LAPORAN
PENGABDIAN PADA MASY ARAKA T
(PPM)

PELATIHAN KADER PAUD
SE-KELURAHAN SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN

Oleh:
Endang Rini Sukamti, M.S
Agus Supriyanto, M.Si
Lismadiana, M. Pd
Ratna Budiarti, M. Or

PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012
PPM DIBIAYAI DENGAN ANGGARAN DIPA UNY TA.f:IUN 2012
SK DEKAN NOMOR: 204 TAHUN 2012, TANGGAL, 1 JUNI 2012
NOMOR PERJANJIAN: ll58h/un34.16/PPM/2012, TANGGAL 1 JUNI 2012

ABSTRAK
En dang Rini Sukamti, dkk: Pelatihan Kader PAUD se-Kelurahan sidoagung Godean, Sleman.

.!

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk: rnemberi tambahan pengetahuan tentang
materilpengetahuan yang berhubungan dengan anak usia dini, rnenjalin keJjasarna antara UNY
dan pihak luar khususnya pendidik PAUD dan rnenyebarluaskan ilrnu pengetahuan dan teknologi
di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan PAUD .
Kegiatan pelatihan diikuti oleh 25 kader yang terdiri dari 5 PAUD yang terletak di wilayah
kelurahan Sidoagung.
Hasil yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan kader PAUD
se-Kelurahan Sidoagung Godean selarna 3 hari yaitu taanggal 2-4 Juli 2012 di balai desa
Sidoagung. Peserta pelatihan sangat antusias rnengikuti kegiatan tersebut karena banyak rnanfaat
yang bisa diperoleh. Materi yang diperoleh peserta antara lain pengetahuan tentang anatorni
masa kanak-kanak awal, aktivitas pembelajaran rnotorik kasar dan rnotorik halos, aktivitas fisik
anak usia dini. Selain materi teori peserta pelatihan juga rnemperoleh rnateri praktek.
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Hasil Evaluasi
I. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat sudah/belum* sesuai dengan

rancangan yang tercantum dalam proposal.
2. Sistematika laporan sudah/belum* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
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BABl
PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Seiring dengan perkembangan jaman, pendidikan anak usia dini di Indonesia
semakin menunjukkan eksistensinya. Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama
dalam pelaksanaan pendidikan usia dini. Lingkup PAUD pun semakin luas, hampir di
setiap wilayah di Indonesia terdapat lembaga PAUD.
Pendidikan usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan
pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar ke arab pertumbuhan dan
perkembangan fisik (koordinasi motorik kasar dan halus), kecerdasan (daya pikir,
daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan
perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan tahaptahap

perkembangan

yang

dilalui

oleh

anak

usia

dini

(http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan). Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan
anak usia dini maka penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan
dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Upaya PAUD
bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tetapi termasuk upaya pemberian gizi dan
kesehatan anak sehingga dalam pelaksanaan PA UD dilakukan secara terpadu dan
komprehensif (Depdiknas, 2002:5).
Mengingat usia dini merupakan usia yang sangat menentukan dalam
pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak, maka perkembangan anak dari
semua aspek harus dioptimalkan. Untuk ito peran pendidik dan orang tua sangat
dibutuhkan dalam PAUD. Pendidik atau orang tua dan orang dewasa lainnya perlu
memberi stimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran
yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Berkaitan dengan
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PAUD, terdapat beberapa masa yang secara langsung maupun tidak langsung
memengaruhi bagaimana seharusnya seorang pendidik menghadapi usia dini, antara
lain masa peka, masa egosentris, masa meniru,

masa berkelompok, masa

bereksplorasi dan masa pembangkangan.
Penyelenggaraan PAUD saat ini tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi
sudah masuk di wilayah pedesaan/kelurahan. Setiap kelurahan terdapat beberapa
pedukuhan yang menyelenggarakan PAUD. Hal ini tidak terlepas dari dukungan
pemerintah. Penyelenggaraan PAUD di pedukuhan biasanya dikelola oleh ibu-ibu
warga padukuhan dimana PAUD diselenggarakan. Ssebagai pendidik PAUD harus
memiliki pengetahuan mengenai anak usia dini sehingga potensi anak dapat
berkembang secara optimal. Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan
PAUD, maka tim pengabdi bermaksud mengadakan pelatihan dengan fokus tenaga
pendidik PAUD di kelurahan Sidoagung, Godean.

B. ldentifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan .analisis situasi dan landasan teori di atas maka dapat
diidentifkasikan beberapa masalah antara lain:
I. bagaimana proses pembelajaran pad a anak usia dini
2. bagaimana pendidik yang yang baik bagi anak usia dini
3. pengetahuan/materi apa yang harus dimiliki pendidik anak usia dini

C. Tnjuan Kegiatan
Tujuan diselenggarakannya pelatihan tenaga pendidik PAUD antara lain:
I. Memberi tambahan pengetahuan tentang materi/pengetahuan yang berhubungan

dengan anak usia dini
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2. Menjalin kerjasama antara UNY dan pihak luar khususnya pendidik PAUD
3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat,
khususnya yang berkaitan dengan PAUD

D. Manfaat Kegiatan
1. bagi peserta bertambahnya wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan PAUD
2. meningkatnya keijasama UNY dengan pihak luar
3. bagi tim pengabdi sebagai wujud pelaksanaaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
yaitu pengabdian pada masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka
Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses
perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia
dini berada pada rentang usia 0-8 tahun (http:www.naecyc.org). Pada masa ini proses
pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang
cepat dalam rentang perkembangan hid up manusia (Berk, 1992: 18). Proses
pembelajaran

sebagai

bentuk perlakuan

yang

diberikan

pada anak

harus

memerhatikan karkteristik yang dimiliki setiap tahap perkembangan anak.
Anak usia dini merupakan usia emas (the golden age) yang sangat potensial
untuk melatih dan mengembangkan berbagai potensi multi kecerdasan yang dimiliki
anak. Pemberdayaan potensi anak sebaiknya harus dikondisikan sesuai dengan
perkembangan dan tingkat kebutuhan anak secara individual. Sebab anak ti<!ak
dibentuk, melainkan dibiarkan membentuk sendiri konsep mereka tentang segala

i
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.
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sesuatu di sekitamya berdasarkan potensi yang dimiliki (Purba, 2007). Oleh
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karenanya memberi kebebasan kepada anak<lalam memilih sendiri aktivitas bermain,
merupakan

pemberdayaan

potensi

yang

dimiliki

anak.

Pembentukan

dan

pengembangan sumber daya manusia yang tangguh di masa yang akan datang tidak
dapat mengabaikan pendidikan anak usia dini. Sebab

pendidikan anak usia dini

berfungsi melejitkan kapasitas kecerdasan anak dan perkembangan lainnya dengan
memanfaatkan momentum masa emas perkembangan otaknya. Dengan demikian
pendidikan anak usia dini merupakan wahana strategis untuk memfasilitasi anak agar
banyak beraktivitas, bereksplorasi dan berfikir lewat bermain (Sukiman, 2006).
Pendidikan anak pada masa ini dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani agar ia memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan
selanjutnya.
Tujuan PAUD yang ingin dicapai adalah untuk mengembangkan pengetahuan
dan pemahaman orang tua dan guru serta pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan
dan perkembangan anak usia dini. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah:
(!) Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini dan

mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam perkembangan fisiologis
yang bersangkutan.
(2) Dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha
yang terkait dengan pengembangannya.
(3) Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan
anak usia dini.
(4) Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini.
(5) Dapat

memahami

pendekatan

perkembangan anak usia dini.

pembelajaran

dan

aplikasinya

bagi

I
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Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan
berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan
diri dengan lingkungannya. Secara khusus kegiatan pendidikan bertujuan agar:
(!) Anak mampu melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan Ciptaan Tuhan

dan mencintai sesame. Contoh : pendidik mengenalkan kepada anak didik
bahwa Allah SWT menciptakan berbagai makhluk selain manusia, seperti
binstsng, tumbuhsn, dan sebagainya yang semua itu harus kita sayangi.
(2) Anak mampu mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang
mengontrol gerakan tubuh gerakan halus dan gerakan kasar, serta menerima
rangsang sensorik (panca indera). Contoh: menari, bermain bola, menulis
ataupun rilewamai.
Beberapa fungsi
mengembangkan

seluruh

pendidikan anak
kemampuan

usia dini

yang

dimiliki

1)

untuk

sesuai

tahap

antara lain
anak

perkembangannya, 2) mengenalkan anak dengan dunia sekitar, 3) mengembangkan
sosialisasi anak, 4) mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, 5)
memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya, 6)
memberikan stimulus cultural pada anak. Selain itu, fungsi PA UD lainnya yang
penting diperhatikan, adalah: I) sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan
potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan
perkembangan fisik/motorik dan fungsi indrawi anak; 2)memberikan stimulus
pengembangan motivasi hasrat, dorongan dan emosional ke arah yang benar dan
sejalan dengan tuntutan agama; 3) stimulus pengembangan fungsi aka! dengan
mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat
mengintegrasikan pembelajaran agama dengan upaya mendorong kognitif anak.
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Adapun hubungan antara karakter anak usia dini dan fungsi pendidikan bagi
anak usia dini sangat jelas dan dapat dikategorikan, sebagai berikut: I) setiap anak
memiliki potensi (pembawaan) yang diberikan oleh pendidik pendidikan anak usia
dini.
A. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini

lstilah pendidik pada hakikatnya terkait sangat erat dengan istilah guru secara
umum. Guru diidentifikasi sebagai: I) orang memiliki kharisma atau wibawa hingga
perlu untuk ditiru dan diteladani; 2) orang dewasa yang secara sadar bertanggung
jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing anak; 3) orang yang memiliki
kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola
kelas, dan 3) suatu jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus.
Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal I ayat 6 dituliskan bahwa
pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
Selanjutnya dalam

