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Tinjauan Mata KuliahTinjauan Mata Kuliah

•• Masa TK : perkembangan fisik dan Masa TK : perkembangan fisik dan 
kemampuan anak berlangsung sangat kemampuan anak berlangsung sangat 
cepat. Perkembangan Motorikcepat. Perkembangan Motorik

•• Perkembangan motorik identik dengan Perkembangan motorik identik dengan •• Perkembangan motorik identik dengan Perkembangan motorik identik dengan 
perkembangan otakperkembangan otak

•• Perkembangan kognitif, sosial emosionalPerkembangan kognitif, sosial emosional

•• Perlu pengembangan dengan baik dan Perlu pengembangan dengan baik dan 
benarbenar



Tinjauan Mata KuliahTinjauan Mata Kuliah

•• Mata kuliah ini akan memberikan Mata kuliah ini akan memberikan 
wawasan tentang perkembangan wawasan tentang perkembangan 
motorik serta metode pengembangannya motorik serta metode pengembangannya 

•••• Merancang, melaksanakan dan menilai Merancang, melaksanakan dan menilai 
kegiatan pengembangan kemampuan kegiatan pengembangan kemampuan 
motorik anakmotorik anak



Topik Mata kuliahTopik Mata kuliah

•• Hakikat Perkembangan Motorik AnakHakikat Perkembangan Motorik Anak

•• Perkembangan Motorik AnakPerkembangan Motorik Anak

•• Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Masa Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Masa 
KanakKanak--KanakKanakKanakKanak--KanakKanak

•• Perkembangan Gerak Anak KecilPerkembangan Gerak Anak Kecil

•• Bentuk Gerak DasarBentuk Gerak Dasar

•• Kombinasi Gerak DasarKombinasi Gerak Dasar

•• UnsurUnsur--Unsur Kesegaran JasmaniUnsur Kesegaran Jasmani



Topik Mata kuliahTopik Mata kuliah

•• Pengembangan Fisik Motorik Melalui Pengembangan Fisik Motorik Melalui 
Permainan KreatifPermainan Kreatif

•• Aktivitas Ritmik AnakAktivitas Ritmik Anak--AnakAnak•• Aktivitas Ritmik AnakAktivitas Ritmik Anak--AnakAnak

•• Bentuk dan Jenis PermainanBentuk dan Jenis Permainan

•• Program Pembentukan Kesegaran JasmaniProgram Pembentukan Kesegaran Jasmani

•• Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian 
Program Kegiatan Motorik di TKProgram Kegiatan Motorik di TK



Hakekat Perkembangan Motorik AnakHakekat Perkembangan Motorik Anak

•• 5 tahun pertama adalah masa keemasan 5 tahun pertama adalah masa keemasan 

•• Keadaan fisik dan segala kemampuan Keadaan fisik dan segala kemampuan 
anak sedang berkembang dengan cepatanak sedang berkembang dengan cepat

•• Kemampuan fisik dan motorikKemampuan fisik dan motorik•• Kemampuan fisik dan motorikKemampuan fisik dan motorik

•• Kemampuan motorik Kemampuan motorik �� proses tumbuh proses tumbuh 

kembang kemampuan gerak anakkembang kemampuan gerak anak

•• Peningkatan keterampilan fisik Peningkatan keterampilan fisik 
berhubungan erat dengan kegiatan berhubungan erat dengan kegiatan 
bermainbermain



Perkembangan Motorik Anak TKPerkembangan Motorik Anak TK

•• Motorik adalah semua gerakan yang Motorik adalah semua gerakan yang 
mungkin dapat dilakukan oleh seluruh mungkin dapat dilakukan oleh seluruh 
tubuhtubuh

•• Perkembangan motorik Perkembangan motorik �� perkembangan perkembangan 
dari unsur kematangan dan pengendalian dari unsur kematangan dan pengendalian dari unsur kematangan dan pengendalian dari unsur kematangan dan pengendalian 
gerak tubuhgerak tubuh

•• Erat hubungan dengan perkembangan Erat hubungan dengan perkembangan 
pusat motorik di otakpusat motorik di otak

•• Perkembangan motorik baik akan Perkembangan motorik baik akan 
mempunyai keterampilan sosial positifmempunyai keterampilan sosial positif



Perkembangan Motorik Anak TKPerkembangan Motorik Anak TK

•• Tiga tahap perkembangan keterampilan Tiga tahap perkembangan keterampilan 
motorik anak usia dinimotorik anak usia dini

