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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN METODE KELOMPOK PADA MATA KULIAH ILMU 

FAAL OLAHRAGA MAHASISWA PENDIDIKAN OLAHRAGA ANGKATAN 2017 STKIP PGRI 

BANGKALAN Heni Yuli Handayani, S. Pd., M. Kes ABSTRAK Pendidikan adalah konsep 

mendidik yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau cara mendidik yang dilakukan 

oleh manusia pada umumnya. Setiap manusia memiliki cara sendiri dalam memperoleh 

pendidikan maupun mendidik.  

 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya dalam mengasuh 

anak-anak mereka. Dimana masyarakat berbeda-beda dalam melakukan pendidikan 

pada setiap anak mereka dan juga pendidikan tersebut dapat berhasil maupun tidak 

berhasil. Demikian pula dengan tujuan umum pendidikan di Indonesia dapat diambil 

dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yakni UU No 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pada pasal 3 dimana menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab(Rasyid 

dan Mujtahidin, 2012).  

 

proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar untuk semakin baik, 

begitupun sebaliknya minat belajar mahasiswa yang rendah maka kualitas pembelajaran 

akan menurun dan akan berpengaruh pada hasil belajar. Slameto (1995: 57) 

menerangkan minat adalah “Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu”. Minat 

merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang.  

 

Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan atau 

terlibat terhadap sesuatu hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal tersebut. 



Minat belajar mahasiswa Pendidikan Olahraga angkatan 2017 terhadap pendidikan 

jasmani dan olahraga itu kurang, jadi untuk itu diperlukan adanya strategi atau metode 

pembelajaran baru yang berguna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  

 

Metode pembelajaran yang dipilih yaitu metode pembelajaran kerja kelompok yang 

dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa Pendidikan Olahraga angkatan 2017 

karena metode pembelajaran ini menuntut mahasiswa untuk saling bekerja sama. Kata 

Kunci : Pendidikan, minat, metode pembelajaran LATAR BELAKANG Pendidikan adalah 

konsep mendidik yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau cara mendidik yang 

dilakukan oleh manusia pada umumnya. Setiap manusia memiliki cara sendiri dalam 

memperoleh pendidikan maupun mendidik.  

 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya dalam mengasuh 

anak-anak mereka. Dimana masyarakat berbeda-beda dalam melakukan pendidikan 

pada setiap anak mereka dan juga pendidikan tersebut dapat berhasil maupun tidak 

berhasil. Demikian pula dengan tujuan umum pendidikan di Indonesia dapat diambil 

dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yakni UU No 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas pada pasal 3 dimana menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab(Rasyid 

dan Mujtahidin, 2012).  

 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan merupakan salah satu matapelajaran yang 

dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, bahkan pada pendidikan 

tinggi. Tujuan Pendidikan Jasmani yaitu untuk mengembangkan aspek kebugaran 

jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, 

stabilitas emosional, tindakan moral dan aspek pola hidup sehat. (Permendiknas No.22 

Tahun 2006: 194).  

 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pada Model Silabus Mata Pelajaran Penjas 

SD 2006, dikemukakan bahwa Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang 

diajarkan di sekolah memiliki peranan penting, yaitu memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melihat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui 

aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang dilakukan secara sistematis memberikan 

pengalaman belajar untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang 

lebih baik, sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

(Permendiknas No.22 Tahun 2006: 194).  

 

Minat belajar mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan sesuatu yang 



penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Mahasiswa yang mempunyai minat 

belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar 

untuk semakin baik, begitupun sebaliknya minat belajar mahasiswa yang rendah maka 

kualitas pembelajaran akan menurun dan akan berpengaruh pada hasil belajar.  

 

Slameto (1995: 57) menerangkan minat adalah “Kecenderungan hati yang tinggi 

terhadap sesuatu”. Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang. 

Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan atau 

terlibat terhadap sesuatu hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal tersebut. 

Minat belajar mahasiswa Pendidikan Olahraga angkatan 2017 terhadap mata kuliah Ilmu 

Faal Olahrga sangat kurang, jadi untuk itu diperlukan adanya strategi atau metode 

pembelajaran baru yang berguna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.  

 

Metode pembelajaran yang dipilih yaitu metode pembelajaran kerja kelompok yang 

dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa Pendidikan Olahraga angkatan 2017 

karena metode pembelajaran ini menuntut mahasiswa untuk saling bekerja sama. 

Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui pengaruh metode kerja 

kelompok terhadap minat belajar pada mata kuliah Ilmu Faal Olahraga mahasiswa PGSD 

angkatan 2017 STKIP PGRI Bangkalan.  

 

KAJIAN TEORI Metode menurut Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam Kapita Selekta 

Pendidikan Islam, (1999:114) berasal dari kata meta berarti melalui, dan hodos jalan. Jadi 

metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan 

menurut Depag RI dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam (2001:19) Metode 

berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut WJS.  

 

Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1999:767) Metode adalah cara 

yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan 

definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa metode merupakan jalan 

atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi 

pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.  

 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Jadi dapat dikatakan Teori belajar merupakan 

upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita 

semua memahami proses inhern yang kompleks dari belajar.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode 



pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan 

materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Dapat juga 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan 

oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Hal ini mendorong seorang guru untuk mencari metode yang tepat dalam penyampaian 

materinya agar dapat diserap dengan baik oleh siswa.  

 

Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode 

mengajar. Metode pembelajaran kerja kelompok Metode kerja kelompok adalah 

sebagai salah satu teknik atau strategi dalam belajar mengajar, yaitu suatu mengajar 

dimana siswa didalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi 

beberapa kelompok.  

 

Setiap siswa dibagi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) siswa, mereka bekerja sama dalam 

memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan 

pengajaran yang telah ditentukan pula oleh guru. Cilstrap dan Martin (2008 : 15) 

memberikan pengertian metode kerja kelompok sebagai kegiatan sekelompok siswa 

yang biasanya berjumlah kecil, yang diorganisir untuk kepentingan belajar. Keberhasilan 

kerja kelompok ini menuntut kegiatan yang kooperatif dari beberapa individu tersebut.  

 

Menurut Cilstrap dan Martin (2008:16) pengelompokan pada metode kerja kelompok itu 

biasanya didasarkan pada : • Adanya alat pelajaran yang tidak mencukupi jumlahnya. • 

Agar penggunaannya dapat lebih efisien dan efektif, maka siswa perlu dijadikan 

kelompok – kelompok kecil. Karena bila seluruh siswa sekaligus menggunakan alat -alat 

itu tidak mungkin, tanpa saling menunggugilirannya.  

 

• Kemapuan belajar siswa Didalam satu kelas kemampuan belajar siswa tidak sama. • 

Siswa yang pandai didalam bahasa Inggris, belum tentu pandai dalampelajaran sejarah. 

Dengan adanya perbedaan kemampuan belajar itu, maka perlu dibentuk kelompok 

menurut kemampuan belajar masing-masing,agar setiap siswa dapat belajar sesuai 

dengan kemampuannya. Minat khusus Setiap individu memiliki minat khusus yang perlu 

dikembangkan hal manayang satu pasti berbeda dengan yang lain.  

 

Tetapi tidak menutup kemungkinan ada anak yang minat khususnya sama, 

sehinggamemungkinkan dibentuknya kelompok, agar mereka dapat dibina 

mengembangkan bersama minat khusus tersebut. Memperbesar partisipasi siswa 

Disekolah pada tiap kelas biasanya jumlah siswa terlalu banyak dan kitatahu bahwa 

jumlah jam pelajaran adalah sangat terbatas sehingga dalamjam pelajaran yang sedang 

berlangsung sukar sekali untuk guru akanmengikutsertakan setiap murid dalam 

kegiatan itu.  



 

Bila itu terjadi siswayang ditunjuk guru akan aktif, yang tidak disuruh akan tetap pasif 

saja. Kelebihan dan kelemahan kerja kelompok (Cilstrap dan Martin, 2008:18): Kelebihan 

pada metode kerja kelompok • Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa 

untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah.  

 

• Dapat memberikan kesempatan pada para siswa untuk lebih intensif mengadakan 

penyelidikan mengenai sesuatu kasus atau masalah. • Dapat mengembangkan bakat 

kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi Dapat memungkinkan guru 

untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu serta kebutuhannya belajar. • Para 

siswa lebih aktif tergabung dalam pelajaran mereka, dan mereka lebih aktif 

berpartisipasi dalam diskusi.  

 

• Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan rasa 

menghargai dan menghormati pribadi temannya, menghargai pendapat orang lain ; hal 

mana mereka telah saling membantu kelompok dalam usahanya mencapai tujuan 

bersama. Kerja kelompok sering hanya melibatkan kepada siswa yang mampu sebab 

mereka cakap memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang.  

