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Abstract
            Physical education can make the realthy human generation  from  physic  such  as  growth,
development, healthy, and rehabilitation  and  psychical.  Physic  can  grow  faster  if  it  given  by
physical education. Psychical can make human to be honest confidence and egoist eliminating.
             In  studying,  child’s  behavior  can  be  growth.  Group  discussion   can   make   students
elementary increase their social and team work. The benefit of group discussion such as :

1. Depended each other
2. More interaction to another person in that group
3. Every person has responsibility
4. Student more interactive

Password : function of group, progress



Pendahuluan

Pendidikan jasmani di sekolah  dasar  merupakan  bagian  dari  kurikulum  pendidikan  pada
umumnya,   peran  pendidikan  jasmani  adalah  membentuk  dan  membangun  generasi   manusia
seutuhnya   dari   segi   fisik   maupun   psikis.   Secara   fisik   atau   ini   meliputi    pertumbuhan,
perkembangan, kesehatan, dan rehabilitasi. Pertumbuhan dan perkembangan fisik akan lebih cepat
bila  dipacu  melalui  pembelajaran  pendidikan  jasmani.  Pendidikan  jasmani  membentuk  siswa
mempunyai gaya hidup berolahraga sehingga menjadi perilaku hidup sehat, sedangkan rehabilitasi
dalam hal ini maksudnya perbaikan sikap tubuh  misalnya,  sikap  jalan  yang  kurang  baik,  sikap
duduk yang salah dan lain-lain. Hal ini dalam pendidikan jasmani dapat dibenahi sebelum menjadi
sikap yang permanen.  Secara  psikis  atau  rohani  hal  yang  dapat  dibentuk  melalui  pendidikan
jasmani meliputi  kejujuran, disiplin, percaya diri dan  menghilangkan  egoisme.  Segi  psikis  atau
rohani ini terbentuk melalui aktifitas pendidikan jasmani yang sifatnya bermain.

Pembelajaran  atletik  yang  diberikan  di  sekolah  dasar  dapat  diciptakan  berbagai  bentuk
keterampilan  gerak  dasar  atletik  yang  dapat   membantu   anak-anak   dalam   mengembangkan
terhadap dirinya yang baik sehingga  ia  belajar  dan  bergerak.  Dengan  melalui  berbagai  bentuk
gerak dasar atletik selain berguna untuk meningkatkan aktivitas  kemampuan  jasmani,  juga  akan
memberikan  sumbangan  yaitu  memantabkan  dan  menghaluskan  berbagai  bentuk  gerak  dasar
atletik, mengembangkan kemampuan untuk bertindak secara lebih baik dalam melakukan  bentuk-
bentuk gerakan secara lebih terampil.

1.  Hakikat Pendidikan Jasmani
Pendidikan  jasmani  adalah  suatu  proses  pembelajaran  melalui   aktivitas   jasmani   yang

didesain  untuk   meningkatkan   kebugaran   jasmani,   mengembangkan   keterampilan   motorik,
pengetahuan dan perilaku hidup sehat, sikap sportif dan kecerdasan  emosi  (KTSP,  2006:  1196).
Sedangkan menurut Aip Syarifuddin  dan  Muhadi  (1992:  4),  pendidikan  jasmani  adalah  suatu
proses melalui aktivitas jasmani, yang dirancang dan disusun secara sistematik, untuk merangsang
pertumbuhan   dan   perkembangan,   meningkatkan   kemampuan    dan    keterampilan    jasmani,
kecerdasan dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang  positif  bagi  setiap  warga  negara
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Sugiyanto (2004: 5), mengatakan bahwa  pendidikan  jasmani  mengandung  dua  pengertian
pendidikan untuk jasmani dan pendidikan  melalui  aktivitas  jasmani.  Pendidikan  untuk  jasmani
mengandung pengertian bahwa jasmani merupakan tujuan  akhir  dari  proses  pendidikan  dengan
mengabaikan  aspek  yang  lain,  sedangkan  pendidikan  melalui  aktivitas  jasmani   mengandung
pengertian bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai melalui  aktivitas  jasmani.  Tujuan  pendidikan
dalam hal ini adalah tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu: aspek fisik,  psikis  dan  sosial  atau
psikomotor, kognitif dan afektif.