•• Tahap kognitif : anak berusaha Tahap kognitif : anak berusaha 
memahami keterampilan motorik serta memahami keterampilan motorik serta memahami keterampilan motorik serta memahami keterampilan motorik serta 
apa yang dibutuhkan untuk gerakapa yang dibutuhkan untuk gerak

•• Tahap Asosiatif : anak banyak belajar Tahap Asosiatif : anak banyak belajar 
dengan cara meralat olahan pada dengan cara meralat olahan pada 
penampilan atau gerakan akan dikoreksi penampilan atau gerakan akan dikoreksi 
agar tidak melakukan kesalahanagar tidak melakukan kesalahan



Perkembangan Motorik Anak TKPerkembangan Motorik Anak TK

•• Tahap Autonomous : gerakan yang Tahap Autonomous : gerakan yang 
ditampilkan anak merupakan respons yang ditampilkan anak merupakan respons yang 
lebih efisien dengan sedikit kesalahan. lebih efisien dengan sedikit kesalahan. 
Tahapan ini anak sudah menampilkan Tahapan ini anak sudah menampilkan 
gerakan secara otomatisgerakan secara otomatisgerakan secara otomatisgerakan secara otomatis

•• Pertumbuhan fisik anak diharpakan dapat Pertumbuhan fisik anak diharpakan dapat 
terjadi secara optimal karena secara terjadi secara optimal karena secara 
langsung maupun tidak langsung akan langsung maupun tidak langsung akan 
mempengaruhi perilaku anak.mempengaruhi perilaku anak.



Peran Kemampuan Motorik  Peran Kemampuan Motorik  

1.1. Perkembangan Fisiologis : meningkatkan Perkembangan Fisiologis : meningkatkan 
kemampuan paru jantung, memacu kemampuan paru jantung, memacu 
pertumbuhan tulang, reaksipertumbuhan tulang, reaksi

2.2. Perkembangan sosial emosional anak : Perkembangan sosial emosional anak : 
meningkatkan rasa percaya diri, mudah meningkatkan rasa percaya diri, mudah meningkatkan rasa percaya diri, mudah meningkatkan rasa percaya diri, mudah 
bergaulbergaul

3.3. Kognitif Anak : meningkatkan rasa ingin Kognitif Anak : meningkatkan rasa ingin 
tahu yang besar, menumbuhkan tahu yang besar, menumbuhkan 
kreatifitas dan imajinasi dan intelektual. kreatifitas dan imajinasi dan intelektual. 
Akan mengembangkan otak kanan dan Akan mengembangkan otak kanan dan 
kirikiri



Kemampuan Motorik Kasar dan Kemampuan Motorik Kasar dan 
Halus Anak TKHalus Anak TK

•• Perkembangan Motorik : proses seorang anak Perkembangan Motorik : proses seorang anak 
belajar untuk terampil menggerakan anggota belajar untuk terampil menggerakan anggota 
tubuh.tubuh.

•• Keterampilan lokomotorik : berjalan, berlari, Keterampilan lokomotorik : berjalan, berlari, 
meloncat, meluncurmeloncat, meluncurmeloncat, meluncurmeloncat, meluncur

•• Keterampilan nonlokomotorik (menggerakkan Keterampilan nonlokomotorik (menggerakkan 
bagian tubuh dengan anak diam ditempat) : bagian tubuh dengan anak diam ditempat) : 
mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, 
dan menarikdan menarik

•• Keterampilan memproyeksi dan Keterampilan memproyeksi dan 
menerima/menangkap benda, melempar, dan menerima/menangkap benda, melempar, dan 
menangkapmenangkap



Gerakan Motorik Kasar Anak TKGerakan Motorik Kasar Anak TK

•• Gerakan motorik kasar : kemampuan yang Gerakan motorik kasar : kemampuan yang 
membutuhkan koordinasi sebagian besar membutuhkan koordinasi sebagian besar 
bagian tubuh anak. bagian tubuh anak. 

•• Terbentuk saat anak mulai memiliki Terbentuk saat anak mulai memiliki 
koordinasi dan keseimbangan hampir koordinasi dan keseimbangan hampir koordinasi dan keseimbangan hampir koordinasi dan keseimbangan hampir 
seperti orang dewasa.seperti orang dewasa.

