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Model Pembelajaran Kemampuan
Koordinasi Pada Siswa Sekolah Dasar

S u kadiya nto
Universitas Negeri Yogyakarta

Abstracl The coordination is ability that constituting of basic movement and movement

fundamental to various skill of athletic branch. lt is require to be taught early possibly that

rs since children age- Because leaming coordigation affer passing childhood wilt get of

many constraints for leamer. Almost all children age there are at formal education level of

elementary school. The goal of physical education at elementary schoot ought to ariented

for enichment vaious skill of all motor determined by ability of coordination. There are

seven factorswhich determined coordination ability, thatis: ability to (1) link, (2) differentiate,

(3) balance, (4) adapt, (5) find and maintain rhythm, (6) react, and (7) change.

Sfudenls of elementary school grouped become two groups, first, Iow group student

consistrng of c/ass of I, ll, and lll, and second, upper group student consisllng of c/ass of
tV, V, and Vl. Low group student is play group situation, so thal is the best time to put'

down base skill of motion. The upper group student is lhe best time to develop various

sk//s of :thletics. AII of the sludents at elementary school are potential for multi lateral

training, ar'\; construction of various athletic skills.

The items of cuordinalion abitity consisl of recognitian of feeling to object, controlling to

object, balance, tedcting, and accuracy to object. The pinciple of study coordination at

elementary school were started from eas.y; fe difficuft, from simple to complex, from light

to heavy. That is needed teacher creativity to create a model of coordination leaming. lt
could be exploit the environmenl as a media and a source of leaming.

Kata Kunci: Pembelajaran, Koordinasi, Siswa Sekolah dasar.

Pendahuluan

Gerak merupakan dasar dari berbagai aktivitas jasmani yang dilakukan oleh

manusia, termasuk bagi anak-anak untuk memenuhi hasrat hitiupnya. Tingkat
kemampuan gerak anak-anak dipengaruhi oleh proses pertiimbuhan dan
pel 

^embangan 
yang terjadi, sehingga faktor yang ikut berpengaruh antara lain keturunan,
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lingkungan, dan tingkat interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dari faktor-
faktor lersebut yang paling berpengaruh dan menentukan terhadap kemampuan gerak
individu adalah tingkat interaksi incjividu dengan lingkungannya. Artinya, kesempatan
yang diperoleh setiap individu untuk melakukan aktivitas jasmani. Diasumsikan semakin
individu sering terlibat dengan aktivitas jasmani akan memiliki kesempatan yang
semakin besar untuk lebih terampil. Untuk itu perlu diciptakan situasi dan kondisi yang
menuntut individu agar melakukan aktivitas jasmani guna membantu proses
pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Eanyak pakar menyatakan
bahwa pendidikan jasmani merupakan sarana yang tepat guna membantu anak-anak
menuju pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik.

Pada umumnya usia anak-anak berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar
(sD), sehingga merupakan tantangan bagi para guru pendidikan jasmani (penjas)
untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat berlangsung
secara serasi, selaras, dan seimbang. Hal itu merupakan tugas berat yang harus
ditanggung oleh guru penjas di sD. untuk itu diperlukan pengetahuan dan ketcrampilan
bagi guru penjas di sD dalam rnenciptakan model-model pernbelajaran yang men-
dukung pencapaian tujuan pendidikan dan tidak menyimpang dari GBpp yang digariskan
oleh kurikulum. Kondisi tersebut yang seringkai; menjadi kendala para guru dalam
menciptakan dan berkreasi untuk menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan
kondisi anak SD secara aman, mudah, murah, dan rnanfaat.