ketentuan

umum dijelaskan

bahwa tenaga yang

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 pasal 40 Ayat 2, dinyatakan bahwa
kewajiban pendidik adalah : (I) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreasi, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara
professional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (3)member teladan dan menjaga
nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang
diberikan kepadanya. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, maka
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pendidik memiliki sejumlah kompetensi. Kompetensi sebagai agen pembelajaran
pada Pendidikan Anak Usia Dini meliputi: kompetensi pedagogis, kompetensi
kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi social ( Peraturan Pemerintah
No. 19 Tahun 2005: Standar nasional Pendidikan Bab VI).
Menurut Rogers dalam Catron dan Allen (1999:58), keberhasilan guru yang
sebenamya menekankan pada tiga kualitas dan sikap yang utama, yaitu: (I) guru yang
memberikan fasilitas untuk perkembangan anak menjadi manusia seutuhnya, (2)
membuat suatu pelajaran menjadi berharga dengan menerima perasaan anak-anak
dan kepribadian, dan percaya bahwa yang lain dasamya layak dipercaya membantu
menciptakan suasana selama belajar,_ dan (3) mengembangkan pemahaman empati
bagi guru yang peka/sensitifuntuk mengenal perasaan anak-anak di dunia.
Mengutip pendapat Catron dan Allen (1999:59) peran guru anak usia dini
lebih sebagai mentor atau fasilitator, dan bukan pentransfer ilmu semata, karena ilmu
tidak dapat ditrasnfer kepada anak tanpa keaktifan anak itu sendiri. Dalam proses
pembelajaran, tekanan harus diletakkan pada pemikiran guru. Oleh karenanya,
penting bagi guru untuk dapat: mengerti cara berpikir anak, mengembangkan dan
menghargai pengalaman anak, memahami bagaimana anak mengatasi suatu persoalan,
menyediakan dan memberikan materi sesuai dengan taraf perkembangan kognitif
anak agar lebih nerhasil membantu anak berpikir dan membentuk pengetahuan,
menggunakan berbagai metode belajar yang bervariasi yang memungkinkan anak
aktit' mengkonstruksi pengetahuan.
Guru yang baik untuk anak-anak memiliki banyak sitat dan ciri khas, yaitu:
kehangatan hati, kepekaan, mudah beradaptasi, jujur, ketulusan hati, sitat yang
bersahaja, sitat yang menghibur, menerima perbedaan individu, mampu mendukung
pertumbuhan tanpa terlalu melindungi, badan yang sehat dan kuat, ketegaran hidup,
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perasaan kasihanlkeharuan, menerima diri, emosi yang stabil, percaya diri, mampu
untuk terus-menerus berprestasi dan dapat belajar dari pengalaman ( Hymes, Read &
Patterson, Yardley dalam Catron dan Allen, 1999:59).
Peran guru dalam pendidikan anak usia dini antara lain dalam berinteraksi,

'<

pengasuhan, mengatur tekanan/stress, memberikan fasilitas, perencanaan, pengayaan,
mennagani masalah, pembelajaran dan dalam bimbingan dan pemeliharaan. Merujuk
Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 2005 Pasal I ayat I dinyatakan bahwa guru
adalah pendidik profesional yang tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi anak pada jalur pendidikan formal,
serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk Pendidikan
Anak Usia Dini.
Kompetensi akademik dan kompetensi profesional seorang guru merupakan
dua aspek yang terintegrasi, sehingga pembentukannya tidak dapat dipisahkan.
Sehubungan dengan itu, maka sosok utuh kompetensi guru PAUD meliputi
kemampuan mengenal anak secara mendalam, menguasai profil perkembangan fisik
dan psikologis anak, menyelenggarakan kegiatan betmain yang memicu tumbuh
kembang anak sebagai pribadi yang utuh, yang meliputi kemampuan merancang
kegiatan yang memicu perkembangan anak, mengimplementasi kegiatan yang
memicu perkembangan anak, menilai proses dan hasil kegiatan serta melakukan
perbaikan secara berkelanjutan.
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BABII
METOOEPENGABDL\N
A. Landasan Kegiatan
Progam Pengabdian Masyarakat Fakultas llmu Keolabragaan Universitas Negeri
Yogyakarta tahun 2010 tentang: Pelatihan Kader PAUD Se-Kelurahan Sidoagung
Godean.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah tenaga pendidik PAUD yang ada
di wilayah kelurahan Sidoagung, Godean yang terdiri dari 4 PAUD dengan jumlah
peserta 15 kader.

C. Bentuk dan Strategi Kegiatan
Bentuk kegiatan berupa pe1atihan bagi kader PAUD se-keluraban Sidoagung
Godean, Sleman. Kegiatan pengabdian berupa pelatihan tenaga pendidik PAUD
dilaksanakan selama 3 hari yang terbagi dalam beberapa sesi.berupa teori dan praktik.
No. Hari/Tanggal
1.

Selasa/
02- 7-2012

2.

Rabu/
03 -7-2012

3.

Kamis/
04-7-2012

Waktu
09.00- 10.00
10.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00-14.00
09.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00- 14.00
09.00-10.00
10.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00-14.00

Penyaji
Materi
Pembukaan
Endang Rini S, M.S
Anatomi dan Fisiologi
Istirahat
Tumbuh Kembang Anak
Endang Rini S, M.S
Perkembangan Motorik Hal us Lismadiana, M. Pd
Istirahat
Perkembangan Motorik Kasar Agus Supriyanto, M. Si
Perkembangan Motorik Kasar Agus Supriyanto, M. Si
Kebugaran Fisik
Ratna Budiarti, M. Or
Istirahat
Evaluasi
Tim

'

I

....

D. Penyelenggara (terlampir)

-:ij,:
•.'""•'

:_,_

1.

Kelompok PPM Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta

;,,;

2.

Tugas masing-masing anggota:
a.

Ketua Pengabdian, mengkoordinasikan pelaksanaan melalui lembaga FIK
UNY, LPM UNY dan Dinas Pendidikan dan Olahraga Sleman serta
sponsorship

b.

Anggota I dan II, mengurus perijinan, membuat jadwal kegiatan, koordinasi
dengan pihak-pihak terkait

c.

Mahasiswajurusan kepelatihan senam FIK UNY

E. Pelaksanaan, Lama Kegiatan dan Peraturan

Kegiatan Pelatihan Kader PAUD se-Kelurahan Sidoagung Godean Sleman
berlangsung selama 3 hari, tanggal 2-4 Juli 2012 bertempat di Balai Desa Sidoagung
Godean. Peserta pelatihan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 5 PAUD yang terletak
di wilayah kelurahan Sidoagung.

F. Anggaran dan Somber Dana (terlampir)

I.

Dana dari Program Pengabdian Masyarakat FIK UNY

2.

Dana bantuan dari sponsorship

.,.·
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BABID
HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Lama Pelaksanaal) Kegiatan PPM
Kegiatan Pelatihan Kader PAUD se-Kelurahan Sidoagung Godean Sleman
berlangsung selama 3 hari, tanggal 2-4 Juli 2012 bertempat di Balai Desa Sidoagung
Godean. Peserta pelatihan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 5 PAUD yang terletak
di wilayab kelurahan Sidoagung.

B. Kegiatan dengan pihak terkait
Kegiatan pelatihan ini merupakan salab satu wadah bagi tim pengabdi dan
para tenaga pendidik PAUD yang ada di wilayah Godean untuk menjalin hubungan
yang berkesinambungan. Sebelum kegiatan berlangsung perlu adanya koordinasi dari
berbagai pihak terkait, antara lain dari Prodi Pendidikan Kepe1atihan Olahraga,
Fakultas Ilmu Keolabragaan, Pendidikan Non Formal wilayah Sleman, Kelurahan
Sidoagung dan kecamatan Godean. Koordinasi tersebut berupa waktu pelaksanaan
kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dan sebagainya.

C. Hasil Kegiatan PPM

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 2-4
Juli 2012 beijalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Jumlah peserta
melebihi dari target yang direncanakan. Target awal hanya 15 orang temyata peserta
pelatihan mencapai 25 orang. Jumlab PAUD juga melebihi target semu1a hanya 4
PAUD se-kelurahan Sidoagung ternyata menjaadi 5 PAUD.
Peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut karena banyak
manfaat yang bisa diperoleh. Materi yang diperoleh peserta antara lain pengetahuan

12

tentang anatomi masa kanak-kanak awal, aktivitas pembe!ajaran motorik kasar dan
motorik halus, aktivitas fisik anak usia dini. Selain materi teori peserta pelatihanjuga
memperoleh materi praktek.

D. Faktor Penghambat
1. Waktu pelaksanaao kuraog lama, sehingga paara peserta merasa apa yaog
didapatkan belum optimal.
2. Dikarenakan waktu yang terbatas maka materi yang disampaikan menjaadi kuraog
lengkap.
Misal: Materi anatomi dilaksaaoakan namun materi fisiologi tidak dilaksanakan,
beberapa materi yang terkait dengan PAUD belum semua disajikan.

E. Faktor Pendukung

1. Peserta pelatihan merasa senang mengikuti kegiatan.
2. Kedatangan Tim PPM ditaoggapi dengao baik oleh tuao rumah dan peserta
3. Kegiatao sangat positif dao para kader PAUD berharap kegiatao dapat
dilanjutkao.
4. Peserta sangat aotusias dalam mengikuti kegiatao tersebut, dilihat dari kedataogan
peserta yang mengikuti kegiatan dari awwal hingga akhir kegiatao.
5. Jurnlah peserta melebihi target yaog semula direncaoakan 15 oraog menjadi 25
oraog.
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BABIV
KESIMPULAN

":'

:..:

A. Kesimpulan
Kegiatan pelatihan kader PAUD se-kelurahan Sidoagung berjalan dengan baik
dan lancar. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 2-4 Juli 2012 dengan
jumlah peserta sebanyak 25 orang. Pelaksanaan kegiatan bertempat di balai desa
Sidoagung Godean, Sleman.

B.

Saran
Kegiatan-kegiatan sejenis perlu dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk
menambah wawasan para kader PAUD sebagai bekal daalam rangka mengoptimalkan
potensi anak usia dini.

:I ~

14

DAFTARPUSTAKA

I

I

i

Education. Washington DC: NAECY
I i

Catron, Carol E. Dan Jan Allen. 1999. Pearly Childhood Curriculum: A Creative Play Model,

2nd Edition. NewJersey: Merril Pulb
------------------------------- 2002. Acuan Menu Pembelajaran pada PAUD. Jakarta:
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

http://www.naecy.org 2004 NAECY Early Childhood Program Standar, p2-3

ld:WV'I

TIM PENGABDI PPM

FIKUNY
1).

2).

Ketua Pelaksana
a. Nama dan Gelar Akademik

Endang Rini Sukamti, M.S

b. NIP

19600407198601 2 001

c. Pangkat!Golongan

Pembina/IVa

d. Jabatan/Fungsional

Lektor Kepala

e. Bidang Keablian

Kepelatihan Senam

f. Fakultas/Prodi

FIKIPKL

g. Waktu yang disediakan

5 jam/minggu

Anggota 1
a. Nama dan Gelar Akademik

Agus Supriyanto, M. Si

b. NIP

19800118 200212 I 002

c. Pangkat!Golongan

Penata Muda Tk I llllb

d. Jabatan!Fungsional

Lektor

e. B idang Keahlian

3).

f. Fakultas/Prodi

FIKIPKL

g. Waktu yang disediakan

5 jam/minggu

Anggota 2
a. Nama dan Gelar Akademik

Lismadiana, M. Pd

b. NIP

19791207 200501 2 002

c. Pangkat/Golongan

Penata!IIIc

d. Jabatan/Fungsional

Lektor

e. Bidang Keablian

4).

f. Fakultas/Prodi

FIKIPKL

g. Waktu yang disediakan

5 jam/minggu

Anggota3
a. Nama dan Gelar Akademik

Ratna Budiarti, M. Or

b. NIP

19810512 201012 2 003

c. Pangkat/Golongan

Penata Muda Tk 1/lllb

d. Jabatan/Fungsional

Tenaga Pengajar

e. Bidang Keahlian

Kepelatihan Senam

f. Fakultas/Prodi

FIKIPKL

5 jam/minggu

g. Waktu yang disediakan
5).

