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Inisiasi 1 

PERISTIWA/MASALAH-MASALAH SOSIALATUAL MATA KULIAH: 

PERKEMBANGAN BELAJAR PESERTA DIDIK  

Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dengan kegiatan Tutorial Online untuk mata 

kuliah Perkembangan Belajar Peserta Didik. Dalam Tutorial Online kali ini anda akan dipandu 

oleh tutor Anda. Pelaksanaan materi ini akan berlangsung selama lima kali pertemuan Online. 

Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas danmendiskusikan materi-materi yang 

ada pada unit 5 yang membicarakan tentang Pengembangan Potensi Peserta Didik. 

Dalam kegiatan Tutorial Online yang pertama ini materi yang dibahas meliputi konsep 

atau pengertian dari Pengembangan Potensi Peserta Didik serta cara untuk mengembangkan 

Potensi Kognitif, Fisik dan Psikomotorik; Potensi Moral dan Emosional; Potensi Sosial dan 

Bahasa. Oleh karena itu dari kegiatan Tutorial Online yang pertama ini anda diharapkan mampu: 

Mahasiswa dapat Menjelaskan cara mengembangkan potensi kognitif peserta didik; Mahasiswa 

dapat Menjelaskan cara mengembangkan potensi fisik peserta didik; Mahasiswa dapat 

Menjelaskan cara mengembangkan potensi psikomotorik peserta didik; Mahasiswa dapat 

Menjelaskan cara mengembangkan potensi moral peserta didik; Mahasiswa dapat Menjelaskan 

cara mengembangkan potensi emosional peserta didik; Mahasiswa dapat Menjelaskan cara 

mengembangkan potensi sosial peserta didik; Mahasiswa dapat Menjelaskan cara 

mengembangkan potensi bahasa peserta didik. Selanjutnya untuk memperdalam materi tentang 

Pengembangan Potensi Peserta Didik, silahkan Anda menyimak dengan baik ringkasan materi 

berikut ini.  

Pengembangan Potensi Kognitif, Fisik dan Psikomotorik 

A.1. Konsep Pengembangan Potensi Kognitif 

Pada dasarnya hakikat pengembangan potensi kognitif terletak pada upaya 

peningkatan aspek pengamatan, mengingat, berfikir, menciptakan serta kreativitas 

seseorang. Proses kognitif (cognitive processes) meliputi perubahan pada pemikiran, 

intelegensi, dan bahasa individu. Memandang benda yang berayun-ayun diatas tempat 

tidur bayi, merangkai satu kalimat yang terdiri atas dua kata, menghafal syair, 

membayangkan seperti apa rasanya menjadi bintang tokoh, dan memecahkan suatu teka-

teki silang, semuanya mencerminkan peran proses-proses kognitif dalam 

pengembangannya. 

Tingkat intelegensi adalah tingkat kecerdasan yang berbeda antara satu individu 

dengan individu lainnya. Intelegensi mempengaruhi cara individu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapinya. Semakin cerdas seseorang, maka akan semakin mudah 

dan cepat ia menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya. Pengembangan 

kognitif dimaksudkan agar individu mampu mengembangkan kemampuan persepsinya, 

ingatan, berpikir, pemahaman terhadap simbol, melakukan penalaran dan memecahkan 

masalah.Pengembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor hereditas, lingkungan, 



kematangan, minat dan bakat, pembentukan dan kebebasan dari berbagai pengaruh 

sugesti. 

Pengembangan kognitif peserta didik di SD kelas rendah berkaitan erat dengan 

pengembangan kemampuan matematik dan pengembangan sains permulaan.Pada 

pengenalan bilangan, terlebih dahulu diperdengarkan angka dengan menyebutkan angka 

satu, dua, tiga dan seterusnya.Dengan bertambahnya kecerdasan dan umur barulah 

diperkenalkan ke lambang bilangan. Anak juga sering menggunakan benda sebagai 

simbul yang akan membantunya dalam memahami konsep-konsep matematika yang lebih 

abstrak.  

Pada pengembangan geometri, anak diberikan berbagai macam bentuk bangun 

misalnya bola, kotak, persegi, lingkaran dan sebagainya. Sebaiknya guru menstimulasi 

munculnya kemampuan-kemampuan kognitif tersebut dengan memerintahkan anak 

mengambil bangun yang disebutkan nama dan ciri-cirinya. Pendidikan matematika pada 

anak usia SD kelas rendah dapat diberikan sambil bermain, karena dengan bermain anak 

akan mendapat kesan bahwa matematika itu menyenangkan. Hal yang sama juga berlaku 

untuk pendidikan sains (IPA). 

Permainan sains dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosio 

emosional, fisik, kreatifitas dan perkembangan kognitif. Tahapan disetiap usia kronologis 

dan usia mental sangat menentukan jenis dan tingkat kesulitan dalam permainan sains. 

Hal itu berarti permainan sains haruslah diberikan dari hal-hal yang sederhana menuju ke 

tingkatan yang lebih kompleks. 