Kemampuan koordinasi merupakan salah satu komponen dasar gerak. untuk itu
kemampuan koordinasi merupakan tujuan dari taksonomi dalam pendidikan jasmarri
di sD (singer dan Dick, 19Bo: 122-123). Diperkuat oteh Hanow (1971: 57) bahwa
koordinasi merupakan bagian dari kemampuan perseptual individu yang harus diajarkan
sejak usia dini. Faktor kemampuan koordinasi sebagai salah satu parameter kemarn-
puan motorik pada anak usia sD, dan merupakan jenis kemampuan yang mendasai
dalarn belajar berbagai keterampilan gerak (motorik). Anak yang memiliki kemampuan
koordinasi baik akan nampak luwes,-mudan, dan harmonis dalam melakukan setiap
keterampilan motorik. Namun, terdapat kendala bahwa usia untuk mempelajari kemam-
puan koordinasi relatif pendek, yaitu sampai dengan usia akhir masa anak-anak. sebab
setelah melewati masa anak-anak baru mulai belajar koordinasi gerak, anak akan
mengalami banyak kendala. Artinya, kemampuan koordinasi gerak harus diajarkan
sedini mungkin, di mana usia dini umumnya berada dalam pendidikan formal di sD..

Untuk itu, tulisan ini mencoba menawadxan solusi berupa model perrrbelajaran
kemampuan koordinasi bagi anak sD. Diharapkan tulisan ini dapat menambah
cakrawala kreativitas para guru penjas di sD, sehingga dapat mengatasi permasalahan
yang sering dijumpai dalam bertugas.

Karakterlstik Anak SD

Masa anak-anak merupakan masa tumbuh kembang yang paring cepat, sehingga
diperlukan wahana pendukung berupa aktivitas jasnrani yang tepat sesuai dengan
usia, kondisi, dan karakter masa anak-anak. Tujuannya agar aktivitas jasmani tersebut
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mampu memberikan akselerasi proses pertumbuhan dan perkembangan secara
normal. Karakteristik perkembangan umum pada masa anak-anak, antara lain men-
cakup: (a) karakter secara fisik, (b) psikis, dan (c) sosial (Espenschade dan Eckert,
1980: 211). Pada karakter fisik anak sD kelas atas mengalami proses pertumbuhan
di mana anggota badan terus tumbuh dengan cepat secara proporsional, perubahan
pada panggul, di mana wanita lebih melebar daripada pria, kescimbangan mulai
meningkat, kekuatan dan ketahanan mulai meningkat, koordinasi gerak melipuii
koordinasi mata-tdngan-kaki mulai meningkat.

selanjutnya karakter psikis pada siswa SD antara lain memiliki jiwa petualang
yang tinggi, rasa ingin tahu, jiwa kompetisi lebih besar, mulai berimajinasi. sedangkan
karakter sosial antara lain anak-anak mulai melibatkan diri dengan kelonrpok; nrulai
menyesuaikan diri dengan kelompok, untuk anak sD kelompok kelas atas mulai
mengenal peran sosial antara pria dan wanita. oleh karena itu, menurut Hurlock
(1990: 1 O) usia anak SD merupakan masa kritis, kreatif, bermain, dan masa ber-
kelompok. untuk itu, materi penjas yang dikernas harus secara baik dan tepat ser'1ar
dengan kondisinya sehingga akan memberikan dukungan yang positif terhadarp
proses tumbuh kembang anak usia SD.

Dari berbagai karakter fisik anak SD yang sedang dalam taraf p'erkenrhanqRn

salah satunya adalah kemampuan koordinasi, Kemampuan koordirrasi mata-tangari-
kaki akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia dan terjadi selarnir mas.?
ar'ak-anak (chilhoodl (Gallahue, 1989: 314). Untuk itn masa yang palirrg tepat uniuk
mengajarkan kemampuan koordirrasi adalah pada masa usia muda (lionrpa, .lgg4:

326), karena pada usia muda kemampuan koordinasi, keseimbangan, darr kelincallar-1
meningkat dengan pesat (Bompa, 2000: 43). Diharapkan pendidikan jasmani .ian

olahraga di sD melalui aktivitas jasmani yang dimanfaatkan secara optinral malnpu
sebagai sarana untuk memberikan pengayaan keterampilan gerak. salah satu
parameter keterampilan gerak individu indii-.atornya adalah tingkat kemanjpuan
kocrdinasi. Untuk itu, pendidikan jasmani di SD i.rerorientasi untuk meletakkan dasar
gerak dan gerak dasar, sehingga dikemudian hari anak-anak tumbuh dan berkembang
menjadi pribadi seutuhnya yang selaras dan serasi Cengan usia.

