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ABSTRACT
Sport education in primary school is a means to put basic for child’s physical and

psychomotor as well as mental, therefore it must be given correctly and in balance by
professional teacher to avoid improper purpose. The beginning age for primary child is
founded by development of body training skill, which includes locomotor, non
locomotor, and manipulative. The next is physical ability or physical freshness which is
developed multilaterally including: endurance capacity, muscle strength, muscle
endurance, flexibility, speed, explosive power, agility, balance, coordination, and reaction
time. Development of physical ability must also be followed by child’s cognitive and
affective. Every time teacher carries out the process of sport education, the activity must
include those multilateral abilities. In accord with child’s characteristics of primary age
which are fond of playing, thus presentation of sport education material must be served in
the form of fun playing or small playing, and must included multilateral ability. Beside it
must always also supervise on development of those abilities through testing and
measuring so that the growth of child ability can be known.
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PENDAHULUAN

Masih adanya anggapan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah itu

identik dengan  pembinaan prestasi olahraga, hal itu perlu diluruskan. Jika yang

berpendapat seperti itu orang awam masih dapat dimaklumi, tetapi jika guru pendidikan

jasmani dan olahraga sendiri masih mempunyai pandangan seperti itu, maka program

pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah tujuannya akan melenceng.

Pendidikan jasmani di sekolah dasar mempunyai tujuan antara lain

mengembangkan keterampilan pengelolaan tubuh dalam upaya pengembangan dan

pemeliharaan kebugaran jasmani serta menanamkan pola hidup sehat melalui berbagai



aktivitas jasmani. Usia anak sekolah dasar merupakan waktu yang tepat untuk membuat

fondasi atau memberikan landasan bagi anak-anak untuk mengarahkan, membentuk, serta

membina kemampuan jasmani/fisik maupun psikis secara menyeluruh atau multilateral.

Iain Adams (1988: 5) menyatakan bahwa pendidikan jasmani di sekolah dasar merupakan

basis dari pendidikan gerak anak secara formal, dan karena itu merupakan fondasi

pendidikan jasmani.

Penerapan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan secara multilateral dalam

jangka waktu yang lama lebih menguntungkan daripada yang secara khusus hanya

dikonsentrasikan pada kecabangan, misalnya atletik atau senam saja. Pemberian

spesialisasi kecabangan olahraga terlalu dini secara pedagogik sesungguhnya kurang

menguntungkan bagi perkembangan pribadi anak. Pembelajaran pendidikan jasmani,

olahraga dan kesehatan di sekolah dasar yang masih dilaksanakan secara tradisional

dimana kegiatan yang dilakukan oleh anak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang

dewasa tanpa dilakukan modifikasi, saat ini masih sering dilakukan oleh guru.

Seharusnya modifikasi itu perlu dilakukan baik dalam aturan, ukuran alat dan lapangan

serta berapa jumlah pemain, agar sesuai dengan kemampuan anak, sehingga anak akan

bergairah, senang dan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.

Diharapkan jika semua komponen kemampuan fisik dapat dibina dan

dikembangkan dengan benar, maka pertumbuhan anak akan dapat berjalan dengan baik,

serta kebugaran jasmani anakpun juga akan berkembang sesuai dengan bertambahnya

usia mereka. Sejalan dengan pengembangan kemampuan fisik, kemampuan kognitif dan

afektif harus dilakukan secara berimbang melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Guru

pendidikan jasmani perlu memahami bahwa aktivitas pengembangan komponen-



komponen kemampuan jasmani secara menyeluruh atau multilateral itu perlu, agar anak

sekolah dasar mempunyai pondasi atau landasan kemampuan yang kuat secara

menyeluruh (multilateral), sehingga akan menopang terhadap pengembangan

kemampuan-kemampuan berikutnya. Maka dari itu guru pendidikan jasmani dan

olahraga harus mampu melaksanakan serta memiliki arah dan tujuan yang benar dalam

membelajarkan pendidikan jasmani dan olahraga terhadap anak sekolah dasar.

