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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam mata pelajaran ekonomi kelas X 

IPS di SMA Negeri 3 Pati tahun pelajaran 2014/2015. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan desain 

studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini kepala sekolah, guru ekonomi, dan 

siswa kelas X IPS. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data model alir meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data triangulasi 

yaitu triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian ini didapat bahwa dalam 

mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki kendala 

saat kegiatan menanya dan mencoba. Dalam kegiatan menanya dari 33 siswa yang 

aktif mencapai 20 siswa, sedangkan yang 13 hanya diam dan mendengarkan saja, ini 

dikarenakan kurangnya keberanian siswamengajukan pertanyaan, kurangnya 

motivasi guru, siswa banyak yang ramai sendiri dan guru kurang tegas. Kegiatan 

mencoba dari 33 siswa yang aktif mencapai 27 siswa, sedangkan yang 6 siswa hanya 

menunggu teman kelompoknya mengerjakan sedangkan guru hanya mendiamkan 

atau kurang tegas, siswa berbicara sendiri dengan temannya yang tidak aktif dalam 

kegiatan mencoba. Dari kendala tersebut, untuk kegiatan menanya guru harus 

menegur anak didiknya saat siswa ramai sendiri, memotivasi peserta didik untuk 

menumbuhkan rasa keingintahuannya terhadap apa yang mereka amati, misalnya 

menampilkan gambar yang lebih menarik kemudian rasa keingintahuan siswa itu 

muncul dan bertanya. Kegiatan mencoba guru harus lebih keanaknya, jika ada yang 

tidak aktif dalam kelompok harus ditegur agar siswa tersebut ikut berpartisipasi dan 

mengantisipasi kelompok dalam jumlah anggota yang banyak, sehingga 

pembelajaran berjalan dengan lancar karena siswa berperan aktif dalam semua 

kegiatan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peniliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran telah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan berjalan dengan baik meskipun ada 

beberapa hambatan saat proses pembelajaran yaitu pada saat kegiatan menanya dan 

mencoba yang di dalam kegiatannya ada beberapa kendala. Selain itu guru kurang 

tegas dalam menyikapi anak didiknya. 

 

Kata kunci:pembelajaran, pendekatan saintifik,mata pelajaran ekonomi. 

 



PENDAHULUAN 

 

Pendidikan memegang peran yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan kehidupan negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan sarana 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia.Kurikulum 2013 adalah kurikulum pengganti KTSP yang dicita-citakan 

mampu menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik dan sesuai dengan kondisi 

saat ini. Dalam pendidikan, terjadi suatu proses pembelajaran. Pembelajaran di 

sekolah merupakan salah satu upaya melengkapi diri dengan pendidikan.Menurut 

Sutikno (2013:31) tentang pembelajaran sebagai berikut: 

“Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik 

untuk anak didik agar terjadi proses belajar pada masing-masing 

diri anak didik yang di dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan, mengembangkan metode dan juga lebih 

menekankan pada cara-cara untuk mengorganisasikan materi 

pelajaran, menyampaikan materi pelajaran dan mengelola 

pembelajaran”. 

 

 Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu: guru, siswa, kurikulum, lingkungan, dana, sarana dan 

prasarana. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran yang digunakan 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik (scientific approach). 

Menurut Hosnan (2014:34) mengenai pembelajaran saintifik yaitu sebagai berikut: 

“Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang 

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 mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip 

yang ditemukan”. 

 

. Peneliti melaksanakan tahap awal dengan wawancara kepada Ibu Anik 

selaku guru mata pelajaran ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 3 Pati, yang 

menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran dengan pendekatan scientific 

approach peserta didik sebagian sudah aktif, tetapi terdapat beberapa peserta didik 



yang masih kurang aktif.Dalam pembelajaran ini diharapkan siswa memiliki 

kompetensi yang seimbang antara attitude (sikap), skill (keterampilan), dan 

knowledge (pengetahuan) yang jauh lebih dari sebelumnya, di samping itu hasil 

belajarnya diharapkan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif melalui penguatan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang 

terintegrasi. 