Kemampuan Koordinasi

Ada beberapa pendapat tentang pengertian koordinasi, yang pada prinsipnya
hampir sama, di antaranya menurut Gallahue (1989: 312) koordinasi adalah ke-
mampuan mengintegrasikan berbagai elemen sistem motorik dengan sensori pe-
rasaan ke dalam bentuk (pola) gerak yang efisien, cepat, dan akurat. Elemen sistem
motorik adalah kemampuan individu dalam mengintegrasikan sistem sensori, syaraf,
dan sistem tulang-otot agar dapat mengontrol bagian-bagian tubuh dalam satu gerak
yang kompleks (Auwelee, 1999: 162). Diperkuat oleh Walter, et al. (1998: 75) bahwa
koordinasi motorik a.lalah penggerak (syaraf, otot, tulang, dan persendian) yang ber-
hubungan dengan ruang dan '.'.'aktu yang tepat dalam kaitannya dengan kejadian
gerak. untuk itu, kemampuan koordinasi ,nerupakan perpaduan gerak dari satu atau
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lebih persendian yang saling berkaitan dalam menghasilkan satu keterampilan gerak

(Schmidt, 1988: 47). Selain itu, koordinasi adalah kemampuan otot dalam mengontrol
gerak dengan tepat agar dapat mencapai satu tugas fisik secara khusus (Grana dan

Kalenak, 1991: 253). Ditambahkan oleh Thompson (1991: 5.19-5.20) bahwa dalam
menampilkan gerak pada berbagai tingkat kesulitan yang dilakukan secara cepat,
efisien, dan akurat. Untuk itu pada koordinasi diperlukan kemampuan seseorang
dalam menggunakan perasaan, seperti penglihatan dan pendengaran secara
bersama-sama dengan anggota badan yang lain dalam menampilkan tugas gerak
dengan halus (luwes) dan akurat (Nieman, 1986: 35). Berdasarkan pendapat para
pakar tersebut, maka kemampuan koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam
mengintegrasikan sistem sensori, syaraf, otot, tulang, dan persendian secara
harmonis, cepat, dan tepat dalam melakukan tugas motorik.

Kualitas kemampuan koordinasi seseorang dipengaruhi oleh kecepatan oerak
dan informasi tentang gerak yang akan dilakukan. Pada umumnya kemampuan
koordinasi yang diperlukan adalah koordinasi neuromuskuler (Luttgens et al, 1992:
619). Koordinasi neuromuskuler adalah setiap gerak yang terjadi dalam urutan dan
waktu yang tepat serta gerakannya memiliki tenaga. Ada dua macam koordinasi
neuromuskuler, yaitu koordinasi intramuskuler (intramuscular coordination) dan
koordinasi intermuskuler (intermuscular coordination) (Bornemann, 2000: 117 dan
Pyke, 1991: 140). Koordinasi intramuskuler merupakan kerja dari seluruh serabui
otot pada setiap unit motorik yang berkontraksi secara maksimum. Untuk itu tingkat
kemampuannya tergantung pada interaksi dari serabut saraf dan serabut otot di dalam
otot, yang akan menjamin.serangkaian gerak khusus secara optimal, tepat waktu,
ekonomis, dan efektif. Sedangkan koordinasi intermuskuler merupakan efektivitas
keterlibatan otot yang bekerjasama dalam rnenampilkan satu gerak. untuk itu tingkat
kemampuannya tergantung pada interaksi beberapa kelompok otot, yang menjamin
penyebaran impuls pada serangkaian gerak seluruh tubuh.