:;

Pembantu Pelaksana I
a. Nama

Dian Pujiningrum

b.NIM

1064221006

c. Fakultas/Jurusan!Prodi

FIK/PKL

d. Waktu yang disediakan

2 jam/minggu

e. Tugas dalam PPM

Membantu

surat

menyurat

dan

pelaksanaan kegiatan
6).

Pembantu Pelaksana 2
a. Nama

Muryanti Ardani

b.NIM

!064221056

c. Fakuitas/Jurusan!Prodi

FJK/PKL

d. Waktu yang disediakan

2 jam!minggu

e. Tugas dalam PPM

..

Membantu

surat

menyurat

pelaksanaan kegiatan

dan

RINCIAN ANGGARAN DANA PPM
FIK UNY TAHUN 2012
Dana:
PPMFIK
Dana Pendamping
Jumlah

No.

:"#;;,·

i

Rp 5.000.000,00
Rp 1.650.000,00
Rp. 6.650.000,00
Rincian

Jnmlah

I.

Kesekretariatan

Rp

500.000,00

2.

Bantuan untukPAUD

Rp

1.000.000,00

3.

Konsumsi

Rp

1.250.000,00

4.

Honorarium Pemateri 4 orang

Rp

2.600.000,00

3.

Honorariuin Mahasiswa 2 orang

Rp

300.000,00

5.

Transport Peserta 2 x 30 x Rp 20.000,00

Rp

1.000.000,00

Jumlah

Rp

6.650.000,00

JADWALKEGIATANPPM

'•;

No. Hariffanggal
Waktu
I. Selasa/
09.00- 10.00
02- 7-2012
I 0.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00 - 14.00
2. Rabu/
09.00- 12.00
03-7-2012
12.00-13.00
13.00-14.00
3. Kamis/
09.00 - I 0.00
04-7-2012
10.00- 12.00
12.00- 13.00
13.00- 14.00

Materi
Pembukaan
Anatomi dan Fisiologi
Isiirahat
Tumbuh Kembang Anak
Perkembangan Motorik Hal us
Istirahat
Perkembangan Motorik Kasar
Perkembangan Motorik Kasar
Kebugaran Fisik
Istirahat
Evaluasi

Penyaji
Endang Rini S, M.S
Endang Rini S, M.S
Lismadiana, M. Pd
Agus Supriyanto, M. Si
Agus Supriyanto, M. Si
Ratna Budiarti, M. Or
Tim
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NAMA

G\<A~

ANDA TANGAN

:;. ?d. I '7duv I

uNA.5/Jn

PAu11 f'vl e.UM-i
~<..

fb£
Sa!i-fem

Kent~nf¥1
26.
27.
28.
29.
30.

31.

33.

34.
35.

6.
37.

38.

40.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRGAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Cortlfi0o1tcr No. QSC 00693

~·

S:EilTIFIKAT
Nomor :004 /VII/Pel. PAUD//2012
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Uni~ersitas Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa:

NAMA
ASAL

: .MENUK SA.Tir.EM
: PAUD KENANGA

telah menglkutl keglatan PPM FIK UNY Pada: "Pelatihan Kader PAUD Se-Kelurahan Sidoagung Godean Sleman"
yang dlselenggarakan pada tanggal 2- 3 Jull 2012 selama 18 jam dl Godean Sleman
sebagai Peserta, dengan hasll Balk.

NIP 19600824 1986011 001

-

~--

-- ··-··----- ···---·-

~ -~-

...

--"

·-·,

"PELATIHAN KADER PAUD SE-KELURAHAN SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN"

No

Materi Kegiatan

Penyampalan Permen Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang
Standar anak Usia Din I
2. Masa Kanak-kanak Awal
3. Aktlvltas Pembelajaran Motorlk Halus
4. ,. Aktlvltas Pembelaiaran Motorlk Kasar
5. Penaenalan Anatoml
6. Aktlvltas Flsik
1.

lumlah

Alokasi Waktu

1,5 Jam
1,5 Jam
2Jam
2 Jam
2 Jam
9 Jam
18 Jam

* 1 jam =40 men it
Yogyakarta, 3 Jull 2012
Ketua 11m 9elaksana,

"'
•

Endang Rlnl Sukamti. M.S

19600407 198601 2 001

SURAT KESANGGUPAN
Bersama dengan ini, saya

: .. .W.1~0.0f:.'d(A.~~~........................................................... .

Nama
Tempat/ Tanggal Lahir

. ~linn ektm . l)o _JV\i

l97l .

. .. :~--~----: .. .':J-···············-·······················-················-········

.1P
()KK 'PD~ K sJctooqurn
..............................................................
'";/. ........................ .

Utusan
Alamat Kantor

······-·················································································

No telp. Kantor

....................................................................., ................. .

Menyatakan sanggup I tiduk oil 1ggup untuk mengikuti kegiatan "Pe/atihan Kader
PA UD Se- Kalurahan Sidoagung Godean Sleman " dari awal hingga akhir kegiatan pada

tanggal2- 3 Juli 2012.
Demikian surat kesanggupan ini saya buat dengan sebenamya.

B:E/ 0/

Yogyakarta, ........... ,// ........... , 2012

(.......\0..f. (0.~. ~0.~ ~ ....................)

'I

BIODATA PESERTA
PELATIHAN KADER PAUD SE- KALURAHAN SIDOAGUNG GODEAN
Nama Lengkap(gelar _iika ada): ....W:~~~~V\. ..•.•.............•.•.••.........•..•.....•.•••.........
1

Tempat/Tanggal Lahir

: .. \Y.\?0.~~0T9. .......~V/.. J~.~~

Agama

: ..\.?.~~---················ ·····················································

Utusan PAUD
Alamat Kantor

.........l.9.7..l.......................... .

:.'!Y..... P.~~---..D.~ . .K........S:0~.~-rg-··················

·····•·•········•·•·········•··········•·······•••••·················•··••••········

•······················· ····································-·······················

Telp. Kantor
Alamat Rumah

····················································································

: --~~:~?.(.~0.0.~....... s!0~~-~~----·~~~-~~----·············
····················································································

Telp. Rumah I HP

: .0..~2.:.~ ..'?..~'!.~.?.~.9..2, ..,......................................... .

Yogyakarta,

·:.:..,·· ............
·--~~-~ .. JoJOO.

---~

...... .

(......~..w...0.~#1!.~.~---·················)

I,
''

'

~

''!

,,

•·

I

i
i

I,\j
I'

I:

Gambar I. Peserta Pelatihan Kader PAUD se-Kelurahan Sidoagung Godean

Gambar 2. Pemateri Pelatihan Kader PAUD

I

I

I
I

I
I
I
i

Gambar 3. Peserta Pelatihan mengikuti Praktek Gerakan

Qambar 4. Peserta Pelatihan mengikuti Praktek Gerakan

Gam bar 5. Pemateri Memberi Intruksi Latihan

·\

Gam bar 6. Berbagai Gerakan yan,g dipraktekkan Peserta

'I~
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I. DAFTAR lSI ......................................................................................................... .
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6. AKTIVIT AS PEMBELA.IARAN MOTORIK KASAR ........................................... 29
7. GAMBAR ANA TOM£ TUBUH MANUSIA ............................................................. 34
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No

Waktu

Acara

Keterangan

Sen in, 2 Juli 2012
I.

09.30 -I 0.00

PEMBUKAAN

PANITIA

2.

10.00-10.10

BREAK

PANITIA

J.

0

10.10-11.10

SESI I

AGUS SUPRIYANTO, M.Si

4.

11.10~

SES111

EN DANG RINI SUKAMTI, M.S

5.

12.10-12.45

ISOMA

PANITIA

6.

12.45-13.45

SESI III

AGUS SUPRIY ANTO, M.Si

7.

13.45- 14.45

SESI IV

LISMADIANA, M.Pd

8.

14.45 ....

PENUTUP

PANITIA

12.10
-·

Selasa, 3 Juli 2012
I.

09.00- I 0.00

PRAKTEK I

ENDANG RINI SUKAMTI, M.S

2.

10.00-10.10

BREAK

PANITIA

0

10.10-11.10

PRAKTEK 11

RATNA BUDIARTI. M.Or

J.

4.

--·

11.10-12.10

PANITIA

PRAKTEK Ill

5.

12.10-12.50

!SOMA

6.

12.50-13.50

EVALUASJ/ PENUTUP

-

RATNA BUDIARTI. M .Or

--

TIM

2_
~ ~

'

I
I
SALINAI\I - ..

PERATURAN
MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2009
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka· pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2),
(3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal
23, dan Pasa124 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini;
Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom or 4301 );
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nom or 4496);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomoi 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Pembentukan Kat::net Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

I

!3

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTER! PENDIDIKAN
STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NASIONAL

TENTANG

Pasal1
(1) Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan nonformal yang
· terdiri alas :
·
a. Standar tingkat pencapaian perkembangan;
b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan
d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
(2) Standar pendidikan anak usia dinl. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009
MENTER! PEt-IDJDIKAN NASIONAL,

no.
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendi,dikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM
NIP 196108281987031003
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.....
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORATJEND~RAL '
· MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN r>'IENENGAH.
Gedung E lt 5, Komplek Depdlknas Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta i10270
ii (021) 5725610, 5725611, 5725612, 5725613,
Fax. (021) 5725606, 5725608

SURAT EDARAN
Nomor: 1839/C.C2/TU/2009
Perihal : Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kariak~Kanak
dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

Yang terhormat
Gubernur dan Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-karJal<
(TK) dan penerimaan siswa baru Sekol<lh Dasar (SD), dengan hormat,
kami mohon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
"
A. Penyelenggaraan Pendidikan TK
1. Dasar Penyelenggaraan Pendidikan TK

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990
ten tang Pendidikan Prasekolah.
2. Kebijakail Penyelenggaraari Penclidikan Ti<
a.· Undang-Undang Republik Indonesia Nom or 23 Tahun 2002
Pasal 9 ayat 1: "Setiap Anal< berhak memperoleh pendidikim
dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasarinya sesuai
minat dan bakatnya".
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
1) Pasal 28 (1) :"Pendidikan anak usia dini diselenggarak<'m
.
sebelum jenjang pendidikan dasar"..
2) Pasal 28 (2) :"Pendldlkan
.anak
usia
dini
dapat
diselenggarakan melalul jalur pendidikan
·
formal, nonformal, dan/atau informal".
.:3) .Pasal 28 (3) :"Pendidikan ahak usia dini Pildi:l jalur
· ·
·
pendidikar formal ·berbentuk Taman Kanak-

;-

kanak (TK), Raudhatul Athfal
bentuk lain yang sederajat".