PEMBAHASAN

Kemampuan Multilateral Anak Sekolah Dasar

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah dasar merupakan landasan

atau pondasi untuk membentuk kemampuan fisik dan motorik, serta psikis anak, sehingga

harus dilakukan secara benar supaya tujuannya dapat tercapai. Toho Cholik dan Rusli

Lutan (1997: 5) menyatakan bahwa program pendidkan jasmani dan olahraga di sekolah

dasar seharusnya diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan anak secara

menyeluruh (multilateral). Sungguh tidak bijaksana apabila program-program serta

pelaksanaan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu dipersempit, misalnya hanya

dipusatkan pada kecabangan olahraga seperti aletik atau senam. Pembatasan aktivitas

gerak pada anak akan merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara

menyeluruh, sehingga dapat mengakibatkan anak akan kurang memiliki kekayaan dan

keluwesan gerak yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan gerak yang

kompleks (multilateral) lebih lanjut.

Kemampuan multilateral anak yang perlu dikembangkan melalui pendidikan

jasmani dan olahraga meliputi keterampilan/kemampuan fisik dan motorik, kognitif, serta



afektif. Unsur-unsur kemampuan fisik identik dengan komponen-komponen kebugaran

jasmani yang meliputi: kekuatan otot (muscle strength), daya tahan otot (muscle

endurance), kecepatan (speed), kelentukan (flexibility), keseimbangan (balance), tenaga

ledak (explosive power), kelincahan (agility), koordinasi (coordination), kecepatan reaksi

(reaction time), serta daya tahan kardiorespirasi (aerobic capacity) (Suhantoro, 1986:

13).

Kekuatan otot (muscle strength) adalah kemampuan otot atau sekelompok otot

untuk berkontraksi dalam mengerahkan daya semaksimal mungkin untuk mengatasi

sebuah tahanan. Secara teknis pengerahan usaha maksimal itu disebut satu kali repetisi

maksimum atau 1 RM. (Rusli Lutan dkk. 2001: 62). Kekuatan otot sangat diperlukan

untuk aktivitas fisik seperti mengangkat, menarik, mendorong, dan sebagainya.

Daya tahan otot (muscle endurance) adalah kemampuan otot atau sekelompok

otot untuk berkontraksi dalam mengerahkan usaha pada taraf submaksimal. Dilihat dari

pengerahan tenaga, maka usaha yang dikerahkan itu dilakukan berulang kali atau dalam

waktu yang relatif cukup lama (Rusli Lutan dkk. 2001:62). Daya tahan otot sangat

diperlukan dalam melakukan aktivitas yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif

lama, seperti berjalan dan berlari yang relatif jauh, melompat dan meloncat berkali-kali,

dan sebagainya.

Kecepatan (speed) adalah laju gerak, yaitu kemampuan berpindah dari satu

tempat ke tempat lain dengan waktu tersingkat (Dangsina Moeloek. 1984: 7). Kecepatan

sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan menempuh jarak dalam

waktu yang secepat-cepatnya, seperti permainan kejar-kejaran, permainan kasti, dan

sebagainya.



Kelentukan (fleksibility) adalah kemampuan sebuah atau sekelompok persendian,

otot, serta tali sendi disekitarnya untuk bergerak secara maksimal dengan leluasa dan

nyaman (Rusli Lutan dkk. 2001: 80). Kelentukan sangat diperlukan bagi penampilan

ketangkasan tertentu serta penting bagi kesehatan dan kebugaran jasmani, seperti latihan-

latihan kelentukan dapat menghilangkan ketegangan otot, nyeri punggung, nyeri perut

waktu haid (dysmenorrhea). Sudarno (1991: 175) menyatakan bahwa bagi olahragawan

yang memiliki derajat kelenkukan yang baik, umumnya cenderung terhindar dari bahaya

cedera otot.