Sukintoko (1995: 130) menyatakan bahwa pendidikan jasmani  merupakan  proses  interaksi
antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas  jasmani  secara  sistematik
menuju  pembentukan  manusia  seutuhnya.  Ratal  Wirjasantosa  (1984:  25)   bahwa   pendidikan
jasmani adalah pendidikan yang menggunakan jasmani, sebagai titik pangkal: mendidik anak  dan
anak dipandang sebagai suatu kesatuan jiwa dan raga.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan  jasmani  adalah
suatu  proses  pembelajaran  melalui  aktivitas  jasmani  yang  dilakukan  secara  sistematik  untuk
meningkatkan  kebugaran  jasmani,  ketrampilan  gerak,  pengetahuan  kesehatan,  perilaku  hidup



sehat  dan  kecerdasan  emosi.  Proses  pembelajaran  penjas  yang   efektif   dapat   meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, kognitif, dan efektif setiap siswa.
2.  Karakteristik Peserta Didik

Untuk   mengembangkan   pembelajaran   yang   efektif,   guru   pendidikan   jasmani   harus
memahami karakteristik siswa, dengan memahami karakteristik perkembangan  siswa,  guru  akan
mampu  membantu  siswa  belajar  secara  efektif.  Selama  di  SD  seluruh  aspek   perkembangan
manusia psikomotor, kognitif, dan afektif; mengalami perubahan luar  biasa  (KTSP,  2006:  120).
Berikut rincian perkembangan aspek psikomotor, kognitif, dan afektif:

a. Perkembangan Aspek Psikomotor
Menurut  Wuest  dan  Lombardo  (KTSP  2006),  menyatakan  bahwa  perkembangan  aspek

psikomotor siswa SD ditandai dengan perubahan jasmani dan  fisiologis  secara  luar  biasa.  Salah
satu perubahan yang luar biasa yang dialami  oleh  siswa  adalah  pertumbuhan  tinggi  badan  dan
berat badan, siswa mengalami  percepatan  proses  pertumbuhan  tinggi  badan.  Perubahan  tinggi
badan diikuti dengan perubahan berat badan,  perubahan  berat  badan  mengambarkan  perubahan
ukuran tulang, otot, dan organ tubuh dan juga lemak tubuh.

Perubahan yang lainnya  yang dialami siswa SD adalah persepsi dan pengenalan diri, selain itu
perubahan yang tidak  kalah  penting  yang  lainnya  adalah  perkembangan  ketrampilan  motorik,
kinerja motorik siswa mengalami penghalusan

b.  Aspek Kognitif
Menurut  Wuest  dan  Lombardo  (KTSP  2006),  menyatakan  bahwa  perkembangan   yang

terjadi pada siswa SD meliputi peningkatan fungsi intelektual, kapabilitas memori dan bahasa, dan
pemikiran  dan  konseptual.  Perkembangan  kematangan  intelektual  bervariasi,  memori   remaja
sebanding  dengan  memori  orang  dewasa  dalam  hal  kemampuan  menyerap,  memproses,  dan
mengungkap informasi.

