
Aris Fajar Pambudi
FIK UNY



 Gerak motorik kasar yang melibatkan
bagian-bagian yang berbeda dari kaki,
tungkai, badan, kepala, tangan, dan lengan.

 Gerakan-gerakan yang memiliki pola-pola
khusus yang dapat diamati.



 Bagian dari gerakan berkelanjutan yang
dimulai sebelum lahir dan berlanjut selama
hidup.

 Terdiri atas 3 bagian:
◦ Lokomotor skills
◦ Nonlokomotor / body management skills
◦ Manipulative Skills



1. Locomotor Skills
2. Nonlocomotor Skills
3. Manipulative Skills



 Aktivitas perpindahan dari satu
tempat ke tempat lain atau
perpindahan titik berat badan
dengan telapak kaki meninggalkan
tempat.
 Contohnya: walking, running,

jumping (jauh dan tinggi), hopping,
leaping, skipping, sliding, galloping,
climbing.



 kemampuan yang stabil, gerakan
yang sedikit atau bahkan tidak
bergerak bila dipandang dari satu
pangkal gerak.
 Contohnya: bending, stretching,
twisting, turning, pushing,
pulling, lifting, swinging.



 Melibatkan kontrol objek utama
dengan tangan dan tungkai.
 Contohnya: throwing, catching,
kicking, striking, volleying, dribbling,
rolling.



REFLEXED AND REACTION

FUNDAMENTAL MOTOR SKILLS

SPORT SKILLS PROFICIENCY BARRIER

TRANSITIONAL SPORT SKILLS AND GAMES

SPORT, GAMES, AND RECREATIONAL SKILLS



 KGD merupakan kunci keberhasilan pembelajaran
 Jika KGD belum berkembang sebelum

pembelajaran formal, anak tidak dapat diharapkan
untuk mencapai pembelajaran formal dalam
sebuah bidang tertentu.

 Pengembangan KGD pada usia muda akan
membantu pembelajaran formal nantinya dalam
kehidupan ketika anak siap berkembang.



 Anak akan mengalami kesulitan
berkembang jika tidak diberikan kebebasan
untuk bermain di luar.

 Bukti-bukti memperlihatkan bahwa aktivitas
jasmani dapat meningkatkan sikulasi otak
dan tubuh, dsb.

 Kekurangan gerakan akan menyebabkan
perkembangan otot mata yang kurang
memadai yang dapat berakibat pada
kesulitan menulis.



 KGD memberikan dasar bagi banyak
aktivitas jasmani seperti bermain,
permainan, menari, olahraga dan aktivitas
luar ruangan.

 Memiliki KGD merupakan sebuah bagian
penting kesenangan berpartisipasi dan
ketertarikan sepanjang hayat dalam gaya
hidup aktif.



 KGD merupakan bagian integral dari
pengembangan jasmani anak, terutama pada usia 5
– 9 tahun.

 KGD akan memberikan anak sebuah platform
dimana mereka senang dan berpartisipasi dalam
aktivitas jasmani dan olahraga yang lebih luas
untuk kehidupan.


