
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan fokus penelitian. Berikut uraian selengkapnya.  

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang menyeluruh dan kompleks. 

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS pasal 3, yakni pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mendiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Loeloek Endah, dkk, 2013;10). 

Berkaitan dngan tujuan pendidikan diatas, maka diperlukannya kurikulum. 

Sisdiknas (2013) menjelaskan, “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelengaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.” Kurikulum memiliki peran yang vital bagi perkembangan 

bangsa, dapat dipahami betapa pentingnya usaha mengembangkan kurikulum 

yang mencerdaskan bangsa dibutuhkan kurikulum yang sesuai dan tepat untuk 

mengantisipasi kebutuhan dunia pendidikan yang berientasi masa depan.  

Pengembangan kurikulum adalah proses yang tidak henti-hentinya, yang 

harus dilakukan secara kontinu. Jika tidak, maka kurikulum menjadi usang. 

Semakin cepat perubahan dalam masyarakat, semakin diperlukan penyesuaian 

kurikulum. Nasution S (2011) berpendapat. Mengubah kurikulum bukanlah 
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pekerjaan yang mudah. Praktek pendidikan di sekolah senantiasa jauh ketinggalan 

apabila dibandingkan dengan teori kurikulum. Bukan suatu yang aneh, bila suatu 

teori kurikulum baru menjadi kenyataan setelah 50 sampai 75 tahun kemudian. 

Kelambanan ini terjadi karena antara lain karena guru-guru banyak yang lebih 

ingin berpegang pada yang telah ada, merasa lebih aman dengan praktik-praktik 

rutin dan tradisional daripada mencoba hal-hal baru, yang memerlukan pemikiran 

dan usaha yang lebih banyak dan ada kalanya menuntut perubahan pada diri guru 

itu sendiri. Oleh sebabnya, maka kurikulumm masih banyak diartikan sebagai 

sejumlah mata pelajaran yang harus disampaikan kepada anak.  

Dengan berjalannya waktu kurikulum juga berkembang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Sehingga muncullah kurikulum baru yaitu kurikulum  

2013. Kemendikbud (2013) menjelaskan bahwa kurikulum 2013 adalah 

kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan 

Abad 21, kompetensi yang diharapkan dari seorang lulusan SD atau MI 

dirumuskan agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir dan tindak yang 

produktif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkrit. Kemampuan tersebut 

diperjelas dalam kompetensi inti yang salah satunya adalah menyajikan 

pengetahuan dalam bahasa yang jelas, logis, sistematis, dalam karya yang estetis, 

atau dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, beriman, dan 

berakhlak mulia. 

Kurikulum 2013 merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya yang 

disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan perkembangan zaman yang ada 

sekarang. Isi dan konten kurikulum lebih ditekankan pada pendidikan karakter 

terutama di tingkat dasar dan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan 
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tingkat perkembangan usia anak dari jenjang dasar sampai jenjang tinggi. Adanya 

pergantian kurikulum ini juga adanya perubahan elemen dalam kurikulum tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi empat standar yaitu Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi dan Standar Penilaian.  

Berdasarkan perubahan Standar Proses pada kurikulum 2013, pelaksanaan 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk SD dengan tematik terpadu dan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 ditekankan pada 

pelaksanaan pendekatan saintifik (scientific approach). Tematik terpadu 

merupakan pengintegrasian beberapa mata pelajaran menjadi satu mata pelajaran 

sehingga tidak tampak adanya keterpisahan antara mata pelajaran satu dengan 

yang lain disesuaikan dengan tema dan sub tema.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang agar peserta didik secara aktif memahami konsep atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep atau 

prinsip yang ditemukan. Pendekatan ini bermaksud untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik bahwa informasi bisa berasal darimana saja, 

kapan saja. Karena itu pembelajaran yang tercipta diarahkan untuk mendorong 

peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber, bukan hanya diberi tahu.  