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan dalam konsep sains dapat dipelajari melalui 

pengalaman sehari-hari yang nyata dan sederhana. Suasana yang menarik dan 

menyenangkan akan memotivasi anak untuk terus menerus mencari jawaban terhadap apa 

yang ia pikirkan dan ingin ia buktikan. Berbagai keterampilan yang dapat dilakukan 

melalui permainan sains adalah keterampilan mengamati, mengklasifikasi, mengukur, 

memperkirakan, melakukan percobaan dan komunikasi   

A.2. Model Pengembangan Kognitif 

Model Piaget. Diskripsi Piaget mengenai hubungan antara tingkat perkembangan 

konseptual anak dengan bahan pelajaran yang kompleks menunjukkan bahwa guru harus 

memperhatikan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. Situasi belajar 

yang ideal ialah keserasian antara bahan pengajaran yang kompleks dengan tigkat 

perkembangan konseptual anak.Jadi guru harus dapat menguasai perkembangan kognitif 

anak, dan menentukan jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak untuk memahami 

bahan pelajaran itu. 

Strategi belajar yang dikembangkan dari teori Piaget ialah menghadapkan anak 

dengan sifat pandangan yang tidak logis agar dapat merangsang berfikir.Walaupun anak 

sulit mengerti sesuatu pandangan yang berbeda dengan pandangannya itu sendiri.Tipe 

kelas yang dikehendaki oleh Piaget untuk transmisi pengetahuan adalah mendorong guru 

untuk bertindak sebagai katalisator dan siswa belajar sendiri.Tujuan pendidikan bukanlah 



meningkatkan jumlah pengetahuan, tetapi meningkatkan kemungkinan bagi anak untuk 

menemukan dan menciptakan pengetahunnya sendiri. 

Satu diantara hal-hal yang penting dalam belajar mencakup soal kematangan anak 

untuk belajar. Menurut Piaget, operasi mental tertentu terdapat pada tingkat 

perkembangan yang berbeda-beda yang membatasi kesanggupan anak untuk mengelola 

masalah-masalah tertentu terutama pada tahap abstrak. Ini menunjukkan bahwa guru 

harus dengan tepat menyesuaikan bahan pengajaran yang kompleks dengan tahap 

perkembangan anak.Ini berarti pula bahwa guru harus menunggu tahap perkembangan 

anak yang tepat untuk menyampaikan bahan tertentu kepadanya. 

Model Williams. Model tiga dimensional dari Williams (1978) dirancang untuk 

membantu guru menentukan tugas-tugas di dalam kelas yang berkenaan dengan dimensi 

kurikulum (materi atau konten), perilaku anak (kegiatan belajar) dan perilaku guru 

(strategi atau cara mengajar). Model ini berlandaskan pada pemikiran bahwa kreativitas 

perlu dipupuk secara menyeluruh dan bahwa anak harus mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif dalam semua bidang kegiatan. Dengan menggunakan model ini guru 

mampu menggunakan aneka ragam strategi yang akan meningkatkan pemikiran kreatif 

anak di dalam kelas.  

Model Guilford.Sedangkan Guilford (1985) mengembangkan teori atau model 

tentang kemampuan kognitif manusia (yang berisi 120 kemampuan intelektual) yang 

disusun dalam satu sistem yang disebut "struktur intelek".Model struktur ini 

menggambarkan keragaman kemampuan kognitif manusia, yang digambarkan dalam 

bentukan kubus tiga dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif 

manusia.Ketiga dimensi itu ialah konten, produk dan operasi. 

Model Bloom.Taksonomi Bloom terdiri dari enam tingkat perilaku kognitif yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.Model ini banyak 

digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum 

berdiferensiasi untuk anak berbakat serta untuk merencanakan dan mengevaluasi 

kegiatan belajar sedemikian hingga anak dapat mengembangkan kemampuan kognitif 

mereka sepenuhnya. Dengan menggunakan taksonomi ini, guru memberikan kesempatan 

kepada anak untuk memperluas proses-proses pemikiran mereka, dimana anak dapat 

dengan segera mengenali cara bagaimana berpikir, pada tingkat mana pertanyaan yang 

mereka ajukan dan sifat kegiatan dimana mereka terlibat.  

B.1. Konsep Pengembangan Potensi Fisik 

Berhubungan dengan potensi fisik berarti menyangkut dengan pertumbuhan 

seorang anak.Anak harus memiliki pertumbuhan fisik yang baik pula dalam 

meningkatkan potensinya.Pertumbuhan anak dapat dibagi menjadi empat periode utama, 

dua periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan dua periode lainnya dicirikan 

oleh pertumbuhan yang lambat.Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, 

pertumbuhan tubuhnya sangat cepat.Pada akhir tahun pertama kehidupan pascalahirnya, 

pertumbuhan memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil 

sampai si anak memasuki tahap remaja, atau tahap kematangan kehidupan 



seksualnya.Hal ini dapat dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Mulai 

saat itu, sampai berusia 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali, 

biasanya disebut “ledakan pertumbuhan pubertas”. Periode ini kemudian akan disusul 

dengan periode tenang kembali sampai dia memasuki tahap dewasa. Tinggi badan yang 

sudah tercapai dalam periode keempat ini akan tetap sampai usia tua, tetapi berat tubuh 

masih dapat berubah-ubah (Hurlock, 1996). 

