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Abstrak 
Metode Montessori adalah sebuah metode pendidikan bagi anak yang dalam 

penyusunannnya berdasarkan pada teori perkembangan anak. Karakteristik dari metode ini 
adalah menekankan pada aktivitas yang dimunculkan oleh diri anak dan menekankan pada 
adaptasi lingkungan belajar anak pada level perkembangannya, dan peran dari aktivitas fisik
dalam menyerap konsep pembelajaran dan kemampuan praktis.

Metode montessori mempunyai beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan metode 
tradisional. Akan tetapi untuk bisa dilaksanakan secara optimal sebagai metode pembelajaran 
dalam pendidikan jasmani, ada beberapa hal dari motode montessori yang perlu dikembangkan 
lebih lanjut, diantaranya yaitu, unsur aktivitas fisik yang dilakukan oleh anak. 

Dalam pendidikan jasmani di TK ataupun di SD aktivitas gerak dasar fundamental 
sangatlah diperlukan untuk menujang pertumbuhan dan perkembagan anak. Dalam 
melaksanakan aktivitas ini perlu benar-benar diperhatikan oleh seorang guru penjas agar anak 
bisa melaksanakan aktivitas ini dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dari aspek 
psikomotor dan fisik, afektif serta kognitif bisa tercapai. 

PENDAHULUAN

Gerak merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi anak-anak, dengan gerak itulah 

mereka mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, termasuk emosinya, ataupun segala hal 

yang diinginkannya. Gerak menjadi sangat berperan ketika anak-anak mulai bisa berinteraksi 

dengan orang-orang yang ada disekitarnya, mulai dari orang tuanya, saudaranya, dan terutama 

dengan teman-teman sebayanya. Saat berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka biasanya 

mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk permainan-permainan yang  mereka susun sendiri 

aturannya, dari permainan kelompok sampai permainan individu. Tanpa disadari dan secara tidak 

langsung mereka telah belajar, terutama belajar gerak itu sendiri. 

Ketika anak mulai beranjak masuk kedunia sekolah, terutama di taman-kanak-kanak dan 

sekolah dasar, gerak masih mendominasi aktivitas sehari-harinya, masih berupa berupa kegiatan 

yang mereka mainkan sendiri sampai pada kegiatan yang sengaja disusun oleh pihak 

pendamping, dalam hal ini adalah guru. Kemudian dalam penyusunan kegiatan tersebut, 

biasanya para guru menggunakan acuan berupa kurikulum yang telah disusun. Dalam 
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kegaiatannya, di taman kanak-kanak dan sekolah dasar biasanya bentuk kegiatan yang dilakukan 

masih dikemas dalam bentuk-bentuk permainan ataupun bermain, dari kegiatan berbahasa , daya 

pikir dan keterampilan jasmani. 

Kurikulum yang telah tersusun biasanya menjadi bahan ajar para guru atau pendamping 

anak-anak di sekolah. Salah satunya adalah pendidikan jasmani, akan tetapi, berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan pada salah seorang guru ditaman-kanak dan guru pendidikan 

jasmani di sekolah dasar, dikatakan bahwa, melakukan pembelajaran di kedua tempat tersebut 

mempunyai karakteristik yang sangat khas, sehingga guru harus betul-betul mengetahui apa yang 

ada pada diri anak didiknya. Dalam pembelajaran penjas, banyak sekali ditemukan keluhan-

keluhan oleh guru terutama bila anak tidak mau atau tidak aktif mengikuti kegiatan yang telah 

ditentukan, reaksi yang ditampilkan anak tersebut diantaranya; menangis dengan alasan takut, 

diam saja, memisahkan diri dari kelompok, dan beberapa diantaranya melakukan kegiatan 

sendiri sesuai dengan apa yang senanginya. 

