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I N P U T 

Input adalah proses mendapatkan informasi dari lingkungan. 
Informasi ini ditransmisikan ke sistem saraf pusat di mana 
proses pengambilan keputusan terjadi. Selama prosedur 
ini input diproses; disaring, dievaluasi, dan ditafsirkan dan 
berdasarkan informasi ini respon yang tepat dipilih.  

Tanggapan dan pelaksanaannya adalah output.  

Umpan balik adalah informasi tentang penampilan gerak dan 
kualitas, kesesuaian, dan/atau hasilnya. Informasi ini dapat 
digunakan untuk memberikan masukan bagi usaha 
keterampilan berikutnya.  

 Pengetahuan yang didapat dari umpan balik dapat 
digunakan untuk memperbaiki proses pengambilan 
keputusan serta output yang berhasil.  



 Model pengolahan informasi dapat 

diilustrasikan dengan contoh sederhana ini.  

 Misalkan Anda berada di sebuah 

pertandingan sepakbola dan menguasai bola 

dalam jarak tembak ke gawang. Akankah 

Anda mempertahankan bola dan terus 

menggiring bola? Akankah Anda mengoper 

bola ke rekan? Atau Anda harus menembak 

ke gawang?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk membuat pilihan tersebut Anda harus terlebih 
dahulu memperoleh informasi tentang posisi di 
lapangan, posisi rekan Anda dan pemain lawan, 
dan jarak antara Anda dan penjaga gawang.  

 

Informasi ini berfungsi sebagai masukan. Selanjutnya, 
sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan 
Anda harus menganalisis dan menginterpretasikan 
informasi ini dengan merujuk pada pengalaman 
masa lalu Anda dalam permainan sepakbola dan 
khususnya dalam situasi yang sama dengan yang 
sekarang. Dalam waktu sepersekian detik, 
berdasarkan analisis dan evaluasi ini Anda harus 
memilih respon.  



 Keputusan dipengaruhi oleh Anda sendiri dan 
rekan kerja Anda, keberhasilan di masa lalu 
dalam situasi yang mirip, mungkin tindakan 
yang diberikan tim lawan masa lalu dalam 
situasi yang mirip, kelayakan dari berbagai 
strategi yang tersedia, dan mungkin arah atau 
pedoman dari guru atau pelatih mengenai 
tindakan yang diinginkan dalam situasi seperti 
ini. Anda mungkin juga mempertimbangkan 
kemampuan Anda sendiri serta tingkat 
keyakinan anda pada kemampuan Anda untuk 
mengeksekusi opsi yang dipilih, baik itu 
menggiring bola, melewati, atau menembak. 

 



Setelah pertimbangan ini dan pertimbangan Anda 

memilih pilihan. Selanjutnya Anda 

melaksanakan gerakan yang dipilih - Anda 

menggiring bola, melewati, atau menembak. 

Akhirnya, selama dan setelah pelaksanaan 

respons, Anda menerima umpan balik tentang 

penampilan Anda. Umpan balik mungkin 

berfokus pada apakah Anda memilih gerakan 

sebagaimana dimaksud dan/atau apakah 

berhasil (misalnya, Anda mencetak gol). 



Guru pendidikan Jasmani harus terbiasa 

dengan cara di mana individu belajar 

keterampilan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi penampilan mereka.  

Pemahaman ini akan membantu guru 

pendidikan jasmani mendesain praktek yang 

memfasilitasi individu kesempatan untuk 

belajar melalui penataan lingkungan belajar 

yang tepat.  

 

 



Guru pendidikan jasmani harus memberikan 
pelajar masukan yang tepat melalui seleksi 
yang hati-hati metode pengajaran, materi, dan 
prosedur.  

Guru pendidikan jasmani harus membantu pelajar 
memahami tujuan dari gerakan dan kemudian 
membedakan antara informasi yang relevan 
dan tidak relevan atau isyarat sehubungan 
dengan tujuan tersebut, menarik perhatian 
pelajar untuk isyarat-isyarat penting bagi proses 
pengambilan keputusan dan mengajar pelajar 
mengabaikan yang tidak relevan . 



Guru selanjutnya harus membantu pelajar 

untuk menjadi pembuat keputusan yang 

bijaksana. Ini bisa dicapai dengan membantu 

pelajar mengevaluasi atau pengalaman 

masa lalunya, dengan menjelaskan 

"mengapa" yang mendasari keterampilan 

dan strategi, dengan memerintahkan para 

pelajar tentang bagaimana menggunakan 

umpan balik yang tersedia, dan memastikan 

bahwa pelajar mengetahui isyarat yang 

benar dan menafsirkan informasi yang 

benar.  



 Guru dapat memfasilitasi perkembangan 

keterampilan peserta didik yang diinginkan 

melalui penggunaan progresi yang tepat dan 

dengan menyediakan pelajar dengan tepat 

dan kesempatan latihan yang memadai.  

 



Akhirnya, guru dapat membantu pelajar dengan 

memberikan umpan balik tentang penampilan 

pelajar dan mengkomunikasikan informasi ini 

kepada pelajar dengan cara yang dapat 

dimengerti. Selain itu, guru harus menarik 

perhatian pelajar pada umpan balik yang 

tersedia selama pelaksanaan keterampilan 

serta informasi mengenai hasil penampilan. 

Informasi ini dapat memberikan dasar untuk 

penyesuaian dalam gerak pelajar. 



Pemahaman tentang cara di mana individu 

belajar keterampilan dapat membantu guru 

membuat proses belajar lebih efektif dan 

lebih menyenangkan, yaitu tidak 

menjengkelkan bagi pelajar.  

 

Guru pendidikan jasmani juga harus 

menyadari bahwa pembelajaran 

keterampilan terjadi secara bertahap. 


