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PENGANTAR

Program ini merupakan salah satu pendukung program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang lebih berfokus pada upaya mencapai
standar tingkat pencapaian perkembangan anak melalui pembelajaran
berorientasi

keterampilan

berpikir

tingkat

tinggi

dengan

mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah
zonasi.
Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami unit Pembelajaran Perkembangan Fisik Motorik Kasar
dan Halus Bagi Anak TK. Unit pembelajaran ini harus dipahami guru
sebagai salah satu bahan pembelajaran, dan model pembelajaran yang
perlu disesuaikan serta dikembangkan oleh guru sesuai kondisi dan
konteks yang ada di masing-masing sekolah. Dengan demikian unit ini
bukan menjadi satu-satunya referensi pembelajaran baku yang harus
dilaksanakan guru. Masih sangat terbuka peluang untuk menyesuaikan
dan mengembangkan pembelajaran yang lebih tepat dari apa yang
disajikan dalam unit pembelajaran ini.
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Dalam rangka memudahkan guru mempelajari konten dan cara
mengerjakannya, di dalam unit dimuat kompetensi dasar terkait yang
memuat target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi, bahan
bacaan tentang Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi Anak
TK, deskripsi alternatif aktivitas pembelajaran yang dapat digunakan guru
untuk memfasilitasi pembelajaran, dan bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru maupun peserta didik. Kesemuanya dapat disesuaikan
dengan kondisi, sumberdaya, serta konteks yang lebih tepat dari masingmasing satuan pendidikan. Diharapkan guru lebih proaktif dan responsif
terhadap perkembangan yang terjadi untuk menggunakan, menyesuaikan
dan

mengembangkan

pembelajaran

melalui

unit

pembelajaran

Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi Anak TK.
Akhirnya

Kritik

dan

saran

akan

sangat

kami

nantikan

untuk

menyempurnakan unit pembelajaran ini. Semoga unit ini yang telah
disiapkan dengan segala kekurangannya ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan pendidikan untuk menyiapkan anak menjadi generasi yang
mampu membawa pada kejayaan bangsa Indonesia.
Bandung, Mei 2019
Penulis,
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk
pengembangan motorik kasar dan motorik halus dan Kompetensi 4.3
Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan
halus.
Kompetensi Dasar tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa target
kompetensi. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan
kompetensi oleh peserta didik. Target kompetensi pada kompetensi
dasar ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Kompetensi Dasar

NO

KOMPETENSI

TARGET KD

KELOMPOK

DASAR
KD PENGETAHUAN
3.3

Mengenal anggota
tubuh, fungsi, dan
gerakannya untuk
pengembangan
motorik kasar dan
motorik halus

Mengenal
perkembangan Fisik
Motorik Kasar dan
Halus

A (4-5
Tahun)
B (5-6
Tahun)

KD KETERAMPILAN
4.3

Mampu
menggunakan
anggota tubuh untuk
pengembangan
motorik kasar dan
halus

Mampu melakukan
gerakan motorik kasar
dan halus

A (4-5
Tahun)
B (5-6
Tahun)
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian
kompetensi. Indikator ini menjadi acuan bagi guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi. Kompetensi 3.3 (mampu Mengenal anggota
tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan
motorik halus dengan baik) dan kompetensi 4.3 (mampu menggunakan
anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus).
Dalam rangka memudahkan guru menentukan indikator yang sesuai
dengan tuntutan kompetensi , indikator dibagi menjadi tiga kategori, yaitu
indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Berikut ini
rincian indikator yang dikembangkan pada Kompetensi 3 dengan kode
4.3.
Indikator Capaian Perkembangan Motorik kasar
anak usia 4 – 5 tahun
3.3.1 Merayap seperti cicak dalam terowongan
3.3.2 Melata seperti ular
3.3.3 Merangkak seperti kucing dalam terowongan
3.3.4 Meloncat seperti kanguru
3.3.5 Bergerak seperti pohon tertiup angin sepoi-sepoi
3.3.6 Berjalan lurus kedepan seperti pesawat terbang
3.3.7

Berlari lurus ke depan

3.3.8 Menggantung ditangga majemuk
3.3.9 Menggelantung di ayunan
3.3.10 Melompat dengan dua kaki seperti gerakan kancil, macan
3.3.11 Melempar bola kecil, sedang, besar ke dalam keranjang
3.3.12 Memantulkan bola besar kecil dan sedang ke dinding
4.3.13 Melambungkan bola besar, sedang dan kecil ke udara
4.3.14 Menangkap bola besar, sedang dan kecil dengan satu tangan
4.3.15 Berjalan dengan satu kaki seperti pesawat terbang
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4.3.16 Berlari lurus ke depan dengan membawa air dalam gelas
4.3.17 Menendang bola kea arah yang ditentukan
4.3.18 Menggantung di tangga majemuk
4.3.19 Bermain bola di halaman
4.3.20 Bermain ayunan
4.3.21 Meniti di atas papan titian
4.3.22 Bermain Pasir
Indikator Capaian Perkembangan motorik halus
anak usia 4 – 5 tahun
3.3.1 Membuat garis
3.3.2 Membuat lingkaran.
3.3.3 Menjiplak bentuk
3.3.4 Merobek bebas membuat bentuk
4.3.1 Melakukan gerakan manipulative untuk menghasilkan suatu bentuk
dengan menggunakan berbagai media.
4.3.2 Membentuk persegi, lingkaran, segitiga dengan media plastisin
4.3.3 Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai
media. 4.3.4 Melipat kertas bentuk rumah
4.3.5 Menjumput manik-manik
4.3.6 Mengelus/Meraba berbagai permukaan
4.3.7 Mencolek/mengoles roti
4.3.8 Mengepal/meremas kertas
Indikator Capaian Perkembangan Motorik kasar anak usia 5 – 6 tahun
3.3.1 Membungkukkan badan ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke
kanan
3.3.2 Mengangkat kaki satu
3.3.3 Meniti papan titian dengan membawa benda
3.3.4 Melakukan koordinasi gerakan mata-kaki- tangan-kepala dalam
menirukan tarian atau senam.
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3.3.5 Melakukan permainan fisik dengan aturan Terampil menggunakan
tangan kanan dan kiri.
3.3.6 Melakukan gerakan senam irama
3.3.7 Melakukan gerak pencak silat
3.3.8 Melakukan permaian sepak bola
3.3.9 Melakukan permainan basket
4.3.1 Melempar bola ke dalam keranjang dengan tangan kanan
4.3.2 Melempar bola dalam keranjang dengan tangan kiri
4.3.3 Melambungkan bola ke udara dengan tangan kanan
4.3.4 Melambungkan bola ke udara dengan tangan kiri
4.3.5 Memantulkan bola dengan tangan kanan ke dinding
4.3.6 Memantulkan bola dengan tangan kiri ke dinding
Indikator Capaian Perkembangan Motorik halus anak usia 5 – 6 tahun
3.3.1 Membuat gambar bebas sesuai tema
3.3.2 Mewarnai gambar bebas sesuai tema
3.3.3 Menggunakan cat air untuk menggambar bebas seuai tema
3.3.4 Menggunakan cat air unruk membuat pola tertentu
3.3.5 Meniru bentuk dengan mencocok sesuai tema
3.3.6 Meniru bentuk dengan cara melipat (origami)
3.3.7 Menyusun balok sesuai tema
3.3.8 Membentuk menggunakan plastisin sesuai tema
3.3.9 Membentuk dengan menggunakan playdogh sesuai tema
4.3.1 Menggunakan alat tulis sesuai fungsinya
4.3.2 Menggunakan alat makan sesuai fungsinya
4.3.3 Menggunting pola sesuai tema.
4.3.4 Menggunting mengikuti garis
4.3.5 Menempel/kolase sesuai tema dengan menggunakan manik-manik,
origami, biji2an, kulit telur
4.3.6 Menggambar bebas sesuai tema
4.3.7 Finger painting
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BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan pembelajaran yang diuraikan di sini merupakan contoh panduan
pembelajaran yang dapat dimplementasikan oleh Saudara ketika akan
membelajarkan topik Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi
Anak TK. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan prinsip berpusat
pada peserta didik dan berusaha memfasilitasi kemampuan berpikir
tingkat tinggi. Bahan pembelajaran ini berisikan rincian aktivitas
pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik yang digunakan, dan bahan
bacaannya.