(RA),

atau

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990
1) Pasal 1.1 : "Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani anak didik di luar lingkupgan
keluarga sebelum memasuki pendidikari dasar,
yang diselenggarakan di jalur pendi~Hkan
sekolah atau di jc;~lur pendidikan luar sekolah".
2.) Pasal L2 : "Taman Kanak-k!;l'nak adalah sa_lah satu bemtlik
pendidikan
prasekolah
yang
menyedia.kan
program pendicjikan dini bagi anak,usia,_eJ))p.?t.
· tahun sampai rriemasuki pendldikan das~f':
·.
3. Tujuan Pendidikan TK

a. Membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohalli
agar anak rnemiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut (Pasal 1.14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:
2.0 Tahun 2.003);
··
b. Mengembangkan kepribadiall dan potensi .diri sesuai dengan
tahap perkembangan peserta didik (Penjelasan Pasal 2.8 ayat ~
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2.0 Tahun 2.003);
j

c. Membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikapl
pengetahuan, keterampilan, dfin daya cipta yang diperluka~
oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkunganny~
dan untu_k pettumbuhan serta perkembangan selanjutnya (Pasa
3 Peraturan Pemerintah Repuqllk Indon('!sia Nolll.Qr_.27 Tahu

1990).

;

-,

.

...

'

4. Bentukdim Program PendidikahTK
a. TK. rnerOpa'l(a-~ satuan pendi'dil<an pada jalur formal'bag
anak usia 4. s;d 6 tahun (Pasa_l' L14 Undang-Undang Rep:utili
_Indo?:,~.fl<'l. -Nqrner ~OT9hun ~WR~ jo .. pa~_al 4 ~Y9.t,.-:t f\i:ra~ura_
Pem·e·n!1ta8 •Republik Indonesla4\lomor27•·Tahun 19-~0); . . ~
·
.

· "J":O·'f"' _,·.-.,.~ --

:

,:~;::".
~-~:

•

··

·.,

7""c"-·.-.~·: ·;
-~.

e·;

- ..

':",

-' :·
·.

b. Lama pelldidikan: 1 atau 2 t~1iun (Pasal 4 ayat 5 Undang
Undang Republik Indonesia Nornor27 Tahun 1990);

c Pendjai,kap,dJ-TK dlkelornpokka'fR.menjadi dua, yajtu:.
i) KelompokAuntuk anak usi<f'4cS tahun;
·
·
2) Kelompok i3 untuk anak usl<f5~6 tahun.

G'

I
!

'
d. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada butir di ttas
bukan me~upakan jenjang ya1;1g harus diikutl oleh setiap a ak
didik. Dengan kata lain, bahwa setlap anak didik dapat ber da
selama 1 (satu) tahun pada Kelompok A atau Kelompok B, atau
selama 2 (dua) tahun pada Kelompok A dan Kelompok B.
5. Peiaksanaan Pendidikan TK

a. Pengertian
· S.ebutan "Taman" pada Ja[Tlan Kanak-kanak mengand ng
makna "tf?mpat yang aman diin nyaman (safe and corritorta /e)
urituk beTrhain" sehingga pelaksanaan pendidikan di TK h rus
an
.mampu menciptakan lingkungan bermaln yang aman
nyaman sebagai wahana tumbuh kembang anak. Oleh ka fna
itu, guru. harus memperhatikan tahap tumbuh kembang a1nak
didik, kese. suaian. dail keama.nan alat dan saran\} bermairi, srrta
metode yang digunakan dengan mempertimbangkan wa tu,
tempat, serta teman bermain.
.

.

.

.

I

I
b. Penataan Llngkungan
Penataan lingkungan tempat anak bermain perlu diperhatikan
dan diperslapkan sebaik.:baiknya, agar tercipta rasa aman dan
nyaman, sehingga akan menumbuhkan keberanian anak untuk
memenuhi rasa ingln tahunya (self curiousity) dan keing1nan
untuk menjalin hubungan soslal dengan lingkunganriya .

. Ling.·kung~.IJ.Y.:Ing bersiht ~e.. r-t~t.,a ra.pi de.n.gan $.eritu.· ~a. n est·e~·ika,
·•· menarik dan teratur. akah, . menurnbuhkan . slkaj:J da.n ,peri aku
anak yang· konslsten. Lingkuiigan ·yang· kaya akari ~erit han
nilai-nilai religlus, sosial-budaya, pengenalan abjadt an ka,
bentuk, gambar, dan anekawarna akan mampu menurhbu~kan
min at anak secara _lebih. signlfikan. Perpustakaan henda~nya
dilengkapi dengan buku-buktl cerita, gambar~gambar •dan !rak
dengan berbagal permairian; model, peralatan untuk iberrhain
peran yarig ada di lingkuhgan anak juga akan mer\1lper~aya
imajinasi, kreativitas dan m~r:iJal anak dalam meng~~gpr.esikan
diri·
·
·
·
.
:
._,.

•

•

•

,

I

I

c. Prinsip
:
Pelaksanaah
pendidikan
di
;tK
menganut
prinsip: "~Ber!Jita
n
. - - ' .
:
.
', ·. -'" .
-·
- '
•
'-.l ,...
sambil Belajar dan Belajar · seraya Bermain". Berma n
merupakan cara terbaik v~t\Jk merigembarigkan_ ppten$i ~nak
didlk. ·. s'ebelum bersekolahi bermairi merupakidi 'ca:r~· alamiah
. · untuk: mehemukan llngkungah;
orang lain dan cJirlnY~
st:IJdid,'
.
.
~

~:·

-

Melalui peridekatan bermain, anak-anak dapat menge(l)bangkan
aspek pslkl~ dan fislk yang meliputi moral dan nilaHJila'i agcima,
soslal emosional, kognitif, bahasa, flslk/motorik, kemandirian

7

'

'
·--

..-....

dan seni. Pada prinsipnya. bermain mengan_cjuf\g .m~~na_ Xi':l~g
menyeriangkan, mengasikkari,'·tanpa ada paksaa'n dari luardiri
anak, dan lebih mementingkan proses mengeksplorasi potensi
diri daripada hasil akhir.

J

.I

Pendekatan bermain sebagai metode pembelajaran di TK
hendaknya disesuaikan dengan perkembangan t,Js.ia dan
kerri<Jmpuan -anak didik, yait0 secara berangsqt:pngsur
Oikembangk~l'n. dari berm ain sam~ll belajar (Lins!Jr berma\h .lebih
dominan) menjadi belajar seraya bermain (unsur belajar 'mulai
dominan). Dengan demikian anak didik tidak merasa canggung
menghadapi pendekatan pembelajaran pada jerijang•pendidikan
selanjutnya;
·
·

t

~
~

.l:•
.

:i

. :

. i

,,
<.

'

f·

!-

i

d. Piomgenalan Membaca, Menulis dan Berhitung
Pengenalan membaca, menulis dan berhitung . (callstung)
dilakuk<!n melalui •. pendekate~n ~yang sesuai dengan tah<IP
perkembangiih- iinak. Oleh kareria itu pendidikan 'dFtK tidak
dlperkenankah . mengajarkan materi calistung secara ·langsung
sebagal pembelajaran sendiri~sendiri (fragmented) kepada
anak-anak. Kohteks pembelajara.n. calishJf)g _di TK hendaknya
dilakukan dalam kerangka pemgembangan seluruh · aspek
tumbuh kern bang anak, dilaktikan_ melalui pendekatan .bermain
dan . disesuaikan
dengan · t\.lgas
perkembangan
aflak.
Menciptakan lingkungan yang ka'ya dengan "keaksaraan" ai<an
lebih mamacu kesiapan anak untuk memulai kegiatan calistung;

I
;.

e. Pengenalan Bahasa Asing
Kegiatan berbahasa pada anak dimulai dari konteks lingkungan
terdekat. · ·· Penggunaan
bahii!;a
ibu
rilerupakan
awal
perkembangan kemampuan berkomunikasi secara lisan atau
.. ..
v.erbal dan tulisan.
Apabila akan melakukan pengenalan bahasa asing di TK perlu
inempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
·.. ·
i} Dllaf<ul<Ciri aalam'situasi alainl~~; bukan situasLkeli'!$,.bersifat
. . indivic!iJCII ~t§!U kelomP.ok ke_cll,~
. _ _ .
,..· .•
2) Bersifafpehgenalan kosa kata;aan pengucapannya;
3) Tidak rnengurangi kec;intaalj: terhadap bahasa. Indonesia,
}qq'hasa· ibu:ata_u.bahasa daeriih:;· ·: · ..• ...· _·,... - _. - · .. · ·
4) Sesuaidengan sitOasldan koiioisi
wilayah seteriip'ilt.
.
.
.
Penggunaan I:>Clhasa asing dengan,• maksud hanya untuk mencari
"prestise" dan mengabaikan kepatutan ·pacta perkembimgan
anak tidakdiperkenankan.

.i

-

i.

.: ~ ':

;._',.

: ~!

:.-! ~

;

.' .

,,_- ..

__

·,.: ~J~~~,~-~;

'

, I

:;-.. .

'$

VI
;;_:,

·J'

llI

f. Pekerjaan Rumah (PR)
. <·
......
Pada usia 4 s;cl 6 tahun, kebutuWim anak untuk:;bermain dan
bersosialisasr iebih penting diba.fltHngkall dengan'''keman:ipui:m
skolastik. Oleh karena itu, pendidlkan di TK tidak diperkenankan
memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada anak didik dalam
bentuk apapun.
·

I

g. P~rpisahan .. ·..
. 'r
.
.
..
:·· .. ·
I
Perpisahan TK .. seyogianya Cirtnanfaatkan unti.Jk · mehjalin
komunlkasl da:n. m(:mciptakan linggungan y1:1ng rneP(dlfkU:h9 bagi
tumbuh ke(iibang · anak. Perpis?Jian hendaknya dlrnahfaijt,l<an
sebagai media silaturahmi, an tara anak didlk; guru, orang,tua I
dan masyar.akat.
Perpisahan ,bukan. untuk menlngkatkanl
prestise TK maupun orang tua. Oleh karena itu kegiatan.
seremonial seperti wisuda .den!;Jan menggunakan toga · tidak:
perlu dilakukaii.
·
•
· ·
· ·
·
·
·

6. Pembinaan Kelembagaan
Undang-Undang Republik Indonesia Ncimor 20 Tahuri 2003 pasal
28 a~~at 3 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia l'!omor 27
Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 menetapkan, batiwa Tk merupakan
··
pendidikan anak usia dini pad a jalur pendidikan formal.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kbta
diharapkan:
·
· ·
·
a. Tiqak mengubah status kelembagaan pendidlkan . TK yang ;
merupakan jalur pendidikan formal menjadl jalui' pendidi)<an
non formal, ·
·
· ·
· ··
,,
b. Memastikan bahwa pengelolaan .dan .pembinaan perididikarf[JKL. ·· ·.
tetap berada dijalur pendidikan formal.
·· · · · · ·

