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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu hal terpenting bagi kehidupan manusia. 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat (Ihsan, 2008). Selain itu, pendidikan merupakan 

ujung tombak kemajuan sebuah bangsa. Bangsa akan menjadi maju apabila 

memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bermutu tinggi. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan sebuah kurikulum. 

Kurikulum sangat penting untuk dunia pendidikan karena merupakan kunci utama 

untuk mencapai sukses dalam dunia pendidikan (Poerwati dan Amri, 2013). 

Kurikulum perlu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang ada.  

Kurikulum di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut tidak lain untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Selain itu, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang 

setiap tahunnya selalu berubah dan tuntutan zaman yang selalu berkembang. 

Perubahan kurikulum yang sudah dilakukan yaitu mulai kurikulum 1947, 1952, 

1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang saat ini yaitu Kurikulum 

2013 (Muzamiroh, 2013). Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi 

yang pernah digagas dalam rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

2004, tetapi belum terselsaikan karena desakan untuk segera 

mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Pendekatan 

yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini juga berbeda dengan kurikulum yang 

sebelumnya yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar 

peserta didik secara aktif mengonstruk konsep melalui tahapan-tahapan 

mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep (Hosnan, 

2014). Pada pendekatan saintifik peserta didiklah yang harus lebih aktif, 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajarannya tidak harus 
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didalam kelas, guru dapat membawa peserta didik untuk belajar dilingkungan 

sekolah atau masyarakat. Dalam menerapkan pendekatan saintifik diharapkan 

dapat terwujud peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, pengetahuan dan keterampilan (Kemendikbud, 2013). 

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah agar guru tidak kesulitan dan 

dapat mengimplementasikan kurikulum 2013 salah satunya yaitu dengan 

memberikan buku panduan kepada guru, memberikan pelatihan dan sosialisasi. 

Namun kenyataannya, meskipun sudah banyak guru yang mengikuti berbagai 

sosialisasi dan pelatihan kurikulum 2013 sebagian guru masih menganggap 

implementasi kurikulum 2013 membingungkan, bagi guru yang pernah mengikuti 

sosialisasi kurikulum 2013 dan telah mencoba mengimplementasikannya dikelas 

terutama pada proses pembelajaran berlangsung, masih banyak yang kesulitan 

dalam menghidupkan suasana kelas dan masih kesulitan menciptakan proses 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan (Kemendikbud, 2014). 

Permasalahan tersebut didukung  oleh pendapat Kurniasih dan sani (2014) 

bahwasannya kurikulum 2013 memang mempunyai kelemahan, salah satunya 

yaitu kurangnya pemahaman guru tentang pendekatan saintifik.  

Dengan adanya kesulitan tersebut banyak guru yang tidak 

mengimplementasikan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013, mereka lebih memilih menggunakan metode lama untuk mengajar yang 

menurut meraka mudah untuk dilaksanakan dikelas. Seperti yang dikatakan M 

Nuh selama ini guru dilatih dengan kurikulum baru tapi dalam mengajar 

menggunakan kurikulum lama (Okezone, 2014). Permasalahan seperti ini 

kreativitas guru lah yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Karena seorang guru yang kreatif memiliki kemampuan dalam 

meninggalkan gagasan, ide-ide, hal-hal yang dinilai mapan, rutinitas, usang dan 

beralih untuk menghasilkan gagasan, ide-ide dan tindakan yang baru dan menarik, 

apakah itu untuk pemecahan masalah, suatu suatu metode atau alat, suatu objek 

atau bentuk artistik yang baru dan lain-lainnya (Hosnan, 2014). Selain itu menurut 

Aryo (2009) dalam pelaksanaan, guru dituntut memiliki berbagai keterampilan 
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atau kreativitas mengajar, strategi belajar mengajar yang tepat dan kemampuan 

melaksanakan evaluasi yang baik. 

Kualitas hasil pendidikan sangat tergantung pada kemampuan guru untuk 

mengembangkan kreativitasnya. Dari hasil penelitian guru dituntut untuk 

mempunyai kemampuan dan kreativitas dalam menjalankan proses belajar 

rnengajarnya, agar peserta didik dapat menerima pesan dan makna yang 

terkandung dalam materi bahan ajar yang disampaikan guru secara efektif dan 

efisien (Aryo, 2009). Seorang guru yang kreatif akan membuat suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan materi yang disampaikan akan mudah 

untuk dipahami oleh peserta didik.  

