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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kurikulum di Indonesia sudah mengalami perubahan sejak 

periode sebelum tahun 1945 hingga kurikulum tahun 2006 yang berlaku sampai 

akhir tahun 2012 lalu. Selama proses pergantian kurikulum tidak ada tujuan lain 

selain untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan 

pembelajaran yang ada di sekolah. Perubahan kurikulum dari masa ke masa, baik 

di Indonesia maupun di negara lain disebabkan karena kebutuhan masyarakat 

yang setiap tahun selalu berkembang. Perkembangan kurikulum ini dianggap 

sebagai penentu masa depan anak bangsa. Kurikulum yang baik diharapkan 

menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah yang berimplikasi pada 

kemajuan bangsa dan Negara. 

Saat ini dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan kurikulum, 

dari Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 

merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencangkup kopetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

Elemen perubahan yang terjadi pada Kurikum 2013 meliputi Kopetensi 

Lulusan yang mengharapkan adanya peningkatan dan keseimbangan  soft skills 

dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Kedudukan mata pelajaran yaitu Kompetensi yang semula 

diturunkan dari matapelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari 
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kompetensi. Pada jenjang Sekolah Dasar terjadi perubahan pada penerapan 

kurikulum 2013, seperti pengurangan mata pelajaran dari 10 mata pelajaran 

berkurang menjadi 6 mata pelajaran yaitu pelajaran utama yang terdiri dari PPKn, 

Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika dan mata pelajaran muatan lokal yang 

terdiri dari Seni Budaya dan Pendidikan Jasmani. Berkurangnya mata pelajaran 

dalam Kurikulum 2013 ini membuat jam belajar siswa di sekolah menjadi 

bertambah. Kemendikbud akan menambah jam belajar di sekolah untuk 

menangkal efek negatif dunia luar sekolah. Waktu luang yang lebih banyak di luar 

sekolah dianggap memicu siswa melakukan atau bersentuhan dengan tindakan 

negatif.  

Sejalan dengan uji coba yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

sekolah-sekolah pilihan pelaksanaan Kurikulum 2013 ini tidak berjalan mulus 

seperti yang di harapkan. Pada dasarnya, kesulitan yang dihadapi oleh guru dan 

siswa ini dikarenakan adanya perubahan strategi yang harus dilakukan pada 

proses belajar mengajar dikelas. Seyogyanya dalam pembelajaran guru mampu 

memilih dan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber 

belajar dan teknologi yang memadai, dan manfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. Guru dalam pembelajaran dapat menjadikan segala yang terjadi, 

tergelar, dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan 

alam semesta sebagai sumber belajar. Model pembelajaran diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai wawasan untuk disesuaikan dengan kondisi siswa di 

masing-masing sekolah. 

Guna menunjang informasi mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013, 

dilakukan wawancara singkat dengan guru kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang. 

http://www.sekolahdasar.net/2012/09/kemendikbud-akan-tambah-jam-belajar-di.html
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Guru tersebut mengatakan bahwa dengan mengunakan Kurikulum 2013 ini siswa 

lebih tertarik ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran pembelajaran 

dirancang tidak hanya untuk belajar di kelas saja melainkan juga dirancang di luar 

kelas. Pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik yang digunakan dalam 

pembelajaran secara tidak langsung menuntut siswa lebih aktif dalam mencari 

informasi tentang materi yang sedang dipelajari. Meskipun demikian, hasil belajar 

yang diperoleh setelah proses belajar mengajar masih jauh dari tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Paparan yang diungkapkan di atas telah terjadi 

pada semester 1 tahun ajaran 2013/2014 dan akan di teliti pada semester 2 tahun 

ajaran 2013/2014.  

Guru memerlukan waktu tambahan di luar jam sekolah untuk mengulang 

materi yang dirasa belum paham pada pembelajaran yang telah dilaksanakan di 

pagi harinya. Hal ini menyebabkan guru harus bekerja dua kali agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Sedangkan tuntutan dari Kurikulum 2013 ini adalah semua 

siswa harus tuntas dalam pembelajaran di kelas. Namun eksistensi dilapangan 

tidak seperti yang diharapkan sehingga hasil belajar siswa tidak maksimal. 

Kondisi yang dialami oleh kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang inilah yang 

mendasari pengambilan judul “Pendekatan Saintifik Berbasis Kurikulum 2013 

Kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Kurikulum 2013 menjadi tantangan dan perkembangan pada dunia 

pendidikan karena kurikulum 2013 ini merangcang pembelajaran tematik pada 

setiap proses belajar mengajar. Dalam setiap pembelajaran guru dituntut untuk 

selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Oleh karena 
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itu, mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendekatan saintifik pada kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang 

pada awal pembelajaran? 