Menghadapi kedaan yang demikian, apa yang dilakukan oleh guru seharusnya bisa 

mengakomodir apa yang dibutuhan oleh semua anak, tanpa terkecuali, yaitu dengan mencoba 

untuk menyusun metode mengajar yang menarik yang bisa membangkitkan gairah siswa untuk 

mengikuti kegiatan tersebut, salah satu metode yang perlu dicermati yaitu metode Montessori, 

metode ini diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan anak yang sangat beragam di sekolah. 

METODE MONTESSORI 

Metode Montessori adalah sebuah metode pendidikan bagi anak yang dalam 

penyusunannnya ini berdasarkan pada teori perkembangan anak. Metode ini pertama kali digagas 

oleh seorang guru dari Italia yaitu Maria Montessori pada akhir abad 19 dan awal 20. Metode ini 

secara umum dilaksanakan di taman kanak-kanak  (preschool) dan sekolah dasar (elementary 

school). Karakteristik dari metode ini adalah menekankan pada aktivitas yang dimunculkan oleh 

diri anak dan menekankan pada adaptasi lingkungan belajar anak pada level perkembangannya, 

dan peran dari aktivitas fisik dalam menyerap konsep pembelajaran dan kemampuan praktis. 

(Wikipedia.com, 2007). 

Kemudian dijelaskan pula bahwa Filosofi dari Montessori adalah membangun ide bahwa 

perkembangan dan pola pikir anak berbeda dengan anak dewasa, mereka bukan miniatur orang 
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dewasa. Montessori menyatakan persamaan hak anak didik, maka anak akan belajar untuk 

berkembang sendiri menjadi dewasa, akan tetapi tetap dengan bimbingan dari guru. Montessori 

tidak begitu setuju dengan tes pengukuran kemampuan anak pada akhir masa persekolahan 

Karena hal ini akan mengganggu pertumbuhan anak sedari dalam. Umpan balik dan analisis 

kualitatif terhadap penampilan anak lebih di utamakan.

KEUNTUNGAN DAN KEKURANGAN METODE MONTESSORI

Menurut Lillard dalam Wikipedia (2007), yang mempresentasikan untuk pertama kalinya 

pandangan secara menyeluruh melalui penelitiannya yang membahas perbandingan antara anak 

yang diberi metode Montessori dalam pembelajarannya dengan anak tanpa pembelejaran 

Montessori. Dari penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa metode Montessori 

lebih baik dari sekolah umum yang pada beberapa area, tak hanya pada matematika dan bahasa 

akan tetapi juga keterampilan social dan kognitif. 

Pada seluruh dimensi, anak-anak pada sekolah dengan metode pembelajaran Montessori 

memiliki kemampuan yang relatif lebih baik. Seperti sebuah penelitian yang telah dilakukan 

secara acak pada anak di akhir taman kanak-kanak. Anak tersebut menampilkan hasil yang lebih 

baik pada tes standar yaitu membaca dan berhitung, demikian juga interaksi yang positif di 

taman bermain dan menampilkan  interaksi yang baik juga dengan lingkungan sosialnya 

demikian juga dengan kejujuran dan keadilan pada teman-temannya. Dari uraian dan pernyataan 

diatas kemudian dapat digambarkan bahwa metode Montessori mempunyai beberapa kelebihan 

ataupun keunggulan dibandingkan metode peembelajaran yang lain (tradisional), sehingga di 

bawah ini dapat digambarkan tabel tentang perbandingan metode Montessori dengan metode 

pembelajaran non montessori atau tradisional.

Tabel 1. Perbandingan metode pembelajaran Montessori dengan metode pembelajaran 
tradisional. (Montessori.edu.my, 2007)

Montessori Traditional

Emphasis on more cognitive learning and 
total development.

Emphasis on rote learning and social 
development.



4

Child-centred learning. Teacher-centred learning.

Child learns by handling objects and 
teaching themselves; individualised 
learning and auto-learning.

Teacher directs and dispenses learning.

Child completes "cycle of activity". Teacher determines activity cycles by set 
time.