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi model alternatif kegiatan pembelajaran yang
dapat dilakukan guru membimbing anak untuk mencapai Perkembangan
Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi Anak TK dengan baik. Sebelum
menguraikan aktivitas pembelajaran, terlebih dahulu disusun desain
aktivitas pembelajaran yang dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, dapat terlihat aktivitas pembelajaran untuk
mencapai masing-masing indikator yang telah dicapai, yang dapat dicapai.
Aktivitas pembelajaran akan diuraikan lebih terinci. Pengembangan
skenario pembelajaran mengacu pada kriteria yang ditetapkan. Berikut ini
rincian aktivitas pembelajaran:
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Tabel 2. Desain Aktivitas Pembelajaran
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
1. Merobek
bebas.
(Kelompok A)

Aktivitas
Pembelajaran
Merobek
bebas
membuat
suatu bentuk

Metode
Pemberian
tugas

2. Menggunting
bebas
(Kelompok
A)

Menggunting
Pola

Pemberian
tugas /
praktek
langsung

3. Melambungk
an dan
menangkap
kantong biji
(Kelompok
A)

Melambungka
n dan
menangkap
kantong

- Demonstrasi
/praktik
langsung
- Pemberian
tugas

4. Meniru
melipat
kertas
sederhana
(7 lipatan)
(Kelompok.B)

Melipat kertas 1. Demonstrasi
bentuk
2. Pemberian
rumah
tugas/praktek
langsung

5. Memantulka
n bola besar,
bola sedang
, dan bola
kecil
(diam di tempat)
(Kelompok.B)
6. Naik otopet,
sepeda roda
dua
(Kelompok.B
)

Memantulkan
Bola Basket
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1. Demonstrasi
/praktik
langsung
2. Pemberian
tugas

Naik
1. Demonstrasi
Otopet/Sepe 2. Pemberian
da Roda
tugas
Dua

Tujuan

Media

Penilaian

1. Melatih motorik
halus anak
2. Melatih
koordinasi tangan
dan genggam
3. Mengembangkan
kreativitas anak

1. Kertas
lipat/berwarn
a
2. Kertas
gambar
3. lem

Penugasa
n dan
hasil
karya

1. Untuk melatih
motorik halus nak
2. Melatih
kelenturan jari
anak
3. Melatih ketelitian
4. Melatih
kesabaran anak
5.Melatih
koordinasi
otak,mata dan
tanggan.
1. Untuk melatih
motorik kasar
2. Melatih
keterampilan dan
ketangkasan
anak
3. Melatih
ketepatan dan
kecermatan
1. Melatih motorik
halus anak
2. Melatih daya
ingat anak
3. Meningkatkan
kreativitas anak
4. Melatih ketelitian
dan kerapian
anak
1. Melatih motorik
kasar anak
2. Melatih
ketangkasan dan
kecermatan anak

1. Guting
2. Lem
3. Buku
gambar
4. Kertas
berpola

Hasil
karya

Kantong bijibijian

Unjuk
kerja

1. Kertas lipat
2. Buku
gambar
3. Lem
4.Lap tangan

Hasil
Karya

1. Bola basket
2. Ring
basket/keran
jang

Unjuk
kerja

1. Melatih motorik
kasar anak
2. Melatih
keseimbangan
badan

1. Otopet
2. Sepeda
roda dua

Unjuk
Kerja

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Aktivitas
Pembelajaran

Metode

Tujuan
3. Melatih kekuatan
anak
4. Melatih
sportivitas dan
kedisiplinan anak
5. Meningkatkan
keberanian anak
1. Melatih motorik
kasar anak
2. Melatih
keterampilan dan
ketangkasan
anak
3. Melatih
ketepatan dan
kecermatan anak
4. Meningkatkan
kegembiraan
anak

7. Menangkap,
melempar
bola besar,
bola sedang
dan bola
kecil (Tenis)
dengan
memutar
badan,meng
a yunkan
lengan dan
melangkah
(Kelompok.B
)

Bermain Bola
Keranjang

1.Demonstrasi
/praktik
langsung
2. Pemberian
tugas

8. Merayap
dan
merangkak
dengan
berbagai
variasi
(Kelompok.B)

Merayap
Mengikuti
Lintasan
Membentuk
Lingkaran

Demonstrasi
Pemberian
tugas/praktik
langsung

1. Mengembangkan
kemampuan
koordinasi
motorik kasar
2. Menanamkan
nilai-nilai
sportivitas dan
disiplin anak
3. Meningkatkan
kelenturan tubuh
anak

Media

Penilaian

1. Bola
2. Keranjang
bola,
keranjang
tempat
sampah
3. Kardus
bekas

Unjuk
Kerja

1. Tali
2. Karpet ,dan
lain-lain.

Unjuk
kerja

Aktivitas Pembelajaran1: Merobek bebas membuat suatu bentuk
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang Merobek bebas membuat
suatu bentuk. Berikut ini merupakan contoh aktivitas pembelajaran dalam
Merobek

bebas

membuat

suatu

bentuk.

Pelaksanaan

aktifitas

pembelajaran menggunakan pemberian tugas dan pendekatan sintifik.

Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
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Setelah melakukan aktivitas merobek bebas membuat suatu bentuk,
diharapkan anak dengan bimbingan guru mampu:
1. Melatih motorik halus anak
2. Melatih koordinasi tangan dan genggam
3. Mengembangkan kreativitas anak
Indikator :
Merobek bebas.
Media, Alat dan Bahan yang digunakan:
1. Kertas lipat/berwarna
2. Kertas gambar
3. lem

Apa yang akan Anda lakukan:
Menjelaskan cara merobek kertas yang benar
1. Menjelaskan cara merobek kertas yang benar
2. Membagikan kertas dan lem
3. Meminta Anak untuk merobek kertas sesuai dengan keinginannya dan
ekspresinya.
4.

Meminta Anak untuk menempel hasil robekan kertas yang dibuatnya

5. Meminta Anak memajang hasil karyanya di papan
6.
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Meminta Anak untuk memberi nama karya yang telah dibuat

gambar 1 Merobek bebas
Sumber: https://www.imgrum.pw/tag/merobek

Aktivitas Pembelajaran 2: Menggunting Pola
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang materi menggunting pola
yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di Taman Kanak-kanak.
Sebagai

contoh,

akan

dibahas

bagaimana

mengenalkan

cara

menggunting pola yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di Taman
Kanak-kanak.

Pelaksanaan

aktifitas

pembelajaran

menggunakan

pemberian tugas dan pendekatan saintifik.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas menggunting pola, diharapkan anak dengan
bimbingan guru mampu:
1. Melatih motorik halus anak
2. Melatih kelenturan jari anak
3. Melatih ketelitian dan daya konsentrasi anak
4. Melatih kesabaran anak
5. Melatih koordinasi otak,mata dan tanggan.
Indikator :
Menggunting bebas.
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Media, Alat dan Bahan :
1. Guting
2. Lem
3. Buku gambar
4. Kertas berpola
Apa yang akan Anda Lakukan:
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Memperlihatkan hasil yang sudah jadi
3. Menjelaskan cara menggunting pola yang benar
4. Menginstruksikan Anak untuk melaksanakan kegiatan menggunting
sesuai dengan pola
5. Memberikan dorongan bimbingan dan motivasi pada anak
6. Menginstruksikan Anak menenmpelkan hasil karya di buku gambar
7. Memberi nama/menuliskan
8. Menceriterakan kembali urutan dalam membuat karya

gambar 2 Menggunting Pola
Sumber: http://www.smartmama.com/2016/01/28/manfaat-belajarmengunting-dan-menempel-untuk-si-kecil/
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Aktivitas Pembelajaran 3: Melambungkan dan menangkap kantong
biji
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang melambungkan dan
menangkap kantong biji. Berikut ini merupakan contoh aktivitas
pembelajaran dalam Melambungkan dan menangkap kantong biji.
Pelaksanaan aktifitas pembelajaran menggunakan demonstrasi dan
pemberian tugas dan pendekatan saintifik.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas melambungkan dan menangkap kantong,
diharapkan peserta didik dengan bimbingan guru mampu:
1. Untuk melatih motorik kasar
2. Melatih keterampilan dan ketangkasan anak
3. Melatih ketepatan dan kecermata
Indikator :
Melambungkan dan menangkap kantong biji.
Alat dan Bahan :
Kantong dan biji-bijian
Apa yang akan Anda Lakukan:
1. Menyediakan benda yang lunak (kantong kacang, busa dsb.)
2. Menyediakan benda dengan warna yang mencolok.
3. Melakukan kegiatan pemanasan
4. Awali dengan benda mulai dari yang besar sampai yang terkecil
5. Berikan kesempatan anak untuk memilih ukuran bolanya sendiri.
6. Pada pengalaman belajar pertama, berikan bola dari atas yang tidak
memberikan gambaran yang kompleks (dinding), sehingga tidak
menimbulkan masalah yang berkaitan dengan audio maupun visual).
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7. Berikan permainan yang menekankan kepada gerakan melempar dan
menangkap
8. Berikan permainan melambung dan menangkap kantong biji

gambar 3 Melambungkan dan menangkap kantong biji
Sumber: https://darunnajah.com/melambungkan-dan-menangkap-kantong-biji/

Aktivitas Pembelajaran 4: Melipat kertas bentuk rumah
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang materi melipat kertas bentuk
rumah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di Taman Kanakkanak. Sebagai contoh, akan dibahas bagaimana melipat kertas bentuk
rumah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak.
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Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan metode
pembelajaran demonstrasi dan pemberian tugas/ praktek langsung dalam
pembelajaran anak usia dini dengan topik melipat kertas bentuk rumah.

Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas melipat kertas bentuk rumah , diharapkan
peserta didik dengan bimbingan guru mampu:
1. Melatih motorik halus anak
2. Melatih konsentrasi dan daya ingat anak
3. Mengembangkan kreativitas anak
4. Melatih ketelitian dan kerapian anak
5. Melatih disiplin anak
6. Melatih koordinasi motorik anak
7. Melatih keberanian anak untuk mengekspresikan hasil karya
Indikator :
Meniru melipat kertas sederhana (7 lipatan)
Alat dan bahan:
1. Kertas lipat
2. Buku gambar
3. Lem
4. Lap tangan
Apa yang akan Anda lakukan:
1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2. Menunjukkan hasil lipatan rumah yang sudah jadi
3. Memberikan instruksi kepada Anak untuk melaksanakan kegiatan
melipat bentuk rumah
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4. Memberi bimbingan dan motivasi pada anak yang belum mampu
melipat
5. Memberikan instruksi kepada anak untuk menempelkan hasil karya
pada buku gambar
6. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara melipat dari awal sampai
akhir

gambar 4 Melipat kertas bentuk rumah
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=bdiXB54YQW4

Aktivitas Pembelajaran 5: Memantulkan Bola Basket
Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang memantulkan Bola Basket.
Berikut ini merupakan contoh aktivitas pembelajaran dalam memantulkan
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Bola Basket. Pelaksanaan aktifitas pembelajaran menggunakan metode
pembelajaran demonstrasi dan pemberian tugas/ praktek langsung.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas memantulkan bola basket , diharapkan
peserta didik dengan bimbingan guru mampu:
1. Melatih motorik kasar anak
2. Melatih ketangkasan dan kecermatan anak
3. Melatih koordinasi motoric kasar anak
4. Melatih konsentrasi anak
5. Melatih disipilin anak
6.

Melatih keberanian anak

Indikator :
Memantulkan bola besar, bola sedang , dan bola kecil
Alat dan Bahan:
Bola basket, Ring basket/keranjang
Apa yang Anda Lakukan:
1. Bersama anak melakukan pemanasan
2. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara memantulkan bola basket
3. Menginstruksikan kepada anak untuk melaksanakan kegiatan
memantulkan bola basket secara bergiliran/ kelompok/ bersama-sama
4. Memotivasi anak agar tumbuh minatnya melakukan kegiatan
memantulkan bola basket
5. Bersama anak melaksanakan kegiatan penenangan
6. Melatih anak untuk kerjasama/team work
7. Melatih sportivitas anak
8. Melatih disipilin anak
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gambar 5 Memantulkan Bola Basket
Sumber: https:https://www.jurnal.unimed.ac.id

Aktifitas pembelajaran ini membahas tentang materi Naik Otopet/Sepeda
Roda Dua yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar di Taman
Kanak-kanak.

Sebagai

contoh,

akan

dibahas

bagaimana

Naik

Otopet/Sepeda Roda Dua yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di
Taman Kanak-kanak.
Metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah dengan metode
demonstrasi dan pemberian tugas dalam pembelajaran anak usia dini
dengan topik Naik Otopet/Sepeda Roda dua. Adapun langkah-langkah
ialah sebagai berikut:
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas naik otopet/sepada roda dua , diharapkan
peserta didik dengan bimbingan guru mampu:
1. Melatih motorik kasar anak
2. Melatih keseimbangan badan
3. Melatih kekuatan anak
4. Melatih sportivitas dan kedisiplinan anak
5. Meningkatkan keberanian anak
Indikator :
Naik otopet, sepeda roda dua
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Alat dan Bahan:
1. Otopet
2. Sepeda roda dua
Apa yang akan Anda Lakukan:
1. Bersama anak melakukan kegiatan pemanasan
2. Menjelaskan cara naik otopet/sepeda roda dua
3. Menginstruksikan Anak untuk melakukan kegiatan naik otopet/sepeda
roda dua secara bergiliran
4. Memberi bimbingan dan memotivasi anak untuk tumbuh minatnya
melakukan kegiatan naik otopet/sepeda roda

gambar 6 Naik Otopet
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=DN7HCi2F0lo

Aktivitas Pembelajaran 7: Bermain Bola Keranjang
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik
Bermain
mengacu

Bola
pada

Keranjang.
kriteria

Pengembangan

yang

ditetapkan

aktivitas
pada

pembelajaran

Standar

Proses
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(Permendikbud nomor 137 tahun 2014). Berikut ini merupakan salah satu
contoh rincian aktivitas pembelajaran untuk Bermain Bola Keranjang.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas bermain bola keranjang , diharapkan
peserta didik dengan bimbingan guru mampu:
1. Melatih motorik kasar anak
2. Melatih keterampilan dan ketangkasan anak
3. Melatih ketepatan dan kecermatan anak
4. Meningkatkan kegembiraan anak
Indikator :
Menangkap, melempar bola besar, bola sedang dan bola kecil (Tenis)
dengan memutar badan, mengayunkan lengan dan melangkah
Metode:
1. Demonstrasi/praktik langsung
2. Pemberian tugas
Alat dan Bahan :
1. Bola
2. Keranjang bola, keranjang tempat sampah
3. Kardus bekas
Apa yang akan Anda Lakukan:
1. Menyiapkan alat untuk bermain bola keranjang
2. Melaksanakan kegiatan pemanasan
3. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara melempar bola dalam
bermain bola keranjang, anak memperhatikan
4. Menginstruksikan kepada Anak untuk melakukan kegiatan Bermain
bola keranjang dengan bimbingan guru
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5. Memberikan dorongan dan motivasi.
6. Bersama Anak melakukan penenangan

gambar 7. Bermain Bola Keranjang
Sumber: http://tamanhijaubatam.blogspot.com/2014/08/

Aktivitas Pembelajaran 8: Merayap Mengikuti Lintasan Membentuk Lingkaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada topik merayap
mengikuti lintasan membentuk lingkaran. Pengembangan aktivitas pembelajaran
mengacu pada kriteria yang ditetapkan pada Standar Proses (Permendikbud nomor
137 tahun 2014). Berikut ini merupakan salah satu contoh rincian aktivitas
pembelajaran untuk Bermain Bola Keranjang.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
Setelah melakukan aktivitas merayap mengikuti lintasan membentuk
lingkaran , diharapkan peserta didik dengan bimbingan guru mampu:
1. Mengembangkan kemampuan koordinasi motorik kasar
2. Menanamkan nilai-nilai sportivitas dan disiplin anak
3. Meningkatkan kelenturan tubuh anak
Indikator :
Merayap dan merangkak dengan berbagai variasi
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Metode :
1. Demonstrasi
2. Pemberian tugas/praktik langsung
Alat dan Bahan:
1. Tali
2. Karpet ,dan lain-lain.
Apa yang akan Anda lakukan:
1. Bersama anak melakukan kegiatan pemanasan
2. Menjelaskan kegiatan merayap yang akan dilaksanakan
3. Memberi contoh/mendemonstrasikan kegiatan merayap membentuk
lingkaran di atas karpet
4. Menginstruksikan kepada anak secara bergiliran melakukan kegiatan
merayap membentuk lingkaran di atas karpet
5. Memberikan dorongan/motivasi pada anak untuk melakukan kegiatan
6. Bersama anak melakukan gerakan-gerakan penenangan
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gambar 8. Merayap Mengikuti Lintasan Membentuk Lingkaran
Sumber: https://www.slideshare.net/moklas/pembelajaran-fisik-motorik