Mengingat bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik kaitannya 

dengan pelaksanaan kurikulum 2013, maka dalam penerapannya perlu diperhatikan 

di sekolah tersebut serta kendala-kendala yang dialami oleh guru dapat diketahui 

dan dicari solusinya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimanaimplementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik (scientific 

approach) dalam mata pelajaran ekonomi kelas X IPS di SMA Negeri 3 Pati tahun 

ajaran 2014/2015. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan desain studi kasus.Studi kasus merupakanpenelitian yang difokuskan pada satu 

fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan 

fenomena-fenomena lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pati. 

Menurut Darmadi (2013:96), “Narasumber merupakan sumber informasi yang 

hidup”. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru pengampu mata 

pelajaran ekonomi kelas X IPS serta beberapa siswa atau siswi kelas X IPS di SMA 

Negeri 3 Pati. Sumber data yang diambil peneliti ada dua yaitu sumber primer dan 

sumber sekunder yang diperoleh dari kepala sekolah, guru pengampu mata pelajaran 

ekonomi kelas X IPS serta beberapa siswa atau siswi kelas X IPS di SMA Negeri 3 Pati. 

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah tempat dan peristiwa sebagai objek 

dimana penelitian ini berlangsung sebagai sumber data yang sangat penting, maka 

tempat penelitian ini adalah di kelas X IPS SMA Negeri 3 Pati. Peristiwa yang 



dimaksud adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas oleh guru ketika mengajar mata 

pelajaran ekonomi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam 

yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Miles and Hubeman 

dalam Sugiyono (2009:246), “Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh”. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Keabsahan data menggunakan uji kredibilitas 

data triangulasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

SMA Negeri 3 Pati merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

sudah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013/2014. Pendekatan 

pembelajaran di SMA Negeri 3 Pati menggunakan pembelajaran saintifik sesuai dengan 

acuan kurikulum 2013.Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahmin selaku kepala 

sekolah SMA Negeri 3 Pati pada tanggal 25 Februari 2015 mengenai  Implementasi 

Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik di SMA Negeri 3 Pati akan diuraikan 

sebagai berikut. 

Pendekatan saintifik (scientific approach) adalah salah satu usaha atau 

strategi dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran dituntut ada beberapa 

teknik/pendekatan yang bisa memberikan kemudahan pada siswa dalam 

menerima dan memahami materi. Dalam pendekatan saintifik ini ada 

beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran 

diantaranya adalah Probem Based Learning, Projec Based Learning dan 

discovery learning yang di dalamnya ada inquiry  yang harus diterapkan 

dalam proses pembelajaran terutama dalam kurikulum 2013. Dimana setiap 

kegiatan harus meliputi ranah sikap, keterampilan yang ada di KI I, II, III 

dan IV, sehingga di KI I, II, III dan IV dalam proses pembelajaran harus 

utuh dibangun jika guru yang bersangkutan melakukan pembelajaran karena 

ini suatu keutuhan maka harus diwujudkan dalam kegiatannya yang di 

dalamnya saintifik approach. 

 

Selanjutnya Wawancara dengan Ibu anik selaku guru ekonomi mengungkapkan 

bahwa: 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kalau saya lebih 

menyukai karena peserta didik sebelum guru menjelaskan itu 



sudah mengeksplorasi dulu, mempelajari dulu dari apa yang 

diamati, sehingga siswa tersebut tahu mana yang kurang paham 

kemudian bisa didiskusikan dengan temannya jadi tidak hanya 

guru sebagai sumber belajar tetapi mereka sendiri mampu 

menggali. 

 

Pendapat lain diungkapkan Siti Nurhayati siswi kelas X IPS mengungkapkan 

bahwa: 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan yang ada pada kurikulum 2013, pembelajaran ini 

bagus karena dapat membuat siswa aktif dan kreatif tidak hanya 

mendengarkan saja namun mau bertanya. 

