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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses pembelajaran untuk jenjang Sekolah Dasar atau yang sederajat 

menggunakan pendekatan-pendekatan tematik. Mulai tahun ajaran baru tahun 

2013 sudah mulai diterapkan kurikulum terbaru yang dinamakan dengan 

kurikulum 2013 dengan menerapkan pembelajaran tematik terpadu yang berpusat 

pada peserta didik. Menurut Daryanto (2014: 81) pembelajaran tematik terpadu 

merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema.  

Upaya peningkatan kualitas pendidikan guru menjadi kunci keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar yang dituntut untuk meningkatkan kreativitasnya 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, guru diharapkan menggunakan 

berbagai macam metode yang tepat memungkinkan peserta didik untuk melatih 

berpikir, mentradisikan aktivitas kreatif, dan mengeluarkan ide. Guru sebagai 

fasilitator yang tugasnya adalah merangsang atau memberikan stimulus, 

membantu peserta didik untuk mau belajar sendiri dan merumuskan 

pengertiannya. Oleh karena itu dalam kurikulum 2013 guru tidak hanya menjadi 

penyampai informasi kepada siswa, tetapi guru berperan sebagai fasilitator dan 

mendorong peserta didik untuk berfikir, berkreasi dan berkembang (Poerwati, 

2013: 286).  

Faktor penting lainnya dalam upaya peningkatkan kualitas pendidikan 

adalah peserta didik, dimana peserta didik aktif dalam belajar dan mencerna 

pelajaran. Selain aktif, peserta didik harus berpikir kreatif untuk menyelesaikan 
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permasalahan yang diajukan. Peserta didik diposisikan sebagai subjek didik, 

dimana lebih aktif dan dominan dalam proses pembelajaran, karena anak akan 

belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan 

mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Sesuai dalam 

kurikulum 2013 dianut bentuk pembelajaran yang ideal yaitu pembelajaran 

peserta didik aktif dan kritis, peserta didik tidak kosong tetapi sudah ada 

pengertian awal tertentu yang harus dibantu untuk berkembang (Poerwati, 

2013:286). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kelas V SDN 

Banjaragung 2 pada tanggal 12 Agustus 2014, guru baru mulai menggunakan 

pembelajaran tematik terpadu sehingga masih belum maksimal dalam 

pembelajaran. Pada saat pembelajaran guru menggunakan metode ceramah 

interaktif, penugasan, dan diskusi. Siswa yang aktif rata-rata atau banyak yang 

terdiri dari siswa perempuan dibandingkan laki-lakinya. Masih banyak siswa yang 

memperoleh hasil belajar dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 70 yang 

ditentukan sekolah. Hal tersebut terlihat dari jumlah siswa yang belum mencapai 

KKM sebanyak 17 siswa dari 30 siswa, dengan demikian siswa yang mencapai 

KKM hanya 13 siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas V SDN 

Banjaragung 2 pada tanggal 12 Agustus 2014, guru sudah mulai menggunakan 

pembelajaran tematik terpadu, tetapi masih terlihat berlapis mata pelajarannya. 

Pada awal tahun ajaran baru ini sekolah tersebut memang baru menggunakan 

kurikulum 2013 jadi guru masih kurang dalam aplikasinya pada pembelajaran. 

Guru terkadang masih menggunakan pembelajaran lama yaitu KTSP dengan 
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mengajarkan mata pelajaran bukan dalam bentuk tema. Guru saat mengajar 

menjelaskan materi di depan kelas lebih banyak ceramah dikarenakan siswanya 

sudah terbiasa dengan mendengarkan guru berceramah. Pembelajaran yang masih 

berpusat pada guru mengakibatkan peserta didik kurang aktif dalam proses 

pembelajaran. Konsentrasi dan daya serap setiap anak memang berbeda 

tergantung kemampuan masing-masing. Dalam satu kelas ada 30 siswa yang 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Tetapi hanya ada 12 siswa 

yang aktif, dimana siswa mau memperhatikan penjelasan guru, merespon 

pertanyaan guru, dan bertanya pada guru. Sebagian besar siswa lainnya 

mengobrol dengan teman sebangku, diam tetapi tidak memperhatikan guru, dan 

ada juga yang bermain sendiri karena bosan. Siswa yang memang pandai dan 

memiliki peringkat di kelas konsentrasi mendengarkan penjelasan materi guru dan 

mencatat hal-hal yang penting serta aktif bertanya pada guru materi yang belum 

dipahami. Sedangkan siswa yang memang kurang aktif konsentrasi mendengarkan 

penjelasan materi cuma sebentar setelah itu mereka bermain atau mengobrol 

dengan teman. Ada juga siswa yang diam melihat ke depan tetapi dengan tatapan 

kosong. Dia ternyata tidak memperhatikan penjelasan guru melainkan hanya 

menatap ke depan karena dia tidak merespon yang dilakukan oleh guru.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti, guru sudah menerapkan pembelajaran tematik, namun saat pembelajaran 