B. Lembar Kerja Anak
1. LEMBAR KERJA ANAK 1:
a. Kegiatan: Merobek bebas membuat suatu bentuk.
b. Alat dan Bahan :
1) Kertas lipat/berwarna
2) Kertas gambar
3) lem
c. Cara Kerja :
1)

Pegang kertas yang telah disediakan

2)

Robeklah

kertas

sesuai

dengan

keinginan

dan

ekspresikan atau tampilkan.
3)

Diberi lem dan tempelkan

4)

Kertas yang disobek di lem.
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5)

Tempelkan kertas yang di lem

6)

Pajanglah hasil karyamu di papan

7)

Berilah nama hasil karyamu

8)

Ceritakan kembali urutan membuatnya.

gambar 9. Kupu kupu

Sumber:https://www.youtube.com/watch?v=-dZL5bHgoB4
2. LEMBAR KERJA ANAK 2
a. Kegiatan: Menggunting Pola.
b. Alat dan Bahan :
1) Guting
2) Lem
3) Buku gambar
4) Kertas berpola
c. Cara Kerja :
1) Menggunting sekitar pinggiran kertas
2) Menggunting dengan sepenuh bukaan gunting
3) Membuka dan menggunting terus untuk sepanjang
kertas
4) Mengguntuing diantara dua garis lurus
5) Menggunting bentuk tetapi tidak pada garis
6) Menggunting pada garis tebal dengan terkendali
7) Menggunting dengan berbagai macam bentuk sesuai
pola
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8) Pajanglah hasil karyamu

Catatan:
Setiap tahapan dalam menggunting harus dipandu oleh
guru.

gambar 10 Menggunting
sumber: http://www.pixeltree.id/crafting-for-kids-101/6-manfaataktivitas-menggunting-untuk-anak

3.LEMBAR KERJA ANAK 3
a. Kegiatan: Melambungkan dan menangkap kantong biji.
b. Alat dan Bahan :
1)

Kantong

2)

Biji-bijian

c. Cara Kerja :
1) Menempatkan tangan pada posisi yang efektif saat
menerima benda yang melayang, dipegang dengan kedua
tangan

sedemikian

rupa

serta

dapat

menunjukkan

pengendalian terhadap objek dimaksud.
2) Pelindung diberikan dan menahan bagian depan dari
badan
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3) Menggerakkan badan didekatkan hingga
kontak/bersentuhan.
4) Penangkapan mirip aksi pengkedukan.
5) Gunakan badan untuk menangkap pola.
6) Telapak menahan ke atas.
7) Jari-jari diulurkan dan menahan berat/masa.
8) Tangan tidak dimanfaatkan dalam aksi penangkapan
9) Lakukan berpasangan.

gambar 11. Melambungkan dan menangkap kantong biji
Sumber: https://docplayer.info

4. LEMBAR KERJA ANAK 4
a. Kegiatan: Melipat kertas bentuk rumah.
b. Alat dan Bahan :
1) Kertas lipat
2) Buku gambar
3) Lem
4) Lap tangan
c. Cara Kerja :
1) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
2) Menunjukkan hasil lipatan rumah yang sudah jadi
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3) Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara melipat dari
awal sampai akhir
4) Memberikan instruksi kepada Anak untuk melaksanakan
kegiatan melipat bentuk rumah
5) Memberi bimbingan dan motivasi pada anak yang belum
mampu melipat
6) Memberikan instruksi kepada anak untuk menempelkan
hasil karya pada buku gambar.

gambar 12. Melipat kertas bentuk rumah
Sumber: http://resourceful-parenting.blogspot.com

5. LEMBAR KERJA ANAK 5
a. Kegiatan: Memantulkan Bola Basket.
b. Alat dan Bahan :
1) Bola basket,
2) Ring basket/keranjang
c. Cara Kerja :
1) Bersama anak melakukan pemanasan
2) Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara memantulkan
bola basket
3) Menginstruksikan kepada Anak untuk melaksanakan
kegiatan memantulkan bola basket secara bergiliran/
kelompok/ bersama-sama
4) Memotivasi anak agar tumbuh minatnya melakukan kegiatan
memantulkan bola basket
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5) Bersama anak melaksanakan kegiatan penenangan

gambar 13 Memantulkan bola basket
Sumber: https://www.pngdownload.id/png-rgny9h/

6. LEMBAR KERJA ANAK 6
a. Kegiatan: Naik Otopet/Sepeda Roda Dua.
b. Alat dan Bahan :
1) Otopet
2) Sepeda roda dua
c. Cara Kerja :
1) Bersama anak melakukan kegiatan pemanasan
2) Menjelaskan cara naik otopet/sepeda roda dua
3) Menginstruksikan Anak untuk melakukan kegiatan naik
otopet/sepeda roda dua secara bergiliran
4) Memberi bimbingan dan memotivasi anak untuk tumbuh
minatnya melakukan kegiatan naik otopet/sepeda roda

gambar 14. Naik otopet
Sumber: http://market.abatasa.co.id/
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7. LEMBAR KERJA ANAK 7
a.

Kegiatan: Bermain Bola Keranjang.

b.

Alat dan Bahan :
1) Bola
2) Keranjang bola, keranjang tempat sampah
3) Kardus bekas

c.

Cara Kerja :
1) Menyiapkan alat untuk bermain bola keranjang
2) Melaksanakan kegiatan pemanasan
3) Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara melempar
bola dalam bermain bola keranjang, anak
memperhatikan
4) Menginstruksikan kepada Anak untuk melakukan
kegiatan Bermain bola keranjang dengan bimbingan
guru
5) Memberikan dorongan dan motivasi.
6) Bersama Anak melakukan penenangan

gambar 15. Bermain bola keranjang
sumber: https://www.marneskliker.com
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8. LEMBAR KERJA ANAK 8
a. Kegiatan:

Merayap

Mengikuti

Lintasan

Membentuk

Lingkaran.
b. Alat dan Bahan :
1) Bola
2) Keranjang bola, keranjang tempat sampah
3) Kardus bekas
c.

Cara Kerja :
1) Bersama anak melakukan kegiatan pemanasan
2) Menjelaskan kegiatan merayap yang akan dilaksanakan
3) Memberi contoh/mendemonstrasikan kegiatan merayap
membentuk lingkaran di atas karpet
4) Menginstruksikan kepada anak secara bergiliran
melakukan kegiatan merayap membentuk lingkaran di
atas karpet
5) Memberikan dorongan/motivasi pada anak untuk
melakukan kegiatan
6) Bersama anak melakukan gerakan-gerakan penenangan

gambar 16. merayap mengikuti lintasan
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BAHAN BACAAN
Bahan Bacaan 1: Perkembangan Fisik-Motorik Pada Anak Usia Dini
Perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak.
Menurut Hurlock perkembangan fisik anak usia dini mencakup empat
aspek yaitu:
1. Berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi Berkaitan
erat dengan perkembangan motoric, kognisi, kecerdasan, emosi serta
perilaku.
2. Otot-otot

