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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan pola pikir pendidikan merupakan tantangan yang harus 

dihadapi dunia pendidikan saat ini. Kehidupan era globalisasi yang menuntut 

berbagai perubahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut.  

Hal ini terbukti dengan respon pemerintah terhadap dunia pendidikan yaitu 

dengan mengeluarkan kurikulum 2013, kurikulum yang berbasis karakter dan 

berbasis kompetensi. Terlepas adanya campur tangan politik mengenai kurikulum 

tersebut (yang mana saat ini penggunaannya sedang ditunda), namun sebagai 

calon pendidik di masa mendatang, tidak ada salahnya untuk mengetahui 

kurikulum tersebut secara utuh.  

Menurut Mulyasa (2014, hlm. 7) “Pendidikan karakter dalam kurikulum 

2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang 

mengarah pada pembentukan budi pekerti dan ahlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan”. Pendidikan karakter tidak terlepas dari pembentukan 

kepribadian seorang peserta didik, dimana saat ini peserta didik dituntut untuk 

“aktif-mencari”, mereka bisa menimba ilmu darimana saja termasuk melalui 

internet. Oleh karena itu, guru dan peserta didik harus saling berintegrasi untuk 

melakukan berbagai perubahan tersebut. Guru harus menciptakan suasana 

sedemikian rupa untuk mendukung keaktifan peserta didiknya, sedangkan peserta 

didik harus mempunyai sikap tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri 

baik dengan pengawasan guru atau pun tanpa pengawasan. Hal tersebut mengacu 

pada sikap peserta didik yang harus mempunyai kemandirian dalam menentukan 

proses belajarnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mandiri merupakan 

keadaan seseorang yang telah mampu berdiri sendiri serta tidak bergantung 

kepada orang lain. Pada proses pembelajaran, mandiri berarti peserta didik 

bertanggung jawab terhadap proses belajarnya terutama ketika tidak ada 

pengawasan guru (termasuk dalam kehidupan sehari-hari diluar sekolah). Melalui 
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sikap kemandirian, diharapkan proses belajar menjadi terintegrasi sedemikian 

rupa karena seseorang yang mempunyai kemandirian akan secara suka rela 

mempelajari materi, aktif mencari materi, belajar darimana saja, dan sebagainya. 

Kemandirian seorang individu tidak datang begitu saja, namun merupakan 

suatau proses yang panjang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan kemandirian menurut Hurlock (dalam Nasution, 2012), yaitu: 

 

(1) Pola asuh orang tua, orang tua memiliki nilai budaya yang terbaik 

dalam memperlakukan anaknya. (2) Jenis Kelamin, antara laki-laki dan 

perempuan berbeda. Laki-laki lebih maskulin, dominan, agresif dan aktif, 

sedangkan perempuan feminis, pasif, serta mempunyai ketergantungan 

yang lebih dibandingkan laki-laki. (3) Urutan kelahiran dalam keluarga, 

anak sulung biasanya lebih berorientasi pada orang dewasa, pandai 

mengendalikan diri, sedang anak bungsu adalah anak yang sangat di 

sayang orang tua. (4) Ukuran keluarga, adanya perbedaan perhatian orang 

tua antara orang tua yang mempunyai anak satu sampai tiga orang anak, 

dengan orang tua yang mempunyai anak lebih dari tiga. 

 

Pola asuh merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan 

kemandirian seseorang. Ketika di rumah pola asuh tentu berada ditangan orang 

tua kandung peserta didik. Sedangkan ketika di sekolah, pola asuh menjadi berada 

ditangan para guru. Oleh karena itu dalam perkembangan kemandirian, guru 

merupakan faktor penting yang patut dipertimbangkan. 

Permasalahan yang sering dihadapi guru pendidikan jasmani adalah 

adanya gap antara teori yang hendak dipraktekan pada proses pembelajaran 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pembelajaran penjas sebagaimana 

dijelaskan dalam teori-teori di perkuliahan pada kenyataannya tidak mudah 

dilaksanakan di lapangan. Hal tersebut terjadi karena sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, peserta didik, atau bahkan keterbatasan pengajar itu sendiri. 

