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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Tuntutan implementasi pembelajaran dan paradigma yang tertuang dalam 

kurikulum 2013 adalah tersentuhnya keseluruhan domain pembelajaran yang dilakukan 

melalui pengajaran yang bersifat sciencetific melalui setiap mata pelajaran, tidak 

terkecuali mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pembelajaran 

yang bersifat sciencetific mampu memberikan banyak dampak positif bagi siswa. Hal ini 

seperti yang tertuang dalam pendapat Bruce Joyce dan Marsha Weil (1996:42) “… 

scientific method can be taught and has positive effects on the acquisition of information, 

concepts, and attitudes”.  

  Harapan  kurikulum ini sebetulnya sudah terfasilitasi dalam tujuan pendidikan 

jasmani, olahraga dan kesehatan. Aspek psikomotorik, affektif, kognitif dan sosial adalah 

cakupan dalam mata pelajaran ini. Penggunaan model pembelajaran  merupakan faktor 

penting dalam upaya tercapainya tujuan pendidikan yang tercantum dalam kurikulum 

2013. Banyak model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai 

tujuan kurikulum 2013.  Salah satu pendekatan atau strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah pembelajaran  inquiry.  

           Metzler (200:314) menjelaskan bahwa “ The inquiry model is strongly based in 

the cognitive domain, even for physical education instruction. Students are prompted into 

some level of thinking by the problem given to them by the teacher, solve the problem 

cognitively and then fashion a movement answer”. Maksud pernyataan tersebut 

menjelaskan bahwa model pembelajaran inquiry sangat didasarkan pada domain kognitif, 

bahkan dalam pengajaran pendidikan jasmani. Siswa diarahkan untuk  berpikir secara 
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kritis dari masalah yang diberikan oleh guru, memecahkan masalah secara kognitif dan 

kemudian memperagakannya dengan gerakan.  

Menurut Adang Suherman (1998 :131) menjelaskan bahwa : 

 Convergent problem solving atau sering disebut juga discovery atau inquiry, 

ditandai oleh adanya satu atau banyak  jawaban yang benar terhadap masalah yang 

diajukan oleh gurunya. Dalam style ini siswa terlibat secara aktif dalam penggunaan 

alasan–alasan logis, pemikiran–pemikiran yang kritis, dan “ trial and error” sebagai 

upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

            Fakta yang ditemukan dalam proses pembelajaran mengungkapkan bahwa 

pengajaran penjasorkes didominasi oleh pembelajaran direct instruction  yang bersifat 

teacher-centered dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan lain selain psikomotorik, sehingga pendekatan ini 

bertentangan dengan harapan dalam implementasi kurikulum 2013 yang menginginkan 

aspek affektif dan kognitif menjadi bagian yang diprioritaskan pula dalam pembelajaran. 

            Menurut Metzler (2000:162) “direct instruction is characterizied by decidedly 

teacher-centered decisions and teacher-directed engagement patterns for learners”.   

            Direct instruction baik digunakan jika materi ajar memprioritaskan pada 

keterampilan motorik. Hasil pembelajaran domain psikomotorik lebih baik dibandingkan 

inquiry. Akan tetapi, pembelajaran tidak bersifat holistik sehingga pembelajaran tidak 

meaningful bagi siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan Judith E. Rink (1993:165) 

“direct instruction is the best way to teach when content has a hierarchical structure and 

is primarly basic skill-oriented”. 

            Judith E.Rink (1993:166) “too often direct instruction results in learning out of 

context with little meaning to the learner and little attention to engaging the learner at a 

more holistic and higher level”.  
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            Berbeda dengan direct instruction, pendekatan pembelajaran indirect instruction  

yang salah satunya adalah model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran 

yang meaningful bagi siswa dan mampu menyentuh semua domain. Judit E. Rink 

(1993:165) menjelaskan bahwa indirect instruction adalah “ content is presented more 

holistically. Instead of breaking down what is to be learned into many subskills, chinks of 

content more meaningful to the learner are used”.   

