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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Undang-undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran yang diberikan harus 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang 

termuat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab V pasal 12 ayat 1 b bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan 

pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. 

Pada usia Sekolah Dasar (SD) misalnya, pembelajaran yang disajikan 

adalah pembelajaran tematik khususnya untuk siswa kelas IV. Mamik (2009: 133) 

menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap pembelajaran, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Sedangkan Trianto (2011: 

139) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. 

Seiring dengan adanya perubahan Kurikulum di tahun 2013, pembelajaran 

tematik pun tidak hanya diberikan untuk siswa kelas rendah saja, melainkan juga 

diberikan kepada para siswa di kelas tinggi. Salah satu kelas yang diujicobakan 
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untuk menerapkan Kurikulum 2013 adalah kelas IV. Jika pada kurikulum 

sebelumnya pembelajaran yang dilaksanakan di kelas IV menggunakan 

pendekatan mata pelajaran, maka pada Kurikulum 2013 ini, pelaksanaan 

pembelajaran di kelas IV di sajikan dengan pembelajaran tematik integratif. 

Kemendikbud (2013: 192) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu dimana 

pembelajaran tersebut menggunakan tema sebagai pemersatu yang memadukan 

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

peserta didik melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dikuasai. 

Berbeda dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan sebelumnya, 

dalam pembelajaran tematik integratif ini siswa sudah tidak mempelajari sesuatu 

berdasarkan pada mata pelajaran melainkan berdasarkan pada tema, sehingga 

siswa tidak menyadari adanya pergantian mata pelajaran pada setiap tema yang 

dibahas. Di samping penggunaan pembelajaran tematik integratif, dalam 

Kurikulum 2013 ini pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan 

saintifik. 

Yunus (2014: 127) mendefinisikan pendekatan saintifik sebagai model 

pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang 

diorientasikan guna membina kemampuan siswa memecahkan masalah melalui 

serangkaian aktivitas inkuiri yang menuntut kemampuan berpikir kritis, berpikir 

kreatif, dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa. 

Penggunaan pendekatan ini dalam pembelajaran harus berdasarkan pada 
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ketentuan–ketentuan ilmiah yang meliputi aktivitas mengamati, menanya, 

menalar,  mencoba, dan membentuk jejaring. 

  Kurikulum 2013 ini, menggunakan Pembelajaran Tematik Integratif 

dengan Pendekatan Saintifik. Pembelajaran Tematik Integratif merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran kedalam sebuah tema tertentu. Pendekatan saintifik 

ini,dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam hal 

mengenal, kemudian memahami berbagai materi untuk mendapat informasi. 

Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat berpikir dengan 

menyeluruh tanpa terpisah-pisah. Pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai 

dengan ciri-ciri dari pembelajaran tematik integratif seperti pembelajaran sudah 

berpusat pada siswa dan pemisahan antar mata pelajaran sudah jelas. Seorang 

guru juga telah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik tentu 

dalam hal ini dapat dilihat misalnya mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

membentuk jejaring. 

Terkait dengan paparan tersebut bahwa pembelajaran saintifik sesuatu hal 

yang dapat dipahami oleh seseorang misalnya seorang guru memberikan mata 

pelajaran kepada siswa dan untuk memahami karakter siswa, guru harus 

melakukan penalaran terlebih dahulu terkait dengan perilaku siswa tersebut. 

Ahmadi dan Amri (2014) menyatakan dalam buku Pengembangan dan 

Model Pembelajaran Tematik Integratif bahwa membutuhkan waktu lama untuk 

mengubah pemahaman yang sudah terbiasa dengan bidang studi dan harus 

mengubahnya dengan pendekatan tematik integratif. Selain ketidaksiapan dari 

pihak guru, ketidaksiapan juga dialami oleh siswa sendiri seperti yang dilansir 
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dalam edukasi. Adanya pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan 