Siswa mengalami  peningkatan  kemampuan  mengekpresikan  diri.  Kemampuan  berbahasa
lebih baik, perbendaharaan kata lebih banyak. Ketika remaja mencapai kematangan, mereka  akan
memiliki     kemampuan     untuk     menyusun     alasan     rasional,      menerapkan       informasi,
mengimplementasikan   pengetahuan   dan   menganalisa    situasi    secara    kritis.    Kemampuan
memecahkan masalah dan membuat keputusan akan meningkat.

c.  Aspek Afektif
Menurut Wuest dan Lombardo (KTSP  2006),  perkembangan  afektif  siswa  SD  mencakup

proses belajar perilaku yang layak pada budaya  tertentu,  seperti  cara  berinteraksi  dengan  orang
lain (bersosialisasi). Sosialisasi berlangsung lewat pemodelan  dan  peniruan  perilaku  orang  lain.
Pihak yang sangat berpengaruh terhadap proses sosialisasi  adalah  keluarga,  sekolah,  dan  teman
sebaya.

Siswa mengalami  kondisi  egosentris,  yaitu  kondisi  yang  hanya  mementingkan  pendapat
sendiri dan mengabaikan orang lain. Siswa SD mengalami perubahan persepsi diri selaras  dengan
peningkatan kemampuan  kognitif. Persepsi diri berkaitan dengan  persepsi  atas  kemampuan  dan
keyakinan yang kuat bahwa mampu mengerjakan sesuatu, sehingga timbul rasa percaya diri.
3.  Hakikat Belajar Gerak
a. Pengertian Belajar

Sri  Rumini,  dkk  (1993:  59)  mengemukakan,  belajar  adalah   suatu   proses   usaha   yang
dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah  laku  yang  relatif  menetap,  baik
yang diamati maupun tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil  latihan
atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan.

Lebih  lanjut  Wasty  Soemanto  (1998:  104)  mengemukakan  bahwa  belajar  adalah  suatu



proses dasar perkembangan hidup manusia,  manusia  melakukan  perubahan-perubahan  kualitatif
individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Menurut Sugihartono dkk (2007: 74) mengatakan
bahwa belajar merupakan suatu  proses  perubahan  tingkah  laku  individu  dengan  lingkunganya
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar merupakan suatu perubahan dimana perubahan  itu
untuk memenuhi kebutuhannya yang disesuaikan dengan lingkungannya.

Menurut Reber (Dalam Sugihartono,dkk 2007: 74)  mendefinisikan  belajar  dalam  dua  hal,
pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan dan  kedua,  belajar  sebagai  perubahan
kemampuan  bereaksi  yang  relatif  langgeng  sebagai  hasil  latihan.   Sejalan   dengan   pendapat
sebelumnya Oemar Hamalik (2008: 29) mengatakan bahwa  belajar  adalah  suatu  proses,  belajar
bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, jadi merupakan langkah-
langkah atau prosedur yang harus ditempuh.

Belajar merupakan suatu proses dari perkembangan hidup manusia, dengan belajar  manusia
melakukan perubahan-perubahan dalam  hidupnya,  aktifitas  dan  prestasi  dalam  hidup  manusia
merupakan  hasil  dari  belajar.   Profesi   seseorang   berdasarkan   apa   yang   dipelajari,   belajar
merupakan  suatu  proses,  bukan  suatu  hasil,  karena  itu  belajar  berlangsung  secara  aktif   dan
berkelanjutan dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan.
b. Ciri-ciri perilaku belajar

Tidak semua tingkah laku dikategorikan belajar atau aktivitas belajar. Adapun  tingkah  laku
yang dikategorikan belajar menurut Sugihartono dkk (2007: 74-76),  mempunyai  ciri-ciri  sebagai
berikut:
1). Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar

Suatu  perilaku  digolongkan  sebagai  aktivitas  belajar  apabila  pelaku  menyadari  terjadinya
perubahan  atau  sekurang-kurangnya  merasakan  adanya   suatu   perubahan   dalam   dirinya,
misalkan menyadari pengetahuan bertambah. Sebaliknya perubahan tingkah laku  yang  terjadi
karena mabuk atau tidak sadar  tidak termasuk dalam pengertian belajar.