Oleh karena itu, perlu kiranya diketahui bagaimana cara kita  dapat meningkatkan 

potensi fisik peserta didik tersebut. Pertumbuhan fisik peserta didik berpengaruh terhadap 

potensi lain yang dimilikinya (kognitif, sosial, emosi). Potensi fisik merupakan potensi 

yang dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan hidup.Misalnya mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga 

untuk mendengar dan lain-lain.Peningkatan potensi fisik dapat dilakukan dengan 

pembelajaran jasmani (olah raga) dan pemenuhan asupan gizi yang berkualitas. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan potensi fisik peserta didik, maka antara 

metode pembelajaran jasmani berbanding lurus dengan penanaman nilai gizi atau nutrisi 

yang seimbang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan asupan gizi atau 

nutrisi yang seimbang dengan latihan-latihan fisik (olah raga) yang cukup. Pembelajaran 

jasmani (physical exercises) dapat meningkatkan kebugaran fisik dan mencegah penyakit 

pada anak.  

B.2. Pembelajaran Dasar Untuk Pendidikan Jasmani  

Kemampuan pengelolahan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang 

dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang 

tubuhnya.Termasuk di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Ke dalam bagian 

ini dapat dirinci hal-hal khusus seperti: 

a. Kesadaran tubuh 

Kesadaran tubuh menunjuk pada kemampuan untuk mengenal nama-nama bagian 

tubuh yang bermacam-macam serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian tersebut 

secara terpisah. Bagian-bagian tubuh tersebut melibatkan tiga wilayah meliputi: 

1) wilayah kepala: dahi, muka, pipi, alis, hidung, mulut, telinga, rahang, dagu, mata, 

dan rambut; 

2) wilayah badan bagian atas: leher, bahu, dada, perut, lengan, tangan, siku, 

pergelangan, telapak, dan jari-jari; dan 

3) wilayah badan bagian bawah: pinggang, pinggul, pantat, paha, lutut, betis, 

pergelangan kaki, punggung kaki, tumit, bola-bola kaki dan jari-jari.  

b. Kesadaran ruang 

Kemampuan kesadaran ruang menunjuk pada posisi tubuh dikaitkan dengan ruang 

sekelilingnya.Ini merupakan dasar dalam perkembangan kemampuan gerak-perseptual 

anak.Yang dimaksud gerak perseptual adalah gerak yang dihasilkan oleh kemampuan 

anak didik untuk mengindera rangsangan dan menentukan gerak yang sesuai untuk 



menjawab rangsang itu. Dalam hal ini anak akan mengenal ruangnya sendiri, ruang 

secara umum, arah gerak, jalur gerak, tingkatan, serta jarak.  

c. Kualitas gerak 

Anak mengembangkan kemampuan geraknya dikaitkan dengan kualitas 

kesadarannya tentang geraknya sendiri.Ini sebenarnya menunjuk pada tingkat penguasaan 

anak terhadap dirinya sendiri dikaitkan dengan ruang di luar dirinya. Dalam wilayah ini 

anak akan berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan daya (force), menyerap 

tenaga, mengatur keseimbangan, mengatur jarak, kecepatan, serta aliran gerak.  

B.3. Mekanisme Olahraga dalam Pembelajaran Jasmani   

Penerapan olahraga dalam upaya peningkatan potensi fisik merupakan strategi 

yang tepat.Dalam pelaksanaan teknisnya harus benar-benar mengembangkan potensi fisik 

sesuai dengan kebutuhan fisik anak didik, agar dapat menghasilkan kemampuan fisik 

yang baik dan sehat pula. Mekanisme berolahraga untuk peserta didik adalah sebagai 

berikut : 

Memberi porsi kepada siswa agar sebelum beraktivitas harus melakukan 

pemanasan terlebih dahulu (warming up), dengan melakukan senam ringan selama 

kurang lebih 15 menit agar keseimbangan badan selalu terjaga tidak kaku. 

a) Membelajarkan olahraga dalam bentuk permainan, misalkan bermain sepak bola. 

Anak akan memperoleh kesenangan dan dapat meningkatkan stamina fisik anak 

karena jenis permainan ini termasuk cabang olahraga atletik.  

b) Menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai 

yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding dengan memberinya 

kesempatan kepada anak didik untuk berperan langsung dalam pembinaan olahraga, 

dan  

c) Memberi porsi berolahraga di rumah setiap hari minimal 30 menit dalam menjaga 

kesehatan dan kebugaran anak didik.  

B.4. Pemahaman Nilai Gizi Dalam Meningkatkan Potensi Peserta Didik 

Asupan gizi yang baik dan seimbang yang terdiri dari kecukupan kalori (energi) 

dan protein serta kecukupan gizi secara mikro, seperti vitamin dan mineral perlu 

diberikan pada anak pada masa tumbuh kembang (SD).Pemahaman nilai gizi seimbang 

ini sebaiknya menadi kebutuhan keluarga muda, orang tua, ibu hamil dan menyusui serta 

anak itu sendiri.Sebab orang tualah (terlebih kaum ibu) yang sangat dekat dengan anak 

dan bertanggugjawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Anak usia SD perlu 

ditanamkan nilai gizi agar sadar akan kebutuhan dan tidak makan atau jajan 

sembarangan. Pengetahuan orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak terhadap 

pentingnya gizi yang baik dan seimbang berbanding lurus dengan asupan gizi dan 

pertumbuhan yang baik pada anak. 

