 
keterampilan sendiri. Melalui 
perkembangan motorik, anak dapat 
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan 
sekolah,serta anak dapat dilatih 
menulis,menggambar dapat  membantu  
seseorang anak  menjadi  mandiri  dalam  
beraktifitas  dan belajar.Adapun penilaian 
yang dilakukan secara langsung sesuai 
dengan item aktifitas sehari-hari yang 
telah ditentukan dalam lembar observasi 
sebagai instrument untuk menilai 
peningkatan motorik halus responden 
dengan post test  pada minggu ketiga 
sehingga dapat  disimpulkan bahwa 
dengan adanya intervensi terapi okupasi 
(Diorama Gambar) yang dilakukan 
kurang lebih 1 bulan serta dalam 
pengolahan diorama gambar jika anak 
mampu melakukan akan mendapatkan 
riwed berupa bintang yang dapat 
memberikan stimulasi yang signifikan 
dan hasil yang memuaskan dalam 
peningkatan motorik halus responden. 
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