Child has freedom to move and work 
within classroom.

Child assigned seat and follows specific 
class periods.

Planned environment provides self-
discipline.

Teacher instills discipline.

Emphasis on concrete learning. Emphasis on abstract learning.

Montessori programs, based on self-directed non-competitive activities, help 
children develop strong self-images of themselves and the confidence to 

face challenges and changes with optimism.

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan yang mencolok antara metode pembelajaran 

Montessori dengan metode tradisional, akan tetapi bagaimanapun metode ini mempunyai 

kelemahan. Berdasarkan kritik dari Kilpatrik dan Dewey dalam (wikipedia.com) dinyatakan 

bahwa metode Montessori tidak terlalu mengembangkan interaksi sosial dalam proses 

pengembangannya. Dewey juga menyatakan bahwa metode Montessori hanya terbatas pada 

unsur kreativitas anak, meskipun demikian Dewey dan Montessori setuju bahwa anak-anak 

membutuhkan pendidikan langsung, dan guru harus action untuk membantu proses 

pemebelajaran tersebut.

Adapun kritik lain terhadap metode montessori adalah permasalahan pemberian pekerajaan 

rumah (PR) bagi anak. Secara tradisional  PR diberikan sebagai sebuah aplikasi terhadap konsep 

yang telah diberikan oleh guru di sekolah untuk bisa diaplikasikan anak/siswa di rumah, akan 

tetapi pada metode Montessori, bila PR diberikan akan menimbukan kesulitas bagi anak untuk 

bisa menyelesaikannya karena berbagai macam perlatan yang ada atau yang digunakan saat 

pembelajaran sangat terbatas dimiliki oleh anak. Akan tetapi dari segi nilai pedagogis 

permasalahan pemberian PR inipun masih menjadi perdebatan yang sangat substansial.

METODE MONTESSORI SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN
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Dalam Wikipedia (2007) dinyatakan bahwa perjalanan hidup anak-anak menempuh periode 

sensitif di masa usia muda. Montessori mengatakan bahwa dari lahir sampai usia enam tahun, 

anak mempunyai daya serap tinggi ("absorbent mind"). Dalam periode ini anak mempunyai 

kemampuan yang tinggi untuk belajar dan beradaptasi dari lingkungan sekitarnya dengan 

sendirinya. Dimasa ini anak sangat mudah menerima sesuatu yang baru. Pendidikan Montessori 

yang baik ialah mereka yang dapat memaksimalkan pendidikan anak dengan mengenalkan 

bahan, alat dan kegiatan yang khusus dirancang untuk merangsang intelegensi anak.

Mendorong anak untuk memusatkan perhatian ke suatu kegiatan tertentu akan membuat ia 

mencapai kemampuan optimumnya dalam lingkungan di mana keindahan dan disiplin 

ditekankan dan dihargai. Secara spontan kesenangan akan belajar akan terungkap sewaktu si 

anak diberi kebebasan (dalam batasan tertentu) untuk menentukan keinginannya. Seorang guru 

Montessori harus terlatih sebagai pemberi fasilitas di kelas, selalu siap membantu dan 

mengarahkan anak. Tujuan mereka ialah merangsang keinginan anak untuk belajar kemudian 

mengarahkannya tanpa ikut campur dengan keinginan alami anak untuk belajar dan menjadi 

mandiri. Setiap anak akan belajar dengan aktivitas pribadinya dan belajar untuk mengerti sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya yang unik.

Segala suatu di kelas Montessori mempunyai manfaat dan tujuan khusus. Semua hal yang 

telah disiapkan ini dapat dilihat dan disentuh oleh anak. Semua perabotan dan peralatan 

diciptakan dalam ukuran kecil sesuai dengan ukuran anak dan mudah dijangkau. Kelas 

Montessori yang baik mempunyai lingkungan yang sibuk dan produktif dimana keceriaan 

timbul. Di dalam lingkungan yang diciptakan secara khusus ini kebebasan, tanggung jawab, 

perkembangan social dan intelektual anak secara spontan akan berkembang.

