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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini merupakan pembahasan awal dalam penelitian skripsi yang 

yang berjudul “Strategi Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Meningkatkan 

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa di SMP Negeri 5 Malang”. Pada bab ini 

terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan yang tersusun secara 

sistematis : yaitu (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) Batasan 

Masalah, (4) Tujuan Penilitian, (5) Manfaat Penelitian, dan (6) Penegasan Istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aspek fundamental dan substansial dalam upaya peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) suatu bangsa adalah pendidikan. Melalui 

pendidikan generasi muda di Indonesia dipersiapkan menjadi SDM yang 

produktif di masa yang akan datang. Pendidikan di Indonesia sendiri saat ini 

menggunakan Kurikulum 2013 yang merupakan Kurikulum berbasis proses 

pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal untuk meningkatkan 

kreativitas peserta didik. Salah satu pembelajaran yang diamanatkan oleh 

Kurikulum 2013 yang dapat mencapai tujuan tersebut adalah pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach).   

Permendikbud RI No.58 Tahun 2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur 

Kurikulum menjelaskan bahwa pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 

adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dan ingin 

menekankan pola pikir sebagai berikut : 
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1. Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta 

didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari dan 

gaya belajarnya (learning style) untuk memiliki kompetensi yang sama; 

2. Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-

masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);  

3. Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat 

menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi 

serta diperoleh melalui internet);    

4. Penguatan pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif 

mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik);  

5. Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);  

6. Penguatan pembelajaran berbasis multimedia;  

7. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal dengan tetap 

memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap 

peserta didik; 

8. Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidisciplines); 

9. Penguatan pola pembelajaran kritis. (Permendikbud RI No.58 Tahun 

2014 tentang Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum) 

Permendikbud RI No.58 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum juncto Permendikbud RI No.103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa pendekatan 

saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan merupakan pengorganisasian 
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pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran, yaitu : (1) 

mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan informasi/mencoba; (4) 

menalar/mengasosiasi, dan (5) mengkomunikasikan. 

Kurikulum 2013 memiliki Kompetensi Inti (KI) yang terdiri dari (a) 

Kompetensi Inti sikap spiritual; (b) Kompetensi Inti sikap sosial; (c) Kompetensi 

Inti pengetahuan; dan (d) Kompetensi Inti keterampilan. Hal ini sejalan dengan 

materi pembelajaran atau bahan ajar (instructional materials) Pendidikan 

Kewarganegaraan yang secara garis besar terdiri atas pengetahuan,sikap dan 

ketrampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan. Secara terperinci materi pembelajaran terdiri atas materi yang 

bersifat pengetahuan (fakta, konsep, preposisi, prinsip, teori) materi bersifat 

ketrampilan (tatacara,prosedur) dan materi yang bersifat nilai. (Winarno, 

2014:25). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konsteks proses 

reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi masyarakat madani sebagai 

tatanan ideal sosial-kultural, pendidikan kewarganegaraan (civic education) 

menurut Winataputra (dalam Winarno,2012:12) secara umum memiliki visi 

formal-pedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks 

pendidikan formal, sedangkan misi yang diemban adalah sosio-pedagogis, sosio-

kultural dan substantive-akademis. 

Warga negara sebagai seorang warga adalah anggota resmi dalam 

masyarakat yang memiliki seperangkat karakter, perilaku dan sikap yang muncul 
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dari sifat keanggotaannya tersebut. Pembentukan pribadi warga negara dalam 

rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran, dan tanggung 

jawabnya sebagai warga negara dapat dilakukan melalui Citizhenship Education 

yang mencakup pendidikan informal dan non formal sedangkan Civic Education 

mencakup pendidikan formal di lembaga sekolah dan universitas.. Dalam jalur 

pendidikan formal Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) adalah sebuah 

mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda. 

Dalam pendidikan kewarganegaraan yang menjadi jantung dan benang 

emas yang mengikat unsur-unsur dalam membangun tatanan yang koheren dari 

semua sub sistem pendidikan kewarganegaraan adalah tiga komponen utama, 

yaitu : pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan 

kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarganegaraan (civic 

dispositions).(Branson, 1999:8). yang seharusnya dikuasai oleh setiap individu 

sebagai warga negara.  

Tiga kompetensi warga negara tersebut sejalan pula dengan tiga komponen 

pembentukan pribadi warga negara, yaitu warga negara yang memiliki 

pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang 

percaya diri (civic confident), warga negara yang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic 

competence), warga negara yang memiliki sikap dan ketrampilan 

kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment) 

dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan 
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ketrampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik 

(smart and good citizenship). (Winataputra dalam Winarno, 2014:27). 

Tiga kompetensi kewarganegaraan dikembangkan dalam pendidikan 

kewarganegaraan sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai dan dimiliki oleh 

warga negara muda atau siswa guna menciptakan warga negara yang memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kewarganegaraan, sehingga diharapkan 

menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Keberhasilan mencapai tujuan dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kaitan erat dengan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan saintifik dalam 

meningkatkan kompetensi kewarganagaraan siswa. 