Kemampuan koordinasi merupakan salah satu komponen dasar binmotor, selain
kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan fleksibilitas, yang merupakan dasar gerak dan
gerak dasar dalam berbagai keterampilan motorik. untuk itu, kemampuan koordinasi
sangat diperlukan bagi seseorang dalam belajar berbagai keterampilan motorik.
sebab koordinasi memiliki fungsi dan esensi yang berhubungan dengan elemen-
elemen sistem motorik (Jensen, 1994: 265), sebagai indikasi dari keterampilan
(Kirkendall, et al; 1980: 243). Jadi, tingkat keterampilan individu dapat dilihat dari
lingkat kemampuan koordinasi gerak yang dimiliki. Hal itu dapat mencerminkan
kemampuan gerak individu dalam berbagai tingkat kesulitan secara tepat, tetap, dan
efisien. Bagi yang memiliki koordinasi gerak yang baik akan tampak mudah, urut,
tepatwaktu, dan gerakan yang dilakukan terkendali dengan baik (Espenschade, Eckert,
1980:204). Artinya, gerak yang dibkukan nampak sederhana, mudah, halus dan
ritmis, sehingga hanya pertu sedikit tenaga tetapi hasilnya optimal. Untuk itu,
penguasaan kemampuan koordinasi merupakan salah satu tugas utama dalam
mencapai keahlian atau menguasai keterampilan (Rahantoknam, lggg: 1zB).
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Parameter tingkat kemampuan koordinasi dapat ditunjukkan oreh ketepatan individudalam menampirkan suatu keterampiran motorik dan ketangkasan pada satu sasaran(target) tertentu (singer, 1900: 199). Untuk ilu tingkat kemampuan koordinasimencerminkan kemampuan individu daram menampilkan gerak dengan berbagaitingkat kesuritan secara cepat, dengan ketepatan yang tinggi dan efisien darammemecahkan permasarahan tugas motorik yang diinginkan. Dengan demikiankemampuan koordinasi merupakan dasar gerak dan gerak dasar darai memperajariberbagai keterampiran cabang orahraga, terutama untuk cabang orahraga permainan
dan cabang olahraga yang memakai peralatan selama dalam pertandingan maupunperlombaannya.

lmplementasi pembelajaran penjas Di SD
Pada dasarnya substansi penjas di sD mampu sebagai wahana guna menampungsemua karakteristik yang sedang berkembang pada anak usia sD. Kerompok siswasD merupakan usia emas, artinya usia yani tepat untuk meletakkan dasar-dasarketerampilan gerak. siswa sD dikerompohkan menjadi dua yaitu siswa kerompokbawah yang terdiri dari keras r, il, dan ilr, serra kerompok keras atas terdiri dari siswakelas lV, V, dan Vl (Vanierdan Gallahue, 197g:335_336). Salah 

""t, 
Ou""rL";;;d;;gerak adalah kemampuan koordinasi, sehingga setiap pemberajaran pendjas di sDtentunya seraru diarahkan pada proses penguasaan kemampuan koorcrinasi.

Penjas bagi siswa sD ;nerupakan tahap berajar (ratihan) berbrEai keterampiransecara menyeruruh (murti taterat training). Beberapa peneritian menunjukkan bahwapengaraman gerak dan aktivitas jasmani pada anak sD berpengaruh positif terhadapperkembangan fisik, psikorogis, dan rasa sosiar anak (Raviv dan Naber, 1gg2: 16).selanjutnya siedentop (2aoz:410) menambahkan bahwa penjas di sD ditujukanagar siswa menjadi rebih mampu (compeient) merakukan aktivitas motorik, memahamidan menjiwai {literatel nilai-nilai dalam olahraga, serta memiliki antusias sebagaiindividu yang berjiwa orahragawan. Dengan demikian tujuan penjas di sD bagi parasiswa adalah untuk memberikan pengetahuan tentang cara-cara bernrain, memahamidan mengamarkan nirai-nirai yang terkandung dalam orahraga serta mampumembedakan antara baik dan buruk, membiasakan uertompltisi yang sehat,membiasakan hidup sehat merarui budaya berorahraga secara teratur dan terukur.
. Konsep dasar dan yang utama daram proses pemberajaran penjas di sD antaralain harus menarik. menantang,. menyenangkan, dan berrangsung arnan. Har itulahyang sering dirasakan surit oreh guru penjas di sD daram r"o""ri o"n mengajarkanmateri kemampuan koordinasi. untuk itu proses pemberajaran penjas di SDdiperlukan berbagai modifikasi baik materi, bentuk maupun peraratan yang digunakandisesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak-anak. Namun, kenyataan seramaini pembetajaran penjas di SD prosesnva kebanvaka" ;".il ;;;;iiniJnn";", or"nndewasa' Disadari sepenuhnya bahwa anak-anak adarah anak-anak bukan.orangdewasa yang masih kecil, sehingga diperrukan kreativitas guru penjas daiammemodifikasi berbagai hal agar cocck bagr usia anak_anak.
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Untuk itu sebelum masuk pada materi model pembelajaran kemampuan koo-