 

Selanjutnya diungkapkan Imelda siswi kelas X IPS mengatakan bahwa: 

Pembelajaran saintifik sesuai dengan kurikulum 2013, karena 

kurikulum 2013 ini menjadikan siswa-siswi yang menjadi aktif 

dan lebih ingin mendidik putra putri indonesia menjadi siswa 

yang cerdas berkreatif dan inovatif. 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan strategi pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa aktif, kreatif dan inovatif. Peserta didik dapat menggali informasi, 

jadi tidak hanya guru sebagai sumber belajar. 

Dari pengamatan peneliti, kelima kegiatan dalam scientific approach yang 

meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan akan 

diuraikan sebagai berikut. 

 

1. Mengamati 

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik terlihat bahwa tidak ada kendala saat kegiatan mengamati. Peserta 

didik berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan baik. 

2. Menanya 

Berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik terdapat kendala saat kegiatan menanya. Dalam 

kegiatan tersebut siswa sudah berpartisipasi untuk bertanya, tetapi ada juga 

yang tidak aktif dalam kegiatan ini, misalnya ada yang ramai sendiri dan 



gurunya kurang tegas, kurangnya keberanian dalam bertanya, kurangnya 

pengetahuan, kurangnya motivasi guru dan takut mengemukakan pendapat 

karena bingung cara menyampaikannya (tidak dapat berbahasa dengan 

baik). Kegiatan menanya dari 33 siswa yang aktif mencapai 20 siswa, 

sedangkan yang 13 hanya diam dan mendengarkan saja.  

3. Mencoba. 

Berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik terdapat kendala saat kegiatan 

mencoba/mengeksperimen.Dalam kegiatan ini peserta didik aktif dalam 

mengeksperimen hasil yang diamati tetapi ada juga yang hanya diam saja, 

kurangnya pengetahuan tentang materi, dan bicara dengan kelompok lain 

karena teman sekelompoknya sudah mengerjakan atau mengandalkan teman 

kelompok yang aktif. Kegiatan mencoba dari 33 siswa yang aktif mencapai 

27 siswa, sedangkan yang 6 siswa hanya menunggu teman kelompoknya 

mengerjakan sedangkan guru hanya mendiamkan atau kurang tegas.  

Ibu Anik menyatakan bahwa dalam proses kegiatan 

mencoba/mengeksperimen, kalau kelompoknya kecil siswa berpartisipasi 

dalam mengerjakan soal dari guru, tapi kalau kelompoknya besar biasanya 

ada yang seenaknya sendiri dan dari pengamatan guru ekonomi, 

ketidakaktifan mereka itu dari kurangnya penguasaan mereka terhadap 

materi. 

4. Menalar 

Berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik tidak ada kendala, karena siswa  di kelas sudah saling 

bertukar pendapat antara kelompok satu dengan kelompok lain mengenai 

materi yang sudah di eksperimen. Karena rasa keingintahuan mereka, jadi 

hampir semuanya berpartisipasi. Ibu anik mengatakan bahwa dalam proses 

kegiatan menalar/mengasosiasi, siswa sudah berpartisipasi misalnya dengan 

memberi jawaban kepada anggota kelompok lain. 

 

 



5. Mengkomunikasikan 

Berdasarkan observasi pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik tidak ada kendala. Ibu Anik mengungkapkan bahwa: 

Dalam kegiatan mengkomunikasikan, siswa berpartisipasi, tapi 

mungkin mereka belum bisa mengkomunikasikan lebih detail karena 

pengetahuan mereka tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh 

temannya, oleh karena itu perlu penyimpulan dari guru dan mungkin 

juga masukan dari kelompok lainnya. 

 

Ungkapan lain disampaikan Siti siswi kelas X IPS mengenai 

pembelajaran ekonomi menyatakan bahwa dalam pembelajaran ekonomi 

sudah berlangsung baik tetapi masih banyak anak yang ramai dan gurunya 

kurang tegas hanya di diamkan saja. Gusti siswa kelas X IPS juga 

menyatakan bahwa  dalam pembelajaran ekonomi baik tetapi gurunya 

kurang tegas dalam menyikapi anak didiknya. 