2). Perubahan bersifat kontinu dan fungsional
Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan  dan  tidak
statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan  selanjutnya
akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya.  Misalkan:  seorang  anak  belajar
membaca,  maka  ia  akan  mengalami  perubahan  dari  tidak  dapat  membaca  menjadi  dapat
membaca. Perubahan ini akan belangsung terus sampai kecakapan membacanya menjadi cepat
dan lancar.

3). Perubahan bersifat positif  dan aktif
Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari proses belajar  apabila  perubahan-perubahan  itu
bersifat positif dan aktif. Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa  bertambah  dan  tertuju
untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari  sebelumnya.  Semakin  banyak  usaha  belajar
yang dilakukan maka semakin baik dan makin banyak perubahan  yang  diperoleh.  Perubahan
belajar yang bersifat aktif  berarti perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena
usaha dari individu sendiri. Perubahan tingkah  laku  karena  proses  kematangan  yang  terjadi
dengan dirinya oleh dorongan dari dalam tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar.

4). Perubahan bersifat permanen.
Perubahan yang terjadi karena belajar  bersifat  menetap  atau  permanen.  Kecakapan  seorang
anak dalam usaha belajar naik sepeda akan terjadi  perubahan  keterampilan  mulai  dari  sama
sekali belum bisa agak bisa  hingga  akhirnya  terampil,  setelah  sampai  tahap  terampil  tidak
akan hilang begitu saja, bahkan akan berkembang bila  terus  digunakan  atau  dilatih  dan  jika
dalam waktu yang lama tidak mengendarai keterampilan itu masih ada



5). Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
Perubahan tigkah laku  dalam  belajar  mensyaratkan  adanya  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh
pelaku belajar dan terarah pada perubahan tingkah laku yang  benar-benar  disadari.  Misalkan
seseorang belajar mengetik, sebelumnya sudah  menetapkan  apa  yang  dapat  dicapai  dengan
belajar mengetik.

6). Perubahan menyangkut semua aspek tingkah laku.
Perubahan  yang  diperoleh  seseorang  setelah  melalui   proses   belajar   meliputi   perubahan
keseluruhan  tingkah  laku.  Perubahan  dalam   hal   sikap,   keterampilan,   pengetahuan   dan
sebagainya.

c. Pengertian dan Batasan Belajar Gerak
Menurut Rusli Lutan (1999: 57) bahwa  belajar  gerak  meliputi  tiga  tahap.  Pertama,  tahap

orientasi,   yakni   penguasaan   informasi.   Kedua,   tahap   pemantapan   gerak   melalui    latihan
berdasarkan informasi yang  diperoleh.  Ketiga,  tahap  otomatisasi,  yaitu  keterampilan  itu  dapat
dilakukan secara otomatis.

Menurut Schmidt (dalam Amung Mamun dan  Yudha  M.  Saputra,  2000:  45),  mengatakan
bahwa  belajar  gerak  adalah  suatu  rangkaian  proses  yang  berhubungan   dengan   latihan   atau
pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan-perubahan  yang  relatif  permanen  dalam
kemampuan seseorang untuk menampilakan gerakan-gerakan yang terampil.

Menurut Gagne (dalam  Arie  Asnaldi,  2008),  mengatakan  bahwa  belajar  gerak  adalah
sebagai  tingkah  laku  atau  perubahan  kecakapan  yang  mampu  bertahan  dalam  jangka   waktu
tertentu, dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Lebih lanjut Weineck (dalam Arie Asnaldi,
2008) mengtakan bahwa tugas utama dari belajar gerak adalah penerimaan segala  informasi  yang
relevan tentang gerakan-gerakan yang dipelajari,  kemudian  mengolah  dan  menyusun  informasi
tersebut memungkinkan suatu realisasi secara optimal.

