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Sukses akuisisi informasi atau 
keterampilan baru tergantung pada 
tingkat kesiapan individu.  

 
Kesiapan dapat didefinisikan dalam 

hal faktor fisiologis dan psikologis 
yang mempengaruhi kemampuan 
dan kemauan individu untuk belajar.  

 
 
 



Kesiapan fisiologis yang diperlukan dalam 
perkembangan anak-anak adalah 
kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan, 
serta pengembangan berbagai sistem 
organ, ke suatu tingkat bahwa anak-
anak dapat mengontrol tubuh mereka 
dalam kegiatan jasmani.  

 



Kesiapan psikologis peserta didik mengacu 
pada keadaan pikiran, perasaan atau 
sikap terhadap belajar keterampilan 
tertentu. Dengan kata lain keinginan dan 
kemauan untuk belajar, akan 
mempengaruhi seseorang memperoleh 
keterampilan tertentu.  

Untuk menciptakan lingkungan belajar 
yang efektif guru harus ingat kesiapan 
fisiologis dan psikologis individu. 



Guru di dalam merencanakan kegiatan 
belajar harus menyadari adanya 
karakteristik kognitif, afektif, dan jasmani 
individu serta pengalaman masa lalu 
individu. 

Pengetahuan ini akan membantu guru 
merencanakan suasana kondusif untuk 
belajar.  

Guru harus menyusun pengalaman belajar 
sehingga individu berhasil daripada 
frustrasi yang mungkin datang dari belajar 
suatu tugas yang terlalu sulit atau di luar 
kemampuan individu pada saat itu.  



Guru mungkin perlu memodifikasi tugas 
untuk membuatnya lebih mudah atau 
lebih menantang.  

Sebagai contoh, banyak tim bisbol Little 
League sudah mulai membiarkan anak-
anak muda memukul bola dari sebuah 
batting tee. Penyesuaian ini dilakukan 
karena menyadari bahwa anak-anak yang 
lebih muda mengalami kesulitan melacak 
dan memukul objek bergerak.  

 



Dengan membiarkan anak-anak untuk 
memukul bola “diam” - di atas batting tee 
- anak-anak dapat melatih keterampilan 
menyerang, atau memukul, dan 
pengalaman sukses dalam usaha mereka. 
Tentu saja memukul bola dari tee lebih 
memuaskan anak-anak daripada lemparan 
bola dan luput. 

 



Menyesuaikan tugas ajar kemampuan 
individu memerlukan pertimbangan 
kesiapan fisiologis individu.  

Perencanaan pengalaman belajar yang 
berhasil akan meningkatkan kesiapan 
psikologis individu untuk belajar. 

 



Piaget menyatakan bahwa belajar 
berlangsung paling cepat bila pengalaman 
belajar dirancang untuk kemampuan 
jasmani dan intelektual individu.  

Guru pendidikan jasmani seyogyanya 
mengikuti saran ini dan mencocokkan 
pengalaman belajar dengan tingkat 
perkembangan individu.  

Guru harus mengerti perkembangan 
intelektual, afektif, dan motorik.  
 
 
 
 
 
 



Perkembangan motorik adalah studi tentang 
asal-usul dan perubahan perilaku gerak 
semua usia.  

Perkembangan motorik meliputi studi biologi 
dan pengaruh lingkungan pada perilaku 
gerak dari masa kanak-kanak ke usia tua.  

Melibatkan pemahaman bagaimana perilaku 
gerak dipengaruhi oleh integrasi psikologis, 
sosiologis, kognitif, biologis, dan faktor 
mekanis. 



Sebagai bidang studi dalam pendidikan jasmani, 
perkembangan motorik jejak akarnya kembali pada 
tahun 1930-an. Pada saat ini para peneliti awal seperti 
Bayley, Gesell dan Thompson, McGraw, dan Shirley 
mempelajari rangkaian perkembangan motorik pada 
anak-anak, dimulai pada masa bayi. Pekerjaan mereka 
menuju pemahaman yang lebih baik dari urutan 
pembangunan pola gerakan dewasa. Para peneliti 
menemukan bahwa anak-anak memperoleh 
keterampilan yang bervariasi, urutan belajar anak-anak 
itu relatif konstan, yaitu urutan pembelajaran adalah 
sama.  