saintifik ini memaksa guru untuk mengubah cara mengajar, yang awalnya 

menyajikan pembelajaran yang tradisional seperti ceramah, menjadi lebih variatif 

dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran harus berpusat pada siswa dan siswa 

harus mengkonstruksikan sendiri pengetahuan siswa, dan ketersediaan sarana dan 

prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pembelajaran dengan Kurikulum 2013 

juga perlu diperhatikan. Salah satu sarana penting dalan pembelajaran adalah buku 

pegangan guru dan siswa sebagai buku pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Berdasarkan observasi dan wawancara pra penelitian pada  yang telah 

dilakukan oleh peneliti, SDN Mojorejo 01 Batu telah ditunjuk sebagai salah satu 

sekolah yang telah menerapkan pembelajaran dengan Kurikulum 2013 yang 

dimulai pada tahun ajaran 2013/2014. Sebelum melaksanakan pembelajaran 

dengan Kurikulum 2013 ini, pihak sekolah khususnya kepala sekolah serta guru 

kelas I dan IV telah melaksanakan persiapan dengan mengikuti berbagai pelatihan 

yang terkait dengan penerapan Kurikulum 2013 ini. Sesuai dengan Kurikulum 

yang digunakan, pembelajaran dikelas IV SDN Mojorejo 01 Batu menggunakan 

pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran 

tematik integratif dengan pendekatan saintifik dikelas IV SDN Mojorejo 01 Batu 

terbilang sederhana karena belum dilaksanakan secara maksimal. 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait judul “Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik Integratif dengan Pendekatan Saintifik di kelas IV SD Negeri Mojorejo 

01 Batu”. Peneliti akan mengkaji Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif 
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dengan Pendekatan Saintifik yang mencakup aktivitas–aktivitas ilmiah seperti 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring serta kendala–

kendala yang dihadapai guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif 

dengan Pendekatan Saintifik ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan dalam bentuk 

rumusan malah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan Pembelajaran Tematik Integratif dengan 

Pendekatan Saintifik Kelas IV SDN Mojorejo 01 Batu? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif dengan 

Pendekatan Saintifik Kelas IV SDN Mojorejo 01 Batu? 

3. Bagaimanakah Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Integratif  dengan  Pendekatan Saintifik Kelas IV SDN Mojorejo 01 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keberhasilan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif dengan 

Pendekatan Saintifik pada siswa kelas IV di SDN Mojorejo 01 Batu. 

1. Ingin mengetahui bagaimanakah Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik Integratif dengan Pendekatan Saintifik Kelas IV SDN Mojorejo 01 

Batu. 

2. Ingin mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif 

dengan Pendekatan Saintifik Kelas IV SDN Mojorejo 01 Batu. 
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3. Ingin mengetahui bagaimanakah Kendala serta Solusi dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Tematik Integratif dengan Pendekatan Saintifik kelas IV SDN 

Mojorejo 01 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya perkembangan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Guru 

Masukan bagi guru sebagai fasilitator yang baik untuk menambah 

pengetahuan dalam rangka menyempurnakan Penerapan Pembelajaran Tematik 

Integratif dengan Pendekatan Saintifik. 

2. Bagi peserta didik  

 Dari pendekatan yang di terapkan oleh guru siswa mampu memahami 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

3. Bagi sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang  bermanfaat 

bagi sekolah, terutama dalam rangka perbaikan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

 

E. Defisini Istilah 

  Pelaksanaan penelitian yang berjudul “ Analisis pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif dengan pendekatan saintifik Kelas IV SDN Mojorejo 01 Batu” 
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peneliti perlu memberikan definisi istilah agar tidak terjadi kesalah terhadap 

penelitiana ini. Adapun definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran meliputi rencana pembelajaran, proses

pembelajaran, serta mekanisme penilaian (Mulyasa, 2014: 9)

2. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran kedalam

berbagai tema (Majid, 2014: 49)

3. Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung

oleh kurikulum 2013 yang aktivitasnya meliputi aktivitas mengamati,

menanya, menalar, mencoba dan membentuk jejaring.


