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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaanya sudah di kemas ke dalam 

kuriukulum. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

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

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan terntentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua 

macam dimensi  kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara 

yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 yang 

diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/ 2014 memenuhi kedua dimensi tersebut 

(Rusman, 2015: 85).  

  Kurikulum 2013 diterapkan setelah menggantikan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), hal ini dikarenakan pada KTSP hanya memenuhi 

target pengatahuan saja padahal apabila ditengok kembali untuk mendapatkan 

lulusan yang baik perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Menurut Sunarti dan Rahmawati (2014: 1) “berubahnya 

kuriukulum KTSP ke Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya 

memperbarui setelah dilakukannya penelitian untuk pengembangan kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Kurikulum 2013 memadukan tiga 

konsep yang menyeimbangkan sikap, pengethuan, dan keterampilan.” 

  Pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai 

tantangan hidup, baik tantangan internal maupun tantagan eksternal. Tantangan 

internal hubungannya dengan tantangan dalam negeri,  tantangan eksternal 

hubungannya dengan tantangan luar negeri. Oleh karena itu dalam 
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impelementasi Kurikulum 2013 juga diperlukan suatu pendekatan yang sesuai 

dengan tantangan internal maupun tantangan eksternal.  

  Sunarti dan Rahmawati (2014 : 1)  menjelaskan bahwa Kurikulum 2013 

menekankan pada dimensi peadagogik modern dalam pembelajaran yaitu 

peendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah disebut juga pendekatan saintifik. 

Sejalan dengan hal diatas, maka adanya pemberlakuan dalam proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Majid dan Rochman 

(2015: 193) penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran 

dimaksudkan untuk memberikan untuk memberikan pemahaman kepada peserta 

didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 

ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari guru. Hasil akhir dari pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 adalah peningkatan dan keseimbangan anatara soft skills dan 

hard skills dari peserta didik yang meliputi aspek sikap, keterampilan dan 

pengetahuan. Untuk itulah pada Kurikulum 2013, proses pembelajaran harus 

dilakukan melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa melalui 

kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring pada 

kegiatan pembelajaran di sekolah ( Rusman 2015: 232).  

  Penerapan kurikulum dalam pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami pergantian sering bergantinya menteri pendidikan, dengan alasan 

adanya inovasi baru. Kurikulum 2013 sempat di laksanakan serentak di seluruh 

Indonesia namun ketika ganti menteri pendidikan maka Kurikulum 2013 

diberhentikan dan kembali ke Kurikulum 2006, hal ini dikarenakan belum 

adanya kesiapan dari setiap sekolah maupun guru dalam melaksanakan 

Krikulum 2013. Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan 

pemberlakuakn Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 melalui Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan yakni Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 

tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 dalam pasal 1 

bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan 
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Kurikulum 2013 sejak pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali 

melaksanakan Kurikulum 2006 (KTSP) mulai semester dua tahun pelajaran 

2014/2015  sampai ada ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa 

satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan 

Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. 

Ayat (2) satuan pendidika dasar dan pendidikan menengah yang melaksaakan 

Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan 

pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.  

  Sekolah yang tetap memberlakukan Kurikulum 2013 dan merupakan 

sekolah rintisan serta ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Surakarta untuk 

menerapkan Kurikulum 2013, salah satunya adalah  SD Muhammadiyah 24 

Surakarta. SD Muhammadiyah 24 Surakarta sudah melaksanakan Kurikulum 

2013 dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, dimana pada tahun pertama SD 

Muhamadiyah 24 Surakarta melaksanakan kurikulum 2013 atas dasar ditunjuk 

oleh pemerintah kota surakarta sebagai pilot project  sebagai contoh pelaksanaan 

kurikulum 2013.  

  Pendekatan saintifik dilaksanakan bagi sekolah yang sudah menerapkan 

kurikulum 2013, termasuk di SD Muhammadiyah 24 Surakarta. Dalam 

pelaksanaan pendekatan sainfik terkait proses pembelajaran tentunya 

memerlukan perencanaan dalam pelaksanaanya, ada hambatan dalam 

pelaksanaanya. Data yang diperoleh peneliti dari sekolah ini melalui wawancara 

dan observasi terdapat beberapa masalah diantaranya terkait dengan pengadaan 

buku siswa dan buku guru, karena adanya perubahan atau revisi  mengenai 

Kompetesi Inti dan Kompetensi Dasar dari Permendikbud Nomor 67 Tahun 

2013 menjadi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, sehingga buku siswa dan 

buku guru mengalami perubahan atau revisi, dimana perubahan buku siswa dan 

buku guru di terapakan untuk kelas I dan kelas IV.  



4 
 

 
 

  Pengadaan buku siswa tema 5 dan buku guru tema 5 pada semester 2 

mengalami keterlambatan. Terkait hal tersebut terjadi hambatan dalam proses 

pembelajaran. Selain itu masalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran yakni 

terkait keterampilan 5M (Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, 

Mengkomunikasikan) untuk kelas 1 sekolah dasar tidak berjalan lancar.  karena 

mengingat pesesrta didik kelas 1 dalam tingkatan kognitif masih rendah, dalam 

keterampilan 5M ada beberapa keterampilan yang sulit muncul.   

   Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengadakan penelitian 

tentang “Implementasi Pendekatan Saintifik pada Kelas I Tema 5 di SD 

Muhammadiyah 24 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh 

penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :  

1. Bagaimana persiapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada 

peserta didik kelas 1 tema 5 di SD Muhammadiyah 24 Surakarta tahun 

2016/2017 ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada 

peserta didik kelas I tema 5 di SD Muhammadiyah 24 Surakarta Tahun 

2016/2017 ? 

3. Bagaimana evaluasi pembelejaran dengan pendekatan saintifik pada peserta 

didik kelas I tema 5 di SD Muhammadiyah 24 Surakarta Tahun 2016/2017 ? 

4. Apa hambatan dan solusi pembelajaran dengan pendekatan saintifik pada 

peserta didik kelas I tema 5 pengalamanku di SD Muhammadiyah 24 

Surakarta Tahun 2016/2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan diatas, maka peneliti 

bertujuan untuk : 
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1. Mendeskripsikan persiapan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik pada peserta didik kelas 1 tema 5 di SD Muhammadiyah 24 

Surakarta tahun 2016/2017. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pendekatan saintifik pada peserta didik kelas 

I tema 5 di SD Muhammadiyah 24 Surakarta Tahun 2016/2017. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pendekatan saintifik pada peserta didik kelas I 

tema 5 di SD Muhammadiyah 24 Surakarta Tahun 2016/2017. 

4. Mendeskripsikan hambatan dan solusi  pendekatan saintifik pada peserta 

didik kelas I tema 5 pengalamanku di SD Muhammadiyah 24 Surakarta 

Tahun 2016/2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Praktis . 

a. Memberikan pemahaman guru tentang implementasi pendekatan saintifik 

kurikulum 2013. 

b. Memberikan pemahaman guru mengenai hambatan dan solusi dalam 

implematasi pendekatan saintifik kurikulum 2013. 

c. Untuk menambah referensi terhadap implementasi pembelajaran terkait 

dengan pembelajaran saintifik. 

d. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan 

dimasa yang akan datang. 

 

 