Meztler (2000:314) memperkuat pendapat Judith, bahwa inquiry mampu 

menyentuh seluruh domain pembelajaran, yaitu :  

The domain priorities for the inquiry model will be :  

First priority  : cognitive learning  

Second priority  : psychomotor learning 

Third priority  : affective learning  

 

            Meskipun Metzler menyatakan bahwa domain kedua pembelajaran inquiry adalah 

psikomotorik, guru dapat menempatkan domain affektif dalam prioritas yang kedua. Hal 

ini seperti yang diungkapkan oleh Meztler (2000:314) yaitu : 

            However, many teachers who use inquiry teaching will place affective learning 

ahead of psychomotoric learning to promote students self awareness, exploration, 

creativity, and self esteem. The cognitive domain is always given the highest priority, but 

after that the teachers wishes to help students feel good about themselves in the 

movement patterns 

            Maksudnya adalah banyak guru yang menggunakan pendekatan pembelajaran 

inquiry, menempatkan pembelajaran affektif terlebih dahulu sebelum pembelajaran 

psikomotorik untuk mempromosikan kepada siswa mengenai self-awareness, 

mengekplorasi, kreatif dan self esteem. Domain kognitif selalu diberikan sebagai 

priorotas utama, akan tetapi setelah itu guru berharap mampu menolong siswa untuk 

merasa nyaman terhadap dirinya dalam melakukan pola-pola gerak yang diberikan.   

        Meskipun secara teori pendekatan pembelajaran inquiry  yang diungkapkan oleh 

Metzler banyak digunakan untuk mempromosikan domain affektif siswa serta banyak 
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digunakan oleh para guru penjasorkes. Hingga saat ini belum ada bukti bahwa 

pendekatan pembelajaran inquiry yang banyak digunakan tersebut mampu meningkatkan 

domain affektif siswa. Penggunaan model inquiry hanya berdasarkan keyakinan para 

guru penjasorkes bahwa pendekatan pembelajaran inquiry berpengaruh terhadap domain 

affektif  siswa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Metzler (2000:316) : 

  This widespread use of inquiry teaching in physical education gives strong 

support for its effectiveness in promoting students thinking, creativity movement, and self 

esttem-all three of which appear to be growing as goals for contemporary physical 

education instruction. While research validation in physical education is lacking, it is 

difficult to ignore the fact that so many teachers use inquiry and problem solving 

approaches in their gyms. 

             Beberapa penelitian yang diugkapkan oleh Metzler telah mengungkapkan 

efektivitas model pembelajaran inquiry dalam hal keefektifan pendekatan pembelajaran 

inquiry untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Akan tetapi, beberapa penelitian 

belum mengungkapkan dengan jelas peran pendekatan pembelajaran inquiry untuk 

meningkatkan domain affektif siswa.  Maka dari itu, peneliti ingin menguji kembali 

untuk memperkuat teori yang sudah ada, yaitu yang dikemukakan oleh Metzler bahwa 

pendekatan pembelajaran inquiry mampu mempengaruhi perkembangan affektif siswa. 

            Salah satu domain affektif yang ingin peneliti teliti adalah mengenai situational 

interest siswa. Menurut Gregory et al. (2001) “ Situational Interest is defined as 

temporary interest that arises spontaneously due to environment factors such as task 

instruction or an engaging text”. Maksudnya adalah situational interest didefinisikan 

sebagai minat yang bersifat sementara yang muncul secara spontan yang merupakan 

pengaruh lingkungan seperti instruksi tugas dan teks yang menarik.  

            Ang Chen dan paul W.Darst (2001) menjelaskan mengenai situational interest 

sebagai berikut: 

            Situational interest is the appealing effect of unique characteristics students 

recognize in a learning task during interaction with the task. It occurs when a learning 

task gives the learner a sense of novelty and challenge, demand high attention and 
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exploration intention, and generates instant enjoyment during the person task 

interaction.  

             Maksudnya adalah situational interest merupakan efek  menarik dari 

karakteristik unik siswa untuk melakukan tugas belajar selama pembelajaran. Hal ini 

terjadi jika tugas belajar memberikan tantangan dan pembelajaran yang baru, menuntut 

perhatian yang tinggi serta berkeinginan mengekplorasi dan menimbulkan kesenangan 

selama berinteraksi dengan orang lain ketika mengerjakan tugas belajar.  

             Guru pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan perlu meningkatkan 

situational interest belajar siswa dengan memberikan pengajaran yang menarik, sesuatu 

yang baru, penuh tantangan sehingga siswa akan tertarik untuk mencoba tugas belajar 

dengan penuh semangat dan melakukannya dengan usaha yang tinggi. Situational 

interest siswa perlu dikembangkan dalam upaya untuk mengembangkan motivasi anak 

dalam belajar, sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat dicapai dengan baik. 

