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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan berencana yang dimiliki 

semua masyarakat sebagai siswa di dalam dunia pendidikan yang tersusun secara 

sistematis untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar siswa aktif 

mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan tidak dapat 

dilaksanakan tanpa ada pengajaran, dan pengajaran tidak akan berarti jika tanpa 

diarahkan ke tujuan pendidikan. 

Konsep di dalam dunia pendidikan, siswa diartikan sebagai sekumpulan 

orang dengan berbagai ragam kualitas diri yang berbeda tetapi dengan adanya 

suatu proses pembelajaran peserta didik melakukan proses pembelajaran untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis sehingga dapat 

mewujudkan dan mengembangkan tujuan pendidikan nasional. Dalam era 

globalisasi pendidikan harus mampu mempertahankan budaya dan jati diri bangsa 

di tengah-tengah gencarnya gempuran beragam budaya dan peradaban bangsa 

lain. Sebagai sebuah negara yang kaya akan suku budaya yang beraneka ragam 

(heterogen), Indonesia harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan, cita-cita, dan 

impian. Pendidikan bukan semata-mata berfungsi sebagai alat penyalur 
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ilmupengetahuan, namun juga sebagai pendorong berkembangnya nilai-nilai luhur 

yang menjadi dasar berkembangnya watak yang baik.Watak yang baik itu antara 

lain berupa sikap jujur, adil, demokratis, disiplin, dan toleran. 

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas menjadi peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi 

faktor cerminan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang 

zaman. Kurikulum berubah menjadi hal yang wajar demi untuk peningkatan 

kualitas pendidikan dan dalam rangka mengikuti perubahan teknologi dan ilmu 

pengetahuan yang berkembang pesat. Kurikulum tidak mungkin berlaku 

sepanjang masa. Kurikulum memberikan arahan dan acuan serta target yang akan 

dicapai dalam proses mencerdaskan anak bangsa, dalam rangka menghadapi 

tantangan zaman yang komplek. 

Perkembangan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Kurikulum di 

Indonesia telah berkembang sangat pesat. Kurikulum lebih di orientasikan pada 

suatu dimensi-dimensi baru, pengembangan diri, era globalisasi dengan berbagai 

permasalahan, kurikulum yang ada di seluruh jenjang pendidikan telah banyak 

menggunakan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum 

merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus 

merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan 

jenjang pendidikan. 
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Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi 

muda Indonesia memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif dan afektif serta mampu berkonstribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sebagai 

negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan 

beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil 

apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka, kurikulum harus 

mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan 

individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri bangsa. 

Pengembangan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan didasarkan pada model kurikulum berbasis 

kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai dengan 

pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, 

keterampilan psikomotorik. Kurikulum 2013 pada proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum 2013 

harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip peserta didik 

berada pada posisi sentral dan aktif dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan pengembangan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut, selanjutnya dirumuskan 

tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu untuk membangun landasan bagi 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian 

luhur, berilmu, cakap, kritis. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang 

bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi 

spiritual, rasional, emosional, dan sosial, mengembangkan tanggung jawab 

sebagai warga negara, serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai 

warga negara supaya menjadi warga negara yang baik. Proses pembelajaran yang 

tepat melibatkan tiga kelompok utama yaitu: guru, siswa, dan materi pelajaran.  

Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas VII B SMP Negeri 1 

Surakarta pasti ada banyak masalah yang dihadapi guru dan siswa. Guru pada saat 

menerangkan materi yang begitu banyak siswa malas mendengarkan materi yang 

disampaikan. Siswa merasa bosan karena guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran terlalu monoton sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Kurangnya pemahaman guru terhadap tingkat pengetahuan masing-masing siswa. 

Sehingga dalam proses pembelajaran tersebut ada peserta didik yang sudah paham 

mengenai materi yang disampaikan dan ada juga peserta didik yang belum paham.  

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kurikulum 

sebelumnya dengan kurikulum 2013 yang sekarang digunakan ini telah 

mengalami banyak pergeseran dari yang semula berpusat pada guru sekarang 

menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, 

dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari maya menuju konteks dunia nyata, 

dari alat tunggal menuju multimedia, dari pemikiran faktual menuju kritis. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi paedagogie modern dalam 
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pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmiah (Scientific 

Approach). 