Gizi yang baik adalah gizi yang seimbang, artinya asupan zat gizi harus sesuai 

dengan kebutuhan tubuh.Kebutuhan nutrisi pada setiap orang berbeda-beda berdasarkan 



unsur metabolik dan genetikanya masing-masing. Nutrisi yang baik akan ikut membantu 

pencegahan terjadinya penyakit yang akut dan kronik. Keseimbangan antara asupan dan 

kebuuhan zat gizi sangat mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, 

kesehatan, aktivitas anak, dan hal-hal lainnya (I Dewa Nyoman S, 2001). 

Awal masa sekolah merupakan periode dimana anak memasuki lingkungan baru, 

berubah dari tahapan bermain ke tahap belajar. Perubahan ini akan berakibat pada nafsu 

makan yang berkurang karena anak mungkin mengalami depresi. Belum lagi kebiasaan 

anak yang sering mengkonsumsi makanan secara sembarangan di sekitar lingkungan 

sekolah seperti snack/makanan ringan, permen, dan berbagai jenis makanan lainnya. 

Di sekolah, anak belum bisa bertanggung jawab dalam menggunakan uang jajan 

untuk membeli makanan yang tidak sehat (mengandung zat pewarna, pemanis dan 

pengawet yang berlebihan).Nelson (1988) mengatakan “anak-anak usia sekolah kerap 

kali mempunyai kebiasaan makan yang buruk karena tidak memenuhi 4 sehat 5 

sempurna, terutama pada waktu sarapan dan makan siang”.Kebiasaan anak yang terlalu 

banyak nonton televisi juga berakibat mengesampingkan urusan makan. 

Status gizi yang tepat akan berpengaruh pada pencapaian prestasi dan konsentrasi 

belajar anak. Peranan orang tua pada masa ini sangat berpengaruh karena pemenuhan 

kebutuhan nutrisi sangat bergantung pada metode dan cara orang tua dalam penentuan 

dan penyajian makanan pada anak. Apabila orang tua dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 

anak serta penentuan jenis makanan tepat maka bisa dikatakan kecukupan gizi si anak 

akan baik pula. 

Anak didik merupakan salah satu kelompok rentan terhadap ketidak cukupan gizi, 

sehingga anak sekolah harus dipantau agar ketidak cukupan gizi bisa dihindari. Ahmad 

Djaeni Sediaoetama (2000) menyatakan bahwa kelompok rentan terhadap 

ketidakcukupan gizi di Indonesia antara lain : Kelompok Bayi, Balita, Kelompok Anak 

Sekolah, Kelompok Remaja, Kelompok Ibu Hamil, Ibu yang Menyusukan dan Manusia 

Usia Lanjut (Manula).  

Menurut Ahmad Djaeni Sediaoetama (2000) terdapat berbagai kondisi gizi anak 

sekolah yang tidak memuaskan antara lain: berat badan yang kurang, anemia defisiensi 

Fe, defisiensi vitamin C dan di daerah tertentu juga defisiensi yodium. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi seseorang adalah konsumsi makanan dan status kesehatan, 

dimana keduanya tergantung pada : zat gizi dalam makanan; ada tidaknya program 

pemberian makanan di luar keluarga; daya beli keluarga; kebiasaan makan; pemeliharaan 

kesehatan; dan lingkungan fisik dan sosial. 

Mekanisme penyadaran terhadap nilai gizi pada peserta didik dapat dilakukan 

sebagai berikut : a. Memberi asupan kebutuhan gizi dan kesehatannya; b. Menekankan 

pola makanan sesuai anjuran kesehatan 4 sehat 5 sempurna (nasi, sayur-sayuran, lauk 

pauk, buah-buahan dan susu) terhadap anak didik; c. Menekankan anjuran kesehatan 

untuk selalu mengkonsumsi air putih 18 gelas/ hari; dan d. Membentuk pola kebiasaan 

yang sehat seperti sarapan pagi, jajan yang terarah atau pola hidup/istirahat yang teratur.   



C.1. Konsep Peningkatan Potensi Psikomotorik 

Kemampuan psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengan latihan latihan yang 

menuju kearah peningkatan kemampuan anak.Pengembangan ini memerlukan 

rangsangan yang adekuat agar perkembangan potensi psikomotorik anak bisa optimal. 