B. Penerimaan Siswa Baru SO

-;·

1. Dasar Kebijakan
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nom or 20 Tahuri : 2,90~
, .
Jentang Sister;n:Pendidikan Nasio~!J'.;
· .. · .
· ;;<.;;j;;;·;:1;:;t~Zt::
. b. per:aturail P~tne,rintah Republik I1Jponesia Nom.or !'f?;:'Ji~h9n:;2{q.p~·.
tentang·
WaJ'ib
BelaJ··ar·
···· >•··.,...,..,.,, ,.,... ,_.,.,
·.·
•,
-'
. -. ·._ ·-·_
(
-·:: .·
'
. ' -':-.::::_~~-:~:.'~_--:·:·'.. :;-!_,_-:- :-~·-'·
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Repi.Jb)i~. Iiiqqh~$ia
~omor 19 Tahu~ 2007 tentang St.ardar Pengelol9?1"1t~Mq(d[R,ati ··
<ileh Satuan Pendidlkan Dasar dari Menengah.
· ··· · · · ·· ···

· . ·. ·' :

I

'

~

I

;.r.•

2. kebijakiln R~'rf~tirriaan Siswa:aaGU;§o

cal~n

sekurang-k~rangny~· 6

Kriteria
keseita didik SD/MI be;usia
(enam) tahun, pengecualian terhadap usia peserta didik yang
kurang dari 6 (enam) tailun dilakwkan atas dasar rekomendasi
tertulls, pfjr;i' Plhak yang .. berls:p)lipeten, . :seperti ](ons~lor
sekolailVmar;fr~sah, inaupun psikcilog' (:Lartll)il:ari<PerS~t~tani'ME'i'~t~~t.
•·
-._, -- :---_... , ____ ._,_,_ •
...... _ . . . .
PerJdidika;ri:,:.rrsJ~:h~l Republik Jndb'0esia Nomor: 19· 'fahun zooT
An:gka4,a.i)a) .. ·
·
-'·.!\~.,;:· \•
·.···
·;· ;]··
·_-·_-

·,-•

J"•

--~:

... •--:-·.-

-

-• •

-·-

~

~-·-.:.!;:t-'·.1-,

.,.~-.,,,_.

!

0/eh karen a itu, setiap sekolah dasar (SO) wajib .menerima pe:Sert9
did.ik tappa meiEilL!J. tes ;masu~ d<jrl ~¢tap me;iTiPfiQritaskan :[:i'a'di:t
anak-anak Yang berusia 7 s~d. 12 tahwn dari lingkungansekitarhy;:i
tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang
bersangkutan.
·
.

.

- --

.. -- . .

.

Ketentuan dalam surat.edaran ini agar dapat':dilaksanakail
mestinya.

·.

·,

1

;

sebagatm·ah~

Atas perhatian Saudara kar'ni uc'apki'm terirria kasih.

·. •···. ·. ..f~'fipta.1 23
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,. g
.· J~.·rel$:~t'.W.·
'
r.Jende. raJ, <:
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·
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.
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·

Pr$-(:",$uyanto, Ph.D.

.w~no 9()6.~7:? .. .,

Te'mbUsan disampaikan kepada Yth.:
· ,x: ·
1. Menteri Pendidikan Nasional;
••
2. .S~kr(:!tarisJenderal. D~ptji~r;J~~).:
. ... ·). ;;i,i;,.
. 3. ilrrspektur Jend~rai'Depdlkn:a:sr·: ; '. .... r;·~ <J.<i:f: . .

;•:'
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4, .·. J:iir~ktur Jen?·~r~J ·~~ritl~du<~:n;No it.t=br'i\i~ti~~~~~f~rrrta1/
1

· 5. · Sekretans DrtJen Mandrkdasmen; ·

., T':·
Ai~:
7. 'Kepala DifJ<JSP)3oi:!)tlikC1n ProVinsi;'
..• , . ·;~,.
· 8. Kepala Dlnas Pendidikan Kabupaten/kota•;• ·

.6 .. [Jirektur Per:ribiriaari 'rK)fan· SDI· '·

·.

~- •': • 0 •••
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CUPLIKAN
PERATURAN PEMERINTAH ~EPUBLJK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasa11
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenfkota, penyelenggara
pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
·pendidikan nasional.
·

2. Penyelenggaraan pendidikan adalat kegiatan pelaksanaan komponen
sistem pendidikan pada satuan a tau program pendidikan pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat
berlang_sung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam)
tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan
untuk ·membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut.
.
4 .. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah
. sg,tu ben.tuk satuan pendidikan anak usia dini pad a jalur pendidikan
formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak

berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
5. Raudhatul Athfal, yang se!anjutnya disingkat RA, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
forrrial yang menyelenggarakan program pendidikan dengan

kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Dst ..... sd '46
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. BAB II
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 2'
Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
a. Pemerintah;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupatenfkota;
d. peri.yelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
e. satuan atau progiam pendidikan.
·

BAB III,
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Urnurn
Pasal 60
Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan-menengah; dan
d. pendidikan tinggi. ·

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 61
(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal
sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan
tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki
pendidikan selanjutnya.
(2). Pendidikan anak usia dini bertujuan: .
a. membangun landasan bagi berkembar.gnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehar, berilmu, cakap,
kritis, kreatif, ino~atif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
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b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, i.ntelektual, emosional,
kinestetis, dan social peserta didik pada masa emas pertumbuhannya
dalam lingkunga,~ _!:>ermain yang edukatif dan menyenangkan.

r
ij

Pasal 62
(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk
TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
· (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua)
tahun.
(3) TK, RA,_ atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk
lain yang sederajat.
Paragraf 3 ,
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 63
Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Pasal 64
(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini
dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini
dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sa.tuan pendidikan yang
secara- khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.
(3) Keputusan penerirnaan calon peserta didik menjadi peserta didik
dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipirnpin o1eh
kepala_ satuan pendidikan.
Pasal 65
(1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik
pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
(2)"Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan
s·ebagaiinana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuah pendidikan
yang bersangkutan.
Paragraf4
Program Pembelajaran
I"asal 66
13
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Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
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(1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk
dikembangkan untuk mempersiapkan peserta
MI, ata,u bentuk lain yang sederajat.
(2) .Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk
dilak&anakan dalam konteks bermain yang
menjadi:

lain yang sederajat
didik memasuki SD,
lain yang sederajat
dapat dikelompokan

a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
c. bermain dalam · rangka pembelajaran orier~tasi dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi;
d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
e. bermain dalam rangka pembelajaran. jasmani, olahraga, dan
kesehatan.
(3) Serriua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dirancang dan diselenggarakan:
a. secara interalctif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
mendorong kreativitas serta kemandi:rian;
b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan pcrkembangan mental
anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan
masing-masing-anak;
d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak tez-hadap kesehatan, gizi,
dan stimulasi psikososial; dan
e. dengan memperhatikan Jatar belakang ekonomi,sosial, dan budaya
ana:K.
Paragraf 5
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonfonnal
Pasai

107

(1) Pendidikan anak usia dini pacta jalur pendidikan nonformal
berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan
pendidikan anak usia dini yang sejenis.
(2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan
anak usia dirii yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam
konteks:
a. 15ermairi sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak
·mulia;
.
b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan
kepribadian;
c. berinain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan; dan
e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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(3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis
dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang
bersifat menguji kompetensi.
Paragraf2
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 109
(1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan
program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap
pertumbuhan dan perkembangan anak.
(2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
berfungsi
menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak
lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk
prilaku
dan
kemampuan
dasar
sesuai
dengan
tahap
perkembangannya da!am rangka kesiapan anak memasuki
pendidikan lebih !anjut.
(3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal
sebagaimana dimaksud
pada ayat
(2),
memprioritaskan

pelayanan pendidikan kepada
dengan usia 4 (empat) tahun.

anak

sejak lahir

sampai

(4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal
bertujuan:
a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusiaberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahB.
Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehal, berilmu, cakap,
kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional,
estetis, kinestetiS-;-- dan sosial peserta didik pada masa emas
pertumbuhannya dalam lingkungan berrnain yang edukatif dan
menyenangkan.
(5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal
dirancang dan diselenggarakan:
a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
mendorong kreativitas serta kemandirian;
b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental
anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan
tiap-tiap anak; dan
'
d. dengan mengintegrasikan
kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi,
dan stimulasi psikososial.
(6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
a. prinsip·bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;

IS
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b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masingmasing peserta didik;
c. memperhatikan Jatar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta
didik; dan
d. memperhatikan kondisi da.i! kebutuhan masyarakat setempat.
(7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan
dengankebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
(8) Penyele:J?;ggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
nonforn:ial dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah
berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas
pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan
rnasyarakat.
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PERKEMBANGAN MASA KANAK-KANAK A W AL
2-6TAHUN
A. Perkembangan Anak-anak Awal
1. Perkembangan Fisik Pada Masa Kanak-kanak Awal
a. Perkembangan Fisik
Perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh (seperti:
pe1iumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat,
hormon dll), dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan
tubuhnya (seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual), serta
perubahan dalam kemampuan fisik (seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan dan
sebagainya. Masa kanak-kanak awal terjadi pada rentang usia 2 - 6 tahun, masa ini
sekaligus merupakan masa prasekolah, dimana anak umumnya masuk Kelompok
Bermain dan Taman Kanak-Kanak.
Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 em setiap tahun,
dan be1iambah berat 2,5- 3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun berat harus kurang lebih
mencapai tujuh kali berat pada waktu lahir.
b. Perkembangan motorik masa kanak-kanak awal
Keterampilan umum yang sering dilakukan anak biasanya menyangkut keterampilan
tangan dan kaki. Keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian sendiri biasanya
dimulai pada masa bayi dan disempurnakan pada masa kanak-kanak awal. Kemajuan
terbesar keterampilan berpakaian antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. Pada saat anak-anak
mencapai usia TK. mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat
tali sepatu dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali.
Antara usia 5 dan 6 tal1lm sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan
menangkap bola. Mereka dapat menggunakan gunting, dapat membentuk tanah liat,
bermain membuat kue-kue dan menjahit, mewarnai dan menggambar dengan pensil atau
krayon. Merekajuga sudah dapat menggambar orang.
Keterampilan kaki dapat dilakuan anak dengan belajar gerakan-gerakan kaki. Antar
usia 3 - 4 tahun anak dapat mempelajari sepeda roda tiga dan berenang. Keterampilan
kaki lain yang dikuasai anak adalah lompat tali, keseimbangan tubuh dalam be1jalan di
atas dinding atau pagar, sepatu roda, bermain sepatu es, menari. Usia 5 atau 6 tahun anak
belajar melompot dan berlari cepat, dan mereka sudah dapat memanjat.
c. lmplikasi pada pendidikan
Sebagai pendidik, anak perlu memperhatikan keseimbangan gizi, agar peiiumbuhan
anak secm·a konsisten terjamin berjalan baik. Sehubungan dengan perkembangan motorik
tangan, anak dapat dilatih kemandirian yang berkait dengan kehidupan sehari-hari seperti
berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Selain itu, anak dilatih
menggunakan gunting, pensil maupim crayon untuk mengembangkan keterampilan
motorik halusnya. Untuk perkembangan motorik kaki, anak dapat distimulasi dengan
permainan sepeda roda tiga, bennain bola, dan permainan lain yang banyak
menagaktifkan kaki.