Sebagai contoh dalam suatu ruang kelas disana ada miniatur sebuah jalan raya, serta segala 

sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti kendaraan bermotor, polisi serta lampu traffic 

light, dalam proses pembelajaran anak dihadapkan pada sebuah kasus dimana pada saat akan 

menyeberang mereka menjumpai seorang cacat dengan memakai sebuah kruk untuk membantu 

berjalan, apa yang meski dilakukan anak untuk membantu seseorang tersebut menyeberang? 

Jawabannya ditentukan oleh anak itu sendiri, akan tetapi bila ada suatu hal yang kurang sesuai 

maka peran guru sangat penting untuk memberikan masukannya. Dapat digambarkan juga salah 

satu bentuk permainan yang dilakukan oleh anak-anak dengan alat yaitu hullahop (simpai), nama 

permainan tersebut adalah sistem tata surya, dengan bimbingan dan narasi dari guru anak 
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membuat lingkaran kemudian guru akan bercerita tentang system tata surya, pada suatu cerita 

anak diharapkan untuk bisa melakukan gerakan rotasi yaitu dengan cara memutarkan hullahop 

pada pinggangnya (Missbarbara.net, 2007).

Sekolah Montessori berusaha untuk mengajarkan anak rasa kekeluargaan dan membantu 

mereka untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dengan membentuk ikatan antara orang 

tua, guru dan anak, Montessori berusaha menciptakan lingkungan dimana anak dapat belajar 

untuk berdikari, menjadi bagian keluarga sehingga mereka dapat menyayangi yang lebih muda, 

belajar dari yang lebih tua, mempercayai orang lain dan belajar menjadi asertif bukannya agresif.

Sekolah Montessori berbeda bukan karena materi pelajaran yang dipakai di kelas saja. Tetapi 

kelas ialah tempat dimana anak ingin berada karena kelas adalah rumah kedua bagi mereka

(Geocities.com,2007).

MUATAN PENJAS BAGI ANAK TK DAN SEKOLAH DASAR

Pendidikan di RA/TK diarahkan kepada perkembangan keseluruhan pribadi anak, baik 

perkembangan rohaniah, maupun perkembangan jasmani, demi tercapainya manusia yang 

baik/sehat, (Depag RI, 2001: 1). Selanjutnya disampaikan bahwa pada usia 3-6 tahun, keadaan 

jasmani anak mengalami perubahan-perubahan yang pesat. Dalam beberapa bulan saja berat 

badan dan tinggi badannya terlihat sangat pesat, motoriknya, koordinasi otot-ototnya, kecekatan 

jasmaninya memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang mencolok. Dalam pelaksanaannya 

pengembangan jasmani anak, terdapat berbagai bentuk dan jenis kegiatan yang mempunyai 

tujuan umum. Tujuan umum tersebut dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut, (Depag, 2001: 

2):

a. Mengembangkan keterampilan motorik kasar secara efisien.
b. Menstimulir peredaran darah serta bekerjanya alat-alat dalam.
c. Menguatkan dan merangsang pertumbuhan otot-otot dan kerangka.
d. Mempertebal daya tahan terhadap penyakit.
e. Memperbaiki sikap badan, serta koordinasi otot-otot.
f. Memupuk keterampilan jasmaniah.
g. Mengembangkan perasaan diri yang positif (keberanian, ketabahan, kepercayaan 

pada diri sendiri, dsb).
h. Memupuk mental yang baik (kejujuran, sportivitas, disiplin, dll).
i. Mengembangkan kecerdasan, fantasi dan inisiatif.
j. Membantu perkembangan estetis (perasaan irama dan melodi).
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Dari tujuan diatas kemudian dirumuskan bentuk-bentuk aktivitas yang merupakan 

tingkatan kemampuan yang diharapkan dicapai, berikut ini diambil salah satu contoh bentuk 

kemampuann yang diharapkan dikuasai oleh siswa dari kelas B di TK, (Depdiknas, 2003: 46):

