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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG  

Pendekatan scientific memberikan pemahaman materi kepada peserta didik 

dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam 

kondisi pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari 

tahu dari berbagai sumber observasi bukan diberi tahu oleh guru (Majid, 2013: 

193). Hal ini akan membantu peserta didik memahami materi dengan tepat tanpa 

bergantung kepada guru dan buku pelajaran saja.  

Pendekatan scientific dalam proses belajar mengajar menggunakan 

pembelajaran ilmiah meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

menganalisis, dan memyimpulkan. Proses pembelajaran scientific merupakan 

perpaduan antara proses pembelajaran yang semula berfokus pada ekplorasi, 

elabolasi dan komfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013). Dengan begitu peserta 

didik tidak hanya belajar dalam ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan 

masyarakat. 

Pendekatan scientific dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan 

mampu  berkerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat menciptakan pembelajaran dengan 

suasana yang memuat ekplorasi, elabolari dan komfirmasi sehinnga peserta didik 

akan dapat dengan benar menguasai materi yang dipelajari dengan baik. Peserta 

didik diajak bersama-sama mengamati, menanya, menalar, merumuskan, 

menyimpulkan, dan mengomunikasikan (Majid, 2014:195).  
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Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran 

tematik terpadu. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada para peserta didik (Hajar, 2013:21). 

Untuk itu, pendidik dituntut harus mampu merancang dan melaksanakan 

pengalaman belajar dengan tepat (Majid, 2014:85).  

Pembelajaran tematik akan memberikan pengalaman langsung kepada 

peserta didik dalam mempelajari jenis-jenis pekerjaan di sekitar sekolah dan 

masyarakat. Pengalaman langsung peserta didik dituntut mengalami dan 

mendalami materi secara langsung dengan diri mereka masing-masing terhadap 

pembelajaran konkret, bukan hanya memahami melalui keterangan guru atau dari 

buku pelajaran (Hajar, 2013:45). Dengan demikian proses pembelajaran akan 

menjadi lebih bermakna. 

Sependapat dengan penjelasan di atas, memberikan pembelajaran konkret 

akan mendorong peserta didik mengetahui tentang jenis pekerjaan yang ada di 

sekitar peserta didik beserta penghasilan yang dihasilkan jenis pekerja tersebut. 

Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pula yang menyediakan jasa 

(Krisyina, 2013). Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) 

sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak (Majid, 2014:90). 

Pelaksanaan pendekatan scientific dalam pembelajaran tematik, dalam hal 

ini peneliti mengambil materi tentang jenis-jenis pekerjaan dengan melibatkan 

mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP, PJOK 

kedalam satu kesatuan. Pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan 

beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk memberikan 
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pengalaman yang bermakna bagi peserta didik (Permendikbud, 2013). 

Pengambungan  beberapa mata pelajaran akan lebih mempermudah peserta didik 

untuk melakukan pembelajaran secara ilmiah dengan langkah-langkah 

pembelajaran scientific.  

Peneliti mengambil pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan agar 

pelaksanaan pendekatan scientific di sekolah dasar dalam penerapannya lebih 

maksimal dengan memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan sekitar sekolah. 

Subtema atau anak tema adalah penjabaran dari tema yang bersifat lebih spesifik 

dan lebih konkret dan dapat dikembangkan lagi menjadi suatu materi/isi pelajaran 

(Majid, 2014:99). Oleh karena itu, peneliti mengambil subtema jenis-jenis 

pekerjaan agar peserta didik mencari tahu jenis pekerjaan apa saja yang ada di 

sekitar lingkungan sekolah dengan penerapan pendekatan scientific. 

Berdasarkan observasi dan wawancara awal pada hari rabu, 4 Juni 2014 di 

SD Muhammdiyah 04 dan SDN Mojorejo 01 di Kota Batu mempunyai kesulitan 

yang berbeda dalam pelaksanaan pendekatan scientific. Pelaksanaan di SD 

Muhammadiyah 04 dengan SDN Mojorejo 01 dalam pendekatan scientific sudah 

berjalan dengan lancar. Pelaksaanaan pendekatan scientific dimasing-masing 

sekolah dasar memiliki kendala-kendala yang berbeda. Kendala yang dialami SD 

Muhammadiyah 04 adalah cara menalar peserta didik yang kurang terlaksana 

dengan maksimal karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti dan 

sumber belajar siswa yang terbatas. solusinya adalah guru membantu peserta didik 

untuk lebih jelas memahami maksud dari pertanyaan tersebut. Sedangkan, kendala 

yang dialami SDN Mojorejo 01 adalah media yang terbatas dan penilaian yang 

sulit dan solusinya guru memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media 
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sumber belajar. Oleh karena itu, penelitian ini akan membandingkan pelaksaanan 

pendekatan scientific di masing-masing sekolah dasar yang dituju.  