Peningkatan potensi perkembangan psikomotorik merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam kesuksesan pengajaran. Dengan peningkatan kemampuan 

motorik, anak akan mampu menerima pengajaran sesuai dengan batasan jenjang 

pendidikanya. Beberapa konstelasi perkembangan motorik individu dipaparkan oleh 

Hurlock (1996) sebagai berikut : 

a) Melalui ketrampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh 

perasaan senang. Seperti anak merasa senang memiliki ketrampilan memainkan 

boneka, melempar bola dan memainkan alat alat mainan. 

b) Dengan keterampilan motorik anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada 

bulan bulan pertama dalam kehidupanya kepada kondisi yang independen. Anak 

dapat bergerak dari satu tempat ketempat yang lain, dan dapat berbuat sendiri untuk 

dirinya sendiri. Kondisi ini akan menunjang perkembangan rasa percaya diri. 

c) Melalui peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak dapat menyesuaikan 

dangan lingkungan sekolah. Pada masa pra sekolah atau pada masa awal sekolah 

dasar, anak sudah dapat dilatih menulis menggambar melukis dan baris berbaris. 

d) Melalui peningkatan potensi prkembangan psikomotorik yang normal 

memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya, sedangkan 

yang tidak normal akan menghambat dalam bergaul dengan teman sebayanya, 

bahkan dia akan terkucilkan atau menjadi anak yang terpinggirkan 

e) Peningkatan potensi perkembangan psikomotorik sangat penting bagi perkembangan 

self concept (kepribadian anak)  

C.2. Tahapan Dalam Meningkatkan Kemampuan Psikomotorik 

1. Tahap Kognitif 

Tahap ini ditandai dengan adanya gerakan gerakan yang kaku dan lambat.Hal 

tersebut terjadi karena anak ataupun siswa masih dalam taraf belajar untuk 

mengendalikan gerakan gerakanya.Dia harus berfikir sebelum melakukan suatu gerakan, 

pada tahap tersebut siswa sering membuat kesalahan dan kadang terjadi tingkat frustasi 

yang tinggi. 

2. Tahap Asosiatif 

Pada tahap ini seorang anak ataupun siswa membutuhkan waktu yang lebih 

pendek untuk memikirkan tentang gerakanya, dia mulai dapat mengasosiasikan gerakan 

yang sedang dipelajarinya dengan gerakan yang sudah dikenal. Tahap ini masih dalam 

tahap pertengahan dalam perkembangan psikomotorik oleh karena itu gerakan gerakan  

dalam tahap ini belum menjadi gerakan yang bersifat otomatis. Pada tahap ini siswa 

ataupun anak masih menggunakan pikiranya untuk melakukan suatu gerakan, tetapi 

waktu yang diperlukan untuk berfikir lebih sedikit dibanding pada waktu dia berada pada 



tahap kognitif.Gerakannya sudah tidak kaku kerena waktu yang dipergunakan untuk 

berfikir lebih pendek. 

3. Tahap otonomi 

Pada tahap ini seorang siswa telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi, proses 

belajarnya sudah hampir lengkap meskipun dia masih dapat memperbaiki gerakan 

garakan yang dipelajarinya.Tahap ini disebut tahap otonomi karena siswa sudah tidak 

memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan gerakan.Pada tahap ini 

gerakan yang dilakukan secara spontan oleh karenanya gerakan yang dilakukan juga 

tidak mengharuskan pembelajaran untuk memikirkan tentang gerakanya.  

C.3. Tehnik Mengembangkan Potensi Psikomotorik Pada Peserta Didik 

Model Permainan Atau Out Bond 

Model yang satu ini mungkin menjadi yang terfavorit.Hal ini karena pada out 

bond terdapat beberapa macam permainan permainan yang semuanya memiliki manfaat 

atau memiliki tujuan tertentu.Terutama dalam peningkatan kemampuan psikomotorik 

anak.Dalam setiap permainan yang ada pada out bond terdapat makna yang tersirat 

ataupun tersurat.Out bond melatih ketrampilan kerjasama dalam team dan melatih 

kemampuan psikomotorik anak.Kesulitan yang ada dalam setiap permainan yang ada 

pada out bond menuntut para peserta untuk bekerjasama dan menguras kreatifitasnya 

dalam bertindak. Dengan adanya kreatifitas tersebut maka kemampuan psikomotorik 

anak akan meningkat dan berkembang dan anak pun akan memperoleh kesenangan.  

Model Meniru 

Dalam model ini guru menyuruh anak didik untuk menirukan atau mengikuti apa 

yang diinginkan oleh guru. Model meniru dilakukan guna memberi contoh kepada anak 

didik agar bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh gurunya. Seperti pada saat guru 

mengajarkan menari, maka anak didik harus benar benar memperhatikan apa yang 

dicontohkan oleh gurunya itu kemudian anak tersebut harus bisa melakukan apa yang 

baru saja dicontohkan oleh gurunya tersebut. 

Model Kelompok Belajar dan Bermain 

Model ini sangat baik dilakukan pada tahap kanak kanak atau SD karena pada 

tingkat ini kecenderungan anak adalah berkelompok dan bermain. Dengan bermain 

sambil belajar maka tingkat psikomotorik anak akan berkembang dengan cepat pula. 

Salah satu prinsip belajar adalah menyenangkan, maka dengan bermain akan 

menghadirkan rasa senang dalam belajar. Dapat diharapkan belajar psikomotorik dengan 

hati senang akan menghasilkan kemampuan motorik yang berkualitas.  

