
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses penyerapan informasi. Hal ini bisa 

dianalogikan dengan pikiran atau otak kita yang berperan layaknya komputer 

tempat input dan penyimpanan informasi, yang dilakukan oleh otak kita adalah 

bagaimana memperoleh kembali materi informasi tersebut, baik yang berupa 

gambar maupun tulisan (Huda, 2014: 2).  Nilai-nilai penting dalam pembelajaran 

tidak dapat diperoleh peserta didik jika guru hanya menggunakan metode-metode 

dan model pembelajaran yang monoton, seperti guru hanya menerangkan dan 

siswa  mendengarkan tanpa ada umpan balik.  

Pembelajaran yang monoton, mengakibatkan siswa kurang memahami 

dalam penguasaan materi yang diberikan guru. Selain itu, siswa juga tidak dapat 

mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Dalam kurikulum 2013, para 

guru diarahkan agar menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Dalam hal ini para peserta didik dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajari. Menurut (Rubiyanto & Haryanto, 2010: 25) guru 

berperan sebagai fasilitator, ia yang membimbing peserta didik dalam 

mengusahakan informasi, selektif terhadap informasi yang masuk dalam jumlah 

besar sesuai dengan keperluannya serta menggunakan informasi itu untuk 

mengembangkan dirinya. Oleh karena itu pembentukan dan pendidikan guru 
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harus mengalami perubahan sebagai akibat logis dan realistis terhadap perubahan 

zaman.  

Kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik, proses pembelajaran 

dilengkapi dengan aktivitas mengamati, menanya, mengelolah, menyajikan dan 

menyimpulkan, dan mencipta. Seperti pada pendekatan saintifik, pada umumnya 

pendekatan saintifik melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang 

dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Metode ilmiah 

pada umumnya dilandasi dengan memaparkan data yang diperoleh melalui 

pengamatan dan percobaan. Oleh sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti 

dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber (Abdullah, 2014: 

50).  

Melalui pendekatan saintifik dapat memberi kesempatan untuk peserta 

didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang 

menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas 

diinginkan masyarakat. Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki. Selain itu kondisi pembelajaran yang diharapkan 

mendorong peserta didik dalam mencari tau dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberi tahu.  

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh 

model pembelajaran yang baik. Dalam pengajaran seorang guru harus memakai 

model-model pembelajaran agar tercapainya suatu tujuan belajar. Menurut (Huda, 

2014: 73) model-model pengajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu, 

pengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara berfikir, studi nilai-nilai sosial, 
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dan sebagainya, dengan meminta siswa untuk terlibat aktif dalam dalam tugas- 

tugas kognitif dan sosial tertentu. Sebagian model berpusat dalam penyampaian 

guru, sementara sebagian yang lain berusaha fokus pada respons siswa dalam 

mengerjakan tugas dan posisi-posisi siswa sebagai partner dalam proses 

pembelajaran. Akan tetapi semua model tersebut menekankan bagaimana 

membantu siswa belajar mengkontruksi pengetahuan belajar bagaimana cara 

belajar, yang mencakup belajar dari sumber-sumber yang sering kali dianggap 

pasif, seperti belajar dari ceramah, film, tugas membaca, dan sebagainya.  

Salah satu model pembelajaran yang relevan digunakan pada pembelajaran 

tematik adalah model discovery learning. Menurut (Abdullah, 2014: 97) 

pembelajaran discovery merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut 

guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik belajar 

aktif menemukan pengetahuan sendiri. Alasan peneliti memilih model 

pembelajaran discovery learning adalah karena model ini mengajarkan kegiatan 

dan pengalaman langsung. Kegiatan dan pengalaman tersebut akan lebih menarik 

perhatian peserta didik dan memungkinkan pembentukan konsep-konsep abstrak 

yang mempunyai makna. Oleh sebab itu, para anak didik dapat bekerja langsung 

dengan contoh-contoh nyata dan peserta didik dapat belajar menemukan suatu 

konsep untuk dipahami dalam aktifitas pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik berdasarkan pendekatan saintifik 

dengan model discovery learning perlu adanya ketrampilan dan profesionalisme 

guru dalam mengelola kelas. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memiliki 