Warga negara muda yang di didik melalui pendidikan formal di sekolah 

adalah para siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Siswa pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai warga negara muda ini 

perlu memiliki 3 (tiga) kompetensi kewarganegaraan tersebut sebagai bagian dari 

mewujudkan tujuan kurikulum 2013 yang dinyatakan dalam Permendikbud no.58 

tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah, yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMPN 5 Malang, 

pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMPN 5 Malang telah menerapkan K13 dan 
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menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Discovery 

Learning (DL) dan Problem Based Learning (PBL) yang tercantum dalam 

Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP) untuk seluruh kelas VIII (delapan). 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul : “Strategi 

Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Meningkatkan Kompetensi 

Kewarganegaraan Siswa Di SMP Negeri 5 Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana strategi implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan 

kompetensi kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 5 Malang?. 

1.2.2 Apa faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi pendekatan 

saintifik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMP 

Negeri 5 Malang?. 

1.2.3 Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan yang muncul dari 

implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 5 Malang?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan presepsi ataupun pembahasan yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah, penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII 
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(delapan) di SMP Negeri 5 Malang dan peneliti berusaha untuk menggali 

pendekatan pembelajaran saintifik yang digunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan 3 (tiga) 

kompetensi kewarganegaraan, yaitu : civic knowledge (pengetahuan 

kewarganegaraan), civic skills (ketrampilan kewarganegaraan) dan civic 

disposition (watak-watak kewarganegaraan) siswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi implementasi pendekatan 

saintifik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMP 

Negeri 5 Malang. 

1.4.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor 

penghambat dari implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan 

kompetensi kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 5 Malang. 

1.4.3 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi dalam mengatasi hambatan 

yang muncul sebagai akibat implementasi pendekatan saintifik dalam 

meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 5 

Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wahana bagi peneliti dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan berfikir kritis, 

sistematis serta produktif, khususnya terkait dengan penelitian strategi 

implementasi pendekatan saintifik dalam meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan siswa di SMP Negeri 5 Malang. 

1.5.2 Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi sekolah, 

khususnya SMP Negeri 5 Malang dalam implementasi pendekatan 

pembelajaran saintifik untuk meningkatkan kompetensi siswanya. 

1.5.3 Bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Civic Hukum) 

Dapat memberikan dorongan untuk melakukan hal yang baik dalam 

pendidikan formal dalam membangun kompetensi kewarganegaraan siswa 

melalui pendekatan pembelajaran saintifik di sekolah. 

1.5.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi penelitian berikutnya, baik 

pengetahuan secara teoritis maupun sacara praktis tentang pendekatan 

pembelajar saintifik dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan di 

salah satu sekolah menengah pertama untuk meningkatkan pendidikan di 

Kota Malang. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi 

pemahaman atau salah persepsi mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam 

skripsi. Maka definisi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Strategi 

a. Pengertian Umum 

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. 

b. Pengertian Khusus 

Strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan 

guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan. Strategi 

mencerminkan pengetahuan mengenai bagaimana, kapan dan dimana tujuan 

yang akan dicapai (Arianto.2007.http://strategika.wordpress.com, diakses 10 

November 2016) 

Dalam penelitian ini strategi yang dimaksud adalah rencana tentang 

serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun 

tidak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. 

1.6.2 Implementasi 

Implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme 

suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan 
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sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. 

Implementasi kurikulum merupakan proses untuk melaksanakan ide, 

program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat 

menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum 

pendekatan-pendekatanya ditekankan  pada proses. (Kirana. 2010. http://cenil119. 

blogspot.co.id, diakses 11 November 2016) 

Dalam  penelitian ini implementasi yang di maksud adalah adalah suatu 

proses yang digunakan untuk menstransfer ide, gagasan, program atau harapan-

harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum dengan desain (tertulis) agar 

dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. 

1.6.3 Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran 

yang digunakan dalam kurikulum 2013. Sebagaimana dijelaskan dalam 

Permendikbud No.103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan 

Menengah, yaitu pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan, 

merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi 

proses pembelajaran; (a) mengamati; (b) menanya; (c) mengumpulkan 

informasi/mencoba; (d) menalar/mengasosiasi; (e) mengkomunikasikan. 

 

 

http://cenil119/
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1.6.4. Kompetensi Kewarganegaraan 

Kompetensi Kewarganegaraan dalam The National Standards for Civics 

and Government (Center for Civic Education, 1994) dalam (Branson,1999:8) telah 

mengidentifikasi tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan, yaitu : (1) 

Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge), (2) Kecakapan 

Kewarganegaraan (civic skills), dan (3) Watak-watak Kewarganegaraan (civic 

dispositions). Selanjutnya Udin S.Winataputra (dalam Winarno,2012:26) 

menjelaskan bahwa ; (1) civic knowledge, adalah pengetahuan dan wawasan 

kewarganegaraan; (2) civic dispositions, adalah nilai, komitmen, dan sikap 

kewargaengaraan; dan (3) civic skills, adalah perangkat ketrampilan intelektual, 

sosial, personal kewarganegaraan yang seharusnya dikuasai oleh setiap individu 

warga negara. 

 

 

 

 

 

 

 


