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Apa yang dimaksud dengan 

strategi pembelajaran ?

Dalam konteks umum:

Strategi merupakan pola umum rentetan 
kegiatan yang harus dilakukan untuk 
mencapai tujuan tertentu.

Dalam Konteks KBK:

Dikatakan sebagai pola umum yang berisi 
tentang seperangkat kegiatan yang dapat 
dijadikan pedoman (petunjuk umum) agar 
kompetensi sebagai tujuan pembelajaran 
dapat tercapai secara optimal.



Pola Kajian Strategi

Metode Pembelajaran

Teknik Taktik



Strategi Pembelajaran dan Istilah-

istilah yang Terkait
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PENDEKATAN
(Istilah dari strategi dan model pembelajaran)

PENDEKATAN

ORIENTASI KEPADA GURU

(Pendekatan Teknis)

ORIENTASI KEPADA SISWA

(Pendekatan Taktis)



METODE PEMBELAJARAN

• Metode bimbingan, siswa dituntun dg berbagai cara 
(senam, renang).  Metode ini efektif digunakan pada latihan 
dini & tugas yg berbahaya

• Metode praktek padat (massed practice)
• Metode praktek distribusi (distributed practice)
• Metode latihan terpusat (blocked practice), mis, pass 

bawah 20 x, pass atas 20 x, servis 20 x (1 tugas selesai 
baru pindah ke tugas lain)

• Metode latihan acak (random practice) mis, 1 x pass 
bawah, 1 x pass atas, 1 x servis, kembali lg ke 1 x pass 
bawah, 1x pass atas, dst.

• Metode keseluruhan (whole method)
• Metode bagian (part method)
• Metode campuran (whole-part method)
• Metode progresif



METODE PEMBELAJARAN 

PENJAS

PENYAJIAN MATERI

•Metode Global

•Metode Bagian

•Metode Progresif

KEGIATAN LATIHAN

•Metode Praktik Padat

•Metode Praktik Distribusi



TEKNIK DAN TAKTIK PEMBELAJARAN

Sifatnya lebih praktis untuk 
menjalankan suatu metode dan 
strategi

Cara yang dilakukan guru yang 
sifatnya lebih bertumpu pada 
kemampuan dan pribadi siswa



MODEL MENGAJAR
(Istilah lain dari Strategi, Metode, dan Teknik/Taktik)

Model Pemrosesan Informasi (Information processing orientation)
Mencakup semua model mengajar yang titik beratnya 
mengembangkan kemampuan intelektual atau kognitif siswa 
dengan menggunakan proses-proses deduktif, induktif, 
pemecahan masalah, dll.
Model Interaksi-sosial (social-interaction orientation)
Mencakup berbagai model mengajar yang tujuannya diarahkan 
kepada kemampuan bekerja sama secara kooperatif dengan 
orang lain.
Model Pribadi (person orientation)
Mencakup model-model mengajar seperti yang dikembangkan 
oleh para penganut humanistic education.  Sasarannya untuk 
memberikan kesempatan perkembangan pribadi, kreativitas dan 
kehangatan atau vitalitas (semangat hidup) setiap individu siswa.
Model Modifikasi-Tingkah laku (behavior-modification orientation)
Mencakup berbagai metode mengajar yang ditujukan dan 
dititikberatkan pada perubahan-perubahan perilaku.



GAYA MENGAJAR
• Komando (command style), guru dominan 100%
• Latihan (practice style), guru memberi tugas & siswa yg 

menentukan
• Berbalasan (reciprokal style),1 siswa menjadi pelaku, siswa 

lain mengamati & memberi u. balik
• Menilai diri sendiri (self check style), siswa diberi petunjuk 

u/ dpt menilai penampilan dirinya.  Pd saat lat, siswa 
berusaha menentukan kekurangan dirinya & mencoba 
memperbaiki

• Partisipatif atau inklusif (inclusion style), guru menentukan 
tugas pembel.yg memiliki target/kriteria yg berbeda 
kesulitannya& siswa diberi keleluasaan u/ menentukan 
tugas apa yg sesuai dg kemampuannya

• Penemuan terbimbing (guided discovery),  guru 
membimbing siswa ke arah jawaban yg benar via 
serangkaian tugas yg dirancang guru