ketrampilan dalam mengelola kelas dengan menggunakan pendekatan saintifik 
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dengan model discovery learning. Demikian pula para guru-guru yang mengajar 

di sekolah dasar.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

November, diketahui bahwa guru-guru di kota Malang telah mendapatkan 

pelatihan kurikulum 2013. Pelatihan yang diperoleh guru yaitu tentang cara 

mengajar peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik agar 

aktif bertanya seputar pelajaran yang disampaikan. Kurikulum tematik adalah 

pembelajaran yang tidak berpatokan pada mata pelajaran. Berkaitan dengan model 

pembelajaran, di SDN Mojolangu 3 Malang telah menggunakan model 

pembelajaran yaitu model discovery learning. Dengan diterapkanya model 

pembelajaran discovery learning proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

menarik sehingga siswa mampu menguasai materi dan mampu untuk berfikir 

analisis dan kritis. Peneliti mencoba melakukan penelitian yang digunakan dalam 

pembelajaran tematik sekolah dasar di lingkungan kota Malang. Di SDN 

Mojolangu 3 Malang mulai dari kelas I sampai kelas IV sudah melaksanakan 

kurikulum 2013. Alasan peneliti memilih SDN Mojolangu 3 Malang karena para 

guru menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Pada 

saat peneliti melakukan magang di SDN Mojolangu 3 Malang peneliti melihat 

guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik 

model discovery learning, khususnya pada kelas III. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning. Sehubungan dengan itu, penelitian ini diberi judul “Analisis 

Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Berdasarkan Pendekatan Saintifik Model  

Discovery Learning Tema 7 Subtema 3 Kelas III SDN Mojolangu 3 Malang”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tersusunlah tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran tematik berdasarkan pendekatan 

saintifik model discovery learning tema 7 subtema 3 kelas III SDN Mojolangu 

3 Malang?  

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik berdasarkan 

pendekatan saintifik model discovery learning tema 7 subtema 3 kelas III 

SDN Mojolangu 3 Malang?  

3. Bagaimana kendala pelaksanaan pembelajaran tematik berdasarkan 

pendekatan saintifik model discovery learning tema 7 subtema 3 kelas III 

SDN Mojolangu 3 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tersusunlah tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran tematik berdasarkan pendekatan 

saintifik model discovery learning 7 subtema 3 kelas III SDN Mojolangu 3 

Malang. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik berdasarkan 

pendekatan saintifik model discovery learning tema 7 subtema 3 kelas III 

SDN Mojolangu 3 Malang. 
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3. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan pembelajaran tematik berdasarkan 

pendekatan saintifik model discovery learning pada pembelajaran tematik 

tema 7 subtema 3 kelas III SDN Mojolangu 3 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan 

bagi guru dalam memilihan dan pelaksanaan model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan materi pembelajaran. 

2. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan 

pendekatan dan model pembelajaran. 

 

E. Batasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian dan penafsiran terhadap 

judul skripsi yaitu “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Berdasarkan 

Pendekatan Saintifik Model Discovery Learning Tema 7 Subtema 3 Kelas III 

SDN Mojolangu 3 Malang”, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut. 

1. Analisis adalah kegiatan mengurai, membedakan, atau mengelompokkan 

kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitan maknanya. 

2. Pembelajaran tematik tema 7 (Energi dan Perubahannya) subtema 3 (Energi 

Alternatif) berisi tentang kegiatan pembelajaran yang mengaitkan pelajaran 

PPKn, Matematika, SBDP, Bahasa Indonesia, dan PJOK menjadi satu 
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subtema. Setiap subtema terdiri atas enam pembelajaran. Secara keseluruhan 

tema 7 ini membahas materi tentang sumber energi, hak dan kewajiban warga 

Negara, dan operasi penjumlahan bilangan ribuan. Penelitian dilakukan pada 

pembelajaran 5 dan 6, alasannya adalah waktu penelitian disesuaikan dengan 

pembelajaran yang berlangsung saat itu.  

3. Pendekatan saintifik proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan ketrampilannya melalui 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan.  

4. Model discovery learning yaitu model pembelajaran penemuan yang 

mengarahkan siswa untuk dapat menemukan sesuatu melalui proses 

pembelajaran dengan tujuan untuk menemukan pengertian, ciri-ciri, perbedaan 

maupun persamaan. 

 