rdinasi, perlu dipahami serangkaian proses yang ikut berpengaruh terhadap ke-

berhasilan dalam belajar koordinasi gerak. Berikut ini beberapa faktor yang ikut

menentukan tingkat kemampuan koordinasi individu dalam belajar keterampilan

gerak, yang disajikan dalam bagan kemampuan koordinasi menurut Blume.

Gambar 1: Kemampuan Koordinasi Menurut Blume (1978)

Dalam Bomemann, EtAl. (2000: 118).

Berdasarkan gambar 1 di atas, agar siswa SD mampu belaiar keterampilan motorik

(berbagai keterampilan cabang olahraga) diperlukan kemampuan koordinasi yang

mencakup kemampuan untuk mengarahkan dan mengadaptasi gerakan. Dalam

upaya belajar mengarahkan gerakan diperlukan kemampuan merangkai gerakan,

membedakan target, memelihara keseimbangan, beradaptasi, dan menemukan serta

I

I

Kemampuan
untuk Belajar

Keterampilan Motorik

Kemampuan
Menemukan dan
Memelihara irama
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mernelihara irama gerakan. selanjutnya agar siswa dapat mengadaptasi gerakan
terjadi tumpang tindih dengan kemampuan mengarahkan, yaitu diperlukan kemam-
puan memelihara keseimbangan, beradaptasi, menemukan dan memelihara irama
gerakan, mereaksi, dan mengubah. Dengan demikian dalam pembelajaran kemam_
puan koordinasi tahap-tahap tersebut perlu dilalui secara keseluruhan. untuk itu
diperlukan model tersendiri dalam mengajarkan kemampuan koordinasi, dengarr
cara memodifikasi materi, bentuk, dan peralatan yang dipakai agar memenuhi konsep
dasar proses iembelajaran penjas di SD.

Materi pembelalaran kemampuan koordinasi Lagi siswa SD lebih cocok clengan
bentuk permainan, sebab dunia anak-anak adalah bermain. Khususnya untuk ke,
lompok kelas i, ll, dan lll sD merupakan kelompok usia bermain (Vanier dan Gallahue,
1978: 335-336). Melalui. bentuk permainan anak akan tertarik, tertantar:g, dan men-
dapatkan kesenangan dalam belajar keterampilan motorik. Agar penrbelajaran
koordinasi melalui permainan dapat berjalan aman, maka peralatan vang clipakai
adalah balon dari karet. Sifat dari balon yang diisi u;iara adalah ringan, daDat rileiaian{1,
lunak, sehingga tidak membahayakan siswa. Model pemoelajaran yarrg iilakr,rkirn
dapal dengan cara berpasangan atau sendiri-sendiri. Berikut ini beberapa cclnroh
materi nembelajaran keterampilan koordinasi memakai peralatan balon kepacla sisv,re

SD, yang dapat dilakukan dengan cara sendiri-sendiri atau berpasangan. Pada model
berikut ini masih dilakukan secara sendirian.

Perlama, c.ara mengajarkan kemampuan merangkai gerakan. sellap sis'.va
memegang dua buah balon warna merah dan hijaru. Setlap balcn dipegang {ier,g;.ii
tangan kanan dan kiri. selanjutnya, balon dipukul ke udara, dapai dilakukan s€cair
berqantian atau bersama, memakai telapak tangan kanan kiri. Usahakan a_car baic;rr
tetap berada di udara dan selalu terjangkau oleh kerjua telapak tarrgan sis.,va. Dengun
cara tersebut anak dalam merrrukul balon tentu akan berusaha agar kedira balon
tetap selalu berdekatan saat di udara. Demikianlah salah satu.contch belajar me-
rangkaikan gerakan antara kelnmpok otot lengan kanan dan kiri secara bersamaan.