yang

mempengaruhi

perkembangan

kekuatan

dan

kemampuan motorik,
3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah
laku baru
4. Struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh.
Setiap anak memiliki perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan
fisiknya berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya cepat
dan ada beberapa anak yang pertumbuhannya lambat. Biasanya
ditemukan anak usia dini yang tinggi badannya dan anak yang lain lebih
pendek. Pada masa usia dini, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan
relatif seimbang tetapi secara bertahap tubuh anak akan mengalami
perubahan. Bilamana di masa bayi anak memiliki penampilan yang gemuk
maka secara perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi lebih langsing,
sedangkan kaki dan tangannya mulai memanjang.
Seiring dengan pertumbuhan fisik yang beranjak matang, perkembangan
motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya
sudah selaras dengan keinginan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan
kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakangerakan motoric yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini
merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan
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dengan motoric, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main
bola, dan atletik.
Anak-anak usia dini biasanya senang sekali bermain. Mereka tidak pernak
kenal lelah dalam bermain. Hal itu dapat melatih kemampuan fisiknya.
Perkembangan fisik pada anak dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek
yaitu dapat ditinjau dari perkembangan motoric kasar dan perkembangan
motorik halus.
1. Perkembangan Motorik Kasar
Menurut Darmastuti Tanti kemampuan motorik kasar seyogyanya
dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada ada rentang usia 4-6
tahun, kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek yaitu, (1) berjalan
dengan indicator berjalan turun/naik tangga dengan menggunakan
kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki (2)
berlari, dengan indicator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari,
berbelok ke kanan/kiri tanpa kesulitan dan mampu berhenti dengan
mudah (3) melompat, dengan indikator mampu melompat ke depan, ke
belakang dan ke samping dan (4) memanjat, memanjat naik/turun
tangga dan memanjat pohon.
2. Perkembangan Motorik Halus
Perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak
dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam
bentuk koordinasi, ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan
tangan dan jari jemari. Guru dapat membantu anak mengembangkan
kemampuan motorik halusnya dengan memanfaatkan beragam media.
Pada sisi lain, kemampuan motorik halus juga menjadi jembatan bagi
anak untuk mengembangkan aspek kecerdasan jamak terkait dengan
kecerdasan kinestetik tubuh yang mencakup kemampuan anak dalam
kepekaan dan keterampilan dalam mengontrol dan mengordinasi
gerakan-gerakan tubuh serta terampil dalam menggunakan peralatanperalatan tertentu yang dimanfaatkan anak dalam aktivitas bermainnya.
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Dan secara aspek sosial tentunya kematangan kemampuan motorik
halus anak membantu mereka menanamkan citra diri yang positif dalam
bentuk kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan
lingkungannya.

Bahan Bacaan 2: Motorik
a. Pengertian Perkembangan Motorik
Elizabeth B Hurlock (1978: 159) menyatakan bahwa perkembangan
motoric diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan
pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini
secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan halus. Menurut Lolita
Indraswari (2013:15) bahwa perkembangan motorik adalah sesuatu
proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk
bergerak dan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu
menggerakkan dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang
mampu menggerakan tubuhnya.
Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan
motoric merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai
umur lima tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan
keterampilan motorik.
b. Pembagian Keterampilan Motorik
Menurut Ramli M, (2005:11) adalah berdasarkan kecermatan dalam
melakukan gerakakn keterampilan dibagi menjadi dua yaitu keterampilan
motorik kasar (gross motor skill) dan keterampilan motorik halus ( fine
motor skill).
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1) Keterampilan Motorik Kasar (gross motor skill)
Keterampilan motorik kasar (gross motor skill) merupakan keterampilan
gerak yang menggunakan otot-otot besar, tujuan kecermatan gerakan
bukan merupakan suatu hal yang penting akan tetapi koordinasi yang
halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar
meliputi melompat, memelempar, berjalan, dan meloncat.
2) Keterampilan Motorik Halus (fine motor skill)
Keterampilan

motorik

halus

(fine

motor

skill)

merupakan

keterampilan motoric halus yang merupakan keterampilan yang
memerlukan control dari otot kecil dari tubuh untuk mencapi tujuan
dari keterampilan. Secara umum keterampilan motorik halus meliputi
koordinasi mata dan tangan keterampilan ini membutuhkan
kecermatan yang tinggi. contoh motori halus adalah: melukis,
menjahit, dan mengancingkan baju.
c. Motorik Halus
Pengertian Motorik Halus
Gerakan motorik halus mempunyai peranan yang sangat penting,
motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian
tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Oleh karena
itu gerakian didalam motorik halus tidak membutuhkan tenaga akan
tetapi membutuhkan koordinhasi yang cermat serta teliti.
( Depdiknas:2005:1)
Menurut Dini P dan Daeng Sari (1996:72) motorik halus adalah
aktivitas motorik yang melibatkan aktivitas otot-otot kecil atau halus
gerakan

ini

menuntut

koordinasi

mata

dan

tangan

serta

pengendalian gerak yang baik yang memungkinkannya melakukan
ketepatan dan kecermatan dalam gerak.
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Yudha M Saputra dan Rudyanto (2005: 118) menjelaskan bahwa
motorik halus adalah kemampuan anak dalam beraktivitas dengan
menggunakan otot-otot halus (kecil) seperti menulis, meremas,
menggenggam, menggambar, menyusun balok dan memasukkan
kelereng. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1995: 83) motorik
halus

adalah

ketangkasan,

keterampilan,

jari

tangan

dan

pergelangan tangan serta penugasan terhadap otot-otot urat pada
wajah.
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Astati (1995 : 4) bahwa
motorik halus adalah gerak yang hanya menggunakan otot-otot
tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang membutuhkan
koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik.
Menurut Lindya (2008) motorik halus yaitu aspek yang berhubungan
dengan kemampuan anak untuk melakukan gerakan pada bagianbagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot–otot kecil tetapi
memerlukan koordinasi yang cermat. Elizabeth B. Hurlock (1998:39)
mengemukakan bahwa perkembangan motorik anak adalah suatu
proses kematangan yang berhubungan dengan aspek deferensial
bentuk atau fungsi termasuk perubahan sosial emosional. Proses
motorik adalah gerakan yang langsung melibatkan otot untuk
bergerak dan proses persyaratan yang menjadikan seseorang
mampu menggerakkan anggota tubuhnya ( tangan, kaki, dan
anggota tubuhnya).
Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, maka pengertian motorik halus
adalah pengorganisasian penggunaan otot-otot kecil seperti jarijemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan koordinasi
mata dan tangan.
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d. Faktor Yang Mempengaruhi Motorik Halus
Kartini Kartono (1995:21), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan motorik anak sebagai berikut:
1) Faktor hereditas (warisan sejak lahir atau bawaan)
2) Faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan
fungsifungsi organis dan fungsi psikis
3) Aktivitas anak sebagai subyek bebas yang berkemauan, kemampuan,
punya emosi serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri.
Sedangkan pendapat Endang Rini Sukamti, (2007: 47) bahwa
kondisi yang mempunyai dampak paling besar terhadap laju
perkembangan motorik diantaranya:
1) Sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan
mempunyai pengaruh yang sangat menonjol terhadap laju
perkembangan motorik.
2) Seandainya dalam awal kehidupan pasca lahir tidak ada
hambatan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan
semakin aktif janin semakin cepat perkembangan motorik anak.
3) Kelahiran yang sukar khususnya apabila ada kerusakan pada
otak akan memperlambat perkembangan motorik.
4) Kondisi pra lahir yang menyenangkan, khususnya gizi makanan
sang ibu lebih mendorong perkembangan motorik anak yang
lebih cepat pada pasca lahiran ketimbang kondisi pra lahiran
yang tidak menyenangkan.
5) Seandainya tidak ada gangguan lingkungan maka kesehatan gizi
yang

baik

pada

awal

kehidupan

pasca

lahiran

akan

mempercepat perkembangan motorik anak.
6) Anak yang IQ tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih
cepat dibandingkan anak yang IQnya normal atau dibawah
normal.

36

7)

Adanya

rangsangan,

menggerakkan semua

dorongan

dan

kesempatan

untuk

bagian tubuh akan mempercepat

perkembangan motorik anak.
8)

Perlindungan yang berlebihan akan melumpuhkan kesiapan
untuk berkembangnya kemampuan motoriknya.

9) Cacat fisik seperti kebutaan akan memperlambat perkembangan
motorik anak.
Berdasarkan pendapat-pendapat dari beberapa ahli maka dapat
disimpulan
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motorik halus tidak lepas
dari sifat dasar genetik serta keadaan pasca lahir yang berhubungan
dengan pola perilaku yang dibarikan kepada anak serta faktor
internal dan eksternal yang ada disekeliling anak dan pemberian
gizi yang cukup.
e. Karakteristik Perkembangan Motorik Halus
Karakteristik perkembangan motorik halus anak dapat dijelaskan
dalam Depdiknas, 2007: 10, sebagai berikut:
1) Pada saat anak berusia tiga tahun
Pada saat anak berusia tiga tahun kemampuan gerakan halus
pada masa bayi. Meskipun anak pada saat ini sudah mampu
menjumput benda dengan menggunakan jempol dan jari
telunjuknya tetapi gerakan itu sendiri masih kikuk.
2) Pada usia empat tahun
Pada usia empat tahun koordinasi motorik halus anak secara
substansial sudah mengalami kemajuan dan gerakannya sudah
lebih cepat bahkan cenderung ingin sempurna.
3) Pada usia lima tahun
Pada usia lima tahun koordinasi motorik halus anak sudah lebih
sempurna lagi tangan, lengan, dan tubuh bergerak dibawah
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koordinasi mata. Anak juga telah mampu membuat dan
melaksanakan kegiatan yang lebih majemuk, seperti kegiatan
proyek.
4) Pada akhir masa kanak-kanak usia enam tahun
Pada akhir masa kanak-kanak usia enam tahun ia telah belajar
bagaimana menggunakan jari jemarinya dan pergelangan
tangannya untuk menggerakkan ujung pensilnya.
f. Konsep Dasar Pengembangan Motorik
J.H.Pestalozzi (pengajaran berupa) Berpendapat bahwa sumber
pengetahuan adalah
alat indra pengamatan permulaannya oleh karena itu didalam
pelajaran harus menggunakan benda-benda yang sebenarnya,
benda tersebut diamati dari segala segi dengan alat indera anak.
Friedrich Frobel (asas bekerja sendiri) Berpendapat bahwa
menggambar diawali dengan membuat garis vertikal dan horizontal,
spielgaben dan spielformen dengan permainan bentuk, alat
permainan