Keseimbangan (balance) adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-

organ syaraf ototnya selama melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahaan letak

titik-titik berat badan yang cepat pula, dalam keadaan statis maupun dalam keadaan

dinamis (M. Sajoto. 1988: 58). Keseimbangan diperlukan dalam aktivitas sehari-hari

maupun olahraga seperti berjalan ditempat yang licin, sempit, berdiri dengan satu kaki,

handstand, dan sebagainya.

Daya ledak (explosive power) adalah kemampun seseorang untuk melakukan

kekuatan maksimum dengan usahanya yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-

singkatnya (M. Sajoto. 1988: 58). Daya ledak diperlukan dalam aktivitas untuk

memindahkan sebagian atau seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan

pada suatu saat dan secara tiba-tiba, seperti melempar, memukul, menendang, dan

sebagainya.

Kelincahan (agility) adalah kemampuan seseorang mengubah arah dalam posisi

tertentu di arena tertentu secara cepat (M. Sajoto. 1988: 59). Kelincahan diperlukan

dalam aktivitas sehari-hari, olahraga dan juga rekreasi. Anak yang lincah biasanya



disenangi dan disegani oleh teman-temannya, serta jika diadakan pilihan anggota

kelompok, pasti akan menjadi pilihan yang utama.

Koordinasi (koordination) adalah kemampuan seseorang dalam melakukan

berbagai faktor gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola gerakan yang harmonis secara

efektif (Dangsina Moeloek. 1984: 11). Anak yang memiliki koordinasi yang baik akan

memudahkan dalam mempelajari berbagai macam gerakan dibandingkan dengan anak

yang koordinasi gerakannya kurang baik. Demikian pula bagi olahragawan, seperti

pemain bulitangkis dengan memiliki koordinasi yang baik akan lebih menguntungkan

dibandingkan dengan pemain yang koordinasinya kurang baik.

Kecepatan reaksi (reaction time) adalah kemampuan seseorang untuk bertindak

secepatnya dalam menanggapi rangsangan-rangsangan yang datang lewat indera, syaraf

atau feeling lainnya (M. Sajoto. 1988:59). Bagi anak, kecepatan reaksi diperlukan untuk

mengantisipasi berbagai gerakan, seperti gerakan menghindar, menangkap bola dari

berbagai arah, dan sebagainya.

Daya tahan kardiorespirasi (aerobic capacity) adalah kesanggupan system jantung, paru

dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam

waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti (Sudarno, 1991: 121).

Kardiorespirasi merupakan organ tubuh yang paling penting sehingga perlu mendapatkan

perhatian yang lebih dibandingkan dengan komponen yang lain, yaitu dengan cara membina dan

mengembangkannya. Bagi anak sekolah dasar yang pada hakikatnya mereka banyak melakukan

aktivitas fisik yaitu dengan bermain, memerlukan daya tahan kardiorespirasi yang baik, sehingga

hasrat untuk bergeraknya dapat terpenuhi dengan baik pula.

Komponen-komponen kemampuan fisik secara menyeluruh tersebut harus diberikan

kepada anak mulai awal yaitu sekolah dasar, supaya anak mendapatkan pengalaman yang cukup



tentang berbagai macam kekayaan bergerak, seperti dikemukakan oleh Iain Adams (1988: 6)

bahwa dasar gerakan yang lebih luas harus diberikan pada awal masa kanak-kanak. Beberapa

kemampuan fisik akan diformulasikan secara baik pada usia sembilan tahun. Jika anak tidak

memiliki kemampuan fisik yang memadahi pada usia ini, maka kemungkinan besar ia akan

ditolak sebagai teman bermain oleh yang lain. Oleh sebab itu, kaitan yang sangat penting dari

guru pendidikan jasmani dan olahraga, di sekolah dasar adalah mengenai anak yang jasmani atau

fisiknya kurang mampu agar sedini mungkin menentukan tindakan-tindakan perbaikan yang

diperlukan. Anak yang menbenci pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah lanjutan adalah

anak yang kurang berlatih jasmaninya dan tidak pernah berhasil.