berlangsung masih terlihat berlapis mata pelajarannya. Seharusnya pembelajaran 

tematik dilaksanakan secara terpadu, bukan terlihat berlapis mata pelajaran. Guru 

mengajarnya menggunakan metode ceramah interaktif, penugasan, dan diskusi, 

sehingga harus ada model pembelajaran lain yang diterapkan supaya melibatkan 
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siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sebagian kecil siswa aktif, dan 

sebagian besar siswa belum aktif. Guru sebaiknya melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran, sehingga akan lebih memahami materi yang dipelajari dan 

hasil belajarnya maksimal dengan mendapat nilai yang baik. Berdasarkan KKM 

yang telah ditetapkan oleh sekolah, masih banyak siswa yang belum mencapai 

KKM.   

Usaha yang dapat dilakukan untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut 

yaitu perlu menggunakan model pembelajaran yang tepat untuk membantu peserta 

didik lebih aktif dan hasil belajar meningkat. Salah satunya adalah menerapkan 

pendekatan saintifik yang sesuai dengan pembelajaran pada kurikulum 2013, 

karena pola pikir dari pendekatan tersebut beralih menjadi berpusat pada peserta 

didik sehingga memperbanyak aktivitas peserta didik saat proses pembelajaran. 

Pendekatan saintifik juga dapat dikolaborasikan dengan model pembelajaran 

penemuan terbimbing. Dimana siswa dituntut untuk aktif dan bekerja atas 

inisiatifnya sendiri dalam proses pembelajaran serta menemukan sendiri 

kesimpulan dari informasi-informasi yang telah ditemukan. Dengan demikian 

hasil yang diperoleh akan lebih maksimal dengan siswa lebih mengingat dan 

memahami materi. Pendekatan dan model pembelajaran yang dapat digunakan 

guru agar supaya dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar pada 

pembelajaran tematik adalah pendekatan saintifik dan model penemuan 

terbimbing. 

Pembelajaran tematik menurut Rusman (2012: 254) adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran 
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tematik memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan 

mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah 

semangat belajar, karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan 

bermakna bagi peserta didik. 

Hasil penelitian Hulistin (2011) menunjukkan bahwa menerapkan 

pembelajaran tematik pada siswa kelas rendah dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa terbukti dengan meningkatnya rata-rata kelas dan juga persentase 

ketuntasan. pembelajaran tematik ini terdiri dari dua mata pelajaran yaitu PKn 

yang membahas tentang cara merawat dokumen penting dan berharga dan IPS 

yang membahas tentang pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan gotong 

royong.  

Pembelajaran tematik dapat menggunakan pendekatan saintifik supaya 

aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. Hal tersebut dikarenakan pendekatan 

saintifik berpusat pada peserta didik yang lebih mengutamakan keaktifan sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik. Menurut Daryanto (2014: 

82) pendekatan saintifik adalah pembelajaran sains dan teknologi yang berpusat 

pada peserta didik dalam memperoleh pengalaman. Pendekatan saintifik atau 

ilmiah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam 

mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan saintifik, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi 

searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. Pendekatan saintifik 
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dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan untuk semua mata pelajaran.  

Hasil penelitian Atsnan (2013) pendekatan saintifik mengaitkan antara 

matematika dengan ilmu pengetahuan, sehingga siswa akan mempelajari 

matematika dengan cara yang menarik. Belajar dengan berkegiatan akan 

berkontribusi terhadap pemahaman intuitif matematika siswa. Dengan kata lain, 

belajar matematika yang baik adalah mengalami atau berkegiatan. Pendekatan 

saintifik pada kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia menjabarkan 

langkah-langkah pembelajaran tersebut menjadi lima, yaitu: mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 

Pendekatan saintifik dapat digabungkan dengan model penemuan 

terbimbing, dimana peserta didik lebih aktif dalam menemukan sendiri 

jawabannya melalui kegiatan mengumpulkan informasi-informasi atas inisiatifnya 

sendiri. Penemuan terbimbing menurut Eggen dan Kauchak (2012: 177) adalah 

pembelajaran penemuan yang melibatkan siswa untuk memahami secara 

mendalam materi pembelajaran dimana melalui bimbingan guru. Siswa diberi 

kebebasan menemukan dan mencari informasi sesuai dengan tingkat berpikir 

untuk menemukan konsep dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya 

melalui penyelidikan atau percobaan atas bimbingan guru. Apa yang diperoleh 

siswa bukanlah temuan-temuan baru bagi guru, tetapi bagi siswa dapat mereka 

rasakan sebagai temuan baru. Dengan terlibat langsung dalam proses penemuan 

tersebut, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajarannya sehingga dapat 