              Dengan dasar tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian kembali  untuk 

menguatkan teori Metzler mengenai model pembelajaran Inquiry yang berkaitan dengan 

pengaruhnya terhadap domain affektif. Pada penelitian ini domain affektif yang peneliti 

uji adalah situational interest siswa. Model pembelajaran inquiry merupakan sebuah 

model yang berisikan tantangan-tantangan atau permasalahan yang harus diselesaikan 

oleh siswa, menjadi sebuah pembelajaran yang penuh tantangan dan meningkatkan 

perhatian siswa dalam belajar. Selain akan menguji efektivitas model pembelajaran 

inquiry terhadap perkembangan affektif siswa, peneliti juga menghubungkannya dengan 

materi ajar yang dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu materi pembejalaran yang bersifat 

permainan/games  dan materi pembelajaran yang bersifat fundamental skill. 

              Olahraga basket merupakan olahraga yang bersifat games /permainan yang 

melibatkan semua pemain untuk terlibat dalam permainan tersebut, sehingga semua 

pemain memiliki exploration intention yang tinggi. David E. Belka (1994:3) 

mengungapkan bahwa “ in teaching children games, games are defined as activities that 

involve at least 2 people who often move about in a specified area”. Selain itu David E. 
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Belka (1994:3)  juga mengungkapkan bahwa “ games are ususally played according to 

rules and strategy is important”.  

               Berdasarkan pengertian tersebut maka permainan bola basket relevan untuk 

peneliti digunakan sebagai sampel materi pembelajaran yang mewakili olahraga yang 

bersifat games, karena dalam permainan bola basket memberikan kesempatan yang 

leluasa untuk melakukan pembelajaran yang bersifat games. Sedangkan olahraga atletik 

nomor sprint merupakan olahraga fundamental skill karena memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mempelajari gerak dasar dengan lebih terfokus serta memiliki banyak 

tantangan dan attention demand yang tinggi dalam melakukan gerakannya. Peneliti ingin 

mengetahui apakah materi pembelajaran akan mempengaruhi situational interest siswa 

ketika disampaikan menggunakan model inquiry.  

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

               Harapan yang tertuang dalam kurikulum 2013 adalah pengajaran dilakukan 

dengan pendekatan yang bersifat scientific. Hal ini bertujuan agar pembelajaran dapat 

mengembangkan keseluruhan domain pendidikan sehingga pembelajaran akan terasa 

meaningful bagi siswa. Pembelajaran pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada 

penguasaan keterampilan saja, akan tetapi pembelajaran harus mampu mengembangkan 

faktor lain dari diri siswa. Bruce Joyce dan Marsha Weil (1996:42) “… scientific method 

can be taught and has positive effects on the acquisition of information, concepts, and 

attitudes”. Jika guru tidak melakukan inovasi dalam pengajaran, maka pembelajaran akan 

terasa tidak meaningful dan tidak mampu menjadi alat untuk mengembangkan domain 

pembelajaran lain. Hal ini bisa menyebabkan hasil belajar siswa tidak dapat diraih 

dengan optimal. Craig A. Buschner (1994:5) mengemukakan bahwa “…a majority of 

children lack the necessary competence in movement to feel good about participating in 

traditional physical education classes” 

             Salah satu domain affektif yang menjadi sorotan dalam proses pembelajaran 

adalah situational interest siswa. Fakta yang ditemui dalam proses pembelajaran adalah 
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minat belajar siswa seringkali tidak stabil karena dipengaruhi oleh materi ajar yang 

berbeda. Siswa seringkali memiliki minat belajar yang baik hanya pada materi ajar 

tertentu saja. Materi ajar yang bersifat permainan, seringkali menjadi materi ajar yang 

senang dipilih oleh siswa. 

               Kondisi ideal yang diharapkan dalam kurikulum 2013 adalah semua kompetensi 

yang tertuang dalam kurikulum dapat disampaikan kepada siswa dengan menyeluruh. 

Implementasi pengajaran yang diduga tidak dilakukan dengan pendekatan yang scientific 

diduga menjadi penyebab timbulnya ketidakstabilan situational interest siswa dalam 

pembelajaran. Selanjutnya peneliti berasumsi bahwa materi pembelajaran mempengaruhi 

situational interest siswa dalam belajar. Akan tetapi, pertanyaan besar ini perlu ditelusuri 

pengaruhnya terhadap situational interest melalui data empiris. Apakah ketidakstabilan 

situational interest ini hanya dipengaruhi oleh model pembelajaran saja atau terdapat 

keterkaitan antara model pembelajaran dengan materi pembelajaran.   