Pemahaman dan pelaksanaan Scientific Approach sangat penting dilakukan 

oleh guru sebagai tenaga pendidik dalam menerapkan suatu pendekatan ilmiah 

kepada siswa. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Kustartiningsih selaku 

guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII B SMP Negeri 1 

Surakarta siswa dalam proses pembelajaran di kelas sudah berjalan dengan baik, 

namun ada salah satu siswa pasif dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan adanya kurikulum 2013 ini maka setiap guru pelajaran harus menekankan 

pada suatu pendekatan ilmiah (Scientific Approach) agar siswa aktif dalam proses 

pembelajaran yang mencakup tiga ranah yaitu sikap, keterampilan dan 

pengetahuan.   

Pemerintah merancang kurikulum baru ini agar peserta didik dapat lebih 

mempunyai potensi dalam dunia pendidikan dan mengevaluasi kelemahan pada 

kurikulum yang sebelumnya. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 ini 

diambil dari sekolah-sekolah yang favorit yaitu pelaksanaannya dilakukan pada 

seluruh jenjang pendidikan yaitu kelas I, IV, VII, dan X. Dalam Kurikulum 2013 

ini berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya, bahwa dalam kurikulum 2013 ini 

menggunakan suatu konsep pendekatan ilmiah (Scientific Approach).  

Perubahan mengenai penerapan kurikulum yang baru dalam penerapan 

kurikulum lama materi disusun untuk memberikan pengetahuan siswa, 

pendekatan pada proses pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum lama siswa 

diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Tetapi, dengan adanya kurikulum 
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2013 ini penerapan mengenai perubahan dalam proses pembelajaran materi 

disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan. 

Kemudian mengenai pendekatan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 

berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan 

penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar. 

Pemahaman dan pelaksanaan Scientific Approach dalam pembelajaran 

sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, 

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Konsep pendekatan Scientific 

Approach juga dibagi dalam tiga model pembelajaran yaitu Discovery Learning, 

Problem Based Learning, Project Based Leraning. Dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat dipadankan dengan suatu 

proses ilmiah. Karena itu, dalam kurikulum 2013 menekankan dengan pendekatan 

ilmiah dalam proses pembelajaran. Konsep Scientific Approach dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diyakini sebagai suatu 

perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan peserta 

didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dipahami bahwa materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

yang disampaikan guru kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta harus berbasis pada 

fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika pada suatu pendekatan 

ilmiah. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menguasai 

pemahaman dan pelaksanaan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran pada 

kurikulum 2013. Oleh karena itu peneliti tertarik mengadakan penelitian 
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mengenai “Pemahaman dan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Melalui Scientific Approach Kurikulum 2013 di Kelas VII B 

SMP Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam penulisan karya 

ilmiah. Peneliti sebelum melakukan penelitian, harus mengetahui permasalahan 

yang ada. Dengan adanya suatu permasalahan yang jelas, maka proses 

pemecahannya akan terarah dan tersusun secara sistematis. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemahaman pihak terkait mengenai Scientific Approach dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan 

kuriklum 2013 yang digunakan di kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan Scientific Approach dalam proses pemblajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan kuriklum 2013 yang 

digunakan di kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan  

Menurut Sugiyono (2010:397), tujuan penelitian adalah “untuk menemukan, 

mengembangkan dan membuktikan pngetahuan”. Tujuan penelitian berupa 

jawaban terhadap permasalahan yangtelah dirumuskan. Berdasarkan latar 

belakang dan rumusan masalah di atas, maka tuuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui pemahaman pihak terkait mengenai Scientific Approach 

dalam proses    pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 

kurikulum 2013 yang digunakan  di kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Scientific Approach dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kurikulum 

2013 yang digunakan di kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Mendiskripsikan pemahaman dan pelaksanaan Scientific Approach dalam 

proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada 

kurikulum 2013 di kelas VII B SMP Negeri 1 Surakarta.  

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat digunakan untuk melakukan penelitian sejenis secara mendalam. 

b. Sumbangan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pemahaman dan 

pelaksanaan Scientific Approach dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2013 di kelas 

VII B SMP Negeri 1 Surakarta. 
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E. Daftar Istilah 

1. “Scientific Approach adalah proses pembelajaran yang dapat dipadankan 

dengan suatu proses pendekatan ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran” 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013:149-150). 

2. “Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran”(Hamalik, 2013:57). 

3. “Kurikulum adalah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari 

oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan”(Hamalik, 2013:16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