Oleh karena itu, guru dituntut menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

bermakna (menyenangkan) bagi peserta didik. “Pembelajaran dapat dikatakan 

efektif jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan” (Juliantine dkk, 2013, hlm. 33)  

Pembelajaran yang efektif yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran 

dapat ditempuh dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Menurut Kozna 
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(dalam Uno, 2011, hlm 1) menjelaskan bahwa “strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan 

fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan 

pembelajaran tertentu”. Setidaknya ada dua hal yang harus dicermati dari 

pengertian strategi pembelajaran tersebut yaitu strategi merupakan penyusunan 

rencana belum sampai pada tindakan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru di 

sekolah untuk mencapai tujuan pembelajarannya, diantaranya strategi 

pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi 

pembelajaran interaktif, dan strategi pembelajaran mandiri. Dari beberapa strategi 

pembelajaran yang telah disebutkan, terdapat kelebihan dan kelemahannya 

masing-masing. Selanjutnya bagaimana guru memilih strategi pembelajaran, 

menurut Juliantine dkk. (2013, hlm 6) dasar pertimbangan pemilihan strategi 

pembelajaran adalah “...(a) pertimbangan terhadap tujuan yang akan dicapai, (b) 

pertimbangan terhadap bahan atau materi pembelajaran, (c) pertimbangan 

terhadap peserta didik atau siswa, (d) pertimbangan yang bersifat nonteknis”. 

Strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru di sekolah atau 

disebut dengan strategi pembelajaran konvensional yaitu strategi pembelajaran 

langsung. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Brandon Jahr (2011, hlm. 

2) “Direct instruction is the most commonly known and used method of 

instruction”. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi konvensional 

karena “...salah satu kelebihan pembelajaran langsung yaitu mudah untuk 

direncanakan dan digunakan” (Hamruni dalam Uno, 2012, hlm 2). 

Saat ini, berkenaan dengan adanya kurikulum terbaru yaitu kurikulum 

2013, dalam panduan buku guru Kemendikbud (2014) dikembangankan 

penyempurnaan pola pikir guru penjas sebagai berikut: 

 

1. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-

pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi 

yang sama. 
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2. Pola pengembangan satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi 

pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat 

lingkungan alam, sumber/media lainnya) 

3. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring 

(peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja 

yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet) 

4. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari 

(pembelajaran peserta didik aktif mencari semakin diperkuat dengan 

model pembelajaran sains) 

5. Pola pembelajaran sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim) 

6. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat 

multimedia 

7. Pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan 

(users) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang 

dimiliki setiap peserta didik 

8. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (monodiscipline) menjadi 

pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (multidiscpline) dan 

9. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. (hlm. 3) 

 

Berdasarkan penyempurnaan pola pikir guru penjas tersebut, perlu 

diterapkan suatu strategi pembelajaran yang berbeda dengan strategi 

konvensional. Sehingga strategi yang diterapkan mampu mendukung 

penyempurnaan pola pikir guru penjas tersebut. Penelitian ini mencoba 

menerapkan strategi pembelajaran tidak langsung sebagai pembanding dari 

strategi konvensional. Strategi pembelajaran tidak langsung merupakan suatu 

strategi yang berpusat pada siswa. Adapun pada proses penerapannya, suatu 

strategi membutuhkan seperangkat metode tertentu. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Majid (2013, hlm. 21) “Untuk melaksanakan suatu strategi, 

digunakan seperangkat metode pengajaran tertentu”. Adapun metode yang 

digunakan dalam penerapan strategi tidak langsung menggunakan metode Tugas 

& Resitasi dan Inkuiri.   

Menurut Majid (2013, hlm. 79) “Pembelajaran tidak langsung sering juga 

disebut inkuiri, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan 

penemuan”. Lebih lanjut Uno (2011, hlm. 18) “peran guru dalam pembelajaran 

tidak langsung adalah sebagai fasilitator. Oleh karena itu, guru hendaknya 

mempunyai hubungan pribadi yang positif dengan siswanya, yaitu sebagai 

pembimbing bagi pertumbuhan dan perkembangannya”. Penggunaan strategi 

pembelajaran tidak langsung menarik untuk diterapkan dan dilihat perbandingan 
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pengaruhnya dengan strategi pembelajaran konvensional (pembelajaran langsung) 

dalam pembelajaran penjas saat ini, karena dalam proses pembelajaran tidak 

langsung siswa dituntut lebih aktif dan guru berfungsi sebagai fasilitator.  