Kontributor terkemuka lain pada akhir tahun 1940-an 
Anna Espenshade, Ruth Glassow, dan G. Lawrence 
Rarick, berusaha untuk melukiskan hubungan 
pertumbuhan dan perkembangan penampilan manusia. 
Perkembangan motorik sebagian besar dianggap 
berkaitan erat dengan proses pematangan manusia. 
Dengan kata lain, perkembangan motorik progresif 
terjadi pada tahap-tahap dari masa kanak-kanak 
sampai dewasa. 



Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti 
mempelajari perkembangan motorik menganut 
pendekatan yang lebih komprehensif yang terbaik 
tercermin dalam dua tren utama terlihat dalam 
bidang ini:  

Pertama, perkembangan motorik adalah proses 
berkelanjutan dan bahwa hal itu harus dipelajari di 
usia. Pendekatan tradisional terfokus pada 
perkembangan motorik selama tahun-tahun awal 
kehidupan. Para peneliti mencoba untuk memahami 
faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan 
motorik anak-anak saat mereka tumbuh dari masa 
kanak-kanak sampai masa remaja dan memahami 
proses yang terlibat dalam gerak dari rendah ke 
tinggi tingkat kompetensi keterampilan.  

 Peneliti mengenali pentingnya mempelajari 
perkembangan, termasuk perkembangan motorik, 
dari masa kanak-kanak ke usia tua.  
 
 
 
 

 



Kedua, studi tentang perkembangan motorik hari ini menekankan 
pertimbangan dari berbagai faktor yang mempengaruhi semua 
aspek perkembangan.  

 Perkembangan adalah proses yang sangat saling berkaitan. Gallahue 
menjelaskan, "perkembangan mempelajari dalam hal domain 
(kognitif, afektif, psikomotorik), perilaku yang berkaitan dengan usia 
(bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, usia menengah, usia tua), dan 
bias dari lingkungan atau biologis".  

 Ketika mempelajari perkembangan motorik, seseorang harus 
mempertimbangkan interaksi biologis, lingkungan, kognitif, dan 
afektif pengaruhnya pada perilaku gerak individu dalam periode usia 
tertentu.  

 Jadi profesional harus mempertimbangkan individu dalam 
perencanaan perkembangan total pengajaran dalam aktivitas 
jasmani. Gallahue menunjukkan, adanya pemisahan  perilaku 
menjadi tiga domain - kognitif, afektif, dan psikomotorik - dapat 
mengakibatkan studi masing-masing sebagai entitas yang terpisah 
dari pembangunan manusia dan belajar.  

 Profesional tidak boleh kehilangan pandangan tentang keterkaitan 
perkembangan manusia. Seperti pernyataan Nichols dalam buku 
tentang dasar pendidikan jasmani, kita tidak boleh lupa bahwa kita 
sedang mengajar "bergerak, berpikir, dan perasaan manusia". 
Nasihat ini berlaku untuk mengajar orang-orang dari segala usia. 



Pengetahuan tentang perkembangan motorik 
dan kemampuan untuk secara akurat menilai 
masing-masing tingkat perkembangan yang 
penting dalam merencanakan pengalaman-
pengalaman yang tepat untuk meningkatkan 
pembelajaran keterampilan motorik bagi 
orang-orang dari segala usia.  

Faktor lain yang memiliki pengaruh kuat adalah 
motivasi belajar. 



Motivasi adalah faktor dasar dalam belajar. 
Istilah motivasi mengacu kepada suatu 
kondisi dalam diri individu yang memulai 
aktivitas diarahkan ke arah tujuan.  

Studi tentang motivasi terfokus pada penyebab 
perilaku, khususnya faktor-faktor yang 
mempengaruhi inisiasi, pemeliharaan, dan 
intensitas perilaku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kebutuhan dan dorongan membentuk kerangka 
dasar untuk motivasi. Ketika kebutuhan individu 
tidak dipenuhi, mereka tergerak untuk 
melakukan sesuatu tentang hal itu. Keinginan ini 
mendorong orang untuk mencari solusi untuk 
kebutuhan yang dikenali melalui jalur tindakan 
yang tepat.  

