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  Teori Belajar 

  Perkembangan Gerak 

  Pengendalian Gerak 

  Belajar Motorik, dan  

  Psikologi Olahraga 



B E L A J A R 

 Belajar dapat didefinisikan sebagai 
perubahan keadaan internal pelajar 
sebagai hasil pengajaran, pengalaman, 
belajar, dan/atau praktik. 

 

 Belajar biasanya dibagi menjadi tiga 
domain: (1) kognitif, (2) afektif, dan (3) 
psikomotor. Guru pendidikan jasmani 
memfasilitasi belajar dalam ketiga 
domain.  



Belajar Kognitif 

 Berkaitan dengan meningkatkan 
pengetahuan individu, meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah, 
memperjelas pemahaman, dan 
mengembangkan dan mengidentifikasi 
konsep.  

 

 Perkembangan belajar kognitif 
memanfaatkan proses mental sebagai 
bentuk kegiatan utama.  



 Sejauh mana waktu yang dihabiskan untuk 

mengajar bagi perkembangan kognitif 

tergantung pada faktor-faktor seperti 

informasi yang akan diberikan dan 

kemampuan individu untuk memahami 

materi yang disajikan.  

 



Belajar Afektif 
 

 Berkaitan dengan sikap, apresiasi, dan nilai-

nilai.  

 

 Tujuan utama pengajaran tersebut adalah 

untuk mengembangkan sikap yang tepat dan 

positif terhadap aktivitas fisik.  

 

 



 Guru menanamkan kejujuran, 

kepemimpinan, followership, kerjasama tim, 

dan kebutuhan untuk bermain sesuai 

dengan peraturan permainan atau aktivitas.  

 

 Membantu klien mereka menghargai 

bagaimana berpartisipasi secara teratur 

dalam aktivitas fisik dapat meningkatkan 

kehidupan mereka. 



Belajar Psikomotorik 

 Berkaitan dengan pengembangan dan 

peningkatan keterampilan gerak.  

 

 Jenis belajar ini adalah jantung 

pendidikan jasmani dan pengalaman 

berolahraga.  

 



 Fokus belajar psikomotorik adalah pada 
keterampilan gerak; yang meliputi 
keterampilan gerak dasar serta keterampilan 
yang dipilih dalam berbagai aktivitas 
pendidikan jasmani yang disesuaikan 
dengan usia, tingkat kematangan, dan 
kondisi jasmani masing-masing individu.  

 

 Keterampilan belajar gerak adalah bagian 
yang penting dari landasan psikologis 
pendidikan jasmani dan olahraga. 



Belajar Keterampilan 

 Belajar gerak mempelajari tentang 

perolehan keterampilan gerak sebagai 

akibat dari latihan.  

 

 Belajar sebuah keterampilan gerak adalah 

dari performance. Sebagai contoh, tujuan 

pengajaran adalah untuk belajar servis 

dalam tenis.  



 Erat berkaitan dengan belajar gerak adalah 
pengendalian gerak. Pengendalian gerak 
adalah mempelajari tentang mekanisme saraf 
dan proses melalui gerakan yang dipelajari 
dan dikendalikan. Memahami prinsip-prinsip ini 
sangat penting untuk mengajar. Dengan 
memahami prinsip-prinsip yang mengatur 
penguasaan keterampilan motorik dan 
pengendalian gerakan guru pendidikan 
jasmani akan lebih mampu untuk merancang 
latihan untuk meningkatkan  pembelajaran.  

 



Teori-teori Dasar Pendidikan da 

Pengajaran 

 Teori-teori koneksi 

  (Stimulus – Respon/Peristiwa – Perilaku) 

  Pavlov, Thorndike, Guthrie, Hull, dan Skinner 

 Teori-teori kognitif 

  Perilaku manusia ditentukan oleh berbagai persepsi, keyakinan, atau 
 sikap (kognisi atau citra mental) yang menyangkut lingkungan.  

  Koffa dan Kohler (psikolog Gestalt)  

 Teori-teori Human Machine 

  Teori ini didasarkan pada sifat dari susunan sistem saraf. 
 Hipotesisnya bahwa sistem saraf manusia terlibat dengan unsur-unsur 
 seperti input, transmisi, pemrosesan, output, dan umpan  balik.  

  Teori  ini percaya bahwa hasil belajar dari faktor-faktor input, 
 pemrosesan informasi yang lebih baik dari input dan feedback. 

  Teori-teori yang terkait meliputi teori informasi dan teori umpan balik.  
 