2. Bagaimana pendekatan saintifik pada kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang 

pada inti pembelajaran? 

3. Bagaimana pendekatan saintifik pada kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang 

pada akhir pembelajaran? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti 

maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui penerapan pendekatan saintifik pada proses belajar mengajar tematik 

siswa kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang berbasis Kurikulum 2013. Sedangkan 

tujuan khusus yang dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pendekatan saintifik pada kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 

Malang pada awal pembelajaran. 

2. Mendeskripsikan pendekatan saintifik pada kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 

Malang pada inti pembelajaran.  

3. Mendeskripsikan pendekatan saintifik pada kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 

Malang pada akhir pembelajaran. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian terbagi menjadi dua yaitu 

manfaat teorotik dan manfaat praktis.  
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Manfaat Teoritik  

a) Penelitian ini dapat mendiskripsikan penerapan pendekatan saintifik berbasis 

kurikulum 2013 kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang serta  

b) Penelitian dapat bermanfaat sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan kurikulum 2013 khusunya 

mengenai pendekatan saintifik. 

Manfaat Praktis  

a) Bagi guru hasil penelitian dapat dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap proses 

pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Guru dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai pertimbangan untuk menerapkan pendekatan saintifik 

pada kurikulum 2013 dengan tepat sehingga tujuan dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal. 

b) Bagi sekolah penelitian ini dapat sebagai bahan masukan atau input untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembinaan bagi guru-guru 

dalam pengimplementasian pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. 

c) Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan 

perbaikan pengembangan. Perbaikan ini juga bisa digunakan sebagai bahan 

referensi dan sumber infomasi mengenai penerapan pendekatan saintifik pada 

kurikulum 2013. 

E. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka 

peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian pada “Pendekatan Saintifik 

Berbasis Kurikulum 2013 Kelas IV SD Negeri Dinoyo 2 Malang”. Penelitian ini 

dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014 di SD Negeri Dinoyo 2 
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Malang kelas IV-A. Proses belajar mengajar yang akan diteliti pada Tema 9 yaitu 

Makananku Sehat dan Bergizi, Subtema 1 yaitu Makananku Sehat dan Bergizi, 

pada pembelajaran 1 sampai 3. 

Penentuan tema dan sub tema pada penelitian ini berdasarkan pada 

kesepakatan dan persetujuan dari pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar proses 

penelitian tidak menganggu proses belajar mengajar di sekolah.  

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai istilah yang 

berkaitan dengan penelitian. Difinisi operasional diperlukan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman penafsiran oleh pembaca. Definisi operasional yang akan 

dibahas antara lain sebagai berikut: 

1. Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik harus menyentuh tiga 

ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tahap-tahap pembelajaran 

dalam pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

dan mengkomunikasikan. Tahap-tahap pembelajaran tersebut melibatkan siswa 

untuk aktif dalam  pembelajaran sehingga harapanya siswa tidak hanya 

mendengarkan namun juga mengalami pembelajaran secara langsung. Penalaran 

induktif yang diterapkan dalam kurikulum 2013 ini lebih memandang fenomena 

secara spesifik dan kemudian ditarik kesimpulan secara menyeluruh. 

2. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan cara bertahap yakni dilakukan pada sekolah-sekolah sasaran yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Pada kurikulum ini menekankan pada pembelajaran 
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tematik yakni dilakukan dengan mengabungkan beberapa mata pelajaran dalam 

satuan tema. Kurikulum 2013 mengamanatkan pendekatan saintifik dalam proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang menekekankan pada keaktifan siswa 

yang diaplikasikan dalam pendekatan saintifik ini diyakini dapat mengembangkan 

keterampilan, sikap, serta pengetahuan siswa.  

3. Siswa kelas IV  

Siswa kelas empat termasuk dalam dalam tahapan perkembangan post-

natal pada masa kanak-kanak yakni rentangan usia 6-12 tahun. Masa ini sering 

disebut pula dengan masa bermain, dengan ciri-ciri memiliki dorongan untuk 

keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya, keadaan fisik yang memungkinkan 

anak memasuki dunia permainan dan memiliki dorongan mental untuk memasuki 

dunia konsep, logika, simbol, dan sebagainya.  
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