Adapun aspek yang sengaja dimunculkan dalam penelitian ini yaitu aspek 

kemandirian. Kemandirian merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh 

peserta didik untuk mencapai suatu keberhasilan, terutama keberhasilan 

belajarnya. Kemandirian dapat mendasari seseorang dalam menentukan sikap, 

mengambil keputusan, serta mempunyai inisiatif tertentu. Dengan adanya pola 

pembelajaran siswa yang sebelumnya pasif menjadi aktif mencari, dimana peserta 

didik dapat menimba ilmu darimana saja termasuk melalui internet, maka hal 

tersebut dapat terwujud jika seorang peserta didik mempunya sikap kemandirian.  

Steinberg (1993, hlm. 289) menjelaskan pengertian kemandirian sebagai 

‘The ability to manage oneself responsibility in the absence of monitoring by 

parents or teahcers’. Kemandirian merupakan kemampuan untuk mengatur 

tanggung jawab diri saat tidak ada pengawasan dari orang tua maupun guru. 

Artinya siswa mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk 

dalam proses pembelajaran. Peserta didik bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan belajarnya, dimana guru saat ini berfungsi sebagai fasilitator.  

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penelitian ini akan melihat 

perbandingan dari pengaruh dua strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran 

langsung (sebagai strategi konvensional) dengan strategi pembelajaran tidak 

langsung terhadap kemandirian siswa. Melalui dua strategi tersebut, penelitian ini 

berusaha mengembangkan aspek kemandirian siswa bukan hanya pada saat proses 

pembelajaran, namun umumnya dalam kehidupan sehari-hari mereka di 

lingkungan tempat tinggalnya.  

Menurut Freeman (2007) pendidikan jasmani mengambangkan manusia 

secara menyeluruh yaitu sebagai berikut: 

 

Pendidikan jasmani menggunakan aktivitas jasmani untuk menghasilkan 

peningkatan secara menyeluruh terhadap kualitas fisik, mental dan 

emosional peserta didik. Pendidikan jasmani memperlakukan setiap 

peserta didik sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak lagi menganggap 

individu sebagai pemilik jiwa dan raga yang terpisah, sehingga di 

antaranya dianggap dapat saling mempengaruhi. Pendidikan jasmani 
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merupakan bidang kajian yang luas yang sangat menarik dengan titik berat 

pada peningkatan pergerakan manusia (human movement). Pendidikan 

jasmani menggunakan aktivitas jasmani sebagai wahana untuk 

mengembangkan setiap individu secara menyeluruh, mengembangkan 

pikiran, tubuh dan jiwa menjadi satu kesatuan, hingga secara konotatif 

dapat disampaikan bahwa “suara pikiran adalah suara tubuh. (hlm. 27-28) 

 

Penelitian ini menggunakan aktivitas jasmani sebagai wahana untuk 

mengembangkan individu peserta didik, bukan hanya dari segi fisik semata 

namun juga aspek sikap yaitu kemandirian yang tidak kalah penting harus dimiliki 

seorang remaja dalam proses menuju kedewasaan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Tuckman (dalam Sugiyono, 2014, hlm. 52) menyatakan “...setiap 

penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun 

diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit 

dalam proses penelitian”. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan 

berikut: 

1. Dampak globalisasi yang menuntut pendidikan berbasis kompetensi dan 

berbasis karakter. 

2. Adanya gap (antara teori dan praktek) dalam mata pelajaran pendidikan 

jasmani, hal tersebut menjadikan pembelajaran sering kali kurang efektif. 

3. Pengembangan pola pikir guru pendidikan jasmani mengharuskan seorang 

guru untuk mencoba alternatif pembelajaran yang berbeda dengan 

pembelajaran konvensional. 

4. Perlunya memilih strategi pembelajaran yang efektif diterapkan pada peserta 

didik saat ini. 

5. Proses pembelajaran saat ini mengharuskan peserta didik untuk aktif mencari 

(tidak pasif), karena sumber belajar tidak hanya guru namun bisa dari 

sumber-sumber lain. 

 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian ini bersifat membandingkan/komparatif, sehingga rumusan 

masalah berbentuk komparatif. Rumusan komparatif menurut Sugiyono (2014, 
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hlm. 57) adalah “rumusan penelitian yang membandingkan keberadaan satu 

variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu 

yang berbeda”. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

rumusan permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Adakah pengaruh penggunaan strategi Pembelajaran Langsung (metode 

Ceramah dan Demonstrasi) terhadap Kemandirian Siswa? 

2. Adakah pengaruh penggunaan strategi Pembelajaran Tidak Langsung 

(metode Tugas & Resitasi dan Inkuiri) terhadap Kemandirian Siswa? 