Hal ini mungkin memerlukan tindakan praktik, 
usaha, penguasaan ilmu, atau tindakan lain 
untuk sukses. Sebagai contoh, seorang individu 
yang lapar menjadi termotivasi untuk mencari 
makanan, sedangkan pada tingkat kognitif 
individu yang ingin lulus ujian berkeinginan 
untuk memperoleh pengetahuan yang 
diperlukan. 



Motivasi mengacu pada hasrat individu untuk 
bertindak. Mungkin dianggap sebagai keinginan atau 
dorongan seseorang untuk mencapai tujuan & untuk 
memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan bisa 
fisiologis atau psikologis. Istilah drive mengacu pada 
konsep stimulus untuk bertindak.  

 Motivasi, misalnya, dapat dikaitkan dengan dorongan 
berlatih untuk memenuhi kebutuhan menjaga tubuh 
sehat. Faktor yang memotivasi mungkin internal, 
yang dihasilkan dari keinginan individu itu sendiri 
untuk menjadi bugar, atau mungkin hasil dari 
beberapa kekuatan luar, seperti tekanan rekan.  



Meskipun motif internal di alam, mungkin dipengaruhi oleh pengaruh 
eksternal. Motif yang menyebabkan seorang individu untuk 
berpartisipasi dalam olahraga, misalnya, dapat bersifat internal atau 
eksternal. Motif seperti keinginan untuk mengembangkan tubuh, untuk 
bersenang-senang, untuk menguji batas-batas seseorang adalah contoh 
motif internal untuk belajar. Keinginan untuk memenangkan 
penghargaan, untuk meredakan tekanan untuk partisipasi dari orang 
tua, atau untuk memenangkan uang adalah contoh motif eksternal untuk 
berpartisipasi. Seorang karyawan mungkin memutuskan untuk 
berpartisipasi dalam program fitness , seorang karyawan karena 
keinginan untuk meningkatkan status kesehatannya  (motivasi internal), 
di sisi lain, karyawan dapat berpartisipasi karena dia ditekan untuk 
melakukannya oleh bos (motivasi eksternal). Motivasi internal lebih 
kondusif untuk belajar dan penampilan positif dan partisipasi 
berkelanjutan daripada motivasi eksternal. Nilai kegiatan seharusnya 
menjadi bujukan untuk belajar dan partisipasi bukan hadiah atau 
hukuman. Dalam program pendidikan jasmani, motif sebgai keinginan 
untuk mengembangkan tubuh, keinginan untuk belajar keterampilan-
keterampilan gerak dasar dan akhirnya mengembangkan keterampilan 
lebih maju untuk permainan khusus, atau keinginan untuk melakukan 
yang terbaik adalah wajar dan harus didorong. 



Guru pendidikan jasmani harus mengetahui motif 
untuk partisipasi individu dalam program pendidikan 
jasmani. Motif individu untuk belajar dan partisipasi 
mungkin sangat berbeda, jadi mempertimbangkan 
perbedaan individu adalah penting. Sebagai contoh, 
beberapa peserta dalam program fitness, seorang 
karyawan dapat termotivasi untuk bergabung 
(internal), yang lain kehadirannya disarankan oleh 
majikan mereka, mungkin termotivasi secara 
eksternal dan bahkan mungkin enggan untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan.  

 Selama program, motivasi eksternal peserta dapat 
mengembangkan motivasi internal. Perubahan ini 
dapat terjadi karena guru pendidikan jasmani 
membuat program yang menantang, bermakna, dan 
memuaskan kepada karyawan.  



Tindakan guru pendidikan jasmani sering memiliki dampak 
positif pada motivasi individu. Dalam program pendidikan 
jasmani tidak semua individu akan termotivasi untuk 
tingkat yang sama untuk mempelajari keterampilan baru, 
bahkan, beberapa individu mungkin tidak termotivasi 
untuk belajar sama sekali.  

 Guru dapat meningkatkan motivasi individu untuk belajar 
melalui penetapan tujuan yaitu “menantang, dapat dicapai, 
merupakan tujuan bagi individu”.  