Perbandingan pelaksanaan pendekatan scientific akan dilihat dari hasil 

belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik harus mampu mencapai 5M 

dalam pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013). Peserta didik diharapkan mampu 

mencapai 5M (mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan) 

dalam proses pembelajaran agar pelaksanaan pendekatan scientific bisa diterapkan 

dengan tepat dan berjalan dengan baik dalam meningkatkan kemampuan peserta 

didik serta sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin 

mengetahui perbandingan pelaksanaan pendekatan scientific dalam pencapaian 

5M dalam proses pembelajaran, karena dengan membandingkan dapat mengetahui 

kesamaan dan perbedaan penerapan pendekatan scientific, kualitas, prasarana dan 

tenaga pendidikan di SD Swasta (SD Muhammadiyah 04) dan SD Negeri (SDN 

Mojorejo 01) pada pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan. Maka peneliti 

menggunakan judul perbandingan pelaksanaan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan pada kelas IV antara SD 

Muhammadiyah 04 dengan SDN Mojorejo 01 di Kota Batu.  

 
B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan fokus masalah di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan pendekatan scientific dalam pembelajaran subtema 

jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 04 dan SDN Mojorejo 01  

Kota Batu? 

2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 04 

dan SD Mojorejo 01 di Kota Batu? 

3. Bagaimana kendala pelaksanaan pendekatan scientific dalam pembelajaran 

subtema jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 04 dan SD Mojorejo 

01 di Kota Batu? 

4. Bagaimana strategi menyelesaikan kendala pelaksanaan pendekatan scientific 

dalam pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 

04 dan SD Mojorejo 01 di Kota Batu? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 04 

dan SDN Mojorejo 01 Kota Batu? 

2. Untuk mendeskripsikan perbandingan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 04 

dan SDN Mojorejo 01 di Kota Batu? 

3. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan antara SD Muhammadiyah 04 

dan SD Mojorejo 01 di Kota Batu? 
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4. Untuk mendeskripsikan strategi menyelesaikan kendala pelaksanaan 

pendekatan scientific dalam pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan 

antara SD Muhammadiyah 04 dan SD Mojorejo 01 di Kota Batu? 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat teoritis adalah dapat mengetahui proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan scientific dalam pembelajaran subtema jenis-jenis 

pekerjaan dengan proses belajar peserta didik yang melalui langkah-langkah 

pembelajaran 5M yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan.. 

Manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Guru, dapat memberikan wawasan tentang pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema jenis-jenis pekerjaan dengan langkah-langkah yang 

tepat didalam pembelajaran tematik. 

2. Bagi siswa, memotivasi dan memberikan wawasan lebih luas kepada peserta 

didik tentang pendekatan scientific dalam pembelajaran subtema jenis-jenis 

pekerjaan. 

3. Bagi Peneliti, memberikan pengalaman dan menambah wawasan tentang 

pelaksanaan pendekatan scientific dalam subtema jenis-jenis pekerjaan antara 

SD Swasta (SD Muhammadiyah 04) dan SD Negeri (SD Mojorejo 01) di 

Kota Batu. 

4. Bagi sekolah, perbandingan penerapan dan prasarana dapat dijadikan bahan 

masukan dalam belajar mengajar di SD Swasta dan SD Negeri dalam 

pelaksanaan pendekatan scientific. 
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E. Definisi Istilah 

1. Perbandingan dalam pendidikan adalah usaha menganalisis dan mempelajari 

secara mendalam dua hal atau aspek dari system pendidikan,  untuk  mencari 

dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaanya yang ada 

dari dua hal tersebut dalam teori dan praktik (Arifin, 2013). Dalam penelitian 

ini perbandingan mengacu pada hasil belajar peserta didik yang menggunakan 

pendekatan scientific diukur dengan nilai tes.  

2. Pendekatan scientific adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip 

“ditemukan” (Hosnam, 2014:34). 

3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran (Majid, 2014:80). Dalam 

penelitian mengambil subtema jenis-jenis pekerjaan di tema berbagai 

pekerjaan. 

4. Kurikulum  2013  adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan isi dan pembelajaran yang dikembangkan dari kurikulum KBK 2004 

dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara terpadu (Pemendikbud 2013). 

5. Subtema adalah salah satu meteri yang ada dibukub pengangan guru dan 

siswa yang menggunakan kurikulum 2013. 




