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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2013 Pemerintah telah melakukan perubahan  penyelenggaraan 

pendidikan yaitu melalui penyempurnaan kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 

adalah untuk menjadikan generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. 

Seperti yang dikemukakan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No.69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, bahwa: 

“Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.” 

Kurikulum merupakan suatu pedoman yang dibuat oleh pemerintah dalam 

bentuk tertulis untuk mendidik peserta didik. Menurut Undang – Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis, sesuai dengan pandangan 

filosofi dan perubahan – perubahan yang terjadi di masyarakat, penyempurnaan 

kurikulum secara periodik merupakan keharusan. Penyempurnaan kurikulum 

selalu dilakukan pemerintah pusat karena masalah pendidikan merupakan salah 

satu masalah yang tidak diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, 

seperti halnya agama, pertahanan, dan keamanan. 

Menurut Fadillah (2014:29) bahwa: “Filosofi pengembangan kurikulum  

merupakan landasan penyusunan kurikulum yang didasarkan pada hakikat 



2 
 

Arinn Sugrata, 2015 
IMPLEMENTASI GAYA MENGAJAR DIVERGENT DALAM KONTEKS KURIKULUM 2013 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pendidikan yang sesungguhnya”. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, dikemukakan bahwa 

Landasan filosofi pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun 

kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa 

yang lebih baik di masa depan. 

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. 

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. 

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang 

lebih baik dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan 

berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpastisipasi untuk 

membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. 

Dari sumber diatas, menunjukan bahwa filosofi pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan pendidikan menjadi Kurikulum 2013 didasarkan pada 

pengembangan kehidupan peserta didik dalam beragama, seni, kreatifitas, 

berkomunikasi, dan memiliki dimensi intelegensi sesuai dengan diri seorang 

peserta didik yang diperlukan oleh masyarakat dan bangsa. Filosofi ini sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mendidik peserta didik menjadi 

manusia yang berkualitas. 

Salah satu karakteristik pengembangan Kurikulum 2013 di jelaskan pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah, yaitu: “Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap 

spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreatifitas, kerja sama dengan kemampuan 

intelektual dan psikomotorik”. 

Merujuk pada karakteristik Kurikulum 2013 diatas, melalui penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran diharapkan siswa dapat mengembangkan berbagai 

sikap spiritual, sosial, kerjasama, dan kreatif dalam pembelajaran disekolah; 

termasuk dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 

(PJOK), yang merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dilaksanakan di 

jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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Sosok atau profil lulusan yang diharapkan dalam kurikulum 2013 sesuai 

dengan jenjang dan jenis pendidikan, telah dirumuskan dalam bentuk rumusan 

Kompetensi Inti (KI) yang harus dicapai oleh semua mata pelajaran. KI 

merupakan tingkat kemampuan yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkatan 

kelas dan untuk seluruh mata pelajaran. Rumusan KI, khususnya untuk kelas XI 

SMA, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 skripsi ini. Rumusan KI tersebut 

di breakdown ke dalam rumusan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan 

karakteristik setiap mata pelajaran. Secara rinci rumusan KD mata pelajaran PJOK 

untuk siswa kelas XI SMA dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Agar seluruh siswa memiliki kompetensi tersebut, maka pendekatan 

pembelajaran yang ditekankan untuk digunakan dalam implementasi kurikulum 

2013 untuk semua mata pelajaran adalah pendekatan saintifik. Pendekatan 

saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah 

untuk membangun sebuah pengetahuan ilmiah. Pendekatan saintifik bertujuan 

untuk mengarahkan peserta didik menemukan sendiri berbagai fakta, nilai – nilai 

yang diperlukan untuk kehidupannya dan mengembangkan kreatifitas dalam 

berfikir. Pendakatan saintifik mendorong siswa untuk lebih mampu dalam 

mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau 

menalar, dan mengomunikasikan. Melalui implementasi pendakatan saintifik 

diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh 

lebih baik seperti halnya kreatif, inovatif, dan lebih produktif dan tidak selalu 

berpusat pada guru melainkan pembelajaran menjadi interaktif (interaktif guru – 

peserta didik – masyarakat – lingkungan alam – media/lainnya). 