Selama ini kebanyakan peserta didik menganggap matematika adalah mata 

pelajaran yang sangat sulit. Persoalan pokok yang dihadapi peserta didik dalam 

belajar matematika adalah rasa bosan dan merasa bahwa matematika itu sulit, 

sehingga menuntut guru untuk dapat mengatasi situasi tersebut dan berusaha 

mencari jalan keluar bagi peserta didik agar senang belajar matematika (Astuti, 

2009). Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kreativitas guru untuk 

membuat peserta didik tertarik dalam belajar matematika, dan guru harus 

membuat proses pembelajaran yang menyenangkan yang nantinya akan membuat 

peserta didik lebih aktif sehingga materi yang diajarkan akan mudah untuk 

dipahami oleh peserta didik.  

Dari uraian di atas, bahwasannya banyak guru yang dalam melaksanakan 

pembelajaran masih menggunakan metode pembelajaran yang lama tidak sesuai 

dengan kurikulum 2013, dan kurangnya pemahaman guru tentang konsep 

pendekatan saintifik, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan kreativitas 

guru. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui kreativitas guru dalam menerapkan 

pendekatan saintifik di sekolah yang dianggap sebagai sekolah favotit oleh 

masyarakat dan sekolah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Dalam 

penelitian ini peneliti menunjuk SMAN 3 Malang sebagai tempat penelitian 

karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekoah favorit yang ada dimalang 

dan merupakan sekolah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, selain itu salah 
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satu guru matematika yang ada disekolah tersebut merupakan instruktur pelatihan 

kurikulum 2013. 

1.2 Rumusan Masalah 

Suatu penelitian dilakukan apabila menemukan masalah dan masalah 

tersebut ingin dipecahkan melalui penelitian tersebut. Perumusaan masalah perlu 

dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana kreativitas guru dalam merencanakan pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik? 

b. Bagaimana kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik? 

c. Bagaimana kreativitas guru dalam mengevaluasi pembelajaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian sudah pasti memiliki tujuan yang diharapkan sehingga 

dapat tercapai dengan melakukan penelitian tersebut. Demikian pula dengan 

penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan kreativitas guru dalam 

menerapkan pendekatan saintifik pada pembelajaran matematika di SMAN 3 

Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan 

praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan 

untuk menerapkan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 dan secara praktis 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan kepada guru 

matematika yang dalam proses pembelajarannya menggunakan pendekatan 

saintifik. Selain itu juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman 

dan pengetahuan mengenai proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

saintifik . 

1.5  Kerangka Konseptual Penelitian 

Untuk menjadi seorang guru yang profesional harus mempunyai empat 

kompetensi guru yang meliputi kompetensi pribadi, pedagogik, profesional, dan 

sosial. Karena dalam penelitian ini yang akan diamati RPP yang disusun guru, 
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pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru maka 

dari itu kompetensi yang digunakan yaitu kompetensi pedagogik. Untuk 

menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang profesioanal terkait dengan 

kompetensi pedagogik dibutuhkan kreativitas guru. Kreativitas guru amat lah 

penting untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Seorang guru yang kreatif 

pastinya akan manerima dan menjalankan hal-hal yang sifatnya baru dalam dunia 

pendidikan. Seperti yang sudah diketahui dunia pendidikan mengalami beberapa 

perubahan kurikulum, hingga yang terbaru saat ini yaitu kurikulum 2013. Jadi 

seorang guru yang kraetif pasti akan menerima dan menerapkan pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

Pada kurikulum 2013 ini pembelajarannya menggunakan pendekatan 

saintifik yang menekankan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, 

sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Dibutuhkan kreativitas guru untuk 

membuat peserta didik mau belajar sendiri atau aktif dalam pembelajaran. Maka 

dari itu, dalam penelitian yang akan diteliti yaitu mengetahui kreativitas guru 

dalam menerapkan pendekatan saintifik yang dimulai dari guru menyusun RPP, 

melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran. 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 