•• Melibatkan ototMelibatkan otot--otot tangan, kaki, dan otot tangan, kaki, dan 
seluruh tubuh anak. Gerakan seluruh tubuh anak. Gerakan 
mengandalkan kematangan dalam mengandalkan kematangan dalam 
koordinasikoordinasi



Gerakan Motorik Halus Anak TKGerakan Motorik Halus Anak TK

•• Gerakan motorik halus : gerakan melibatkan Gerakan motorik halus : gerakan melibatkan 
bagianbagian--bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan 
oleh ototoleh otot--otot kecil, seperti keterampilan otot kecil, seperti keterampilan 
menggunakan jari jemari tangan dan menggunakan jari jemari tangan dan 
pergelangan tangan yang tepat.pergelangan tangan yang tepat.pergelangan tangan yang tepat.pergelangan tangan yang tepat.

•• Ada dukungan keterampilan fisik serta Ada dukungan keterampilan fisik serta 
kematangan mentalkematangan mental

•• Berkembang mulai anak usia 3 tahunBerkembang mulai anak usia 3 tahun

•• Anak perempuan lebih suka pada motorik halus Anak perempuan lebih suka pada motorik halus 
dibanding dengan anak lakidibanding dengan anak laki--laki yang suka laki yang suka 
motorik kasarmotorik kasar



Perkembangan Motorik Anak 3 Perkembangan Motorik Anak 3 –– 4 tahun4 tahun

Motorik KasarMotorik Kasar

•• Menangkap bola Menangkap bola 
besar dengan tangan besar dengan tangan 
lurus didepan badanlurus didepan badan

•• Berdiri dengan satu Berdiri dengan satu 

Motorik HalusMotorik Halus

•• Mengunting kertas Mengunting kertas 
menjadi dua bagianmenjadi dua bagian

•• Mencuci dan Mencuci dan 
mengelap tangan mengelap tangan •• Berdiri dengan satu Berdiri dengan satu 

kaki selama 5 detikkaki selama 5 detik

•• Mengendarai sepeda Mengendarai sepeda 
roda tiga melalui roda tiga melalui 
tikungantikungan

•• Melompat sejauh 1 Melompat sejauh 1 
meter atau lebih dari meter atau lebih dari 
posisi berdiri semulaposisi berdiri semula

mengelap tangan mengelap tangan 
sendirisendiri

•• Mengaduk cairan Mengaduk cairan 
dengan sendokdengan sendok

•• Menuang air dari tekoMenuang air dari teko

•• Memegang garpu Memegang garpu 
dengan cara dengan cara 
menggenggammenggenggam



•• Mengambil benda kecil di Mengambil benda kecil di 
atas baki tanpa atas baki tanpa 
menjatuhkanmenjatuhkan

•• Menggunakan bahu dan Menggunakan bahu dan 
siku pada saat melempar siku pada saat melempar 
bola 3 meterbola 3 meter

•• Berjalan menyusuri papan Berjalan menyusuri papan 
dengan menempatkan 1 dengan menempatkan 1 
kaki di depan kaki lainkaki di depan kaki lain

•• Membawa sesuatu Membawa sesuatu 
dengan penjepitdengan penjepit

•• Apabila diberikan gambar Apabila diberikan gambar 
kepala badan manusia kepala badan manusia 
yang belum lengkap ia yang belum lengkap ia 
akan dapat akan dapat 
menambahkan paling menambahkan paling 
sedikit 2 organ tubuhsedikit 2 organ tubuh

•• Membuka kancing dan Membuka kancing dan kaki di depan kaki lainkaki di depan kaki lain

•• Melompat dng 1 kakiMelompat dng 1 kaki

•• Berdiri kedua tunit Berdiri kedua tunit 
dirapatkan, tangan di dirapatkan, tangan di 
samping, tanpa samping, tanpa 
kehilangan keseimbangankehilangan keseimbangan

•• Membuka kancing dan Membuka kancing dan 
melepas ikat pinggangmelepas ikat pinggang

•• Mengambar lingkaran, Mengambar lingkaran, 
namun bentuknya masih namun bentuknya masih 
kasarkasar



Perkembangan Motorik Anak 5 Perkembangan Motorik Anak 5 –– 6  tahun6  tahun

Motorik KasarMotorik Kasar

•• Berlari langsung Berlari langsung 
menendang bolamenendang bola

•• Melambungkan bola Melambungkan bola 
tenis dengan satu tenis dengan satu 

Motorik HalusMotorik Halus

•• Mengikat tali sepatuMengikat tali sepatu

•• Memasukkan surat ke Memasukkan surat ke 
dalam amplopdalam amplop

•• Mengoleskan selai di Mengoleskan selai di tenis dengan satu tenis dengan satu 
tangan dan tangan dan 
menangkapnya menangkapnya 
dengan dua tangandengan dua tangan

