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Dasarnya:

• Tiga keterampilan dasar (lokomotor,
nonlokomotor, dan manipulatif) inilah yang
selanjutnya menentukan mutu keterampilan
anak dalam olahraga yang bersifat
kecabangan (spesialisasi).



• Keterampilan manipulatif adalah bagian dari
keterampilan dasar yang harus dipelajari
anak bersama-sama dengan keterampilan
lokomotor dan nonlokomotor.

• berhubungan dengan benda di luar dirinya
yang harus dimanipulasi sedemikian rupa
sehingga terbentuk satu keterampilan.



Dasar manipulatif

Keterlibatan:
• koordinasi mata-tangan (pada saat

menangkap dan melempar bola)

• koordinasi mata-kaki  (pada saat menendang
dan menggiring bola).



Kedua koordinasi tersebut diperlukan kelak
pada saat anak terlibat dalam kegiatan
olahraga yang sudah terspesialisasi, seperti

• sepak bola,
• tenis meja,
• badminton, dsb.



Macam-Macam gerak Manipulatif

Dikelompokkan:
• melempar,
• menangkap,
• menendang,
• menggiring, dan
• memukul.



1. Melempar

Melempar adalah suatu keterampilan
manipulatif yang kompleks di mana satu
atau dua tangan digunakan untuk
melontarkan suatu objek menjauhi tubuh
ke ruang tertentu.



2. Menangkap

Menangkap adalah gerakan yang melibatkan
penghentian momentum suatu objek dan
menambahkan kontrol terhadap objek
tersebut dengan menggunakan satu tangan
atau dua tangan.



3. Menendang

• Menendang adalah suatu pola keterampilan
manipulatif yang menggunakan kaki untuk
memukul suatu benda.

Jenisnya:
• tendangan kura-kura kaki, yaitu tendangan

dengan bagian atas atau punggung kaki, dan
tendangan dengan bagian dalam kaki.



4. Menggiring

• Menggiring (bola) adalah keterampilan
manipulatif khusus yang berkaitan dengan
kegiatan menggerakkan suatu benda (bola)
dengan pengontrolan dan penguasaan yang
terus menerus.

• Keterampilan menggiring ini dibedakan
antara menggiring bola dengan kaki dan
menggiring bola dengan tangan.



Cara Menilai Hasil Belajar Gerak
Manipulatif

• mengamati langsung  penampilan  anak
ketika melakukan  keterampilan  tersebut  dan
rangkaiannya.

• kemajuan anak dalam gerak hanya dapat
dilihat melalui pengamatan yang
berkelanjutan.



• penilaian terhadap kemampuan psikomotor
anak dilakukan dengan tes penampilan atau
peragaan

• meliputi pengamatan terhadap gerak awalan,
gerakan utama, serta gerak akhir dari
keterampilan yang dinilai.



• Penilaian praktek menggunakan skala 1 – 5
1 = Gerakan yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep

2 = Gerakan yang dilakukan sebagian kecil sesuai dengan konsep
3 = Gerakan yang dilakukan sebagian sesuai dengan konsep
4 = Gerakan yang dilakukan sebagian besar sesuai dengan konsep
5 = Gerakan yang dilakukan sesuai dengan konsep