Penelitian membuktikan bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi 

informasi dari guru sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman 

kontekstual sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, 

retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan 
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perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50-70 persen. Proses pembelajaran 

dengan berbasis pendekatan ilmiah harus dipandu dengan kaidah-kaidah 

pendekatan ilmiah. getahuan peserta didik. Hal ini bermaksud untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami, berbagai materi 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah, informasi bisa berasal darimana saja, 

tidak hanya tergantung pada informasi guru. Oleh karena itu kondisi pembelaaran 

diharapkan tercipta untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari 

berbagai sumber observasi bukan diberi tahu (Modul Diklat Kurikulum 2013) 

Penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan pendekatan saintifik 

sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Devi Novita Sari dengan judul “ 

Implementasi Pendekatan Saintifik  dalam Pembelajaran Kelas 2 SDN 

Pandanwangi 4 Malang”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah, 

disimpulkan bahwa kegiatan mengkomunikasikan belum dapat diterapkan secara 

maksimal. Hasil analisis menunjukkan kegiatan mengkomunikasikan mempunyai 

skor terendah baik dalam RPP maupun pelaksanaan pembelajaran. 

 Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Devi Nofita Sari lebih 

difokuskan pada cara implementasi pendekatan saintifik. Dan penelitian yang 

sekarang akan lebih difokuskan untuk meneliti pelaksanaan pendekatan saintifik.  

Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014-2015 masih belum diterapkan di 

seluruh SD yang ada di Kecamatan Karangploso, hanya di 3 Sekolah Dasar yang 

ada di Kecamatan Karangploso. Pendekatan saintifik belum diterapkan secara 

menyeluruh di SDN Tawangargo 1 Karangploso, khususnya di kelas 5. Ada 

beberapa kendala yang dialami oleh guru kelas dalam pelaksanaanya. Guru kelas 

membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP, tetapi dari hasil observasi 
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yang peneliti lakukan guru belum bisa melaksanakan pendekatan sintifik sesuai 

dengan RPP yang telah dibuat. Guru juga belum melaksanakan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik secara urut atau belum sesuai dengan sintak 

pendekatan saintifik. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis pelaksanaan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik kelas V di SDN Tawangargo 1 

Karangploso Kabupaten Malang.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Melihat permasalahan di atas, amak rumusan masalah yang diambil adalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik 

kelas V tema 1 subtema 1 di SDN Tawangargo 1 Karangploso Kabupaten 

Malang? 

2. Apakah hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran tematik kelas V tema 1 subtema 1 di SDN Tawangargo 1 

Karangploso Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana solusi atau upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik kelas V tema 1 subtema 1di 

SDN Tawangargo 1 Karangploso Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu : 

1. Mengetahui pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik 

kelas V tema 1 subtema 1 di SDN Tawangargo 1 Karangploso Kabupaten 

Malang. 
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2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran tematik kelas V tema 1 subtema 1 di SDN Tawangargo 1 

Karangploso Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui solusi atau upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik kelas V tema 1 subtema 1 di 

SDN Tawangargo 1 Karangploso Kabupaten Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

baru kepada sekolah yang akan mengimplementasikan Kurikulum 2013, 

menginformasikam kepada lapisan masyarakat tentang potret kehidupan 

kekinian, sebagai bahan refleksi guru dalam meningkatkan 

kompetensinya, untuk pemerintah sebagai bahan refleksi dan perbaikan 

pendidikan kedepannya, memperkaya kepustakaan ilmiah tentang 

pelaksanaankurikulum 2013. 

1. Bagi sekolah  

Penelitian ini digunakan sebagai acuan kepala sekolah untuk melakukan 

penilaian terhadap guru-guru dalam memperbaiki kinerja guru tersebut saat 

pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran  

2. Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan pandangan dn sebagai acuan guru jika pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru belum sepenuhnya terlaksana supaya 

bisa lebih baik kedepannya dan lebih menyempurnakan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan benar.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti selanjutnya, karena dengan 

adanya laporan ini bisa dijadikan referensi dan untuk lebih lanjut 

memperbaiki penelitian ini di masa depan.  

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional ada untuk menjelaskan maksud dan tuuan penelitian. 

Penegasan istilah yang terdapat dalam variable penelitian yaitu: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(Kamus Besar Bahasa indonesia, 2008;45) 

2. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan menekankan keaktifan peserta didik mencari tahu 

sendiri dan memecahkan masalah melalui sikap ilmiah, ada lima tahapan 

yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomuniksikan 

temuan pengetahuan/informasi dari berbagai sumber (Lazim, 2013;1) 

3. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan antara berbagai bidang studi dalam rangka mengembangkan 

kemampuan anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak 

sehingga anak bisa memperoleh pengalaman bermakna (Abdul Majid, 

2014;86-87) 

 


