
Pengantar PM

 Anak sebagai tunas bangsa dan penerus cita-cita
perjuangan.

 Pembinaan dan pengembangan potensi anak
dapat diupayakan melalui pembangunan di
berbagai bidang.

 Terutama pembangunan pendidikan (di keluarga,
sekolah dan masyarakat)
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Lanjutan...

 Untuk mewujudkan generasi penerus yang
tangguh dan mampu berkompetisi,
diperlukan upaya pengembangan anak sesuai
denngan masa pertumbuhan dan
perkembangannya.

 UUSPN (2003) bahwa pendidikan khusus
merupakan pendidikan bagi pesrta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan atau memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
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Lanjutan...

 Untuk itu aspek yang perlu dikembangkan
pada anak, yaitu motorik.

 Aspek ini akan dapat berkembang dengan
baik apabila pemahaman mengenai
perkembangan motorik oleh guru Penjas di
sekolah juga baik.

 Terdapat hubungan yang saling
mempengaruhi antara kebugaran tubuh,
keterampilan gerak dan kontrol gerak.
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Lanjutan...
 Keterampilan gerak anak tidak akan

berkembang tanpa adanya kematangan kontrol
gerak.

 Kontrol gerak tidak akan optimal tanpa
kebugaran tubuh.

 Kebugaran tubuh tidak akan tercapai tanpa
latihan fisik.

 PM seringkali diabaikan atau bahkan dilupakan
oleh orangtua, pembimbing atau guru.

 Untuk itu perlu dipelajari dan dipahami
mengenai PM.
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