
Konsep PM

 Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai
bentuk perilaku gerak manusia.

 Sedangkan psikomotorik digunakan pada domain
mengenai perkembangan manusia yang mencakup
gerak manusia.

 Jadi motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada
psikomotorik.

 Motorik – istilah gerak, psikomotorik – alih getaran
elektorik dari pusat otot besar.
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Pengertian PM

 PM adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak
yang memperlihatkan interaksi dari kematangan
makhluk dan lingkungannya.

 Pada manusia perkembangan motorik merupakan
perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai
dewasa yang melibatkan berbagi aspek perilaku
dan kemampuan gerak.

 Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling
mempengaruhi satu sama lainnya.
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Pengertian PM

 PM merupakan sebuah bidang studi. Apa yang
dipelajari dalam PM masih bersifat kontroversi.

 Sejak awal 1974, enam orang ahli PM
menggambarkan fokus penelitian pada PM.

 Muncul definisi, PM sebagai perubahan dalam
perilaku gerak yangg merefleksikan interaksi dari
kematangan organisme dan lingkungannya.
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Pengertian PM

 Definisi ini melahirkan dua pandangan yang
berbeda.

 Pandangan I, PM lebih memperlihatkan pada
gerak yang dihasilkan (movement product).

 Pandangan II, PM lebih menekankan pada proses
gerak (movement process).
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Pengertian PM

 Sehingga Keogh dalam Payne (1996) PM adalah
perubahan kompetensi atau kemampuan gerak
dari mulai masa bayi (infancy) sampai masa
dewasa (adulthood), serta melibatkan berbagai
aspek perilaku manusia, kemampuan motorik dan
aspek perilaku yang ada pada manusia ini
mempengaruhi perkembangan motorik dan
perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi
kemampuan gerak manusia.
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Pengertian PM

 Akhirnya tahun 1998 Roberton mengklarifikasi
peranan para ahli PM. Berupaya meningkatkan
pemahaman dalam tiga hal:

1. Untuk memahami perilaku gerak (motor behavior),
apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi.

2. Untuk mengerti apa perilaku sekarang sama
dengan perilaku sebelumnya dan mengapa.

3. Mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa
dengan perilaku yang akan datang dan mengapa.
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