Belajar      gerak       merupakan       suatu       proses       yang       di       dalamnya       terjadi

penyampaian  informasi,  pemberian  latihan  dan  perubahan  yang  terjadi  akibat  latihan   relatif
permanen. Penyampaian informasi ini sebagai awal dari proses  belajar  gerak  atau  sebagai  dasar
dari  belajar  gerak,  penyampai  informasi  dalam  belajar  gerak   dapat   berupa   penjelasan   dan
pemberian contoh gerakan.  Proses selanjutnya dari belajar gerak adalah pemberian latihan, dalam
hal ini tidak jauh berbeda dengan belajar pada  umumnya,  karena  dalam  belajar  pada  umumnya
pemberian pengalaman atau latihan lewat latihan-latihan soal atau yang sifatnya  teori,  sedangkan
pada belajar gerak prosesnya tidak jauh berbeda melainkan latihan-latihan yang digunakan berupa
praktik  atau  yang  berhubungan  dengan  gerak.  Proses  belajar  gerak   ini   akan   menuju   pada
ketrampilan gerak atau penampilan geraknya akan meningkat.

Proses  kematangan  dan  pertumbuhan  dapat  meningkatkan  kemampuan  seseorang  tanpa
melalui  latihan,  misalkan  ketrampilan  anak  dalam   berlari,   tanpa   berlatih   dalam   hal   yang
sebenarnya, kemampuan berlari  akan  berkembang  dengan  sendirinya  karena  adanya  pengaruh
kematangan. Perubahan keterapilan anak dalam  hal  ini  bukan  merupakan  belajar  gerak  karena
perubahan tersebut bukan dari hasil latihan.

Perubahan yang terjadi relatif permanen. Pemberian latihan atau pengalaman gerak  ini  akan
masuk pada sistem memori otak, proses ini akan menyebabkan perubahan yang  relatif  permanen.
Kejadian semcam ini tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi  perubahan-perubahan  yang
terjadi lewat penampilan geraknya dapat diamati secara langsung. Kemampuan  akibat  latihan  ini
akan tersimpan dalam memori otak sehingga sewaktu-waktu di  butuhkan  akan  dapat  digunakan.



4.  Tinjauan Tentang Permainan
a. Teori Permainan.

1) Teori permainan dari sudut psikologi
Menurut Freud (dalam  Zulkifli,  2005:  40),  permainan  dari  sudut  psikologi  merupakan
pernyataan  nafsu-nafsu  yang  terdapat  di  daerah  bawah  sadar,  sumbernya  berasal  dari
dorongan nafsu seksual.

2) Teori permainan dari sudut biologis
Menurut  Montessori  (dalam  Zulkifli,  2005:  40),  permainan  merupakan  latihan   untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan, juga dapat dianggap sebagai latihan jiwa
dan raga untuk kehidupan di masa yang akan datang.

3) Teori permainan dari sudut atavistis
Adanya  unsur  senang,  gembira  dalam  diri  anak  maka  permainan  dapat   sebagai   alat
pendidikan. Untuk lebih jelasnya teori permainan sebagai alat. Menurut nenek  moyang  di
masa lalu,  dalam  permainan  timbul  bentuk-bentuk  kelakuan  seperti  bentuk  kehidupan
yang pernah dialami nenek moyang. Teori atavistis diperkuat oleh suatu kenyataan  bahwa
ada persamaan bentuk-bentuk permainan di  seluruh  dunia  pada  setiap  waktu.  Teori  ini
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, masa sekarang ini anak-anak lebih suka  bermain-
main dengan pistol-pistolan, mobil-mobilan, dan model-model pesawat terbang.

