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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kurikulum merupakan salah satu unsur sumber daya pendidikan yang 

memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya 

kualitas potensi peserta didik. Kurikulum 2013 didesain berdasarkan pada budaya 

dan karakter bangsa, berbasis peradaban, dan berbasis pada kompetensi (Fauziah, 

2013:1). Sehingga akan melahirkan insan baru yang berkualitas dan berpotensi 

dalam dunia pendidikan. 

Implementasi kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar tidak lagi 

mempelajari masing-masing mata pelajaran secara terpisah. Pembelajaran 

berbasis tematik integrative yang diterapkan pada tingkatan pedidikan dasar ini 

menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan 

dengan mata pelajaran lainnya (Mulyasa, 2013:170). Dengan demikian peserta 

didik tidak lagi mempelajari mata pelajaran secara terpisah, tetapi belajar dengan 

menggunakan tema yang mencakup beberapa mata pelajaran di dalamnya. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu 

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun 

kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna, dan otentik (Majid, 2014: 80). Dengan begitu peserta 

didik akan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
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Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan scientific yaitu pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Permendikbud, 2013). Kurikulum 

2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual), karena 

berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing 

(Mulyasa, 2013:164). Hal ini akan membantu peserta didik untuk dapat 

mengembangkan potensi yang dimilikinya selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan scientific dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah guru. Oleh 

karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk 

mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, 

bukan diberi tahu (Majid, 2014:193). Dengan begitu peserta didik tidak hanya 

harus belajar di dalam kelas dan menerima informasi dari guru saja, tetapi peserta 

didik juga dapat belajar dari lingkungan sekitar dan mendapatkan informasi dari 

mana saja. 

Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 dengan menggunakan 

pendekatan scientific harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (Majid, 2014:210-211). Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau proses kerja 
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yang memenuhi kriteria ilmiah (Atsnan, 2013:1). Jadi dalam penerapan 

pendekatan scientific perkembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan 

akan dapat berjalan secara seimbang. 

Penerapan pendekatan scientific dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, 

bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin 

kurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas 

siswa (Hosnan, 2014: 34). Sehingga proses belajar akan menjadi lebih bermakna. 

Pendekatan pembelajaran ilmiah menekankan pada pentingnya kolaborasi dan 

kerja sama diantara peserta didik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam 

pembelajaran. Guru sedapat mungkin menciptakan pembelajaran selain dengan 

tetap mengacu pada Standar Proses dimana Eksplorasi, ELaborasi, dan 

Konfirmasi juga dengan mengedepankan kondisi peserta didik yang berperilaku 

ilmiah dengan bersama-sama diajak mengamati, menanya, menalar, merumuskan, 

menyimpulkan dan mengomunikasikan, sehingga peserta didik akan dapat dengan 

benar menguasai materi yang dipelajari dengan baik (Majid, 2014:195). Dengan 

begitu siswa akan lebih mudah memahami setiap materi pembelajaran yang 

dipelajarainya. 

Pelaksanaan kurikulum 2013 pada pembelajaran tematik dengan 

menggunakan pendekatan scientific, dalam hal ini peneliti mengambil materi pada 

tema cita-citaku, subtema aku dan cita-citaku. Pembelajaran tematik integrative 

memiliki satu tema yang actual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Tema menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari 
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beberapa mata pelajaran (Majid, 2014: 89). Tema cita-citaku subtema aku dan 

cita-citaku memadukan mata pelajaran IPA, PPKn, Matematika, SBdP, Bahasa 

Indonesia, PJOK, dan IPS dalam satu kesatuan. Pemaduan beberapa mata 

pelajaran akan lebih mempermudah peserta didik untuk melakukan pembelajaran 

secara ilmiah dengan langkah-langkah pembelajaran scientific. 

Peneliti memilih pembelajaran subtema aku dan cita-citaku agar penerapan 

pendekatan scientific lebih maksimal dengan memanfaatkan sumber belajar dari 

lingkungan sekitar. 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). Peneliti memilih subtema aku dan 

cita-citaku agar peserta didik mengetahui berbagai jenis pekerjaan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan pada 

hari Senin, 22 September 2014 kepada guru kelas IV SDN Lowokwaru 03 

Malang, peneliti mengamati bahwa siswa masih membutuhkan penyesuaian dalam 

pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan scientific. Hal tersebut 

disebabkan karena pada kelas sebelumnya masih menggunakan kurikulum KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Selain itu, peserta didik juga belum 

melaksanakan pembelajaran secara bermakna dengan mengalami langsung setiap 

kegiatan pembelajaran. Sehingga guru mengalami kesulitan dalam penyampaian 

materi pembelajaran, karena peserta didik masih terbiasa menerima informasi dari 

guru. 

Pelaksanaan pendekatan scientific dalam penelitian ini akan dilihat dari 

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik pada 

pembelajaran tema cita-citaku subtema aku dan cita-citaku. Peserta didik 
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diharapkan mampu menerapkan pendekatan scientific yang meliputi mengamati, 

menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan 

dalam proses pembelajaran pada subtema aku dan cita-citaku dengan baik dalam 

meningkatkan kemampuan peserta didik serta sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pendekatan scientific pada 

pembelajaran tematik subtema aku dan cita-citaku dengan judul “Pelaksanaan 

Pendekatan Scientific pada Pembelajaran Subtema Aku dan Cita-citaku  Tema 

Cita-citaku Siswa Kelas IV SDN Lowokwaru 03 Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan fokus masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan 

sebaga berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran subtema 

aku dan cita-citaku tema cita-citaku siswa kelas IV SDN Lowokwaru 03 

Malang? 

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan scientific pada 

pembelajaran subtema aku dan cita-citaku tema cita-citaku siswa kelas IV 

SDN Lowokwaru 03 Malang? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran subtema aku dan 

cita-citaku tema cita-citaku siswa kelas IV SDN Lowokwaru 03 Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebaga berikut. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran 

subtema aku dan cita-citaku tema cita-citaku siswa kelas IV SDN Lowokwaru 

03 Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan 

scientific pada pembelajaran subtema aku dan cita-citaku tema cita-citaku 

siswa kelas IV SDN Lowokwaru 03 Malang. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran subtema 

aku dan cita-citaku tema cita-citaku siswa kelas IV SDN Lowokwaru 03 

Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

pelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran subtema aku dan cita-

citaku tema cita-citaku siswa kelas IV SDN Lowokwaru 03 Malang. Dan dapat 

menjadi bahan referensi pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum SD 

dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan scientific. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat memberikan wawasan tentang pendekatan scientific dalam 

pembelajaran subtema aku dan cita-citaku dengan langkah-langkah yang 

tepat di dalam pembelajaran tematik.  

b. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dan menambah wawasan tentang pelaksanaan 

pendekatan scientific dalam subtema aku dan cita-citaku SD Negeri 

Lowokwaru 03 Malang. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam menerapkan pendekatan scientific pada 

kurikulum 2013. 

 

E. Definisi Istilah 

1. 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). 

2. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Istilah model 
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pembelajaran terpadu sebagai konsep sering dipersamakan dengan 

integrated teaching and learning, integrated curricululum approach, a 

coherent curriculum approach (Trianto, 2010: 78-79). 

3. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 

pembicaraan (Rusman, 2012: 254). 

4. 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). 