Kedua, cara mengajarkan kemampuan membedakan, setiap siswa memegang
dua buah balon yang berwama merah dan hijau. Dilakukan seperti di atas, kedua
balon diusahakan selalu berada di udara dengan cara dipukul memakai telapak
tangan siswa. Tetapi khusus untuk balon wama merah hanya boleh dipukul memakai
telapak tangan kanan, sedang yang wama hijau hanya boleh dipukul memakai telapak
tangan kiri.

Ketiga, cara mengajarkan kemampuan memelihara keseimbangan, setiap siswa
memegang tiga buah balon yang berwama merah, hijau, dan kuning. Dilakukan seperti
di atas, ketiga balon diusahakan selalu berada di udara dengan cara dipukul memakai
tangan dan menendang mernakai kaki siswa. oleh karena salah satu kaki mulai
difungsikan untuk menjaga agar ketiga balon tetap di udara, tentunya sekali waktu
siswa hanya akan berdiri dengan bertumpu pada satu kaki.

Keempat, cara menoaj arkan kemampuan mengadapta si gerakan, dilakukan
seperti cara pertama siirip?i ketiga, yaitu menjaga agar balon selalu tetap berada di
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udara- Cara tersebut membelajarkan siswa untuk merangkaikan rangsang dan

gerakan dari mata, tangan, kaki.sehingga terjadi proses adaptasi gerakan tangan,

kaki, belahan otak kanan dan kiri. Cara-cara seperti tersebut di atas dilakukan berulang-

ulang agar terjadi proses pematrian (reinforcemenf) gerak.

Ketima, cara mengajarkan untuk menemukan dan memelihara irama gerakan,

pada saat melakukan aktivitas satu sampai empat seperti di atas, siswa tentu akan

selalu berusaha agar setiap balon terjangkau oleh tangan atau kakinya. Pada gerakan

tersebut siswa akan berusaha menemukan seberapa besar kekuatan yang dipakai

untuk memukul bola agar tetap di udara dan tetap dalam jangkauan. Dengan demikian

irama gerakan yang sudah ketemu akan tetap dipelihara oleh siswa agar balon di

udara dapat lebih lama.

Selanjutnya, masuk pada tahap mengarahkan gerakan pada satu obyek atau

target tertentu. Pada prinsipnya sama dengan cara pembelajaran pertama sampai

kelima, tetapi untuk dapat mencapai target diperlukan kernampuan mereaksi dan

mengubah arah. Berikut ini cara pembelajaran selanjutnya.

Keenam, cara mengajarkan kemampuan mereaksi dan mengubah arah, prinsip

sama dengan cara-cara sebelumnya. Untuk dapat mereaksi dan mangarahkan, setiap

siswa memegang empat buah balon yang berwarna merah, hijau, kuning, dan putih..

Oleh karena jumlah balon sudah bertambah dan keempat balon diusahakan selalu

tetap berada di udara, maka siswa berusaha dengan cara memukul balon memakai

tangan dan kaki. Melalui cara tersebut siswa dituntut untuk selalu bergerak dengan

kedua tangan dan kakinya. Untuk itu, diperlukan kemampuan siswa dalam mereaksi

dan mengarahkan agar keempat balon tetap melayang di udara dan dalam jangkauan.

Pada setiap tahapan belajar, dari cara pertama sampai cara keenam, tentunya

diperlukan variasi latihan, beban dalam arti penguasaan balon semakin diperbanyak
jumlahnya agar siswa tertantang dan tidak mengalami kejenuhan. Adapun prinsip belajar
(latihan) dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dari sederhana ke yang kompleks,

dari vang ringan ke yang berat. Untuk itu diperlukan kreatifitas para guru dalam

menyajikan nrateri helajar, sehingga sasaran belajar dapat tercapai dengan baik.