3. Adakah perbedaan pengaruh antara strategi Pembelajaran Langsung dan 

Strategi Pembelajaran Tidak Langsung dalam Pembelajaran Penjas terhadap 

Kemandirian Siswa? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mencoba menjabarkan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Ingin mengetahui adanya pengaruh penggunaan strategi Pembelajaran 

Langsung (metode Ceramah dan Demonstrasi) terhadap Kemandirian Siswa. 

2. Ingin mengetahui adanya pengaruh penggunaan strategi Pembelajaran Tidak 

Langsung (metode Tugas & Resitasi dan Inkuiri) terhadap Kemandirian 

Siswa. 

3. Ingin mengetahui perbedaan pengaruh Strategi Pembelajaran Langsung dan 

Pembelajaran Tidak Langsung terhadap Kemandirian Siswa. 

 

E. Batasan Penelitian 

Majid (2013, hlm. 10) mengungkapkan “pada dasarnya strategi 

pembelajaran masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan 

diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran”. Artinya dalam 

pengimplementasiannya, digunakan berbagai metode pembelajaran yang 

menunjang. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat 

perbandingan pengaruh antara dua strategi pembelajaran langsung dan tidak 

langsung terhadap kemandirian siswa, perlu adanya pembatasan ruang lingkup 

penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 



8 

 

Anggi Pratama Yoni, 2016 
PERBANDINGAN PENGARUH PEMBELAJARAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG DALAM 
PEMBELAJARAN PENJAS TERHADAP KEMANDIRIAN SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1. Penelitian ini mencari perbandingan pengaruh strategi pembelajaran 

langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran penjas terhadap 

kemandirian siswa pada siswa SMA Negeri 1 Kadugede. 

2. Strategi pembelajaran langsung dianggap sebagai pembelajaran yang  

konvensional dilakukan oleh guru, pada pelaksanaan pembelajarannya 

strategi ini menerapkan metode ceramah dan demonstrasi. 

3. Strategi pembelajaran tidak langsung merupakan strategi pembanding dari 

strategi konvensional, pada pelaksanaan pembelajarannya strategi ini 

menerapkan metode Tugas & Resitasi dan Inkuiri (Inquiry Based 

Learning). 

4. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi Pembelajaran Langsung 

(Pembelajaran Konvensional yaitu metode Ceramah dan Demonstrasi) dan 

strategi Pembelajaran Tidak Langsung (metode Tugas & Resitasi dan 

Inkuiri), sedangkan variabel terikat yaitu Kemandirian Perilaku Siswa. 

5. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Eksperimen 

6. Populasi dan sampel penelitian yaitu peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Kadugede tahun pelajaran 2015/2016. Jumlah populasi yaitu sejumlah 342 

siswa dan jumlah sampel sebanyak 34 siswa-siswi. 

7. Instrumen yang digunakan berbentuk angket/kuesioner. Instrumen tersebut 

berdasarkan teori kemandirian Steinberg (1995), dimana terdapat tiga 

aspek kemandirian perilaku yaitu kemampuan mengambil keputusan 

(berkaitan dengan menetapkan tujuan belajarnya sendiri),  peserta didik 

memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain (berkaitan dengan 

memilih dan menentukan sendiri sumber belajar) dan peserta didik 

memiliki rasa percaya diri (berkaitan dengan menggunakan strategi belajar 

yang tepat).  

 

F. Manfaat Penelitian 

Jika tujuan dari penelitian ini tercapai, maka manfaat yang dapat dirasakan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan informasi dan 

keilmuan bagi pembelajaran pendidikan jasmani serta memberikan gambaran 
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mengenai perbandingan pembelajaran langsung dan tidak langsung dalam 

pembelajaran penjas terhadap kemandirian siswa 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau alternatif 

pembelajaran bagi guru-guru penjas dalam menerapkan pembelajaran 

langsung dan pembelajaran tidak langsung. Bagi siswa, diharapkan mampu 

memberikan pengaruh yang baik, menyenangkan, serta dapat meningkatkan 

kemandirian mereka terutama dalam situasi pembelajaran dan umumnya 

dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagi penulis yaitu diharapkan dapat 

menambah wawasan tentang strategi mengajar secara keseluruhan artinya 

tidak hanya pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung saja. 

Penelitian ini juga diharapkan sebagai titik awal penelitian penulis sebagai 

calon guru pendidikan jasmani yang profesional.  

 

 