1) Merayap dengan berbagai variasi.
2) Merangkak dengan berbagai variasi.
3) Berjalan lurus, berjingkat, angkat tumit, menyamping, dengan rintangan, 

membawa cangkir berisi air, dsb.
4) Berlari lurus, berjingkat, angkat tumit, dsb.
5) Berjalan diatas papan titian.
6) Meloncat dari ketinggian 20-50 cm sambil menghadap kearah tertentu.
7) Melompat kedepan dan kebelakang kekiri dan kekanan dengan alat atau tanpa 

alat.
8) Melakukan lompatan dengan satu kaki (engklek) dengan alat atau tanpa alat.
9) Menendang dan memantulakan bola.
10) Melemparkan atau menangkap bola atau kantong biji (bean bag).
11) Menirukan gerakan binatang, tanaman dall.
12) Menggerakkan kepala, tangan, atau kaki sesuai dengan irama musik atau ritmik.
13) Bergerak bebas sesuai dengan irama musik.
14) Mengikuti berbagai macam permaian.
15) Senam dengan berbagai variasi.
16) Menari (melakukan gerakan-gerakan tari)
17) Menciptakan gerakan-gerakan untuk menggambarkan sesuatu tanpa bercakap-

cakap.

Sedangkan menurut Depdiknas (2006) ruang lingkup pendidikan jasmani yang 

disampaikan pada seluruh jenjang pendidikan (Sekolah Dasar dan Menengah) adalah sebagai 

berikut:

1. Permainan dan olahraga meliputi: olahraga tradisional, permainan, eksplorasi 
gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif, atletik, kasti, 
rounders, kippers, sepakbola, bolabasket, bolavoli, tenis meja, tenis lapangan, 
bulutangkis, dan beladiri serta aktivitas lainnya

2. Aktivitas pengembangan meliputi: mekanika sikap tubuh, kompoen kebugaran 
jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya.

3. Aktivitas senam meliputi: ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, 
ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya

4. Aktivitas ritmik meliputi: gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta 
aktivitas lainnya

5. Aktivitas akuatik meliputi: permainan di air, keselamatan di air, keterampilan 
bergerak diair,dan renang serta aktivitas lainnya

6. Pendidikan luar kelas: piknik/karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, 
menjelajah dan mendaki gunung

7. Pendidikan kesehatan meliputi: penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan 
sehari-hari, khususnya yang terkait dengan peawatan tubuh agar tetap sehat, 
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merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, 
mencegah dan merawat cidera, mengatur waktu istirahat yang tepat dan berperan 
aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Aspek kesehatan merupakan aspek sendiri 
akan tetapi secara implisit masuk kedalam semua aspek.

PENDEKATAN MONTESSORI DALAM PENDIDIKAN JASMANI

Pada masa sekarang ini televisi dan komputer menjadi konsumsi anak sehari-hari sehingga 

secara langsung akan mengurangi waktu anak untuk melakukan berbagai macam aktivitas 

terutama dalam bentuk bermain, Grazini dalam (Centurymontessori.com,2007) menyatakan 

adanya korelasi yang positif dari metode montessori untuk mengeliminir kecenderungan anak 

pada masa sekarang ini, Grazini menjelaskan bahwa montessori menggunakan istilah natural

gymnastics movement untuk menyatakan latihan yang esensial seperti berdiri dan berdiri dengan 

sikap yang baik, berjalan dan mengembangkan keterampilan gerakan berjalan, berlari, melompat, 

mengangkat sesuatu dengan berat tertentu, mengembangkan keseimbangan kekuatan,dll. Kita 

dapat menemukan berbagai macam aktivitas menurut Montessori dalam kegiatan sehari-hari 