C.4. Stimulasi Untuk Meningkatkan Potensi Psikomotorik   

Peningkatan potensi psikomotorik anak akan lebih teroptimalkan jika lingkungan 

anak menstimulasi mereka untuk bergerak secara bebas. Stimulasi dapat dilakukan 

dengan menyediakan ruang gerak yang memungkinkan untuk berlari melompat dan 

menggerakkan seluruh anggota tubuhnya dengan cara cara yang maksimal. Selain itu 

penyediaan alat bermain diperlukan untuk mendorong anak meningkatkan koordinasi dan 



pengembangan kekuatan tubuhnya. Stimulasi stimulasi tersebut akan membantu 

pengoptimalan kemampuan psikomotorik kasar, koordinasi halus (finer coordination), 

fisik dan stamina. 

Tumbuh kembang potensi psikomotorik anak memerlukan stimulasi stimulasi 

guna tercapai pengoptimalannya. Pada anak anak dapat dilakukan stimulasi diantaranya 

dengan : 

a. Diberikan dasar dasar ketrampilan untuk menulis dan menggambar;  

b. Ketrampilan berolah raga atau menggunakan alat olah raga;  

c. Gerakan geraka permainan, seperti melompat memanjat dan berlari; dan  

d. Baris berbaris secara sederhana.  

Kemampuan motorik halus bisa dikembangkan dengan cara menggambar, menari, 

memainkan alat musik (piano, guitar), anak menggali pasir dan tanah, menuangkan air, 

mengambil dan mengumpulkan batu batu, dedaunan atau benda kecil lainya, dan bermain 

permainan luar ruangan seperti bermain kelereng. Peningkatan potensi psikomotorik 

halus ini merupakan modal dasar untuk menulis.  

C.5. Belajar Ketrampilan Fisik Untuk Meningatkan Potensi Psikomotorik 

Belajar keterampilan fisik (motor learning) dianggap telah terjadi dalam diri 

seseorang apabila yang bersangkutan telah memperoleh kemampuan dan keterampilan 

yang melibatkan penggunaan lengan (seperti menggambar) dan tungkai (seperti berlari) 

secara baik dan benar. Untuk belajar memperoleh kemampuan keterampilan jasmani ini, 

siswa tidak hanya cukup  dengan latihan dan praktek, tetapi juga memerlukan kegiatan 

perceptual learning (belajar berdasarkan pengamatan) atau kegiatan sensory-motor 

learning (belajar keterampilan inderawi-jasmani). Cukup banyak keterampilan inderawi-

jasmani yang rumit dan karenanya memerlukan upaya manipulasi (penggunaan secara 

cermat), koordinasi dan organisasi rangkaian gerakan secara tepat (Muhibbin Syah, 

2008).  

Pola-pola gerakan yang cakap dan terkoordinasi itu tak dapat tercapai dengan baik 

semata-mata dengan mekanisme sederhana, tetapi dengan menggunakan proses mental 

yang sangat kompleks. Proses belajar keterampilan tertentu (khususnya di sekolah) 

merupakan pendukung yang sangat berarti bagi perkembangan motor atau fisik anak, 

terutama daam hal perolehan kecakapan-kecakapan psikomotor atau ranah karsa anak 

tersebut. Perkembangan kemampuan fisik anak itu kurang berarti dan tidak meluas 

menjadi keterampilan psikomotor yang berfaedah tanpa dukungan proses belajar atau 

usaha-usaha kependidikan pada umumnnya. Belajar ketrampilan fisik untuk 

meningkatkan potensi motorik di sekolah dasar meliputi hal-hal berikut (Muhibbin Syah, 

2006). 

Belajar Gerakan kompleks : mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu 

keterampilan yang terdiri dari beberapa komponen dengan lancar, tepat dan efisien. 

Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam suatu rangkaian perbuatan yang berurutan dan 

menggabungkan beberapa subketerampilan menjadi suatu keseluruhan gerak-gerik yang 



teratur, seperti dalam membongkar mesin mobil dalam bagian-bagiannya dan 

memasangkan kembali. 

Melatih penyesuaian pola gerakan : mencakup kemampuan untuk mengadakan 

perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik dengan kondisi setempat atau dengan 

menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran. Misalnya, 

seorang pemain tenis yang menyesuaikan pola permainannya dengan gaya bermain 

lawannya atau dengan kondisi lapangan. 

Belajar teknis.Bentuk belajar ini bertujuan mengembangkan keterampilan-

keterampilan dalam menangani dan memegang benda-benda serta menyusun bagian-

bagian materi menjadi suatu keseluruhan, misalnya belajar mengetik dan membuat suatu 

mesin tik. Belajar semacam ini mencakup fakta, seperti arah pemutaran dan transmisi 

tenaga, seperti susunan bagian-bagian dalam motor atau mobil. 