4) Teori permainan sebagai alat pendidikan
Permainan dalam dunia anak dapat memberikan suatu   kesenangan atau pun kegembiraan,
dalam bermain anak dapat bebas meluapkan emosi  dan  tenaga  yang  berlebih  dalam  diri
mereka, alat pendidikan dikemukakan oleh  para  ahli  sebagai  berikut  (dalam  Sukintaka,
1979:  90-91):  a)  Bigot  dkk,   mengatakan   bahwa   permainan   memberikan   kepuasan,
kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan anak  dan  akan  menjadi  alat  pendidikan
yang  sangat  bernilai.  b)  W.   Rob,   mengatakan   bahwa   permainan   mempunyai   nilai
pendidikan praktis. c) Bucher, berpendapat permainan yang telah lama dikenal  oleh  anak-
anak dan orang tua, laki-laki maupun wanita, mampu mengerakan untuk berlatih,  gembira
dan releks. Permainan merupakan komponen pokok pada program pendidikan  jasmani.  d)
Drijarkarta, mengatakan bahwa dorongan untuk bermain itu ada pada setiap manusia, lebih-
lebih  pada  anak-anak  atau   remaja,   oleh   sebab   itu   permainan   dipergunakan   untuk
pendidikan.
Berdasarkan  beberapa  teori  permainan  di  atas,  bermain  dapat  digunakan  sebagai  alat
pendidikan.  Bermain   menumbuhkan   rasa   senang,   rasa   senang   pada   peserta   didik
merupakan suasana pendidikan yang baik, dengan adanya rasa senang memudahkan dalam
mendidik dan mengarahkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran.

b. Fungsi Permainan
Permainan  secara  umum  mempunyai  fungsi  tertentu,  fungsi  permainan   ini   berhubungan
dengan jasmaniah atau  fisik  dan  rohaniah  atau  psikis.  Perkembangan  dua  unsur  ini  dapat
berkembang selaras melalui aktivitas berupa permainan. Fisik kaitannya dengan  pertumbuhan
dan perkembangan, sedangkan psikis kaitanya dengan kejujuran dan emosi. Berikut  ini  fingsi
permainan menurut Sukintaka (1979:3-17) menggolongkan  fungsi permainan dalam beberapa
kategori:

1) Fungsi permainan terhadap perkembangan jasmaniah
      Pengembangan jasmaniah dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi fisik.

2) Fungsi permainan terhadap pengembangan kejiwaan.
Pengembangan  jiwa  dalam  hal  ini  maksudnya  adalah   pengaruh   olahraga   permainan



terhadap terbentuknya  sikap  mental  seperti:  kepercayaan  pada  diri  sendiri,  sportivitas,
keseimbangan mental dan kepemimpinan.

3) Fungsi permainan terhadap pengembangan sosial
Manusia adalah makhluk sosial. Melalui permainan interaksi atar teman, masyarakat  akan
lebih terbina.
Aktivitas permainan dapat berfungsi sebagai alat untuk bersosisalisasi dengan sesama  atau
interaksi dengan sekitar, dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan  kebugaran  atau
kesehatan dan melalui permainan sikap mental akan terbentuk.  Aktivitas  permainan  yang
didasarkan pada rasa senang akan lebih bermanfaat bagi yang melakukan.
Pendekatan permainan dalam pembelajaran atletik mempunyai fungsi  tidak  jauh  berbeda
dengan fungsi permainan secara umum, secara  jasmaniah  dapat  meningkatkan  kekuatan,
keterampilan dan sebagainya, sedangkan dalam rohaniah atau dalam hal  ini  sikap  mental
dapat menimbulkan rasa percaya diri, rasa keberanian, rasa kebersamaan  dan  sebagainya.
Gerakan-gerakan dalam permainan ini merupakan gerakan  dasar dari pembelajaran atletik
khususnya dalam lempar lembing dengan demikian dalam bermain siswa sudah belajar apa
yang akan dilakukan selanjutnya kaitannya dengan materi pembelajaran, dengan  demikian
siswa diharapkan lebih termotivasi dalam pembelajaran dan tidak  begitu  kesulitan  dalam
mengikuti pembelajaran

Atletik
Merupakan  salah  satu  unsur  dari  pendidikan  jasmani   dan   kesehatan   juga   merupakan

komponen-komponen  pendidikan  keseluruhan   yang   mengutamakan   aktivitas   jasmani   serta
kebiasaan hidup sehat dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan jasmani,  mental,  sosial
serta emosional.