anak seperti layaknya anak tersebut berkomunikasi menggunakana bahasa verbal, atau dalam 

istilah lain dinyatakan sebagai gera dasar fundamental anak. Melalui kurikulum pendidikan 

jasmani dan kesehatan, para siswa akan mengembangkan pemahaman atas pentingnya kebugaran 

jasmani, kesehatan dan faktor-faktor yang mendukung komitmen pribadi anak untuk melakukan 

aktivitas fisik dan memahami pola hidup sehat, mengembangkan keterampilan gerak dasar yang 

mereka punyai untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dalam hidup mereka.

Dalam pembelajaran Montessori baik pendidikan jasmani maupun seni sangatlah penting 

untuk mengembangkan kesehatan anak dan menerapkan jalan yang penting bagi perkembangan

anak terutama utuk menepelajari keterampilan baru. Penelitian yang dilakukan pada 

perkembangan sisetem syaraf menunjukkan pentingnya penyediaan pengalaman fisik dan kreatif 

untuk mengoptimalkan perkembangan otak.(Guelphmontessori.com,2007). Pengalaman fisik

(aktivitas menggunakan otot-otot besar), bila dilihat dari perbandingan antara metode 

pembelajaran Montessori dan tradisional yang telah disampaikan diatas sebenarnya tidak terlalu 

menonjol, maka dari itu dalam makalah ini metode Montessori akan dicoba untuk dikembangkan 

kearah pendidikan jasmani yang sesuai dengan muatan kurikulum baik di taman kanak-kanak 

ataupun sekolah dasar.
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Bila kita tinjau dari muatan kurikulum penjas yang ada di TK ataupun di SD kita akan 

menjumpai berbagai macam aktivitas. Diantaranya permainan dan olahraga, aktivitas 

pengembangan, ritmik, akuatik, senam,dll. Berbagai macam aktivitas tersebut kemudian kita 

coba kemas kedalam sebuah metode berdasar metode pembelajaran montessori. Salah satu 

metode pembelajaran dalam metode Montessori adalah metode sentral, yaitu, suatu metode 

pembelajaran yang mengedepankan/berpusat pada siswa, akan tetapi guru tetap berperan sebagai 

kontrol dalam kegiatan  anak tersebut (Christianti: 2006), berikut ini akan dijelaskan adaptasi 

dari metode sentral ke dalam suatu bentuk pembelajaran pendidikan jasmani di TK dan Sekolah 

Dasar, adapun penjelasan untuk metode yang telah diadaptasi itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam satu ruang kelas yang tersedia (apabila kita terapkan dalam pembelajaran penjas 

ruang kelas itu tidak hanya terpaku pada ruangan didalam kelas saja akan tetapi bisa saja 

dilakukan di halaman sekolah ataupun hall bahkan juga lapangan). Apabila dalam 

Montessori dibuat empat sudut dengan disediakan empat meja, maka dalam metode yang 

telah diadaptasi ini diganti dengan bentuk-bentuk permainan atau aktivitas lainnya dalam 

koridor pendidikan jasmani, yang tentunya sesuai dengan muatan kurikulum yang ada. 

2. Kemudian, apabila dalam metode Montessori, dalam kelas tersebut telah tersedia bentuk-

bentuk permaian yang mempunyai tujuan untuk pembelajaran tertentu misalnya, 

memindahkan alphabet, menggambar,abstraksi matematika, menulis dalam papan pasir 

yang telas disediakan, dll. Kemudian bentuk adaptasi dari pembelajaran ini adalah 

dengan mengganti bentuk-bentuk permainan tersebut dengan permainan atau game dalam 

wujud aktivitas fisik secara nyata, misalnya permaian beregu atapun permainan individu, 

adapun bentuk-bentuk permainannnya dapat berupa permainan dengan menggunakan 

rangakian simpai, kardus karton, bola besar dan kecil, tali, dll.