                Situational interest siswa penting untuk dikembangkan karena akan 

mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Renninger 

et al yang dikutip oleh Ang Chen et al. (2001) “ Situational interest has been found to 

have unique short-term and long-term motivational effects on the learner in the areas of 

mathematics, reading, and history “.“It has been considered a powerful motivator that 

guides learners to participate in learning”  (Deci, 1992).  

                Inovasi dalam pengajaran dianggap dapat mengembangkan situational interest 

siswa. Sehingga minat belajar siswa pada semua materi akan stabil. Stabilitas minat 

belajar siswa dalam setiap materi ajar diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Oleh sebab itu, penggunaan model pembelajaran yang bersifat scientific 

diharapkan dapat menjadi faktor penunjang agar situational interest siswa dalam belajar 

selalu dapat dikembangkan. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian  

            Model pembelajaran merupakan variabel bebas yang ingin peneliti uji kaitannya 

dengan efek penggunaan model tersebut terhadap perkembangan domain affektif siswa. 

Situational interest merupakan domain affektif yang menjadi variabel terikat dalam 

penelitian ini. 

            Belum adanya penelitian yang mengungkapkan relevansi antara teori model 

inquiry  yang diungkapkan metzler dengan domain affektif, menjadi dasar bagi peneliti 

untuk menguatkan teori yang diungkapkan Metzler tersebut dengan situational interest 

siswa sebagai domain affektif. Model pembelajaran inquiry berisikan beberapa 

permasalahan gerak yang harus siswa temukan solusinya melalui tahapan berpikir secara 

kognitif. Model pembelajaran ini akan memberikan banyak tantangan kepada siswa, 

menarik perhatian siswa untuk belajar, sehingga model ini sangat berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa.  

          Selain itu, fakta yang ditemui dalam proses pembelajaran bahwa siswa tidak 

tertarik dalam proses pembelajaran yang berbasis model pembelajaran tradisional. Model 

pembelajaran diyakini memberikan pengaruh terhadap minat dan ketertarikan siswa 

dalam proses pembelajaran. Pemilihan penggunaan model pembelajaran merupakan salah 

satu kunci keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. Fakta lain yang ditemui dalam 

proses pembelajaran pendidikan jasmani adalah materi pembelajaran terkadang 

memberikan pengaruh terhadap tingkat ketertarikan siswa 

Untuk itu peneliti merumuskan permasalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan situational interest antara siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran inquiry dan model pembelajaran direct instruction ?  

2. Apakah terdapat perbedaan situational interest antara siswa yang mendapatkan materi 

pembelajaran games dan materi pembelajaran fundamental skill ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan materi pembelajaran 

terhadap perbedaan situational interest siswa ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan situational interest antara siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran inquiry dan model pembelajaran direct 

instruction ?  

2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan situational interest antara siswa yang 

mendapatkan materi pembelajaran games dan materi fundamental skill ? 

3. Mengetahui apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan materi 

pembelajaran terhadap perbedaan situational interest siswa ? 

E. Manfaat Penelitian    

      Kurikulum 2013 merupakan langkah progresif dalam upaya menyempurnakan 

kualitas pendidikan. Mampu menyentuh semua domain pendidikan, sehingga proses 

pendidikan mampu melahirkan siswa yang cerdas secara intelektual, bugar secara fisik 

dan memiliki kualitas affektif yang utuh. Model pembelajaran merupakan kunci sukses 

dan memiliki peran yang besar terhadap ketercapaian tujuan tersebut. Penelitian ini akan 

bermanfaat secara : 

1. Teoritis  

           Penelitian ini menguatkan teori Metzler (2000) bahwa model pembelajaran inquiry 

mendukung perkembangan affektif siswa. Teori yang diungkapkan belum dapat 

dibuktikan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, peneliti ingin menguatkan teori 

Metzler dan membuktikan bahwa model pembelajaran inquiry mampu mendukung 

perkembangan affektif siswa. 

2. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan keefektifan model 

pembelajaran inquiry untuk mengembangkan situational interest siswa. Penelitian ini 

diharapkan memberikan informasi dan rujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam 

pengembangan keilmuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk 

mengoptimalkan kualitas pendidikan melalui pengajaran penjasorkes berbasis model 

pembelajaran inquiry. 