untuk

berfrobel

(pekerjaan

tangan

)

misalnya

mozaik,menganyam kertas, kertas lipat dan tanah liat (Depdiknas
2007: 11).
Maria Montenssori sebagai berikut :
Untuk melatih fungsi-fungsi motorik anak tidak perlu diadakan alatalat tertentu, kehidupan sehari-hari cukup memberi latihan bagi
motorik anak. Asas metode Montesori adalah:
1) Pembentukan sendiri
Perkembangan itu terjadi dengan cara latihan yang dapat
dikerjakan sendiri oleh anakanak.
2) Masa peka
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Masa peka merupakan masa dimana bermacam-macam fungsi
muncul menonjol diri tegas untuk dilatih.
3) Kebebasan
Mendidik untuk kebebasan dan dengan kebebasan bertujuan agar
masa peka dapat menampakan diri secara leluasa dengan tidak
dihalang-halangi didalam mengekspresikan.
Berdasarkan kutipan diatas maka konsep dasar pengembangan
motorik adalah dari alat indera penglihatan untuk melakukan
pengamatan permulaannya. Setelah itu anak diberikan kebebasan
untuk mengekspresikan sesuai dengan kehendak anak.
g. Prinsip Dalam Pengembangan Motorik Halus
Untuk mengembangkan motorik halus pada anak usia 4-6 tahun di
Taman kanakkanak agar berkembang secara optimal, maka perlu
memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Depdiknas,
(2007: 13), sebagai berikut :
1) Memberikan kebebasan untuk berekspresi pada anak. Depdiknas,
(2007: 13)
2) Melakukan pengaturan waktu, tempat, media (alat dan bahan)
agar dapat merangsang anak untuk berkreatif.
3) Memberikan bimbingan kepada anak untuk menentuksn
teknik/cara yang baik dalam melakukan kegiatan dengan
berbagai media
4) Menumbuhkan keberanian anak dan hindarkan petunjuk yang
dapat merusak keberanian dan perkembangan anak.
5) Membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan taraf
perkembangannya.
6) Memberikan rasa gembira dan menciptakn suasana yang
menyenangkan pada anak.

39

7) Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan
kegiatan.
h. Tujuan Peningkatan Motorik Halus
Saputra

dan

Rudyanto

(2005:115)

menjelaskan

tujuan

pengembangan motorik halus anak yaitu:
1) Mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan.
2) Mampu mengkoordinasi kecepatangan tangan dengan mata.
3) Mampu mengendalikan emosi.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan
peningkatan
motorik halus ini diantaranya untuk meningkatkan kemampuan
anak agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus
khususnya jari tangan dan optimalkearah yang lebih baik. Dengan
anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus jari
tanganya kearah yang lebih baik.
i. Fungsi Perkembangan Motorik Halus
Elizabeth B. Hurlock (1978) mencatat beberapa alasan tentang
fungsi

perkembangan

motorik

halus

bagi

konstetrasi

perkembangan individu, yaitu :
1) Melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan
pemperoleh perasaan senang, seperti anak merasa senang
dengan memiliki keterampilan memainkan boneka, melempar
dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainan
lainnya.
2) Melalui keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi
helpessness (tidak berbahaya), pada bulan-bulan pertama
kehidupannya, ke kondisi yang indepence (bebas dan tidak
bergantung) anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat
yang lainnya dan dapat berbuat sendiri untuk dirinya, kondisi ini
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akan dapat menunjang perkembangan self confidence ( rasa
percaya diri).
3) Melalui keterampilan motorik anak dapat menyesuaikan dirinya
dengan lingkungan sekolah (school adjustment), pada usia pra
sekolah (taman kanakkanak) atau usia kelas awal sekolah
dasar, anak sudah dapat dilatih menggambar, melukis, barisberbaris, dan persiapan menulis.
j. Pengertian Pembelajaran
Pengertian

pembelajaran

menurut

Roestiyah

(1982:8)

mengemukakan bahwa pembelajaran adalah merupakan suatu
proses dimana guru melihat apa saja yang terjadi
selama murid menjalani pengalaman edukasi untuk mencapai suatu
tujuan, yang kita perhatikan adalah pola perubahan pada
pengetahuan selama mengalami belajar itu berlangsung. Dan
menurut Damiyati dan Mudjiono, (1994:284), pembelajaran adalah:
kegiatan secara terprogram dalam desain instruksional untuk
membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada
penyediaan sumber belajar.
k. Metode Pembelajaran Motorik Halus
Moedjiono dan Dimyati mengemukakan beberapa metode yang
dapat digunakan:
1) Metode tanya jawab
Metode tanya jawab merupakan suatu format interaksi antara guru
dan siswa melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh guru
untuk mendapatkan respon secara lisan dari siswa sehingga
dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa.
2) Metode pemberian tugas
Metode pemberian tugas adalah: suatu format interaksi belajar
mengajar yang ditandai dengan adanya satu atau lebih tugas yang
diberikan oleh guru. Penyelesaian tugas tersebut dapat dilakukan
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secara perorangan atau kelompok sesuai dengan perintah yang
diberikan oleh guru.
4) Metode demonstrasi
Metode demonstrasi adalah: suatu format interaksi belajar
mengajar

yang

disengaja

untuk

mempertunjukkan,

memperagakan suatu tindakkan proses atau prosedur yang
dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa atau
sebagian siswa (Moedjiono dan Dimyati,1990:29-36).
(Sumber: https://www.kompasiana.com/harlinadwirahmasari)

Bahan Bacaan 3: Melipat/ Origami
1. Pengertian Melipat / Origami
Hira Karmachela (2008:1) berpendapat bahwa kata origami berasal
dari Bahasa Jepang yakni dari kata oru yang berarti melipat dan kami
berarti kertas. Ketika kedua kata digabungkan ada sedikit perubahan
namun tidak mengubah artinya, yakni dari kata kami menjadi gami
sehingga bukan orikami tetapi origami maksudnya adalah melipat
kertas.
Sedangkan menurut Dr Sumanto, (2006: 97) melipat atau origami
adalah suatu teknik berkarya seni/ kerajinan tangan yang umumnya
dibuat dari bahan kertas dengan tujuan untuk menghasilkan aneka
bentuk main, hiasan, benda fungsional, alat peraga dan kreasi
lainnya. Berkaitan dengan kegiatan melipat Hira Karmachela
berpendapat (2008: 1), Seni melipat kertas ini merupakan seni yang
sangat cocok bagi anak karena origami melatih keterampilan tangan
anak. Juga kerapian dalam berkreasi. Selain itu anak akan terbiasa
untuk menciptakan hal baru atau inovasi. Melipat pada hakekatnya
merupakan keterampilan tangan untuk menciptakan bentuk-bentuk
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tertentu tanpa menggunakan bahan perekat lem serta ketelitian ini
membutuhkan