Adapun  tujuan  pembelajaran  atletik  di   sekolah   dimaksudkan   untuk   membantu   siswa
memperbaiki kualitas kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pemahaman, pengembangan sikap
yang positif, serta keterampilan gerak dasar atletik. Aktivitas yang dikembangkan  meliputi  jalan,
dasar-dasar gerak lari, gerakan dasar lompat dan loncat, serta gerak dasar lempar. Dalam  kegiatan
belajarnya rata-rata para guru  penjas   dalam  menyampaikan  meterinya  cenderung  menekankan
pengembangan kemampuan individual, sementara ada  cara  lain  yang  dapat  disampaikan  untuk
para siswa sekolah dasar dimana hasilnya tidak hanya berkembang  secara  individual  akan  tetapi
memiliki  dampak luas yang lebih positif, yaitu dengan peran kelompok.
Pembelajaran Kooperatif dalam Kelompok

Pengertian  kelompok dalam pembelajaran atletik siswa sekolah  dasar  dimaksudkan  adalah
dalam  satu  proses  pembelajaran  sejumlah  siswa  pada  suatu  kelas   dibagi   menjadi   beberapa
kelompok, dari masing-masing kelompok antara siswa putra  dan  putri  digabung  dengan  jumlah
yang sama.

Dengan model pembelajaran kelompok para siswa sekolah dasar dan anak  usia  dini  karena
dianggap  sesuai  untuk  melatih  sosial  dan  kemampuan  bekerja  sama  (kooperatif).   Para   ahli
pengembang  kurikulum  dari  Universitas  Negeri  Ohio  merekomendasikan  penggunaan  belajar
kooperaif  dalam  pembelajaran  karena   belajar   kooperatif   meningkatkan   prestasi   akademik,
memfasilitasi pengelolaan kelas dan materi pelajaran, serta meningkatkan harga diri siswa

Dalam konteks tanggung jawab kelompok, umpan balik dan komunikasi  lebih  realistis  dan
akan  berbeda  karakternya  dari  pola   pembelajaran   individual   yang   telah   biasa   diterapkan.
Selanjutnya Slamet Suyanto (2005: 145) menerangkan bahwa belajar kooperatif  dalam kelompok
akan berfungsi sebagai berikut:

1. Merasa lebih nyaman  dan termotivasi untuk belajar dan bergerak



2. Mencapai hasil belajar yang lebih tinggi
3. Memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bergerak dalam menyelesaikan tugasnya

4. Menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam aktivitas kerja sama
5. Memiliki aspek psikologis yang lebih sehat.
6. Mampu menerima perbedaan yang ada di antara teman dalam satu kelompok

Di samping siswa terdorong belajar lebih banyak dengan materi pelajaran, maka  dapat  pula
diidentifikasi empat elemen dasar dalam belajar kooperatif yaitu:

1. Adanya saling ketergantungan yang menguntungkan pada siswa  dalam  melakukan  usaha
secara bersama-sama

2. Adanya  interaksi langsung di antara siswa dalam satu kelompok
3. Tiap-tiap siswa memiliki tanggung jawab untuk bisa menguasai materi yang diajarkan
4. Penggunaan yang tepat dari kemampuan interpersonal dan  kelompok  kecil  yang  dimiliki

oleh setiap siswa
Belajar kooperatif mempersiapkan masa depan siswa untuk terjun di masyarakat. Siswa akan

aktif bicara, bukan hanya pasif. Hal ini memotivasi siswa untuk mencapai prestasi akademik  yang
lebih baik, menghormati perbedaan yang ada dan  mengalami  kemajuan  berbahasa.  Kesemuanya
itu   akan   membangun   kemampuan   kooperatif   seperti   komunikasi,   interaksi,   pengambilan
keputusan, mendengarkan, bersedia untuk berubah.
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