Seiar,jutnya, pada kelompok siswa SD kelas atas merupakan usia yang tepat
untuk mengembangkan keterar:lpilan olahraga (Vanier dan Gallahue, 1978: 335-336),

sehingga potensial untuk proses pemasalan, pembibitan, dan pembinaan berbagai

cabang olahraga. Untuk itu pada kelompok ini sudah memiliki koordinasi gerak yang

lebih halus daripada kelompok kelas bawah. Dengan demikian materi dan peralatan

pembelajaran koordinasi untuk kelompok kelas lV SD ke atas, sudah dapat memakai

bola tenis bekas. Karakteristik bola tenis relatif kecil dan dapat memantul di lantai,

sehingga dapat sebagai sarana untuk pembelajaran penjas dengan tujuan pengua-

saan ruaRg dan waktu, adaptasi, serta mengatur jarak (adjusmentl. Namun apabila

memakai bola tenis siswa masih mengalami kesulitan, maka dapat memakai bola

yang lebih besar agar lebih memudahkan siswa untuk menguasainya, seperti bola

vang digunakan untuk bermain bola,.,oli.

Kemampuan koordinasi yang diperlukan mencakup kemampuan untuk
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mengarahkan dan mengadaptasi gerakan. Daram berajar mengarahkan gerakandiperlukan kemampuan merangkai gerakan, membedakan target, memerihara
keseimbangan, beradaptasi, dan menernukan serta memerihara irama gerakan. Agarsiswa dapat mengadaptasi gerakan terjadi tumpang tindih dengan kemampuan
mengarahkan, yaitu diperrukan kemampuan memerihara keseimban!an, beradaptasi,menemukan dan memerihara irama gerakan, mereaksi, serta mengubah-ubah
sasaran obyek. Substansinya sama dengan materi bagi kerompok siswa sD kerasbawah, karena sasaranya sama yaitu koordinasi gerak. Untuk itu, prinsip pembeiajar,
annya sama, hanya moder pemberajaran yang dirarui antara rain dengan cara penge_nalan perasaan terhadap bora (batt feering), mengontrbr bora (bal/ confrol), sertalempar dan tangkap.

Pembefajaran untuk mengenarkan perasaan siswa terhadap bora (bart feeringr,setiap siswa memegang satu bora tenis. Bentuk memainkan bora menggunakan
tangan, beberapa contohnya antara rain seperti berikut ini: (1) Memegang dan me-remas-remas bora untuk merasakan kerasnya bora, (2) Memanturkanlanaote; satubola ke lantai dengan satu tangan ralatif masih di tempat, (3) Memantui kan (dribbte)
satu bora ke rantai dengan kedua tangan reratif masih di tempat, dan (4) Memanturkan
dua bola ke lantai dengan kedua tangan secara bersama-sama reratif masih di tempat.

Pembelajaran untuk mengontror bora (bail contror), contohnya antara rain seperti
berikut ini: (1) Memantulkan satu bola ke lantai dengan diselingi sekari tepuk tangandi depan badan, (2) Lakukan seperti nomor satu ietapi oenian oir"ringi dua karitepuk tangan di depan badan dan di berakang badan, (3) siswa disuruh mengrgurirkan
bola ke target yang telah tJitentukan, (4) Memantulkan satu bola ke lantai dengan satutangan sambir berjaran, {5) Memanturkan satu bora ke rantai dengan kedua tangansambil berjalan, (6) Memantulkan dua bola ke lantai dengan satu tangan sambilberjalan, dan (7) Memanturkan dua bora ke rantai dengan kedua tangan sambirberjalan.

Pemberajaran untuk rempar dan tangkap,contohnya antara rain seperti berikut ini:(1) Melempar satu bora ke atas dan tangkap, boreh dengan satu atau dua tangan, (2)Melempar satu bora ke atas tepuk tangan sekari (di depan badan) dan tangkap, reratifmasih di tempat, (3) Masih sama dengan nomor 2, tetapi tepuk tangan dua kari (didepan dan belakang badan), relatif masih di tempat, (4) Seperti nomor 1 + 2 tetapisambil berjalan ke arah yang ditentukan.
Selanjutnya, pembelajaran untuk keseimbangan dan reaksi, contohnya anhralain seperti berikut ini: (1) Merempar satu bora ke atas, rompat ,"n.,oir n.,",.',;io i"o"nke kanan atau ke kiri dan tangkap kembari boranya, ini pemberajaran untuk menjagakeseimbangan badan, (2) Merambungkan bora kira-kira satu rangkah ke depan atas,lalu dikejar dan berusaha untuk ditangkap kembali bolanya.