mempengaruhi hasil belajar yang lebih baik.  
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Hasil penelitian Ratna (2012) menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran penemuan terbimbing dapat meningkatkan 

keterampilan proses siswa, yang ditandai dengan peningkatan hasil tes 

keterampilan proses dalam setiap siklus. Menurut hasil penelitian Febri (2011) 

pembelajaran menggunakan model penemuan terbimbing dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini penting untuk menerapkan 

suatu pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 

menggunakan penemuan terbimbing pada kelas V Sekolah Dasar. Pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik menggunakan penemuan terbimbing diartikan 

sebagai pemecahan masalah dimana peserta didik dituntut aktif dengan mencari 

atau menemukan sendiri kesimpulan dari informasi-informasi yang ditemukan. 

Menggali informasi melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan dipadukan dengan eksperimen melakukan percobaan melalui 

bimbingan guru diharapkan peserta didik dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar dalam pembelajaran tematik. 

Oleh karena itu, peneliti mengajukan judul “Penerapan Pendekatan 

Saintifik Menggunakan Model Penemuan Terbimbing untuk Meningkatkan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik Kelas V SDN 

Banjaragung 2”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka beberapa permasalahan 

penelitian dapat di identifikasi sebagai berikut: 
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1. Aktivitas siswa masih rendah karena masih banyak siswa yang kurang 

aktif saat pembelajaran berlangsung. 

2. Guru belum maksimal saat menerapkan pembelajaran tematik dengan 

terlihatnya lapisan antar mata pelajaran. 

3. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa sehingga 

membuat siswa menjadi bosan. 

4. Siswa masih ada yang belum mencapai KKM. 

5. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendekatan saintifik menggunakan model 

penemuan terbimbing pada pembelajaran tematik kelas V SDN 

Banjaragung 2 Mojokerto? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas siswa dengan menerapkan pendekatan 

saintifik menggunakan model penemuan terbimbing pada pembelajaran 

tematik kelas V SDN Banjaragung 2 Mojokerto? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan 

pendekatan saintifik menggunakan model penemuan terbimbing pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN Banjaragung 2 Mojokerto? 

 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak kabur, maka diperlukan 

pembatasan masalah meliputi: 
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1. Penelitian ini dilakukan melalui pembelajaran tematik terpadu dengan 

tema “Organ Tubuh Manusia dan Hewan”. 

2. Penelitian ini dilakukan pada sub tema 2 “Organ Tubuh Manusia dan 

Hewan” pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. 

3. Aktivitas dalam penelitian ini adalah aktivitas pendekatan saintifik yang 

meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Mendeskripsikan penerapan pendekatan saintifik menggunakan model 

penemuan terbimbing pada pembelajaran tematik kelas V SDN 

Banjaragung 2 Mojokerto. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dengan menerapkan 

pendekatan saintifik menggunakan model penemuan terbimbing pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN Banjaragung 2 Mojokerto. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan 

pendekatan saintifik menggunakan model penemuan terbimbing pada 

pembelajaran tematik kelas V SDN Banjaragung 2 Mojokerto. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak. Manfaat penelitian dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan, khususnya tingkat Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran serta 

keberanian dan percaya diri. 

2) Memberikan kesempatan siswa untuk terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran. 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan alam dan matematika. 

b. Bagi guru 

1) Membantu guru dalam menentukan alternatif model pembelajaran 

inovatif yang sebaiknya digunakan dalam pembelajaran tematik. 

2) Sebagai bahan masukan untuk pengembangan model-model 

pembelajaran yang lebih beragam di Sekolah Dasar sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. 

c. Bagi sekolah 

1) Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dalam upaya 

peningkatan mutu pembelajaran khususnya pembelajaran tematik. 

2) Memberikan masukan kepada kepala sekolah tentang perlunya 

penerapan pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran 

terutama pada pembelajaran tematik. 
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G. Definisi Operasional 

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi penegasan. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya salah penafsiran. Beberapa hal 

yang dimaksud antara lain: 

1. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran sains dan teknologi yang 

berpusat pada peserta didik dalam memperoleh pengalaman. 

2. Penemuan terbimbing adalah pembelajaran penemuan yang melibatkan 

siswa untuk memahami secara mendalam materi pembelajaran dimana 

melalui bimbingan guru. 

3. Aktivitas adalah kegiatan dasar yang sangat penting dilakukan dalam 

interaksi belajar mengajar.  

4. Hasil belajar adalah perubahan kemampuan yang terjadi pada siswa 

setelah ia menerima informasi-informasi dari pengalaman belajarnya 

dengan guru. 

5. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

 