IB

Perkembangan Intelektual pada Masa Kanak-kanak Awal
Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang
paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Menurut teori Piaget, anak
pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional (2 - 7
tahun), istilah praoperasional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara ke1ja
pikiran. Pemikiran pada tahap praoperasional masih kacau dan belum terorganisasi
dengan baik, yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara
logis.
Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah semakin berkembangnya
fungsi simbolis, tingkah laku imitasi langsung maupun tertunda, cara berpikirnya masih
egosentris, centralized atau terpusat pada satu dimensi saja, serta cara berpikir yang tak
dapat dibalik dan terarah statis.
Pada usia ini, anak (peserta didik) berada dalam periode "praoperasional" yang dalam
menyelesaikan persoalan, ditempuh melalui tindakan nyata dengan jalan memanipulasi
benda atau obyek yang bersangkutan. Peserta didik belum mampu menyelesaikan
persoalan melalui cara berpikir logik sistematik. Kemampuan mengolah informasi dari
lingkungan belum cukup tinggi untuk dapat menghasilkan transformasi yang tepat.
3. Perkembangan bahasa -dan bicara
Perkembangan bahasa ddipengaruhi Teori Belajar sosial, yakni anak belajar bahasa
dengan model-model yang ada di lingkungannya. Melalu imitasi dan respon dari
lingkungan, akhirnya anak menguasai keterampilan bicara. Namun menurut Chomsky,
perkembangan bahasa anak juga te1jadi karena faktor pembawaan; bahwa anak lahir
sudah disertai dengan LAD (Language Acjuisilion Device) yang membuat anak sering
mengekspresikan sesuatu dengan kata yang tidak ditemukan dari lingkungannya.
4. Perkembangan SosialcEmosional pada Masa Kanak-Kanak Awal
Perkembangan sosial emosional terintegrasi dengan perkembangan aspek lainnya
seperti perkembangan kognitif dan perkembangan motorik.
1. Dalam bermain anak mengalami. perubahan dari permaianan solitair, paralel,
sampaike pennainan asosiatif. Dari bennain, anak belajar sejumlah peraturan sosial.
2. Menu rut perkembangan psikososial Erikso berada [ada tahap perkembangan
otonomi vs rasa malu dan ragu-ragu, serta perkembangan inisiatif vs rasa bersalah
3. Perkembangan diri di awali dari perasaan secara fisik kemudian berkembang
menjadi perasaan yang lebih bersifat psikologis
4. Anak-anak populer terbukti memiliki keterampilan sosial lebih tinggi dibanding
dengan anak yang kLu·ang populer. Anak yang populer terlibat dalam hubungan
dengan teman sebaya yang lebih kompleks. dan hal ini lebih menguntungkan dan
meningkatkan lagi bagi perkembangan kognitifnya.
5. Anak-anak yang mengahni kontlik dan tidak mampu menyatakan secara verbal
akan mencoba menyelesaikan koilfliknya dengan kekuatan fisik
6. Perilaku prososial dapat berkembang apabila anak diajarkan untuk berpikir dengan
cara sudut pandang orang lain, hal ini dapat diperoleh melalui permainan sosiodrama
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7. Anak mengalami perkembangan emosi dari senang, marah, malu, kecewa dan
sebagainya. Pada masa ini anak tidak hanya perlu belajar bagimana cara
mengekspresikan emosinya, tetapi juga perlu belajar mengendalikannya
8. Anak masa kanak-kakak awal sering mengembangkan stereotipe tentang gender
yang salah, seperti anak perempuan tidak boleh menjadi polisi. Pendidik mempunyai
peran penting untuk mengajarkan anak sadar akan gendernya sendiri, menentang
berkembangnya sterotipe tentang gender yang salah, serta mendorong anak-anak
bermain secara lintas gender
·5. Perkembangan Moral
Perkem bangan moral peserta didik masih berada pada tingkatan moralitas yang baku.
Pese11a didik belum sampai pada pemilihan kaidah moral sendiri secara · nalar.
Perkembangan nilai dan sikap sangat dipe~ngaruhi oleh situasi yang berlaku dalam
keluarga. Nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga akan diadopsi oleh peserta didik
melalui proses imitasi dan identifikasi. Keterkaitan pese11a didik dengan suasana dan
lingkungan keluarga sangat besar.
Aspek perkembangan moral pada masa kanak-kanak awal mencakup konsep anak
tentang persahabatannya dan kewajiban-kewajiban tertentu dari persahabatan, keadilan
dan kejujuran, kepatuhan, otoritas, serta hukum-hukum sosial dan ada!.

B. Tugas Perkernbangan Mas a Kanak-kanak Awal
I. Belaj ar berj alan
2. Belajar makan makanan padat
3. Belajar mengendalikan gerakan badan
4. Mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya
5. Mempero\eh stabilitas tisio\ogis
6. Membentuk konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik
7. Belajar menghubungkan diri secm·a emosional dengan orang tua, kakak adik dan
orang Jain
8. Belajar membedakan yang benar dan salah
C lrnplikasi Tugas Perkernbangan pada Pcndidikan
1. Anak perlu men genal seem· a fisik adanya perbedaan j enis kelamin an tara anak
perempuan dengan anak laki-Jaki. Selain itu anak perlu diajarkan perilaku dalam
batas-batas yang disetujui masyarakat sesuai peran jenisnya
2. Anak-anak perlu diperkenalkan pada keterampilan sosial sederhana seperti kapan
mengatakan terima kasih, maaf, to long dsb. Selain itu, juga diajarkan membedakan
apa yang benar dan apa yang salah, nilai kejujuran, keadilan, persahabatan, tingkah
laku prososial dan tanggung jawab sosial.
3. Anak diperkenalkan pada konsep-konsep sederhana tentang realitas alam, baik
mengenai benda hidup maupun benda mali, serta cara kerja atau berfungsinya
benda-benda tersebut.

DAFT AR PUST AKA
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AKTIVITAS PEMBELAJARAN MOTORIK HAL.US

Motorik merupakan terjemahan dari kata
motor yang artinya dasar mekanika yang
menyebabkan terjadinya suatu gerak.
Gerak (movement) adalah suatu aktivitas
yang didasari oleh proses motorik. Proses
motorik ini melibatkan sebuah sistem pola
gerakan yang terkoordinasi (otak, saraf, otot,
dan rangka) dengan proses mental yang
sangat kompleks.

Oleh:
Agus Supriyanto, M.Si

..

'

..

'

\'"'

•'-'"'•' •,

.{;:o

"

·:y<c-s,•.:;~:,~J.fi:·:<:5ic~:,·;:~;•:• . ~
~-

''f'i"~;,@f:J.a~ ~~:·%~ anKs;~'l•• )~!ii'J~.-:;,_~
OJ:;,• I.::. •':· '''

· •·

,

,,

,,-

~ ~•·'I'<

~

•

1.-Nir16ko-mOt()r(N0riJO.k0m__(l_t~ri_st:ai:l_ltl~t.- .·. · _ -",._ .