• Pemecahan masalah (problem solving), guru beri 
tugas/masalah yg akan mengarahkan siswa pd jawaban yg 
bisa diterima u/ memecahkan masalah itu

• Pengajaran diri sendiri (self teaching) , siswa mulai 
mengambil t. jwb u/ apapaun yg akan dipelajari serta bgmn 
hal itu akan dipelajari



PERTIMBANGAN PEMILIHAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN

Pertimbangan yang berhubungan 
dengan kompetensi yang ingin 
dicapai

Pertimbangan dari sudut siswa

Pertimbangan-pertimbangan lainnya



PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN

Berorientasi pada tujuan
Segala aktivitas guru dan siswa harus diupayakan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. 
Aktivitas
Strategi pembelajaran harus selalu mendorong kepada aktivitas 
siswa
Individualitas
Pembelajaran difokuskan kepada usaha mengembangkan setiap 
individu siswa.
Integritas
Proses pembelajaran harus dipandang sebagai usaha 
mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa.  
Pembelajaran bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif 
saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan 
aspek psikomotor.  Oleh karena itu strategi pembelajaran harus 
dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara 
integritas.



JENIS-JENIS STRATEGI PEMBELAJARAN

Strategi Pembelajaran Langsung
Merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi 
kepada guru (teacher centered approach)
Strategi Pembelajaran dengan Diskusi
Proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok.
Strategi Pembelajaran Kerja Kelompok Kecil
Mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil merupakan strategi yang 
banyak dianjurkan oleh para pendidik.  Strategi ini dapat dilakukan untuk 
mengajarkan materi-materi khusus.  Merupakan strategi pembelajaran 
yag berpusat kepada siswa.
Strategi Pembelajaran Cooperative Learning
Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerja sama dalam 
suatu kelompok yang bisa terdiri 3 sampai 5 orang siswa untuk 
mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas.
Strategi Pembelajaran Problem Solving
Teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi 
pembelajaran  strategi pemecahan masalah.



MACAM-MACAM STRATEGI PEMBELAJARAN

• Pengajaran interaktif (interactive teaching) maksudnya guru 
dominan dlm PBM (= gaya komando), guru menyuruh-siswa 
melakukan, guru bertanya-siswa menjawab.

• Pengajaran berpangkalan/berpos (station teaching), = gaya 
latihan (prosesnya spt circuit training).

• Pengajaran sesama teman (peer teaching) = gaya resiprokal)
• Pembelajaran cooperative (cooperative learning), dlm 

prosesnya siswa diberi tugas u/ menyelesaikannya secara 
berkelompok.

• Strategi pengajaran diri (self instructional strategies), dlm 
prosesnya siswa diberi tugas/masalah yg hrs diselesaikan 
sendiri dlm jangka waktu tertentu & sist tutorial berlaku.

• Strategi kognitif (cognitive strategies), strategi yg memerlukan 
fungsi kognitif (spt pemecahan masalah), yg dpt dilakukan dg 
konvergen & divergen.

• Pengajaran beregu (team teaching), melibatkan lebih dr 1 guru 
u/ mengajar pd kelompok-kelompok 



MEDIA PEMBELAJARAN PENJAS

Hakekat Media Pembelajaran:
1. Definisi & fungsi, secara harfiah media berarti perantara atau 

alat, sedangkan secara istilah media berarti wahana, sarana, & 
prasarana atau alat bantu pembelajaran, yg fungsinya untuk 
mendukung kelancaran PBM, agar siswa merasa terbantu dg 
media tersebut sehingga tujuan pembelajaran dpt tercapai.

2. Media dpt dikategorikan menjadi:
- Media langsung: media yg langsung digunakan siswa  (raket, 

bola, tongkat, dll).
- Media tdk langsung: media perantara u/ membantu PBM spy 

pembelajaran lebih efektif (kartu, gambar, OHP, power point, 
TV, VCD, dll)

3. Jenis & alat bantu pembelajaran (dpt dilihat dalam makalah)



PERTANYAAN

1. Jelaskan secara rinci, sertai dengan 
contoh mengenai:

a. Metode praktik padat (massed practice)

b. Metode praktik distribusi (distributed 
practice)

2.  Jika anda mengajar penjas, upaya apa 
yang akan anda lakukan agar perhatian 
siswa terpusat pada pelajaran? Jelaskan 
secara singkat dan padat!


