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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pondasi dasar dari kemajuan suatu bangsa, tidak ada 

bangsa yang maju apabila bangsa tersebut tidak memperhatikan bidang pendidikan. 

Kurikulum merupakan sistem pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam 

pendidikan. Hidayat (2013:111) mengemukakan bahwa kurikulum di Indonesia telah 

mengalami beberapa kali perubahan secara berturut-turut yaitu pada tahun 1947, 

tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 2004 

dan tahun 2006, serta yang terbaru adalah diterapkannya pembelajaran kurikulum 

2013 sebagai pengembangan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Perubahan tersebut 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan yang terjadi di masyarakat. 

Kurikulum merupakan salah satu unsur sumber daya pendidikan yang 

memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas 

potensi siswa. Saat ini pendidikan di Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013. 

Hidayat (2013:113) mengemukakan bahwa kurikulum 2013 merupakan  langkah 

lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah di rintis pada 

tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara terpadu. Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam kegiatan 

pembelajaran berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Orientasi Kurikulum 2013 diharapkan terjadinya peningkatan dan 
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keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan 

pengetahuan (knowledge). Secara konseptual Kurikulum 2013 dicita-citakan untuk 

mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas komprehensif yakni tidak hanya 

cerdas intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial dan spiritualnya. Untuk 

merealisasikan harapan tersebut, maka dirasa pelu adanya pendekatan dalam 

pembelajara yang mencakup segala aspek tersebut. 

 Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut 

adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik. 

Pendekatan saintifik atau disebut dengan pendekatan ilmiah dianggap sebagai titian 

emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

Melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi diharapkan 

melahirkan siswa yang produktif, inovatif dan kreatif. Pendekatan saintifik 

dimaksudkan memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari 

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

(Kemendikbud 2014:53) 

Pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan 

pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Proses 

pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non ilmiah. Pendekatan 

non ilmiah dimaksud meliputi semata-mata berdasarkan intuisi, akal sehat, prasangka, 

penemuan coba-coba dan asal berpikir kritis (Kemendikbud 2013:142 , Atsnan 2014). 

Pendekatan saitifik terdiri dari 5 tahap yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi/menalar/mengasosiasikan, mengkomunikasikan 
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pembelajaran. Tahapan tersebut saling berkaitan selama proses pembelajaran. 

Penggunaan pendekatan saintifik memberikan ruang yang luas kepada siswa untuk 

mengembangkan pengetahuan dari sumber lain di sekitarnya, dengan begitu 

pemahaman baru yang didapat akan lebih bermakna. 

Proses menanya memberikan kesempatan siswa untuk mencari tahu sebagai 

bentuk respon dari materi yang diberikan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk 

mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru 

sampai yang ditentukan siswa, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang 

beragam. Begitu pula dengan kegiatan proses mencoba, dengan mencoba akan 

mendapatkan hasil belajar yang otentik atau nyata. Dalam proses ini dimaksudkan 

mengembangkan ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan serta pengetahuan.   

Pendekatan saintifik menurut Fadlillah (2014:176) adalah pendekatan 

pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati (observing), menanya 

(questioning), mencoba (experimenting), menalar (associating) dan 

mengkomunikasikan (communicating). Kegiatan pembealajaran seperti ini  dapat 

membentuk sikap, keterampilandan pengetahuan siswa secara maksimal. Proses 

menalar dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam 

ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya 

menjadi penggalan memori. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan akan 

menyatu dengan pengalaman sebelumnya yang akan tersimpan di otak. Pengalaman 

yang diperoleh siswa akan ada di setiap ingatan otak. Pada proses 

mengkomunikasikan,  diharapkan siswa dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan 
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yang telah disusun baik secara bersama-sama dalam kelompok atau secara individu 

dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. (Majid 2014:211-234)  

Faktanya penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran masih menemui 

beberapa kesulitan. Guru masih belum sepenuhnya melakukan kegiatan menanya, 

mencoba, menalar, mengamati, menarik kesimpulan maupun mengkomunikasikan. 

