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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Dengan demikian, bagaimana sederhananya peradaban suatu 

masayarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena 

itulah sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia, 

pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya (Tim 

Dosen FIP-IKIP Malang). Pendidikan mempunyai peranan penting sebagai wahana 

untuk menghantar  peserta didik mencapai kebahagiaan, yaitu dengan jalan 

membantu mereka meningkatkan kualitas hubungannya dengan dirinya, 

lingkungannya, dan Tuhannya.  

Pendidikan selalu mengalami perubahan dan yang terjadi adalah pergantian 

kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Dalam rangka menerapkan pendidikan 

yang bermutu, pemerintah telah menetapkan kurikulum tahun 2013 untuk diterapkan 

pada sekolah/ madrasah. Penerapan kurikulum ini tentu dilakukan secara bertahap. 

Ada banyak komponen yang melekat pada kurikulum tahun 2013 ini. Hal yang paling 

menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajarannya. Guru selama ini masih 

memahami dan menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran kurikulum 

sebelumnya. Hal ini perlu ada perubahan mindset dari metodologi pembelajaran pola 
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lama menuju pada metodologi pembelajaran pola baru sesuai yang diterapkan pada 

kurikulum Tahun 2013.  

Guru yang baik adalah guru yang mau menerima perubahan, melakukan 

petumbuhan, dan perkembangan dalam dunia pendidikan. Dalam perubahan 

kurikulum ini guru dituntut harus professional dan diharapkan untuk mampu 

merancang proses pembelajaran yang 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 yang 

“ditemukan”.  

 Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pembelajaran tematik 

pada kurikulum 2013 yakni diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 

Hal ini dibahas pada materi diklat guru yang dikeluarkan kemendikbud tahun 2013, 

tertulis bahwa berdasarkan kurikulum 2013, pembelajaran menekankan pada dimensi 

pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik, dan 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal. 

Yang dimaksudkan Pendekatan saintifik diberikan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami materi dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah, oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui 

observasi, dan bukan hanya diberitahu  (modul Diklat Kurikulum 2013). 
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Pembelajaran tematik menurut Depdiknas (dalam Trianto, 2010) adalah 

sebagai pendekatan pembelajaran termasuk salah satu tipe dari pada model 

pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pendekatan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Trianto (2010: 56) menyatakan bahwa pembelajaran tematik atau yang 

biasanya disebut dengan pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran 

yang memperhatikan dan menyesuaikan pemberian konsep sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak dimana dalam pembelajaran tersebut diawali dengan suatu pokok 

bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain yang dilakukan 

secara spontan ataupun direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih. 

Kenyataan dilapangan khususnya di SD Negeri Mojolangu 2 Malang, 

berdasarkan wawancara pada saat observasi awal pada guru kelas IV bahwasannya 

guru sudah mulai menggunakan pendekatan saintifik pada saat awal kurikulum 2013 

pada tahun ajaran 2013-2014 dan  tepatnya pada semester 1.  Dikeluarkan sebagai uji 

coba, tetapi belum semua guru menerapkan pendekatan saintifik ini, hanya beberapa 

guru yang menerapkan pendekatan saintifik ini yaitu pada guru kelas 1,4 dan 6. Pada 

saat awal observasi saya melihat bahwa guru sudah menerapkan pendekatan saintifik 

dikelas, pada saat pembelajaran murid-murid sudah terbiasa mencari masalah sendiri 

dari buku, jadi yang terlihat dominan dikelas adalah murid yang selalu bertanya 

kepada guru tentang apa yang dipelajari saat itu, dan artinya murid tanggap dengan 

apa yang diterapkan di kelas tersebut. Pada saat pembelajaran di dalam kelas, guru 
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hanya sebagai fasilitator, contohnya pada saat peserta didik merasa kesulitan 

memahami pembelajaran dikelas, guru wajib membantu meluruskan pembelajaran 

yang kurang dimengerti siswa. Kenyataan yang saya temukan di lapangan sehingga 

saya tertarik untuk  melakukan analisis. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sebuah kajian mendalam 

tentang penerapan pendekatan saintifik melalui penelitian yang berjudul ”Analisis 

Penerapan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tema 7 Subtema 3 kelas IV SDN 

Mojolangu 2 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam penerapan pendekatan santifik 

yang telah diuraikan pada latar di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pendekatan sa?intifik pada pembelajaran Tema  7 

Subtema 3 Kelas IV SDN Mojolangu 2? 

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran Tema 

7 Subtema 3 Kelas IV SDN Mojolangu 2? 

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran Tema 7 Subtema 3 Kelas IV SDN Mojolangu 2? 

4. Solusi apa yang di gunakan dalam menghadapi kendala-kendala pada saat 

penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran Tema 7 Subtema 3 Kelas IV 

SDN Mojolangu 2? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran 

Tema 7 subtema 3 SDN Mojolangu 2 

2. Mengetahui pelaksanaan penerapkan pendekatan saintifik pada pembelajaran 

Tema 7 subtema 3 SDN Mojolangu 2 

3. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama penerapan 

pendekatan saintifik pada pembelajaran Tema 7 Subtema 3 Kelas IV SDN 

Mojolangu 2 

4. Mengetahui solusi yang digunakan dalam menghadapi kendala-kendala pada saat 

penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran Tema 7 Subtema 3 Kelas IV 

SDN Mojolangu 2 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan laporan Skripsi ini dikemukakan beberapa manfaat, yaitu  manfaat 

Teoritis dan manfaat Praktis: 

a. Manfaat secara Teoritis 
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Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap 

penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran dikelas, terutama dalam 

peningkatan hasil belajar siswa. 

 

b. Manfaat secara Praktis 

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai gambaran untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

penerapan pendekatan saintifik serta diharapkan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan peneliti tentang pendekatan saintifik 

2. Bagi guru, yaitu dapat meningkatkan kinerja guru dan juga sebagai acuan agar 

semakin baik dalam menerapkan pendekatan saintifik 

3. Bagi siswa, diharapkan siswa dapat mengembangkan pengetahuan, kreatifitas, dan 

pemahaman dalam pembelajaran 

 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada : 

1. Penerapan pendekatan saintifik yang dimaksud adalah pada pembelajaran tematik 

dan dikhususkan dalam pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 2 dan 

pembelajaran 3 kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang 

2. Pembelajaran yang diamati pada tema 7 subtema 3 dan pengamatan hanya 

berfokus pada bagaimana guru menerapkan pendekatan tersebut pada 

pembelajaran di kelas 
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3. Penelitian pada pendekatan saintifik ini berfokus pada komponen 5M yaitu:       

(a) mengamati (b) menanya (c) menalar (d) mencoba (e) mengkomunikasikan 

 

 

 

1.6 Definisi Istilah 

Sebagai upaya menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, berikut disajikan 

batasan beberapa istilah. 

1. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu 

untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dengan pengalaman 

kehidupan nyata sehari-hari siswa-siswi, sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna bagi mereka. (Trianto, 2007: 6) 

2. Pendekatan scientific adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai etnik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan” (Hosnan, 2013: 34).  

 

 