keterampilan

koordinasi

tangan,ketelitian

dan

kerapian, didalam kegiatan melipat jika disajikan dengan minat anak
yang akan memberikan keasikan dan kegembiraan serta kepuasan
bagi anak Sumantri (2005:151).
Melipat kertas adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi
anak karena dapat dibuat apa saja, mulai dari kegiatan melipat yang
sederhana seperti bentuk segi tiga, segi empat, kemudian bentuk
yang agak sulit. Gerak yang dilatih dari kegiatan melipat ini adalah
bagaimana anak melipat dan menekan lipatan-lipatan itu karena
kegiatan ini akan memperkuat otot-otot telapak dan jari tangan anak
(Aisyah, 2008).
Melipat kertas adalah aktivitas seni yang mudah dibuat dan
menyenangkan. Diantara perannya adalah sebagai aktivitas untuk
mengisi waktu luang dan media pengajaran dan komunikasi dengan
anak karena biasa dilakukan secara bersama-sama. Selain itu
melipat kertas juga sangat fungsional untuk anak dan aktivitas ini
memiliki fungsi melatih motorik halus dalam masa perkembangannya
(Maya Hirai, 2010).
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa melipat
kertas merupakan aktivitas yang membutuhkan keterampilan
gerakan dan koordinasi tangan sehingga dengan diberikannya
kegiatan melipat kertas dapat memperkuat otot-otot telapak tangan
dan jari-jari tangan sekaligus melatih konsentrasi anak.
2. Sejarah Origami
Sejarah Origami di Jepang menurut (Maya Hikari) origami dipercaya
telah ada sejak zaman Heian (741-1191). Dikalangan kaum sami
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Shinto dianggap sebagai penutup botol sake saat upacara
penyembahan, wanita dan anak-anak pada masa itu origami masih
dikenal dengan istilah orikata, orisui, ataupun orimono. Pada masa
itu memotong kertas menggunakan pisau diperbolehkan. Sejak
zaman Muromachi (1338-1573) penggunaan pisau untuk memotong
kertas telah dihentikan. Origami kemudian berkembang menjadi
suatu cara memisahkan masyarakat golongan kelas atas dan
golongan kelas bawah. Samurai mengikuti ajaran ise sementara
masyarakat

biasa

mengikuti

ajaran

ogasawara.

Didalam

perkembangannya origami menjadi begitu identic dengan budaya
Jepang, diwariskan secara turun temurun dari masa kemasa origami
terutama berkembang dengan menggunakan kertas asli Jepang
yang disebut washi saat ini origami telah menjadi sesuatu yang tak
terpisahkan dari budaya orang Jepang
terutama dalam upacara adat keagamaan Shinto yang tetep
dipertahankan hingga sekarang.
Dalam tradisi Shinto kertas segi empat dipotong dan lipatannya
lambang simbolik Dewata yang digantung dikota Jingu (kuil agung
imperral) di ise sebagai sembahan pada upacara perkimpoian Shinto
kertas berbentuk rama-rama jantan (o-cho) dan rama-rama betina
(mecho) menggunakan asas bomair membalut botol sake sebagai
lambing pengantin lelaki dengan perempuan. Selain itu origami juga
digunakan untuk upacara keagamaan lain. Pada mulanya origami
hanya diajarkan secara lisan. Panduan tertulis membuat origami
dikenal dalam buku senbazuru orikata (bagaimana melipat seribu
burung jenjang/orizuru pada tahun 1797). Ketika itu origami masih
dikenal sebagai orikata. Buku ini dianggap buku origami tertua di
dunia dan mengandung empat puluh sembilan (jenjang berkait) dan
kyoka (puisi lucu pendek).
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Pengarangnya Kisato Rito yang mengumpulkan model-model gido
bersama Kyoka dan menerbitkannya sebagai senbazuru. Pada
tahun yang sama suatu risalah berjudul hushingura orikata yang
memuat lipatan bentuk manusia turut di keluarkan oleh pengarang
yang sama. Pada tahun 1850 suatu naskah tulisan lain berjudul
karya ragusa yang diterbitkan naskah ini berisi 2 bagian origami yaitu
rehlah dan keagamaan kebanyakannya merupakan model origami
yang terdapat pada chushingura orikata. Pada tahu 1819 buku
sekejap

mata

menghasilkan

burung

kertas

memperlihatkan

bagaimana burung dihasilkan dari kertas, kemudian di tahun 1845
kumpulan lengkap bentuk lipatan tradisi Jepang ditulis dan
diterbitkan dalam buku kan nomado. Buku itu berisikan lebih kurang
150 contoh origami termasuk model katak.
Pada tahun (1880) seni melipat kertas mulai dikenal orang dengan
origami, kata origami berasal dari bahasa Jepang oru (melipat) dan
kami (kertas). Kata origami kemudian mulai menggantiikan istilah
orikata, orisui atau pun orimono. .
Pada zaman Edo (1600-1868) produksi kertas berlimpah sehingga
kertas mudah diperoleh hal ini menjadikan origami berkembang lebih
pesat dan pada akhir zaman edo hampir 70 bentuk yang dihasilkan
seperti katak, kapal, dan balon yang masih tetap dikenal hingga
sekarang. Di zaman Genruku (1688-1704) corak kain origam burung
jenjang (orizuru) menjadi popular dan sering dibuat dalam corak kain
ukiyoe ini memperlapang jalan origami untuk berkembang lebih luas
pada masa sekarang. Dan pada zaman Meiji (1868-1912) origami
digunakan sebagai alat mengajar di TK, SD hal ini berkat pengaruh
dari ahli pendidikan FrredrichWilhelm August Frobel (1782-1852).
Beliau adalah seorang pendidik Jerman pada abad ke-19. Beliau
menggunakan origami tradisional Eropa untuk menghasilkan bentuk
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geometri dan konsep ini kemudian dipakai secara meluas di TK di
Jepang.
Origami moderen mengenal bentuk lipatan baru yang berbeda
dengan

bentuk

lipatan

klasik.

Origami

moderen

ini

mulai

diperkenalkan oleh Akira Yoshizawa di Jepang. Akira Yoshizawa
mempopulerkan bentuk-bentuk origami baru yang berbeda dengan
tradisional. Dia turut memperkenalkan bentuk awal burung berkaki
empat dengan menggabungkan dua keeping kertas yang berlipat.
Semenjak itu pelipat kertas yang lain juga sukses menggunakan
lintzed untuk membuat lipatan hewan berkaki emapt yang dibuat dari
selembar kertas tanpa potongan.
(Sumber: http://caraaslan.blogspot.co.id/)

PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Penilaian Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi Anak TK.
Penilaian merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan
belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di TK menggunakan
pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian
proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian
kompetensi sikap (Spiritual dan Sosial), pengetahuan dan keterampilan
berdasarkan fakta yg sesungguhnya. Penilaian dikalukan secara
sistematis, terukur, berkelanjutandan menyeluruh yang mencakup
pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama
kurun waktu tertentu.
Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penilaian

perkembangan

mencakup

berbagai

informasi

yg

berhubungan bertambahnya fungsi psikis anak, yaiutu nilai moral dan
agama, perkembangan fisik motorik (gerakan motorik kasar dan halus,
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serta kesehatan fisik), sosial emosional, komunikasi (berbicara dan
bahasa), kognitif (pengetahuan), dan Seni (kreativitas).
Enam program pengembangan yg menjadi area penilaian mengarah
pada tercapainya Kompetensi Inti yg menjadi Standar Tingkat
Pencapainan perkembangan Anak.
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kelompok usia 4 – 6 taghun
pada lampiran Permendikbud nomor 146 tahun 2014, dengan KD
pengetahuan dan Keterampilan yg berkaitan langsung dengan lingkup
Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi Anak TK adala sbb:

Tabel 3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

Mengenali diri, keluarga,
teman,pendidik, lingkungan
sekitar, agama, teknologi, seni,
dan budaya di rumah,tempat
bermain dan RA dengan cara:
mengamati dengan indera
(melihat, mendengar, menghidu,
merasa, meraba);menanya;
mengumpulkan informasi;
menalar; dan
mengomunikasikan melalui
kegiatan bermain

3.4 Mengenal anggota tubuh,
fungsi, dan gerakannya untuk
pengembangan motorik
kasar dan motorik halus

Menunjukkan yang diketahui,
4.4. Menggunakan anggota
dirasakan, dibutuhkan, dan
tubuh untuk pengembangan
dipikirkan melalui bahasa, musik,
motorik kasar dan halus
gerakan, dan karya secara
produktif dan kreatif, serta
mencerminkan perilaku anak
berakhlak mulia
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B. Tahapan Penilaian Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus
Bagi Anak TK
1. Lakukan Proses Pengamatan Terhadap Anak
Saat anak meelakukan berbagai kegiatan, guru dapat mengamati
segala

hal

yang

dilakuakn

anak

atau

pun

diucaapkan

anak,termasuk ekpresi wajah, gerakan, dan karya anak. Dalam
melakukan pengamatan, guru perlu pencatan sebagai bukti
sekaligus pengingat terhap segala hal yang diamatinya. Teknik yg
digunakan dalam melakukan pencatatan, berupa :
a. Ceklis
Untuk melakukan status perkembangan anak pada akhir
periode penilaian berdasarkan 4 skala penilaian:
BB = artinya belum

anak melakukannya harus dengan

bimbingan atau dicontohkan oleh guru;
MB =

artinya mulai berkembang: bila anak melakukannya

masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru;
BSH = artinya berkembang sesuai dengan harapan: bila anak
sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten
tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru;
BSB = artinya berkembang sangat bai: bila anak sudah dapat
melakukannya

secara

mandiri

dan

sudah

dapat

membantu temannya yg belaum mencapai kemampuan
sesuai dengan indikator yang diharapkan.
2. Menetapkan indikator penilaian sesuai dokumen RPPH
Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru terlebih dahulu
membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema yang
telah ditetapka.