3. Guru hanya terlibat untuk memberikan pengarahan tentang cara atau bagaimana alat-alat 

tersebut dimainkan akan tetapi sebagai contoh kecil saja, kemudian biarkan anak 

berkreasi sendiri, untuk memperlakukan alat tesebut seperti apa, dan berikan juga 

kebebasan pada anak untuk memilih jenis permaianan yang akan dilakukan. Dengan 

catatan seluruh jenis permaian yan g disediakan itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh 

anak dengan baik, tanpa adanya dominasi pada salah satu bentuk permainan. Bisa juga 

dengann membagi anak kedalam bebrapa kelompok sesuai dengan jumlah permainan 
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yang ada, kemudian anak diberi kebebasan untuk bermain pada tempat yang telah 

ditentukan itu selkam waktu yang ditentukan oleh guru/pendamping juga, kemudian 

apabila waktu yang ditentukan telah habis, maka anak diberi waktu untuk mencoba 

bentuk permaian yang lain, akan tetapi cara ini dirasa kurang memberi kebebasan pada 

anak, dan cenderung mengaburkan metode Montessori yang sebenarnya.

4. Tahapan selanjutnnya yaitu kontrol dalam hal ini terutama memberikan penguatan pada 

anak yang berhasil sukses membuat, melakukan, dan bekerjasama dengan teman-

temannya dalam melakukan suatu bentuk permaian, adapun bentuk penguatan yang 

diberikan dapat beruapa penguatan verbal dan non  verbal. Dan apabila ada anak yang 

dirasa kurang mempunyai motivasi, keberanian, keyakinan, maka guru/ataupun 

pendamping diharapkan bisa cepat bereaksi untuk memberikan penguatan motivasi.

5. Satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh seorang guru penjas, biasanya anak akan 

lebih termotivasi melakukan suatu permainan bila didalamnya terkandung nilai 

kompetisi, hal ini tidak secara nyata disampaikan oleh Montessori dalam metode 

pembelajarannya, maka dari itu dalam kegiatan ini diharapkan seorang guru mampu 

menyusun berbagai bentuk permainan atau aktivitas fisik lainnya yang mempunyai nilai 

kompetisi, karena dengan aktivitas tersebut diharapkan anak akan menjadi lebih aktif 

dalam bergerak, bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya selin itu pula anak 

akan berfikir dan mencoba untuk memaknai setiap kegiatan yang ada dalam 

hubungannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta nilai-nilai social 

yang terkandung dalam aktivitas tersebut.
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KESIMPULAN 

Bermain merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak, dalam bermaian anak-

anak tersebut bisa mengaktualisasikan dirinya yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan, 

baik intelegensinya/kecerdasannya, afektif/ terutama jiwa sosialnya, dan terutama kemampuan 

psikomotornya. Akan tetapi setelah masuk kedalam dunia sekolah bentuk bermain yang sisajikan 

terutama dalam kemasan pendidikan jasmani, bisa saja menimbulkan ketidaksenangan, rasa 

takut, cemas, kurang percaya diri pada diri anak.

Dengan demikian guru/pendamping perlu mengusahakan bentuk-bentuk bermain/permaian 

yang bisa mengakomodir kepentingan ataupun kebutuhan anak, yaitu bermain sebagai media 

untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan tentunya  bentuk-

bentuk bermain itu sesuai dengan muatan kurikulum yang ada, sehingga guru tidak terlalu 

khawatir akan melenceng dari aturan yang telah ditetapkan

Adaptasi metode Montessori merupakan salah satu pilihan untuk mengatasi kekurangan 

yang dialami oleh guru selama melakukan proses pendampingan terhadap anak didiknya. 

Diharapkan adaptasi metode ini biasa memberikan pilihan  bentuk pembelajaran selain tentunya 

masih sangat banyak metode pembelajaran yang lain yang tentunya layak untuk dikaji. 
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