selanjutnya, bentuk pemberajaran,dengan kawan, boreh rebih dari satudisesuaikan dengan peraratan yang tersedia, 
"ontohny" 

antara rain: (1) Lempartangkap satu bola (underhand throw), (2) Lempar tangkai, dua bora (underhand throwlsecara bergantian satu persatu (satu bora), (3) Lempartangkap dua bora (underhand
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throw) secara bersamaan (dua bola bersama)' (4) Lempar tangkap satu bola setelah

mantul dari lapangan, (5) Lempar tangkap dua bola setelah mantul dari lapangan'

secarabergantian,(6)Lempartangkapduabolasetelahmantuldarilapangan,secara
bersamaan,(7)Lempartangkapsatubolasebelummantulkira-kirasatulangkahke
arahkanan/kiri'(B)Sepertino.T,tangkapbolasetelahmantuldarilapangan'(9)Lempar
tangkap satu bola, sebelumnya penangkap membelakangi pelempar dulu' setelah

o"i"n]o", mengatakan 
.yaK bersamaan dengan melemparkan bola dan penangkap

metoncatdanmernutarkearanpelempar,(10)Sepertino.g,lempartangkapdengan
duabolasecarabersamaan,(1,1)Sepertino.g,tangkapsatubolasetelahmantuldari
,"punn"n,dan(12)Sepertino-l0,tangkapduabolasetelahmarrtuldarilapangan'

Demikianlah beberapa contoh bentuk pembelajaran koordinasi yang secara

menyeluruhsudahmencakupdarikemampuanmerangkaigerakanSampai
kemampuanuntukmengubah-ubaharahsasaran.Mudah-mudahanbeberapacontoh
tersebui dapat sebagai inspirasi para guru' pelatih' dan pembina olahraga dalam

mengajarkan kemampuan koordinasl'

KesimPulan

Kemampuan koordinasi adalah kernampuan seseorang dalam mengintegrasikan

sistemsensori,syaraf,otot,tulang,danpersendiansecaraharmonis,cepat,dantepat
dalammelakukantugasmotorik.Koordinasimerupakankemampuanyangmendasari
gerakdasardandasargerakuntukberbagaiketerampilancabangolahraga.Untukitu,

ierlu diajarkan sedini mungtin yaitu sejak usia anak-anal(. sebab belajar koordinasi

.setelahmelewatimasaanak-anakakanmengalamibanyakkendalabagiyangbelaiar.
Padaumumnyausiaanak-anakberadapadapendidikanformaltingkatSD,sehingga
materipembelajaranpeniasdisDseyogyanyaberorientrasipadapengayaanberbagai
keterampilanmotoriky"ng*"*,"nyaditentukanolehtingkatkemarnpuankoordinasi.
Ada tuiuh faktol yang ikut menentukan proses pembelajaran kemampuan koordinasi

agarterbentukketerampilangerakyangbaik,yaitu:kemampuan(1)merangkaigerakan,
(2)menuedakantarget,(3)memeliharakeseimbangan,(4)beradaptasi,(5)menemukan
serta memelihara irama gerakan, (6) mereaksi' dan (7) mengubah-ubah sasaran'

fulateripembelajarankemampuankoordinasiierdiridaripengenalanperasaan
terhadap obyek, mengontrol obyek, keseimbangan' mereaksi'. dan akurasi terhadap

obyek. Adapun prlnsip pembelajarannya dimulai dari yang mudah ke yang sukar' dari

sederhanakeyangkompleks,dariyangringankeyangberat.Untukitudiperlukan
kreatifitas para guru dalam pembelaiaran koordinasi dengan memanfaatkan lingkung-

an sekolah sebagai media dan sumber belajar'
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