Pada RPPH tersebut telah ditentukan

rancangan penilaian yang akan dilakukan. RPPH membuat
indikator pencapaian perkembangan yang disesuaikan dengan
IPK yang telah kita susun sebelumnya yang selanjutnya akan
dijadikan instrumen penilaian dalam bentuk ceklis. Ceklis dapat
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dibuat peranak dalam satu periode terntentu, atau dapat pula
dibuat perperode dengan mencatat snam semua anak.
Contoh ceklis perkelas
Tabel 5 contoh ceklis perkelas
Kelompok…………………………tanggal:………………………
Tabel 4. Tabel contoh ceklis perkelas

No. Indikator Penilaian
1.
Terbiasa mengucapkan rasa sukur
terhadap ciptaan Tuhan
2
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
3
Merobek bebas untuk membuat
suatu bentuk
4.
Menggunting bebas
5.
Melambungkan dan menangkap
6.
Meniru melipat kertas sederhana (7
lipatan)
7.
Memantulkan bola besar, bola
sedang , dan bola kecil
8.
Naik otopet, sepeda roda dua
9.
Menangkap, melempar bola besar,
bola sedang dan bola kecil (Tenis)
dengan memutar
badan,mengayunkan lengan dan
melangkah
10. Merayap dan merangkak dengan
berbagai variasi

Dadi
BSH

Boma NUNU Dodo

MB
MB
BSH
BSH
BSH
BSH
MB
MB

BSH
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dst

Contoh Ceklis peranak
Tabel 6 Contoh ceklis peranak
Format Skala Capaian Perkembangan Harian
Nama`

: Dadi

Kelompok: TK A

Minggu

:1

Bulan

: Mei 2019

Tabel 5. Contoh Ceklis peranak

No.
1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Indikator Penilaian
Terbiasa mengucapkan rasa sukur
terhadap ciptaan Tuhan
Berdoa sebelum dan sesudah belajar
Merobek bebas untuk membuat
suatu bentuk
Menggunting bebas
Melambungkan dan menangkap
Meniru melipat kertas sederhana (7
lipatan)
Memantulkan bola besar, bola
sedang , dan bola kecil
Naik otopet, sepeda roda dua
Menangkap, melempar bola besar,
bola sedang dan bola kecil (Tenis)
dengan memutar
badan,mengayunkan lengan dan
melangkah
Merayap dan merangkak dengan
berbagai variasi

Tanggal
6 mei
BSH
MB
MB
BSH
BSH
BSH
BSH
MB
BSH

BSH

3. Mengisi Data kedalam Penilaian Perkembangan Anak
Setelah semua data di analisis langkah selanjutnya semua data
dimasukan kedalam format penilaian perkembangan anak.
Format

perkembangan

digunakan

untuk

mencatat

perkembangan bulanan, juga digunakan untuk mencatat
perkembangan anak selama satu semester.

Untuk mengisi

kolom peneilaian bulanan dan hasil ahir semester, guru perlu
memperhatikan hal-hal sbb;
1. Semua data yang diolah dijadikan bahan analisis
2. Apabila menggunakan guru sentra yang berarti guru sebagai
tim, penilaian ditetapkan secara bersama oleh semua guru
yang menangani anak, sedangkan pengisisan laporan oleh
guru wali.

3. Data capaian perkembangan anak pasti cukup banyak
sehingga dalam satu indikator bisa muncul data berulangulang dengan tingkat pencapaian yang berbeda.

Untuk

menentukan pengisian pada kolom capaian perkembangan,
digunakan

capaian

terbaik

dengan

pengertian

kepamampuan anak berkembang tersebut. Contoh untuk
kemampuan kemandirian anak: BB-MB-MB-BSH-BSH-BSH
diambil BSB (berkembang Sangat Baik) artinya kemampuan
anak berkembang kearah sangat baik
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KESIMPULAN

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui
peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Berbasis zonasi taman
kanak-kanak. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal
9 ayat 3 permendikbud Nomor 157 tahun 2014. Secara teoritis dan empiris
keberadaan Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)
melalui peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Berbasis zonasi
taman kanak-kanak merujuk pada pandangan dan pendapat para ahli
pendidikan bahwa: “Penyelenggaraan layanan pendidikan untuk peserta
didik tidak hanya menitikberatkan pada ketidakmampuannya tetapi harus
memperhitungkan kompetensi yang masih mungkin dikembangkan.”
Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) melalui
peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP) Berbasis zonasi taman
kanak-kanak merupakan upaya pendidikan yang diberikan secara khusus,
karena pada umumnya anak harus dibimbing dalam mengembangkan
interaksi, komunikasi, dan perilaku sosial.
Program pengembangan ini bukan sebagai mata pelajaran, tetapi
merupakan serangkaian kegiatan dan latihan yang di lakukan secara terus
menerus. Kurikulum Pendidikan anak TK memberikan penekanan bahwa
program tersebut dilakukan sebagai bentuk konpensasi atau penguatan
yang diperlukan oleh anak di TK dengan tujuan untuk meningkatkan akses
dalam mengikuti pendidikan dan pembelajaran yang lebih optimal.
Program ini bukan mata pelajaran, tetapi wajib diberikan kepada anak.
Unit ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3
Program Perkembangan Fisik Motorik Kasar dan Halus Bagi Anak TK
yaitu : “Mampu mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk
pengembangan motorik kasar dan motorik halus dengan baik”, dan
“Mampu menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik
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kasar dan halus”. KD 3.3 dan KD 4.3 yang menjadi acuan materi dan
aktivitas pembelajaran pada unit pembelajaran ini. Dengan demikian,
secara praktis dan

akademik dengan adanya unit pembelajaran ini

diharapkan akan memudahkan layanan pembelajaran program untuk
anak TK.
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UMPAN BALIK

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Perkembangan Fisik Motorik
Kasar dan Halus Bagi Anak TK, silahkan Anda isi beberapa pertanyaan
berikut ini sebagai bentuk umpan balik.
Lembar Persepsi Pemahaman Unit
Tabel 6. Lembar persepsi pemahanman unit

No

Aspek

1.

Memahami dengan baik semua indikator
yang telah dikembangkan di unit ini.
2
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari.
3
Memhammi dengan baik bahwa aktivitas
pembelajaran
yang
disusun
dapat
menggambarkann kompetensi anak.
4
Memahami dengan baik tahapan urutan
aktivitas pembelajaran yang disajikan.
5
Mampu dengan baik mengaplikasikan
aktivitas pembelajaran di dalam kelas.
6
Memahami dengan baik lembar penilaiann
yang akan digunakan
8
Memahami konten secara menyuluh
dengan baik.
9
Memahami prosedur penyusunan lembar
penilaian sesuai indikator
10. Memahami cara pengolahan dan penskoran
nilai pengembangan perilaku anak TK.
Jumlah
Jumlah Total
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Kriteria
1

2

3

4

Keterangan
1 = tidak menguasai
2 = belum menguasai
3 = menguasai
4 = Sangat Menguasai

Pedoman Penskoran
Skor = Jumlah Total X 100
40

Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89
> 90

Umpan Balik
: Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya,
mengembangkan
penilaian
dan
melaksanakan penilaian. Anda perlu membaca ulang unit ini
dan mendiskusikannya dengan dengan fasilitator sampai Anda
memahaminya.
: Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara
membelajarkan,
mengembangkan
penilain
dan
melaksanakan penilaian. Anda perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain.
:
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian dengan baik.
:
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilaian dan melaksanakan penilaian dengan sangat baik.
Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman lain untuk
membelajarkan unit ini.
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