Dalam sumber lain, dalam hal ini Muska Moston (2008:247) menyatakan 

bahwa: “The defining characteristic of the Divergent Discovery style is to 

discover divergent (multiple) responses to a single question/situation within a 

specific cognitive operation. The role of the learner is to discover multiple 

designs/solutions/responses to a specific question”. Artinya karakteristik utama 

dari gaya Penemuan Divergen adalah menemukan respon berbeda (berganda) 

untuk satu pertanyaan/situasi, dalam suatu operasi kognitif yang spesifik. Peran 

siswa adalah menemukan desain/solusi/respon beragam dari satu stimulus. Oleh 
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karena itu gaya mengajar divergent merupakan salah satu gaya mengajar yang 

berpusat pada siswa. Dengan demikian, gaya mengajar divergent tepat digunakan 

dalam pembelajaran PJOK untuk memberikan keleluasaan dalam 

mengembangkan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya Mosston (2008:248) 

mengemukakan bahwa: “The fields of physical education, sports, and dance are 

rich in opportunities to discover, design, and invent”. Artinya adalah bidang 

pendidikan jasmani, olahraga dan dansa kaya akan kesempatan untuk 

menemukan, mendesain dan menciptakan. 

Berdasarkan hasil dari 3 kali observasi awal pada pembelajaran PJOK di 

SMAN 4 Cimahi ditemukan beberapa hal yang penulis anggap sebagai 

permasalahan baik yang mencakup dokumen pembelajaran maupun yang 

mencakup pelaksanaan pembelajaran. 

Permasalahan yang terkait dengan dokumen pembelajaran dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Kurikulum, secara pribadi guru tidak memiliki kurikulum. Dokumen 

kurikulum hanya terdapat di arsip Wakil Kepala Sekolah (WAKASEK) 

bagian kesiswaan kurikulum sekolah sehingga dapat diperkirakan guru tidak 

mudah membaca setiap saat, berbeda jika guru memiliki kurikulum dimeja 

ataupun diruangannya sendiri. 

2. Program semesteran dan tahunan tidak ada. Sehingga dapat diperkirakan guru 

tidak teratur dalam melaksanakan pembelajaran, berbeda jika guru membuat 

program tahunan dan semesteran. 

3. Silabus ada. Guru telah memiliki silabus. 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ada. RPP yang dibuat oleh guru 

bersangkutan secara struktural relatif sudah memenuhi persyaratan sebuah 

RPP sebagaimana yang telah ditentukan didalam PERMENDIKBUD No.22 

tahun 2013 (RPP asli terlampir), namun secara substansi RPP yang dibuat 

belum mengarah kepada pengembangan berpikir kreatif siswa sebagaimana 

yang diharapkan oleh pendekatan saintifik dalam pelaksanaan kurikulum 

2013. Misalnya: (1). Dari beberapa tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

tidak ada satupun tujuan pembelajaran yang diarahkan pada pengembangan 
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kreatifitas dan inovasi. (2). Tujuan pembelajaran yang dirumuskan masih 

mengarah kepada penguasaan keterampilan teknik bukan kepada 

keterampilan bermain yang menuntut berpikir kreatif dari siswa, padahal 

keterampilan bermain bola voli termasuk pada kelompok keterampilan 

terbuka. (3). Materi pelajaran hanya tersusun berupa fakta-fakta keterampilan 

teknik, tidak berupa konsep-konsep yang mendasar dari sebuah permainan 

yang menuntut siswa menggunakan akal pikiran. (4). Meskipun disebutkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dan model 

pembelajaran disebut pembelajaran penemuan, substansi pembelajaran  

didalam yang ada didalam fase-fase pembelajaran tidak mendorong siswa 

untuk berpikir kreatif sebagaimana sebuah permainan, namun hanya 

mendeskripsikan teknik-teknik bermain bola voli yang terbatas. 

Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Pada observasi ke 1 anak melakukan servis dan pada observasi ke 2 anak 

melakukan passing atas, guru tidak melakukan pembelajaran permainan bola 

voli tetapi hanya mengajarkan teknik bola voli sedangkan pada observasi ke 3 

guru memberikan permainan bola voli kepada siswa dengan berkelompok 

(Lembar Observasi Terlampir). 

2. Pada observasi ke 1, anak hanya melakukan pembelajaran servis selama 48 

menit dengan materi teknik bukan permainan bola voli. 

3. Jam pembelajaran yang seharusnya dilakukan 3x45 menit tetapi pada  hanya 

dilaksanakan selama 65 menit. 

4. Dari beberapa hal yang terdapat pada pendekatan saintifik, mengamati video 

dan menalar yang seharusnya dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran hal 

tersebut tidak dilakukan oleh guru. 

Dengan demikian, permasalahan pembelajaran PJOK di SMAN 4 Cimahi 

bukan hanya masalah dokumen tapi juga dalam pelaksanaannya. Secara dokumen 

guru tidak memiliki kurikulum, program semesteran dan tahunan. Secara 

pelaksanaannya walaupun RPP yang ditulis menggunakan pendekatan saintifik, 

RPP yang dibuat oleh guru secara struktural telah memenuhi persyaratan tapi pada 
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pelaksanaan pembelajarannya tidak terlihat seperti pendekatan saintifik lebih 

terlihat seperti pendekatan teknik (RPP terlampir) sehingga siswa tidak kreatif 

saat belajar. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dan terampil dalam 

implementasi gaya mengajar divergent dalam pembelajaran PJOK. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Kurikulum, secara pribadi guru tidak memiliki kurikulum. 

2. Program semesteran dan tahunan tidak ada. 

3. Pada observasi ke 1 dan 2 guru tidak melakukan pembelajaran permainan 

bola voli tetapi hanya mengajarkan teknik bola voli. 

4. Pada observasi ke 1, anak hanya melakukan pembelajaran servis selama 48 

menit dengan materi teknik bukan permainan bola voli. 

5. Jam pembelajaran yang seharusnya dilakukan 3x45 menit tetapi pada  hanya 

dilaksanakan selama 65 menit. 

6. Dari beberapa hal yang terdapat pada pendekatan saintifik, mengamati dan 

menalar yang seharusnya dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran hal 

tersebut tidak dilakukan oleh guru. 

7. Gaya mengajar yang digunakan oleh guru kurang tepat. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang dikaji pada 

penelitian ini difokuskan pada implementasi gaya mengajar divergent dalam 

upaya mengembangkan berpikir kreatif siswa. Namun menyadari keterbatasan 

waktu dan kemampuan, maka penulis memberi batasan masalah secara jelas dan 

fokus pada gaya menagajar yang digunakan kurang tepat dari guru. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana implementasi gaya 

mengajar divergent dalam mengembangkan berpikir kreatif siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang dijadikan tujuan penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut: 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran PJOK dengan implementasi gaya 

mengajar divergent, khususnya untuk memecahkan masalah yang terkait dengan 

kurangnya berpikir kreatif siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh gaya mengajar divergent terhadap 

pembelajaran pendidikan jasmani, maka manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Untuk menerapkan teori-teori pembelajaran yang sudah ada. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti : Manfaat penelitian ini untuk peneliti adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam meng-

implementasikan gaya mengajar divergent dalam pembelajaran PJOK. 

b. Bagi guru : Menambah pengetahuan dan terampil dalam menerapkan 

gaya mengajar divergent dalam pembelajaran PJOK. 

c. Bagi siswa : Meningkatkan keaktifan dan cara berfikir secara ilmiah, 

kreatif. 

 