 Motivasi juga dapat ditingkatkan dengan penataan 
lingkungan belajar untuk keberhasilan dan dengan 
membuat pengalaman belajar yang positif dan 
menyenangkan. Tingkat motivasi individu juga dapat 
ditingkatkan melalui penguatan. 



Guru pendidikan jasmani harus cermat terhadap kebutuhan untuk 
memberikan penguatan keterampilan belajar dan perilaku 
mereka ketika penampilan yang dikehendaki terjadi.  

 Penguatan adalah menggunakan peristiwa, tindakan, dan 
perilaku untuk meningkatkan kemungkinan respon tertentu 
(misalnya, keahlian atau perilaku) berulang.  

 Mungkin penguatan positif atau negatif. Penguatan dianggap 
positif bila diberikan berikut respon yang diinginkan, dan 
dipandang negatif bila tidak diikuti berikut respon yang 
dikehendaki. Memberikan dorongan, pujian, atau "tepukan di 
punggung" keberhasilan pelaksanaan sebuah keterampilan 
adalah contoh positif.  

 Pengakuan keberhasilan seorang individu tidak hanya akan 
berfungsi untuk memperkuat keterampilan memperbaiki 
penampilan tetapi juga akan memotivasi individu cenderung 
untuk melanjutkan atau dalam usahanya untuk menguasai 
keterampilan. Jika guru pendidikan jasmani melecehkan individu 
yang gagal untuk melakukan keterampilan, guru pendidikan 
jasmani menggunakan penguatan negatif.  
 
 
 



Ada dua jenis penguatan yang nyata dan tidak berwujud. 
penguatan nyata adalah barang-barang seperti medali 
atau uang. Penguatan berwujud termasuk pujian lisan, 
sebuah "tepukan di punggung", atau anggukan 
persetujuan ".  
 
Penelitian menunjukkan bahwa penguatan ini lebih efektif 
bila diberikan segera setelah respons daripada tertunda. 
Penguatan acak cenderung lebih efektif daripada 
penguatan terus-menerus. Penguatan yang efektif harus 
bermakna, penting, atau yang dikehendaki oleh penerima.  
 
Penguatan, motivasi, kesiapan, dan pengembangan 
kekuatan penting dalam belajar. Pertimbangan penting 
lainnya dalam perencanaan untuk pembelajaran adalah 
perbedaan individu. 



Dalam setiap situasi belajar, baik itu dengan 
anak-anak atau orang dewasa, guru harus 
memberikan perbedaan individual di antara 
para peserta didik.  

Pentingnya perbedaan individu dalam 
perkembangan motorik, kesiapan, motivasi, 
dan penguatan telah dibahas. Guru juga 
harus mempertimbangkan faktor-faktor lain 
ketika merencanakan untuk belajar.  
 
 
 
 



Perbedaan dalam latar belakang sosial dan ekonomi harus 
dipertimbangkan - beberapa individu berasal dari 
keluarga kelas menengah sementara yang lain dari kelas 
bawah.  

 Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi pengalaman 
individu terbawa ke situasi belajar. Seperti perbedaan 
dalam kemampuan jasmani antara individu dalam situasi 
belajar. Perbedaan dalam kecerdasan dan gaya belajar 
lebih berimplikasi pada cara di mana keterampilan harus 
diajarkan.  

 Perbedaan-perbedaan kepribadian juga harus 
dipertimbangkan. Beberapa individu pemberani, 
sementara yang lain pemalu dan menarik diri. Beberapa 
individu sangat ingin mencoba keterampilan baru, 
sementara yang lain enggan atau terintimidasi oleh 
prospek mempelajari sesuatu yang baru. 



Merancang pengalaman belajar untuk 
mengakomodasi perbedaan individu 
memerlukan perencanaan yang cermat dan 
komitmen pada pihak guru pendidikan 
jasmani. Ini bukan tugas yang mudah untuk 
merancang pengalaman belajar untuk 
beragam kemampuan, tetapi bukan tidak 
mungkin. Guru pendidikan jasmani harus 
berusaha untuk membantu setiap individu 
untuk menjadi yang terbaik. 