Kemampuan fisik harus diimbangi pula dengan kemampuan kognitif. Belajar

keterampilan gerak disertai pula dengan pengetahuan mengenai konsep dari masing-

masing gerak itu sendiri, walaupun secara sederhana. Aip Syarifuddin dan Muhadi (1992:

13) menyatakan bahwa dalam melakukan aktivitas jasmani dan olahraga, fisik dan psikis

anak sama-sama aktif melakukan kegiatan. Bukan hanya fisik saja yang aktif melakukan

kegiatan, tetapi psikisnyapun  turut berperan aktif dalam menentukan bagaimana supaya

dapat menentukannya dengan cepat, tepat, luwes, dan lancar, serta mencapai sasaran

yang diinginkan. Maka dari itu dengan melalui pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga, anak dilatih untuk dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta akan dapat

ditingkatkan dalam kecepatan proses berpikir d atau kognitifnya.

Selain keterampilan fisik dan kognitif, anak perlu dididik dan dikembangkan

kemampuan afektifnya. Guru harus dapat menanamkan kepada anak agar mereka mau

dan menyukai kegiatan atau aktivitas jasmani dan olahraga serta memiliki sikap yang

positif terhadap pentingnya melakukan aktivitas jasmani dan olahraga. Selanjutnya guru

dapat menanamkan nilai-nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, jujur, tenggang rasa, dan



sebagainya. Jadi kemampuan anak perlu dikembangkan secara menyeluruh (multilateral)

meliputi keterampilan kemampuan fisik meliputi unsur-unsur kebugaran jasmani,

kognitif atau pengetahuannya, serta afektif atau sikapnya.

Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Olahraga di Sekolah Dasar

Pengertian pembelajaran pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang

melibatkan interaksi antara anak didik dengan pendidik serta lingkungan yang dikelola

melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya.

Aktivitas jasmani tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan fisik dan motorik serta

nilai-nilai fungsional meliputi kognitif, afektif, dan sosial. Keterampilan fisik dan

motorik sangat perlu diberikan bagi anak secara multilateral sebagai landasan untuk

mengembangkan kemampuan berikutnya atau mengembangkan keterampilan olahraga.

Melalui kegiatan pendidikan jasmani diharapkan anak didik dapat tumbuh dan

berkembang secara baik, sehat dan segar jasmaninya, serta pribadinya berkembang secara

harmonis.

Mulai kelas awal di sekolah dasar, anak dibina dan dikembangkan dasar

keterampilan pengolahan tubuh, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Keterampilan lokomotor, yang meliputi gerakan-gerakan yang digunakan untuk

menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti: jalan, langkah,

luncur, skip, lompat, hop, rangkak, guling, congklang, dan tukik.

2. Keterampilan nonlokomotor, yang meliputi gerakan-gerakan yang dilakukan di

tempat, seperti penguluran, melengkung, memilin, meringkuk, membalik,

memutar, menyergap, mengelak, dan keseimbangan di tempat.



3. Keterampilan manipulatif, yang meliputi gerakan yang menggunakan objek

seperti bola dan simpai, dan alat bantu seperti pemukul dan raket. Gerakannya

seperti menangkap, menghentikan, membawa, melempar, mendorong,  dan

memukul. (Iain Adams dan Rahantoknam. 1988:27-29).

Selanjutnya semua komponen kemampuan jasmani harus dibina dan

dikembangkan agar pertumbuhan anak dapat berjalan sesuai dengan bertambahnya usia

mereka. Komponen-komponen kemampuan jasmani tersebut meliputi: kekuatan otot

(muscle strength), daya tahan otot (muscle endurance), kelentukan (flexibility),

kecepatan (speed), daya ledak/daya eksplosif (explosive power), kelincahan (agility),

keseimbangan (balance), koordinasi (coordination), kecepatan reaksi (reaction time),

serta daya tahan kardiorespirasi (endurance capacity/aerobic capacity (Dangsina

Moeloek, 1984: 3).