Solusi disini, dalam kegiatan menanya guru harus menegur anak 

didiknya saat siswa ramai sendiri, memotivasi peserta didik untuk 

menumbuhkan rasa keingintahuannya terhadap apa yang mereka amati, 

misalnya menampilkan gambar yang lebih menarik kemudian rasa 

keingintahuan siswa itu muncul dan bertanya. Jika ada yang tidak bertanya 

gurulah yang bertanya kepada siswanya agar pembelajaran berjalan dengan 

menyenangkan karena semua peserta didik aktif. Untuk mencegah keramain 

dan ketidakaktifan tersebut guru harus mengurangi anggota kelompok. 

Seperti halnya saat peneliti mewawancarai Siti Siswa kelas X IPS tanggal 

23 Februari 2015 menyatakan bahwa dalam pembelajaran ekonomi sudah 

berlangsung baik tetapi masih banyak anak yang ramai dan gurunya kurang 

tegas hanya didiamkan saja. 

Solusi dalam kegiatan mencoba guru harus lebih ke anaknya, jika 

ada yang tidak aktif dalam kelompok harus ditegur agar siswa tersebut ikut 

berpartisipasi dan mengantisipasi kelompok dalam anggota kelompok. 

Seperti halnya saat peneliti mewawancarai Gusti Siswa kelas X IPS tanggal 

23 Februari 2015 mengatakan bahwa dalam pembelajaran ekonomi baik 

tetapi gurunya kurang tegas dalam menyikapi anak didiknya. 



 

Berdasarkan hasil temuan penelitian didapat bahwa SMA Negeri 3 

Pati sudah mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

yang kaitannya dalam kurikulum 2013. Menurut Hosnan (2014:37), 

“Scientific approach (pendekatan ilmiah) adalah pendekatan pembelajaran 

yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran kurikulum 2013”.  

Berdasarkan hasil temuan penelitian didapat bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam mata pelajaran ekonomi 

sudah sesuai dengan RPP yang disusun oleh guru ekonomi yaitu Ibu Anik 

dan telah memenuhi indikator. Menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2013) mengenai Pembelajaran dengan pendekatan Saintifik 

yaitu: 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang 

terdiri atas kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi masalah yang 

ingin diketahui), merumuskan pertanyaan (dan merumuskan hipotesis), 

mengumpulkan data/informasi dengan berbagai teknik, 

mengolah/menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan dan mungkin juga 

temuan lain yang di luar rumusan masalah untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-langkah tersebut dapat 

dilanjutkan dengan kegiatan mencipta. 

 

Mengenai langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai yang ada di 

dalam RPP (Rencana pelaksanaan pembelajaran) yaitu pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik. langkah-langkah tersebut sudah dikatakan ilmiah karena 

materi berdasarkan teori dan fakta seperti menggunakan gambar alat-alat 

pembayaran non tunai sesuai teori yang dikemukakan Hosnan (2014:38), 

pendekatan saintifik (scientific approach) mempunyai kriteria proses 

pembelajaran sebagai berikut. 

a. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan 

sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

b. Penjelasan guru, respon siswa,  dan interaksi edukatif 

guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, 

pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari 

alur berpikir logis. 



c. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, 

analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 

pembelajaran.Mendorong dan menginspirasi siswa mampu 

berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan 

tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 

d. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional 

dan objektif dalam merespons materi pembelajaran. 

e. Berbasis kepada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

f. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, 

namun menarik sistem penyajiannya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peniliti menyimpulkan 

implementasi pembelajaran dengan pendekatan saitifik di kelas X IPS 3 dapat diketahui 

bahwa pembelajaran telah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di 

dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan berjalan dengan baik meskipun 

ada beberapa hambatan saat proses pembelajaran yaitu pada saat kegiatan menanya dan 

mencoba yang di dalam kegiatannya ada beberapa kendala. Selain itu guru kurang tegas 

dalam menyikapi anak didiknya. 
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