Menciptakan kreativitas : mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola 

gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. Hanya sosok 

orang yang berketerampilan tinggi dan berani berpikir kreatif, akan mampu mencapai 

tingkat kesempurnaan ini, seperti kadang-kadang dapat disaksikan dalam pertunjukkan 

tarian di lapisan es dengan diiringi musik instrumental yang banyak sekali kreasi-kreasi 

gerakan dari sang penari (Winkel, 2004).  

Tes Formatif 1  

Kerjakanlah tes formatif 1 ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang menurut Anda benar.   

1. Bagaimana prinsip pengembangan potensi fisik menurut saudara ? 

A. Dengan latihan fisik (olah raga)  B. Dengan pemenuhan asupan gizi 

C. Dengan olahraga dan pemenuhan gizi  D. Dengan rekreasi dan olahraga  

2. Berikut ini adalah mekanisme pengembangan potensi fisik melalui olahraga di sekolah, kecali  

A. warming up dengan melakukan senam ringan  

B. Melakukan olahraga dalam bentuk permainan,  

C. Pembinaan keterampilan berolahraga dengan kegiatan berlatih dan bertanding  

D. Berolahraga di rumah setiap hari minimal 30 menit.  

3. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan potensi fisik peserta didik ? 

A. Pembelajaran jasmani    B. Asupan Gizi 

C. Bermain      D. Keseimbangan latihan fisik dengan gizi  

3. Berikut ini merupakan alasan pengembangan psikomotorik dirasakan penting dalam 

perkembangan peserta didik, kecuali : 

A. Memungkinkan anak bermain   B. Mengembangkan self concept 

C. Memungkinkan anak bergaul   D. Menghambat kognitif anak  



4. Berikut ini merupakan teknik peningkata n potensi psikomotorik peseta didik, kecuali : 

A. Menulis dan menggambar   B. Berolah raga 

C. Diskusi dan penugasan    D. Permainan dan baris berbaris  

Peningkatan Potensi Moral dan Emosional 
Dalam mengembangkan potensi moral pada anak sebaiknya orang tua memberikan 

pembelajaran tentang moral sejak masih kecil agar anak tersebut tumbuh dengan moral yang 

baik.Prinsip dalam pengembangan moral adalah menumbuhkan kesadaran dan penalaran moral 

peserta didik.Sebab betapapun bermanfaatnya suatu perilaku moral terhadap nilai kemanusiaan, 

namun jika perilaku tersebut tidak disertai dan didasarkan pada penalaran moral, maka perilaku 

tersebut belum dapat dikatakan sebagai perilaku moral yang mengandung nilai moral.Dengan 

demikian, suatu perilaku moral dianggap memiliki nilai moral jika perilaku tersebut dilakukan 

secara sadar atas kemauan sendiri dan bersumber dari pemikiran atau penalaran moral yang 

bersifat otonom (Kohlberg, 1971).Penumbuhan kesadaran ini dapat dilaksanakan melalui 

pendidikan moral dan agama dan dilakukan sejak kecil di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat secara terpadu. 

Konsep secara umum untuk memanfaatkan potensi emosional agar berdampak positif 

terhadap lingkungan melalui dua dimensi yaitu mengendalikan emosi dan 

disiplin.Mengendalikan emosi berarti seseorang mampu mengenali/memahami serta mengelola 

emosinya, sedangkan kedisiplinan adalah melakukan hal-hal yang harus dilakukan secara ajeg 

dan teratur dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran kita.Lingkungan memiliki peran yang 

penting bagi pengembangan emosi anak.Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

memberikan kontribusi pada penyediaan pengalaman langsung untuk pengembangan emosi 

peserta didik.Dengan demikian terdapat kepentingan untuk mendesain lingkungan agar 

memberikan pengalaman yang baik dalam pengembangan emosi peserta didik.  

Tes Formatif 2 

Kerjakanlah tes formatif 1 ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang menurut Anda benar.  

1. Bagaimana prinsip pengembangan potensi moral menurut saudara ? 

A. Dengan tauladan orang tua dan guru  B. Dengan pemenuhan asupan gizi 

C. Dengan menonton televisi   D. Dengan rekreasi dan olahraga  

2. Hal yang sering menjadi penghambat dalam pengembangan potensi moral peserta didik di 

lingkungan keluarga adalah : 

A. Tanggungjawab utama keluarga  B. Pendidikan moral adalah urusan sekolah 

C. Kesibukan melalaikan tugas keluarga  D. Urusan lembaga agama  

3. Kearah mana pengembangan emosi dalam perkembangan peserta didik ditujukan? 

A. Pengekangan emosi    B. Penumbuhan kecerdasan emosi  

C. Pelampiasan emosi    D. Pelajaran emosi 



4. Berikut merupakan kurikulum untuk pengembangan emosi siswa menurut Goleman (1995) : 

A. Self esteem      B. Self awarennes 

C. Self fullfillment     D. Self sufficient  

5. Yang dimaksud dengan ketrampilan emosional dalam kategori managing feeling adalah : 

A. Kepekaan terhadap self    B. Pembuatan keputusan 

C. Mengelola perasaan    C. Membangun kepekaan diri   

Konsep Peningkatan Potensi Sosial dan Bahasa 
Para ahli pendidikan menegaskan, ada dua cara untuk menanamkan nilai-nilai sosial 

dalam pendidikan. Pertama, melalui proses belajar sosial (proces of learning) atau sosialisasi dan 

kedua melalui proses perlekatan social (kesetiakawanan social). Belajar social berarti belajar 

memahami dan mengerti tentang perilaku dan tindakan  masyarakat. Melalui proses 

pembentukan kesetiaan sosial (formation of social loyalities), perkembangan kesetiaan sosial ini 

muncul berkat kesadaran peserta didik terhadap kehidupan ditengah-tengah masyarakat. 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau 

hubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul dan bersosialisasi. Oleh karena itu, 

penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan 

orang lain. 