·
ada!ilh._ t~il.TaJ<-YariQ.-diT~kiikah.:dllil.·rrtpat.:.;G~.p~l·men. g·QUna.''."
~~~ng Y'!iiiiJ~b!3rda(\.lua.~ ,sepe):ti;fn.e~b.u.~g~uk. :m_e_n-~ku~. ·
mengayun;bergoyang·, bcifPU\ar.'Oan.tnelluk:... --. --: , .. :

..

2. Lci_ko·M§'.~-~~ __:;; _-~ _. ;~~:- _,·_~ :·:·- _,!(:'~:;·:/::J;~~ :~- .:.;:;·~- ._r::-,~-J- ~::_>_-----~: ,.. ,
Gerak loltomotor·adalah. ge~k:Bn. m~m1nCiah~an -tubuh,atau beral
ba~<:~n:do/1' satH:t¢.ni~_i!_l~~t;~J~Ijipftrla~!tYf:!'_tla_n'bi~~.<;lt!Y:it/)'i--_:· ,_··

membutuhkan -ruerig·.~Q;ct!~Up~lebar dan_Jifas_; seperti ]ala [I.jinjil, ·lar11 -~!?f1~_1, dBJ1 f~ri)j;lat:s{ri'! g~~l(korhtiin~sl;_ !!li!I.UOCJ.Ir;
menggeser ke kanan d<in-ke'kirf:· ·
-· . · · ~·-· : ., :-4. ManipuiSI.ildf:!n

-:

·:_

. ·=-

: ...

-·

- .- __,.

dilakukan apabila anak mengi'Ladapi berbagai macam objek dan
cenderung mengamh pada koordinasl_anlarn mala dan kakio mala
dan Iangan, sej}Brti mendomnp. memukul, memanlul, ll)Biempar,
menendang, berguling, menenma. menangkap, menghenlikan. _
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A. Perkembangan Molorik bervantung pada kematangan clot & syarar.
Maksudnya gerakan motorik betum dapat dikuasai dengan baik
sebelum mekalisme otot dan syaral anak beO:.embang, sehingga
gerakannya belum terkoordinasL dengan baik.
Ada beberapa gerakan refleks dalam proses kematan9an otot dan
syarar dalam proses perkembangan motonK dari mula1 waktu lahir
sampal balita:
1. Gerak refleks telapak tang an (palmar grasp reflex)
2. Gerak refleks menghisap (sucking rofleks)
3. Gerak refleks Pencarian (Seam'! reflex)
4. Gerak refteks Morn (moro refleks)
5. Gerak reReks Udak simetris leher (Asymmetrical tonic neck
rafleks)
6. Gerak refleks slmelris leher (symmel!icallonic neck ref1eks}

7. Gerak Refleks telapak kaki (plantar grasp refleks)
8. Gernk refleks kedua telapak tangan (palmar mandibular refleks}
9. Gernk Reneks Berjalan kaki (stepping reflex)
10. Gerak reneks Berenang (swimming reneks)

• Sifat dasar genetik, termasuk bentuk tubuh dan
kecerdasan
•Keaktifan janin dalam kandungan
• Kondisi pra lahir yang menyenangkan balk bayi
maupun sang ibu
·
• Kondisi awal kehidupan pasca lahir
• Gizi makanan sang ibu
• Kelahiran yang sukar yang dapat menyebabkan
kerusakan pada otak
• kondisi lingkungan, kesehatan dan gizi yang baik untuk
bayi dansang ·ibu
• Tingkat lQ anak

'
B. Belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak
matang, maksudnya sebelum sistem syaraf dan clot
berkembang dengan baik, upaya untuk mengajarkan
gerakan terampil bagi anak akan sia·sia
C. Perkembangan motorik mengikuti pola yang diramalkan,
maksudnya urutan perkembangan motorik dapat
diramafkan (misalnya cephalocaudal dan proksimal
-distal)
D. Dimungkinkan menentukan norma perkembangan
motorik, maksudnya norma tersebut dapat digunakan
sebagai petunjuk yang memungkinkan orangtu~ atau
orang lain unluk mengetahui apa yang diharapkan dan
pada umur berapa hal tersebut dapat diharapkan dari
anak.
E. Ada perbedaan individual dalam laju perkembangan
motorik, maksudnya setiap lndividu akan mempunyai
pola masing-2 secara indivdual dalam perkembangan
motorik, dapat lebih cepat atau lebih lambat masing-2
individu

• Adanya rangsangan, dorongan, dan
kesempatan untuk menggerakkan semua
bagain tubuh
• Perlindungan yang berlebihan akan
melumpuhkan kesiapan perkembangan
kemampuan motoriknya
• Kelahiran sebelum waktunya biasanya
memperlambat perkembangan motoriknya
• Cacat fisik, seperti kebutaan akan
memperlambat perkembangan motoriknya
• Dalam perkembangan motorik, perbedaan jenis
kelamin, warna kulit, dan sosial ekonomi lebih
banyak disebabkan perbedaan motivasi dan
metode pelatihan anak ketimbang perbedaan
bawaan.
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lEMBANGAN MOTORIK HALUS
DENGAN MENYEIMBANGKAN
:LAHAN OTAK KANAN DAN KIRI

yusun puzzle dengan jumloh potong-an
Jn pmak kecil. meronce. bermain
meneteskan air. d11.;
pmir don air ke dalam wadah kecil;
fembangun struktur balok: yang kompleks:
~enggambor orang poling sedikit empol bogion:
memak:ai baju tanpo banluon orang lain

~

Halus (Fine Motor) adalah
melibatkan bagian-tubuh
dilakukan oleh otot-otot
serta memerlukan
lrriinmi yang cermal.

~

'

balok tiga dimensi;
perloma/nama panggilonnya don menulis
.
ul secoro kasar {belum ropij. lelapi lerbaco
~leh orang dewosa;
menggunakan palu, gunling, obeng, don pelubang ker1os
lanpo bontuan orang lain;
memakoi boju dengon mudoh, mengikollo~ sepalu
dengan sedikil bimblngan orang dewosa.
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Window of Opportunity
Kesempatan) »
anak mudah belajar

•

muHI channel Education
(Berbogal ]alur pendid1ko_n
yang mentasllitosl semua
kecerdoson/Kecerdason Jamok)

J(Gabungan tee

~ikir anak unluk memperoleh konsep mellbat-kan beberapa
Biasanya me!ibatkan tiga area otak, conloh :
Ar!ak menyusun kubus:
sa\u, dua ..... tujuh (Bahasa~ tem-poral lobe)
kubus (Kogn!tif ? fronlal cortex)

24
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Satang otak = Inti hltam
atau lari"

~serkelahl

•Pusat reaksi

• Pengaloman soyang.

•Bereaksi ketika takut, ditakut-takuti, dikritikldiancam

rm

n

v

"'\57

Bertahan

Semua persepsl masuk
melalul pusct lnl
kebaikan hati, rasa kaslh.
penghargaan, kepedulian
membuka plntu ke
berpikir leblh finggi

marah (debat)

~

Tldak dapat belajar

Pembelajaran

25
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• Pusal berplk.lr
• Jlka sl.rlem Umblk me·
nerlma perasaan yang bo;~lk.
makale[gpul olo;~k
berfgnggung jo;~wab algs:
"'Berplldr nglar, ano;~ll!ls
"'Rencang, mengalur
"'Berb[cgra, bo;~hgsa
"'Pengllhcllcm, pcnde·
ngaran
"'KreaHvlla1

anak tidak tcgang,senang dan lebih mudah
diam merupakan tekanan dan meng-hambat
mereka untuk menyerapseluruh in-formasi baru.
~rekatkan kedua bela han otakyang memung
menggumtkan kedua belahan otak Untuk meinformasiantara bela han otak Iuman dan kiri.
~ngga anak usia dini harus bergerak untuk bisa belajar.
~gembAngan motorik halus yAng diintegrasikan dengan
.mampu11n lain Hkan lebih menarik bagi Hnak yang kurnng
pada kegiatan motorik halus.

!

,,1,
\I

I
I

!

manusia seperti Cerebreatar (reaktor Nuldir)
Terjadi proses eleklroklmlawi
otak kanan lerjadi proses kimiawi yang merupakan
tn (nuclear fusibn) bagl proses mental In Iuisi.
lterjadi proses klr'nlawl yang merupakan proses
(nuclear fission) bagl proses mental rasio.

Kiri

~·~

-

e

Logis
Sistemalis
.
Linier
.
Berurutan
Konvergen

><

'

Kanan
Unily
- Krealif
- Holistik
-Human
-Lateral
- Divergen

CURRICULA·/
TERPADU (R. Fogarty)
tahap perkembangan anak yang integrated.
melalui tema, pembelajaran yang bermakna,
pendekatan intedisipliner

•

MODEL WEBBED I TEMATIK I
SPIDERWEB
Tema dapat memayungi konsep, topik dan ide yang
Tema dapat mengintegrasikan KD menjadi
holism:.

.Z6

kedua belahan otak (Belahan otak kanan dan kiri.lell
and right hemispere) ~ Lateral
otak bagian depan (posterior) dan otait bagian belakang
~ Horison\al

segmental; dan
piklrnn konvergen.

Pendekatan WT1ole Braill Thinking:

Belahan Otak Kanan :
+visual imajinasi;
+pengenalan wajah;
+holislik-intuUir;
+susunan spasial;

Pendekatan Horizontal Cbagian oosleriot1belakang ke
arah anletiOrfdepan dan sebaliknval

+paralel:
+lldak bergantung waklu;
+spaslal, global;
+pikiran divergen;

+

Posterior: pusal pengenalan, pengertian,
pemahaman

+

AnteriOr: pusat beraksi, bertindak. bertutur

+seni, spiritual, kreativitas

2.7
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AKTMTAS PEMBELAJARAN
MOTORIK KASAR

Oleh:
Lismadiana, M.Pd

Hakikaf

~-·-····

4K
•KECERIAAN
•KELINCAHAN
•KELUGUAN
•KEJUJURAN

Berbagai kemampuan yang
dimiliki oleh anak yang
terbentuk sejak terjadinya
konsepsi dan ·merupakan
warisan genetik yang
siap untuk

Dltumbuh kembangkan
melalui pemberian stimulasi

-~·

~-

{~:

::~:
~;

t·
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Kejiwaan/
•
•
•
•

Intelektual
Emosional
Mental
Sosial
• Intra & Inter Personal
• Moral
Spiritual

Natural

ol Kekuatan
arl Ketahanan

a+ Kecepatan
-*DayaLedak

~

Y.PJY>LL.--......

o1 Koordinasl
arl Kelincahan
o1 Keseimbangan

-+ Ketepatan
ol Kelenturan

.. Kecepatan Reaksi

-,~,-_/

J\ I
.,~-.

• Fine motor: gerak tubuh yang melibatkan otot-otot kecil
• gtr;okan~riw>g.ondanlu.ki
• gu.obnm.imi.kmulc.o

• Gross motor: gerak tubuh yang melibatkan otot-otot besar
gtr.obn otot lcng>n (molcmpor. mt.wngbp,mtmukul. mm.onk dll)
g.rabn otot tungk.:oi (mcncnd..ng.~rj•l.on,bcrlarl. mclomp&t , mcm.onj:.u dll)
• &<"'bnotottogok (mtml>ungkuk. by•ng. dll)
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Merayap
Merangkak
Duduk
Berdiri
Berialan

Melempar
Menangkap
Me nul is
Menendang
Memanjat

.I,

ase

,,~,

~!~~~~K ~r~,!lm~IM ~~~~~iMI
(0-1 th)

(1·2fh)

tln

(2·6th) (6-13 th)

(0·1 th)

(1·2 th)

Respon pada
sentuhan
sinar
suara

menggapal

bau

rasa

memegang

melepasl<an
merapp
merangkak
duduk
berdl~

berjalan

(2·6 th)
lari
lompat
melempar
menangkap
meniti balok
menendang

Smes
~lok
s~pping

senam
lay up

?JI
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Stabllisasi

rm

~m•
MiniI~~

•~w

Lokomolor

Manipulasi

~$1111

melempar
menangkap
menendang
memukul
(MK)
menjahH
menggunting
menggambar
mewarnal
(MH)

~ri

melorn~!

Kombinasi
skipping
dn"bDng
sen am
smes
blok
layup
Permainan OR

• Anak Bermain untuk memperoleh suatu cara
bereksplorasi dan bcrckspcrimen tentang dunia di
sekitarnyadalam rangka membangun hubungan
dengan dunia, dengan orang lain dan dengan
dirinya sendiri

Bermain:
suatu aktivitas yang langsung,spontan di mana
seorang anak dengan menggunakan orang lain,
benda~benda di sekitarnya, dengan seriang,sukarela,
imaginatif. dengan menggunakan panca inderanya,
tangannya, atau seluruh anggotan tubuhnya.

• Anak bermain dengan usianya
sendiri, dengan pikirannya sendiri,
dengan perasaannya sendiri, dengan
pengertiannya sendiri dan dengan
dunianya sendiri

'':;
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(
~loraloij "a1
11·2 th)

13-6 th)

0 Membentuk aspek kemampuan man usia
(human ability aspects)
• Kognitif
• Afektif
• Psikomotor

~·10th)
0

Membentuk aspek kemampuan fisik manusia
(human Physical Aspects)
? Sepuluh komponen kemampuan fisik:
•Kekuatan; ketahanan; daya ledak, kecepatan
•Keseimbangan; kelenturan; koordinasi
•Kelincahan, ketepatan dan kecepatan reaksi

.

TERIMA KASIH

.3~

PENGENALAN ANATOMI MANUSIA
Pertumbuhan anak diikuti oleh pertumbuhan otak, rangka, otot, sistem
syaraf, dan perkembangan kepribadian. Sistem rangka dan otot sangat
memengaruhi kemampuan motorik anak dalam dalam melakukan sebuah tugas.
Sistem otot adalah kumpulan otot-otot yang memengaruhi gerak manusia
sehari-hari. Sistem otot ini merupakan rangkaian kelompok otot besar dan kecil
yang memiliki tugas bergerak sesuai dengan rangsangan (stimulus) yang dilihat
oleh manusia, dan direspon oleh sistem syarafyang kemudian memerintahkan
kelompok otot untuk bekerja melakukan tugai tertentu. Oleh karena itu stimulus