Diharapkan jika semua komponen kemampuan fisik dapat dibina dan

dikembangkan dengan benar, maka pertumbuhan anak akan dapat berjalan dengan baik,

serta kebugaran jasmani juga akan berkembang sesuai dengan bertambahnya usia

mereka. Guru pendidikan jasmani perlu memahami bahwa aktivitas pengembangan

komponen-komponen kemampuan jasmani secara kompeks itu perlu, agar anak sekolah

dasar mempunyai pondasi atau landasan kemampuan jasmani yang luas, sehingga akan

menopang terhadap pengembangan kemampuan jasmani berikutnya serta kesegaran

jasmaninya. Maka dari itu guru pendidikan jasmani harus mampu melaksanakan  serta

memiliki arah dan tujuan yang benar dalam membelajarkan pendidikan jasmani dan

olahraga terhadap anak sekolah dasar.



Pengertian olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau

usaha yang dapat mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina potensi-

potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat

dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif

untuk memperoleh rekreasi, kemenangan dan prestasi puncak. Pelaksanaan olahraga di

sekolah biasanya diselenggarakan melalui kegiatan olahraga pilihan dan ekstrakurikuler.

Tetapi jika diadakan kegiatan kejuaraan olahraga baik dalam satu sekolah maupun antar

sekolah, kemenangan bukanlah tujuan utama dan olahraga yang sangat kompetitif untuk

pencapaian prestasi setinggi-tingginya tidak dianjurkan (Toho Cholik dan Rusli Lutan.

1997: 10-11).

Semua anak pada dasarnya memiliki kecenderungan ingin selalu bergerak.

Bergerak bagi anak merupakan salah satu bagian yang sangat pentung di dalam hidupnya.

Berbagai bentuk dan macam gerakan yang diperoleh anak merupakan landasan di dalam

memasuki tahap-tahap perkembangannya yang meliputi pengetahuan, nilai dan sikap,

maupun keterampilan gerak itu sendiri (kognitif, afektif, dan psikomotor). Maka dari itu

hendaknya anak diberikan kesempatan yang cukup untuk mencoba melakukan berbagai

macam dan bentuk gerakan agar mereka memperoleh banyak pengalaman gerak.

Faktor lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan anak dalam belajar

keterampilan gerak. Salah satu usaha untuk mewujudkan keberhasilan anak dalam belajar

keterampilan gerak adalah melalui program pembelajaran pendidikan jasmani dan

olahraga di sekolah seperti dikemukakan oleh Aip Syarifuddin (1992: 17) bahwa program

pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dasar melalui berbagai bentuk



gerakan, memberikan sumbangan yang sangat besar dan bermakna bagi anak-anak

sekolah dasar terhadap pengembangan kemampuan jasmaninya.

Ma’ruf Zuraiq (2008: 217) menyatakan bahwa anak kecil lebih memahami hal-hal

yang konkret daripada hal-hal yang abstrak, mereka tertarik pada gambar-gambar benda

konkret daripada perkataan yang teoritis. Hal senada juga dikemukakan oleh Slamet

Suyanto (2008: 5) bahwa anak kecil beralih dari fase praoperasional ke konkret

operasional. Cara berpikir konkret berpijak pada pengalaman akan benda-benda konkret,

bukan berdasarkan pada pengetahuan atau konsep-konsep abstrak. Bagi anak lebih baik

biberikan pembelajaran dengan memberi banyak kesempatan untuk bergerak atau

beraktivitas fisik sesuai dengan kemampuan mereka daripada lebih banyak diberikan

teori-teori, karena yang diperlukan bagi anak adalah pemenuhan akan bergerak melalui

bermain.