•• Berjalan pada garis Berjalan pada garis 
yang telah ditentukanyang telah ditentukan

•• Berjinjit dengan Berjinjit dengan 
tangan di pinggultangan di pinggul

•• Mengoleskan selai di Mengoleskan selai di 
atas rotiatas roti

•• Membentuk objek Membentuk objek 
dengan tanah liatdengan tanah liat

•• Mencuci dan Mencuci dan 
mengeringkan muka mengeringkan muka 
tanpa membasahi tanpa membasahi 
bajubaju



Perkembangan Motorik Anak 5 Perkembangan Motorik Anak 5 –– 6  tahun6  tahun

Motorik KasarMotorik Kasar

•• Menyentuh jari kaki Menyentuh jari kaki 
tanpa menekuk lututtanpa menekuk lutut

•• Mengayunkan satu Mengayunkan satu 
kaki ke depan atau ke kaki ke depan atau ke 

Motorik HalusMotorik Halus

•• Memasukkan benang Memasukkan benang 
ke dalam lubang ke dalam lubang 
jarumjarum

kaki ke depan atau ke kaki ke depan atau ke 
belangkang tanpa belangkang tanpa 
kehilangan kehilangan 
keseimbangankeseimbangan



Pengembangan MotorikPengembangan Motorik

•• Anak cerdas : bukan hanya lancar Anak cerdas : bukan hanya lancar 
membaca tetapi yang berkembang secara membaca tetapi yang berkembang secara 
baik seluruh kemampuan dirinya, baik baik seluruh kemampuan dirinya, baik 
aspek kognitif, moral, sosial emosional, aspek kognitif, moral, sosial emosional, 
dan fisik motorik.dan fisik motorik.dan fisik motorik.dan fisik motorik.

•• Pengembangan motorik/fisik anak Pengembangan motorik/fisik anak 
memerlukan arahan yang tepat .memerlukan arahan yang tepat .

•• Guru harus dapat merangsang minat anak Guru harus dapat merangsang minat anak 
untuk melakukan gerak dan keterampilan untuk melakukan gerak dan keterampilan 
olah fisik untuk dapat cerdas, mandiri, dan olah fisik untuk dapat cerdas, mandiri, dan 
sehat.sehat.



Peranan Guru Dalam Mengembangkan Peranan Guru Dalam Mengembangkan 
Motorik Anak TKMotorik Anak TK

•• Anak Tk masih perlu pengawasan dan Anak Tk masih perlu pengawasan dan 
bimbingan dari orang yang lebih tua. Cara bimbingan dari orang yang lebih tua. Cara 
belajar adalah meniru.belajar adalah meniru.

•• Guru perlu menentukan tingkat Guru perlu menentukan tingkat •• Guru perlu menentukan tingkat Guru perlu menentukan tingkat 
keberhasilan anak sesuai dengan keberhasilan anak sesuai dengan 
kemampuan anak. Guru harus tahu kemampuan anak. Guru harus tahu 
tingkat kemampuan anak didik.tingkat kemampuan anak didik.

•• Guru membantu mengembangkan tingkat Guru membantu mengembangkan tingkat 
minat dan percaya diri anak.minat dan percaya diri anak.



Yang dilakukan GuruYang dilakukan Guru

1.1. Menyediakan peralatan atau lingkungan Menyediakan peralatan atau lingkungan 
yang memadaiyang memadai

2.2. Memperlakukan anak dengan samaMemperlakukan anak dengan sama

3.3. Memperkenalkan berbagai jenis Memperkenalkan berbagai jenis 
keterampilan motorikketerampilan motorikketerampilan motorikketerampilan motorik

4.4. Meningkatkan kesabaranMeningkatkan kesabaran

5.5. Aktivitas fisik harus variatifAktivitas fisik harus variatif

6.6. Beri Aktivitas yang anak dapat menikmatiBeri Aktivitas yang anak dapat menikmati

7.7. Memberi arahan untuk dapat menerima Memberi arahan untuk dapat menerima 
kehadiran dan kerjasama dengan anak kehadiran dan kerjasama dengan anak 
lainlain



Peran Guru membiasakan anak Peran Guru membiasakan anak 
memakan makanan bergizimemakan makanan bergizi

•• Pertumbuhan fisik : proses metabolisme yang Pertumbuhan fisik : proses metabolisme yang 
memerlukan asupan oksigen dan zt gizi yang memerlukan asupan oksigen dan zt gizi yang 
baik.baik.