(berupa instruksi verbal dari guru atau bentuk gerakan yang ditampilkan) yang
diterima anak harus sederhana danjelas,sehingga tidak menyebabkan kesalahan
gerak yang dilakukan. pada tahap awal, pemahaman anak terhadap instruksi
yang diterima masih hams membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mampu
melaksanakan tugas-dengan benar.
berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kelompok otot besar yang sering
digunakan saat melaksanakan kegiatan fisik/ jasmani sebagai aktivitas motorik
kasar.
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SISTEM JANTUNG DAN PARU
The Muscular System

'l:.i

Gerakan Otot
(muscles movement),
Rentana Gerak (ranqe of motion)

Sistem Syaraf- Otot
(neuromuscular)

OksiQen, respirasi
Jantimg, Sirkulasi Darah

Gambar 8. Sistem Jantung dan Paru Mempengaruhi Kerja otot

sumber: www.medicalook.com
Depdiknas (2008) pengembangan kemampuan motorik kasar di taman kanakkanak, departemen pendidikan nasional, direktorat jenderal mmanajemen
pendidikan dasar dan menengah, direktoratjenderal tamamn kanak-kanak dan
sekolah dasar, Jakarta.
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The Muscuklr System

l.
'·'

Gerakan, Rentang Gerak ·
(movement, range ofmotioil) .

'l

"
I
1'-

1

[

Otot (m~sc/es)

I!
l

I

1·

;I

Sistem Syaraf·Otot
(neuromuscular)

Tulang .darf Persendian
(bonesandjoints)

!'!;ffll'!!il

bi \liiil

,~tr~~1""'1''"

Gambar 7. Sistem Kerja otot
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HOCKEYPOCKEY
STEP II

Jagi

Kaki kanan diputar atau digoyangkan

STEP IV

STEP Ill

Kedua tangan diangkat ke atas kemudian berputar

STEPV

L-----~·

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L___ _ _ _ _ _

STEP VI

··--

43

t~:'~

'
STEP VII

STEP VIII

Badan diputar, twist

Kedua tangan diangkat ke atas kemudian berputar

STEP IX

STEP X

Tangan digoyangkan

l

iI

STEP XI

STEP XII

Badan diputar, twist

Kedua Iangan diaugkat ke atas kemudian berputar

44

I
!I

·I!
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STEP XIII

STEP XIV

belakang, kemudian ke
depan Iagi

STEP XV

STEP XVI

I
Il

Kedua tangan diangKaL
STEP XVII

STEP XIX

. j

'

sambilloncat
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Kedua tangan ke belakang
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Kedua Iangan digoyangkan

J

Badan diputar, twist
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II

I
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STEP XXIV

STEP XXV

''I!!
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I

ii!d!
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berputar

45"

Badan condoni

STEP XXVI

STEP XXVII

STEP XXVIII

STEP XXIX

I

1111

!I
I,
I<

,utar
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817

)BOUOJ

STEP I

Kedua tangan digerakkan ke atas ke bawah

STEP Ill

Kedua tangan menempel badan dan badan diputar
ke kanan dan ke kiri.

STEP II

Kedua tangan direntangkan ke sam ping sambil
dikepakkan seperti sayap

STEP IV

Jalan ditempat atau step-step

STEPV

STEP VI

Skip samping. Kaki kanan dan kiri dilempar secara
bergantian

Gerakan diulang dari step I,II,III,IV

49

STEP VII

STEP VIII

Tangan diayun kanan dan kiri sambil kedua kaki
ditekuk

Gerakan diulang dari step I,II,III,IV

STEP IX

STEP X

Kedua tangan diangkat keatas dan dikepakkan ke
atas· ke bawah

Gerakan diulang dari step I,II,III,IV

;
l

I
I

50

CHILDREN'S ZUMBA FITNESS
,,i!

li

STEP I
a. Tangan keatas kaki
kanan diangkat di
ikuti tangan kiri
diangkat.
b. Kedua tangan ditarik
kebawah. Setelah
hitungan ke-4 dan
ke-8 tangan tepuk.

I

'I!

;:i

'I
I

!I'

:I

'I,I
II

I'

I

STEP II
a. Kaki kanan kedepan
tangan kanan lurus
kesamping dan
tangan kiri di tekuk
didepan dada dan
diulang 2x.
b. Kemudian tangan
diputar dari arah
kanan ke kiri (160°).

STEP III
a. Kaki kanan kedepan
dan ditekuk
dilanjutkan dengan
kaki kiri.
b. Mundur kebelakang
dan jogging.
c. Di ulang sampai 4x.

51

STEP IV
a. Jogging kedepan
kemudian Iangan
diangkal kealas dan
diayun kekanan kiri.
b. Jogging kebelakang
kemudian Iangan
didorong kekiri lalu
kekanan.
c. Dan diulang 2x.

STEPV
a. Tangan kiri kanan
kearah kiri dan
kedua Iangan
kekanan kemudian
diayun kekiri dan
kekanan.
b. Kemudian Iangan
digerakan keatas dan
kebawah dari kanan
kekiri.
c. Kemudianjogging
dilempat dan
bergandengan
Iangan sambil
lompat. Setelah itu
kembali ke step 2.
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F-'AKULlAS iLMU KEdLAHRAGMN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

.

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta Telp. 0274-513092.

BERITA ACARA SEMINAR AKHIR PPM
Pada hari ini Sabtu, 13 Oktober tahun 2012 telah diselenggarakan seminar akhir
PPM Fakultasllmu Keolahragaan iahun 2012.
Judul PPM: ......
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Nama moderator yang bertugas ... : ...
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DAFTAR HADIR SEMINAR AWAL PPM
Hari: Kamis, Tanggal, 10 Mei 2012
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FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta Telp. 0274-513092

BERITA ACARA SEMINAR AWAL PPM

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 bulan Mei tahun 2012 telah dise!enggarakan
seminar awal PPM Fakultas llmu Keolahragaan tahun 2012.
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· Ketua tim : .......#.t!.91t.!.fl. ... .fYt!(.:.:f.:.M.:J..:.. .
Tempat seminar Ruang Rapat Pimpinan GPLA, dihadiri oleh sejumlah

!.(?.orang.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamat: Kampus FIK UNY Jl. Kolombo l, Telp. 513092
PERJANJIAN PELAKSANAAN PPM DOSEN
ANTARA
DEKAN SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DENGAN
DOSEN PENGABDI
NOMOR: ll58h fUN34.16/PPM/2012
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Pada hari ini, Jum'at tanggal. Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:
I. Drs. Rumpis Agus Sudarko. M.S • : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri
Yogyakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut
PlHAK PERTAMA
2. Endang Rini Sukamti. M.S
Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
selaku Pelaksana Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Pada
Masyarakat Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat. Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY Tahun 2012
sebagaimana dalam Sural Keputusan Dekan No. 204 Tahun 2012, dengan ketentuan sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari
PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Pacta Masyarakat Program Penerapan lptck.
Fakultas Ilmu Kcolahragaan UNY Tahun 2012 dengan judul:
"Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Di Kelurahan Sidoagung Godean ".
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Dengan personil pengahdi:
1.
2.

Endang Rini Sukamti. M.S
Agus Supriyanto. M.Si

3.

Lismadiana. M.Pd

4.

Ratna Budiarti. M.Or
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Pasal I
Tujuan
Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Program Penerapan lptek kepada Masyarakat . Fakultas Ilmr
Keolahragaan UNY Tahun 2012 bertujuan setiap dosen bisa melakukan kegiatan PPM. untuk menunjant
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pasal 2
Lingkup Kegiatan
(1) PIHAK PERTAMA mcnyerahkan kepada PIHAK KEDUA. dan PIHAK KEDUA menerima dari PillA~
PERTAMA. untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Program Penerapan lptck kepad;
Masyarakat, Fakultas llmu Keolahragaan UNY Talmn 2012.
(2) PIHAK KEDUA berkcwajihan melaksanakan seluruh kegiatan Pcngabdian Pada Masyarakat l'rogran
Penerapan 1ptek kepada Masyarakat, Fakultas llmu Keolahragaan UNY Tahun 2012 dan menyerahka1
laporan kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 3

Pembiayaan
Kegiatan Pengabdian Pada Masyar3kat Program Pcnerapan Jptek kepada Masyarakat. Fakultas llnn
Keolahragaan UNY Tahun 2012 dibiayai dari Dana DIP A Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 20 I c
Nomor: 0610/023.04.2.16/14/2012
tanggal. 9 Desember 20 II.
(I) Biaya pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakal Program Penerapan lptek kepada Masyarakat. Fakultn
Ilrnu Keolahragaan UNY sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Jurnlah biaya tersebut akan dibayarka1
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Tahap Pertama sebesar 70% x Rp 5.000.000,00 = Rp 3.500.000,00 dibayarkan setelah
penandatanganan Kontrak oleh kedua belah pihak
(b) Tahap Kedua sebesar 30% x Rp 5.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 dibayarkan setelah Pihak kedua
menyerahkan laporan kepada Pihak Pertama
(c) Pembayaran biaya PPM dipotong PPh Pasal21 darijum!ah biaya manajemen.
(2) Rincian Penggunaan dana sebagai berikut:
: 60%
(a) Biaya Operasio~al
(b) Biaya Pelaporan
: 15%
{c) Biaya Manajemen
: 25%
Jumlah
: 100%

:o ~

Pasal4
Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Program Penerapan lptek kepada
Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY Tahun 2012 selarna 5 (lima) bulan, sejak tanggal I
Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012
Pasal 5
Penyerahan Laporan
j:

I'

I

Pihak Kedua harus menyerahkan laporan kegiatan sebanyak 4 ekp selarnbat-lambatnya tanggal,
31 Oktober 20 12 dengan format cover sebagai berikul:
PPM DIBIAYAI DENGAN ANGGARAN DIP A UNY TAHUN 2012
SK. DEKAN NOM OR: 204 TAHUN 2012, TANGGAL, I JUNI 2012
NOMOR PERJANJIAN: !!58h!UN34.!6/PPM/20 12, TANGGAL, I JUNI 2012

!

Pasal 6
Bea Materai
Bea malerai yang diperlukan untuk sural perjanjian ini menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA
Pasal 7
Sanksi
PIHAK KEDUA bertanggung jawab alas selesainya pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada
Masyarakat Program Penerapan lptek Kepada Masyarakat. Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY Tahun
2012 dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan apabila melampaui batas tersebut dikenakan denda
keterlambatan sebesar 1°/oo (empat belas permil) setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal
sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
Pasal 8
Lain-lain
Segala sesuatu yang belum dialur dalam Sural Perjanjian atau perubahan-perubahan yang dipandang
perlu oleh kedua belah pihak, akan dialur lebih Ianjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum)
dan merupakan bagian yang tidak lerpisahkan dari Sural Perjanjian.
Pasal 9
Penulup
(a) Sural perjanjian ini disusun dalam rangkap 5 (lima) bermaterai Rp 6.000,00 dan masing-masing
rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sam a
(b) Hal-hal yang belum dialur dalam Sural Perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara
musyawarah
PIHAKKEDUA
Dosen Pengabdi.

~
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Endang Rini Sukamli. M.S
NIP 196004071986012001

PIHAK PERTAMA
Dekan.
Selaku Pejabat Pembuat Komilmen

~

Drs. Rumpis Agus Sudarko. M.S.
NIP 19600824 198601 I 001