 

• Strategi ini kadang-kadang menuntut pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda 

dan gaya mengajar yang berbeda pula. • Keberhasilan strategi kerja kelompok ini 

tergantung pada kemampuan siswa memimpin kelompok atau untuk bekerja sendiri. • 

Bentuk-bentuk metode kerja kelompok adalah • Kerja kelompok berjangka pendek • 

Berikut ini dapat disebut pula “ rapat kilat “ karena hanya mengambilwaktu kurang lebih 

15 menit, yang mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan khusus yang terdapat 

pada suatu masalah.  

 

Umpamanya ketikainstruktur menjelaskan suatu pelajaran terdapat suatu masalah yang 

perlu didiskusikan. Guru dapat menunjuk beberapa siswa, atau membagi kelasmenjadi 

beberapa kelompok untuk membahas masalah itu dalam waktu yang singkat. 

Pengertian pendidikan jasmani Pengertian Pendidikan jasmani adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi.  

 

Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. 

Pengertian olahraga berdasarkan (pasal 1 ayat 4 UU RI No. 3 Tahun 2005) olahraga 

adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta 

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.  



 

Sedangkan pengertian pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu proses 

pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran 

jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Jadi pengertian jasmani adalah proses 

pendidikan yang memamfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis 

bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, 

neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangkan sistem pendidikan 

nasional.  

 

Peran pendidikan jasmani dan olahraga Pendidikan jasmani dan olahraga pada 

kedudukan yang amat strategis yakni sebagai alat pendidikan, seklaigus pembudayaan 

karena kedua istilah yang amat dekat dan erat. Maknanya tidak lain adalah sebagai 

proses pengalihan dan penerimaan nilai-nilai. Dalam konteks keolahragaan secara 

menyeluruh, memang kian kita sadari perubahan yang terjadi sebagai dampak dari 

globalisasi dalam ekonomi yang dipacu oleh teknologi komunikasi juga terbawa dalam 

dunia olahraga ( Coomb, 2004:7) Dengan demikian yang menjadi perhatian dalam 

melaksanakan pendidikan jasmani dan olahraga yaitu: • Pendidikan merupakan upaya 

penyiapan peserta didik menghadapi dan berperan dalam lingkungan hidup yang selalu 

berubah dengan cepat dan pluralistik • Pendidikan merupakan upaya peningkatan 

kualitas kehidupan pribadi masyarakat dan berlangsung seumur hidup • Pendidikan 

merupakan mekanisme sosial dalam mewariskan nilai, norma, dan kemajuan yang telah 

dicapai masyarakat • Pendidikan merupakan alat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya • Dalam 

undang-undang RI No.  

 

20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian survei seperti yang dijelaskan 

oleh Ali Maksum (2012:70) Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel 

dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 

pokok. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpul data yang menggunakan analisis 

secara kuantitatif deskriptif.  

 

Kuesioner yang digunakan berisi sejumlah pertanyaan yang menyangkut pengetahuan 

mahasiswa, Dari beberapa indikator yang terdapat dalam penelitian ini akan 



dikembangkan menjadi 40 pertanyaan pilihan benar dan salah yang akan diisi oleh 

setiap siswa yang menjadi sampel penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu kunsioner(Angket), Menurut Sugiyono (2016: 138) 

kunsioner(Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau tertulis kepada responden untuk dijawab.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan data presentase respon mahasiswa tentang 

minat belajar setelah menggunakan metode kelompok STAD menunjukan terdapat 15 

mahasiswa mengalami peningkatan minat belajar yang sangat baik berdasarkan data 

angket tersebut, 13 mahasiswa mendapat predikat baik dalam minat belajarnya serta 4 

mahasiswa cukup berminat dalam pembelajaran menggunakan metode kelompok 

STAD. Terdapat 43,38% mahasiswa berminat dalam mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode kelompok STAD.  

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode kerja kelompok STAD memiliki pengaruh 

terhadap minat belajar mahasiswa pendidikan Olahraga angkatan 2017 STKIP PGRI 

Bangkalan serta minat yang muncul dalam diri mahasiswa merupakan awal dari 

keberhasilan dalam pembelajaran. Mahasiswa lebih aktif dalam berdiskusi dan 

menyampaikan pendapat serta mahasiswa mampu belajar secara mandiri dan tidak 

menjadikan Dosen sebagai satu-satunya sumber belajar.  

 

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan meode pembelajaran kelompok STAD pada mata kuliah 

Ilmu Faal Olahra berpengaruh terhadap minat belajar mahasiswa. Dengan 

menggunakan metode ini mahasiswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran serta 

berdiskusi, sehingga pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna.  
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