•• Kekurangan asupan gizi yang baik akan Kekurangan asupan gizi yang baik akan 
mempengaruhi pertunbuhan dan perkembangan mempengaruhi pertunbuhan dan perkembangan mempengaruhi pertunbuhan dan perkembangan mempengaruhi pertunbuhan dan perkembangan 
anak saat ia dewasaanak saat ia dewasa

•• Guru harus memperhatikan, membiasakan, dan Guru harus memperhatikan, membiasakan, dan 
memakan makanan yang baik dengan cara memakan makanan yang baik dengan cara 
menjadi model bagi anak didiknya. menjadi model bagi anak didiknya. 
Mempengaruhi, memotivasi bahkan memberi Mempengaruhi, memotivasi bahkan memberi 
contoh.contoh.



Tujuan Pengembangan Motorik Anak TKTujuan Pengembangan Motorik Anak TK

•• Standart Kompetensi TK : membantu Standart Kompetensi TK : membantu 
mengembangkan berbagai potensi anak baik mengembangkan berbagai potensi anak baik 
psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilaipsikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai--nilai nilai 
agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, 
fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk 
memasuki dikdas.memasuki dikdas.

•• Kompetensi Motorik : melakukan aktivitas fisik Kompetensi Motorik : melakukan aktivitas fisik •• Kompetensi Motorik : melakukan aktivitas fisik Kompetensi Motorik : melakukan aktivitas fisik 
secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan 
dan persiapan untuk menulis, keseimbangan, dan persiapan untuk menulis, keseimbangan, 
kelincahan, dan melatih keberanian; kelincahan, dan melatih keberanian; 
mengekspresikan diri dan berkreasi dengan mengekspresikan diri dan berkreasi dengan 
berbagai gagasan dan imajinasi dan berbagai gagasan dan imajinasi dan 
menggunakan berbagai media/bahan menjadi menggunakan berbagai media/bahan menjadi 
suatu karya senisuatu karya seni



Metode Pengembangan Motorik Anak TKMetode Pengembangan Motorik Anak TK

•• Metode dipilih sesuai strategi kegiatan, Metode dipilih sesuai strategi kegiatan, 
karena metode cara untuk mencapai karena metode cara untuk mencapai 
tujuan.tujuan.

•• Metode disesuaikan dengan karakteristik Metode disesuaikan dengan karakteristik 
anak TK, kemampuan motorik, gerak anak TK, kemampuan motorik, gerak anak TK, kemampuan motorik, gerak anak TK, kemampuan motorik, gerak 
kasar dan halus, mengelola, mengontrol kasar dan halus, mengelola, mengontrol 
gerakan tubuh dan koordinasi, gerakan tubuh dan koordinasi, 
keterampilan tubuh dan cara hidup sehat.keterampilan tubuh dan cara hidup sehat.

•• Tidak mengakibatkan cedera, rasa takut, Tidak mengakibatkan cedera, rasa takut, 
cemas.cemas.



Metode Pengembangan Motorik Anak TKMetode Pengembangan Motorik Anak TK

•• Memilih tempat dan peralatan yang tepatMemilih tempat dan peralatan yang tepat

•• Dapat memacu perkembangan anakDapat memacu perkembangan anak

•• Urutan langkah kegiatan yang pas dan Urutan langkah kegiatan yang pas dan 
runtutruntut

•• Urutan : Kegiatan pembukaan/awal Urutan : Kegiatan pembukaan/awal ��•• Urutan : Kegiatan pembukaan/awal Urutan : Kegiatan pembukaan/awal ��
kegiatan inti kegiatan inti �� kegiatan penutupkegiatan penutup

•• Guru menentukan evaluasi hasil belajar Guru menentukan evaluasi hasil belajar 
anak dengan menentukan dan anak dengan menentukan dan 
mengembangkan bentuk evaluasi untuk mengembangkan bentuk evaluasi untuk 
melihat kemampuan anak melihat kemampuan anak 



Modul 5 Kegiatan 1Modul 5 Kegiatan 1

•• BerjalanBerjalan

•• BerbaringBerbaring