Sesuai yang diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKMP3) Agnes 

Tuti Rumiati dalam Dialog dan Konsultasi Nasional Terkait Kurikulum 2013 di 

Gedung PGRI, Jakarta Pusat, dalam surat kabar harian kompas online pada Kamis 16 

Oktober 2014 bahwa terdapat banyak hal yang belum dipahami tenaga pendidik 

terkait kurikulum 2013. Diantaranya guru masih kesulitan menerapkan scientific 

approach dalam kegiatan belajar mengajar.  

Berdasarkan paparan diatas, peneliti melakukan kegiatan observasi awal yaitu 

pada siswa kelas 2 di SD Muhammadiyah 5 Kota Malang, sekolah tersebut termasuk 

salah satu sekolah yang masih menerapkan pembelajaran tematik Kurikulum 2013 di 

Kota Malang. Saat pembelajaran di kelas 2, pada umumnya guru sudah memfasilitasi 

siswa dalam menerapkan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik di kelas. 

Siswa telah melaksanakan sesuai dengan proses menanya, mengamati, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan. Tetapi dalam beberapa proses, pencapaiannya 

kurang maksimal. Ini disebabkan kurang adanya respon siswa pada proses bertanya, 

siswa belum menemukan ide untuk bertanya tentang materi yang dipelajari. Begitu 

juga dalam proses mengkomunikasikan, siswa kurang mengkomunikasikan info atau 

materi pelajaran  dengan guru atau dengan teman. Belum tampak aktifitas 

 



5 
 

 
 

berkomunikasi yang dijalin antara siswa satu dengan siswa lainnya. Padahal aktifitas 

yang seharusnya dilakukan dalam pendekatan saintifik meliputi 5 proses menanya, 

mencoba, menalar, mengamati, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan. 

Sintawati, R (2014:56) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik harus sesuai dengan langkah-langkah 

pendekatan saintifik, yaitu dengan mengamati problem statement, menanya melalui 

stimulasi, mengumpulkan data melalui data collection, mengasosiasi melalui data 

prosessing dan generalisasi serta mengkomunikasikan melalui verification. Sehingga 

hasil yang dicapai dalam pembelajarannya yaitu adanya antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, rasa ingin tahunya berkembang, aktif, berpusat pada siswa dan dapat 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian lebih mendalam tentang pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik 

siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan umum yang 

akan dicari jawabannya melalui penelitian dirumuskan: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik guru 

dan siswa di kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang? 

2. Bagaimana aktifitas guru dalam penerapan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tematik kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang? 

3. Bagaimana aktifitas siswa dalam penerapan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tematik kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang 

diharapkan akan tercapai yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

tematik siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan aktifitas guru pada pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran tematik kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan aktifitas siswa pada pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran tematik kelas 2 SD Muhammadiyah 5 Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian yang akan dilakukan maka diharapkan adanya manfaat secara 

teoritis dan secara praktis yang akan diambil yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penerapan 

pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah 

pengetahuan dalam penerapan pembelajaran tematik dengan 

menggunakan pendekatan saintifik yang akan berdampak pada 

pembelajaran di sekolah dasar. 
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b. Bagi guru, dapat memberikan pemahaman lebih luas dalam penerapan 

pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik. 

c. Bagi sekolah, memberikan sumbangan kepada sekolah dalam rangka 

pengembangan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Memberi kejelasan arti dan menghindari penafsiran yang salah terhadap 

istilah yang digunakan dalam judul ini, maka diberikan batasan-batasan istilah 

yang ada hubungannya dengan judul ini, yaitu : 

1. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan dalam pembelajaran secara 

ilmiah, yaitu proses pembelajaran dilakukan sendiri oleh siswa. Hasil yang 

diperoleh merupakan hasil dari pemikiran sandiri yang muncul saat proses 

pembelajaran berlangsung. Kegiatan yang dilakukan dalam pendekatan ini 

yaitu meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba dan menyimpulkan 

serta mengkomunikasikan. 

2. Pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran yang berangkat dari 

suatu tema. Tema tersebut yang memadukan dari beberapa mata pelajaran 

menjadi satu tema pokok. Konsep tema tersebut akan memberikan 

pemahaman secara langsung tentang hubungan dari beberapa konsep lain 

sehingga membuat pemahaman lebih bermakna. Pembelajaran tematik 

memberikan pengalaman langsung yang di pusatkan kepada siswa. 

 

 