Menurut Toho Cholik dan Rusli Lutan (1997: 12) bahwa pelaksanaan pendidikan

jasmani dan olahraga di sekolah dasar seharusnya berpedoman kepada hal-hal sebagai

berikut:

1. Individu anak sebagai manusia unik yang memiliki karakteristik serta kebutuhan

yang berbeda-beda.

2. Mendasarkan nilai kemanusiaan, kecintaan, dan ketulusan.

3. Pembelajaran yang berpusat kepada anak.

4. Aktivitas fisik yang bervariasi.

5. Suasana kelas yang fleksibel atau tidak kaku.

6. Mempertimbangkan minat, kebutuhan anak, dan masyarakat.

7. Guru sebagai motivator dan vasilitator.



8. Pengembangan kepribadian seutuhnya (fisik, mental, sosial, dan intelektual).

9. Memodifikasi pembelajaran.

10. Siswa aktif belajar.

11. Evaluasi diri dalam rangka penumbuhan disiplin diri dan tanggung jawab pribadi.

12. Kurikulum yang luas dan fleksibel, serta hindari spesialisasi yang terlalu dini.

13. Adakan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Materi pendidikan jasmani dan olahraga yang telah disusun dalam kurikulum

pendidikan jasmani dan olahraga hanyalah merupakan salah satu alat dalam upaya

mencapai tujuan pendidikan. Perlu dipahami bahwa guru tidak membelajarkan senam,

atletik, maupun permainan, akan tetapi mendidik anak sekolah dasar melalui bentuk-

bentuk gerakan yang terdapat dalam senam, atletik dan permainan.

Dewasa ini kita semua dapat merasakan bahwa secara umum aktivitas fisik anak

menurun. Di satu sisi merupakan keberhasilan dari perkembangan teknologi, namun di

sisi lain anak-anak menjadi terlena dengan kemudahan-kemudahan yang didapat

sehingga lupa bahwa aktivitas fisik tetap perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan dan

kebugaran jasmani dengan bermain maupun berolahraga. Sopan santun anak juga dapat

kita rasakan menurun. Hal ini disebabkan karena kebudayaan dari negara lain dengan

mudah dapat diakses serta kurangnya filter yang dilakukan. Sangatlah tepat jika

pendidikan jasmani dan olahraga diberikan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar

sampai perguruan tinggi sebagai alat untuk memberi landasan, mendidik, membina,

mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, dan afektif secara menyeluruh untuk

membantu tercapainya tujuan pendidikan secara nasional.



PENUTUP

Pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, tujuannya bukan untuk

mencapai prestasi terhadap kecabangan olahraga, melainkan untuk membina kemampuan

anak secara menyeluruh (multilateral). Kemampuan menyeluruh tersebut mencakup

keterampilan fisik dan motorik serta nilai-nilai fungsional yaitu kognitif, afektif, dan

sosial. Keterampilan fisik dan motorik sangat perlu diberikan bagi anak secara kompleks

sebagai landasan untuk mengembangkan kemampuan berikutnya atau mengembangkan

keterampilan olahraga. Melalui kegiatan pendidikan jasmani  dan olahraga diharapkan

anak didik dapat tumbuh dan berkembang secara baik, sehat dan segar jasmaninya, serta

pribadinya berkembang secara harmonis. Bukan hanya fisiknya saja yang aktif

melakukan kegiatan, tetapi psikisnyapun  turut berperan aktif. Melalui pembelajaran

pendidikan jasmani dan olahraga, anak dikembangkan kemampuan berfikir (kognitif),

tingkah laku (afektif), serta sosialnya. Penerapan pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan secara menyeluruh (multilateral) dalam jangka waktu yang lama lebih

menguntungkan daripada yang secara khusus hanya dikonsentrasikan pada kecabangan,

misalnya atletik atau senam saja. Pemberian spesialisasi kecabangan olahraga terlalu dini

secara pedagogik sesungguhnya kurang menguntungkan bagi perkembangan pribadi

anak. Penyajian materi dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga diberikan

dalam bentuk bermain dan disesuaikan dengan kemampuan anak.
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