Bahasa dalam perwujudannya merupakan struktur, mencakup strukur bentuk dan makna. Dengan 

bahasa, segala ilmu pengetahuan yang diciptakan atau ditemukan manusia dapat disebarluaskan 

kepada orang lain, ke daerah lain untuk kepentingan kesejahteraan manusia secara umum. Cara 

yang dilakukan untuk meningkatkan potensi bahasa seseorang adalah dengan pengembangan 

kemampuan bercerita, menyimak, membaca, dan menulis.Bercerita adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang untuk menyampaikan suatu pesan, informasi atau sebuah dongeng belaka, 

yang bisa dilakukan secara lisan atau tertulis.Membaca merupakan salah satu aktifitas yang 

penuh manfaat dalam kehidupan kita.Membaca dapat memberikan kita informasi tentang segala 

macam fenomena kehidupan.  

Tes Formatif 3  

Kerjakanlah tes formatif  ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 

menurut Anda benar.   

Kerjakanlah tes formatif 1 ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang menurut Anda benar.   

1. Elemen yang terakhir dari SPACE yang ditulis oleh Albrecht dalam bukunga The New 

Scinces of Succesadalah empathy(atau empati). Aspek ini merujuk pada  sejauh mana kita 

bisa: 



A. Berempati pada pandangan dan gagasan orang lain.  

B. Menyampaikan gagasan dan ide secara persuasif. 

C. Jujur dan dipercaya 

D. Membawa diri  

2.  Bagaimana anak melakukan belajar sosial menurut teoripembelajaran sosial? 

A.Pembelajaran terjadi melalui dua cara.  

B. Dikondisikan,  

C. Meniru perilaku orang lain.  

D. Operant conditioning  

3. Mendengar adalah bagian penting dari berbahasa, dengan mendengar maka orang dapat 

berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulis. Di SD kelas 

rendah dapat dilakukan dengan : 

A. memahami wacana,  

B. memahami kalimat,  

C. Memahami dongeng yang dituliskan.  

D. Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang baru saja dibacakan oleh guru didepan  

kelas. 

4. Peningkatan potensi mendengar dapat dilakukan dengan memahami teks dan cerita anak yang 

dibacakan oleh teman atau guru, kemudian peserta didik diminta menulis hal-hal 

penting/pokok dari suatu teks yang dibacakan. Peserta didik diminta mengidentifikasi tokoh, 

watak, latar, tema atau amanat dari cerita anak yang dibacakan. Teknik ini dapat diberikan di 

SD kelas 

A. Kelas 1     B. Kelas 2 

C. Kelas 3     D. Kelas 5  

5. Peningkatan kemampuan menulis siswa SD kelas tinggi perlu dilatih untuk mampu menulis 

sesuatu yang terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dalam 

bentuk  :  

A. Menuliskan parafrase.  

B. Mengisi formulir (pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos,  daftar riwayat hidup,  

dll.) dengan benar.  

C. Membuat ringkasan dari teks yang dibaca atau yang didengar. 

D. Pilihan A, B dan C benar semua 

6. Pengembangan kemampuan berbicara didepan umum dapat dimulai sejak SD kelas rendah. 

Upaya yang dapat dilakukan melalui kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan 

informasi, secara lisan. Berikut ini bukan termasuk upaya tersebut yaitu : 

A. Perkenalan diri dan tegur sapa,  B. Pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh,  

C. deklamasi.     D. Orasi Ilmiah  



7. Memperkenalkan diri sendiri dan menyapa orang lain sebagai upaya menumbuhkan 

kemampuan berbicara di SD kelas rendah sebaiknya dilakukan dengan menggunakan ......., 

kecuali ;  

A. kalimat sapaan yang tepat   B. bahasa yang santun.   

C. mendiskripsikan diri    D. kalimat sederhana    

Umpan Balik dan Tindak Lanjut  

Setelah mengerjakan Tes Formatif 1, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci 

jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap 

materi subunit 1, hitunglah dengan menggunakan rumus:  

Jumlah jawaban yang benar  

Tingkat penguasaan = x 100  

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:  

90 – 100 = baik sekali  

80 – 89 = baik  

70 – 79 = cukup  

< 70 = kurang  

Jika tingkat penguasaan Anda minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan 

baik, dan Anda dapat melanjutkan untuk mempelajari Sub Unit 2.Sebaliknya, bila tingkat 

penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam subunit 

sebelumnya, khususnya pada bagian yang belum Anda kuasai.          
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