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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sekolah Dasar merupakan satu jenjang pendidikan dasar yang dalam 

proses pembelajaranya harus lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan 

Pendidikan saat ini tidak seharusnya fokus mengajarkan kecakapan yang 

sudah kadaluarsa, seperti menghafal tetapi kemampuan menalar. Hasil survei 

international tentang kemampuan siswa Indonesia tahun 2007 yang berjudul 

"Trends in International Math and Science" oleh Global Institute menyatakan 

bahwa siswa Indonesia dapat mengerjakan soal yang berupa hafalan sebanyak 

78 persen, tetapi untuk soal yang memerlukan penalaran, siswa Indonesia 

hanya dapat mengerjakan sebanyak 5 persen. Survei di atas menunjukkan 

bahwa kemampuan menalar siswa Indonesia masih rendah (Kemendiknas, 

2012). Salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan siswa menalar dan 

memecahkan masalah adalah pendekatan pembelajaran yang diterapkan.  

Oleh karena itu, pendidikan Indonesia harus dirancang untuk siswa 

berpikir secara kreatif dengan mendorong mereka memutar otak memecahkan 

suatu persoalan. Seorang siswa harus mengembangkan kemampuan 

berpikirnya agar menjadi sosok yang kreatif dan mempunyai kualitas potensi 

yang unggul. Mendikbud (2012) mengatakan bahwa bermodal pengetahuan 

saja tidaklah cukup, berpikir kreatif akan memudahkan hidup.  

Seseorang yang mampu berpikir kreatif dalam proses pemecahan 

masalah. Kedepannya Bangsa Indonesia membutuhkan anak-anak yang kreatif 

ditambah unsur produktif, inovatif, serta afektif agar dapat mengatasi 

permasalahan pada perkembangan zamannya nanti. Pemikiran-pemikiran yang 

demikian menjadi pertimbangan dalam melakukan pengembangan kurikulum 

pendidikan Indonesia. 

Kurikulum 2013 adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Mendikbud (2012) menjelaskan bahwa tujuan Kurikulum 2013 

mengarah pada peningkatan kompetensi seimbang antara sikap (attitude), 
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keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Ketiga kompetensi 

tersebut didukung 4 pilar yaitu produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. 

Pengembangan kurikulum baru memberikan banyak perubahan, tidak hanya 

standar kompetensi lulusan saja yang diubah tetapi standar isi, standar proses, 

dan standar penilaian ikut diubah. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 

diubah dengan mengamanatkan pendekatan saintifik / ilmiah yang diterapkan 

secara tematik terpadu dalam pembelajaran. 

Kemendikbud (2013: 9) menerangkan  bahwa  pembelajaran berbasis  

pendekatan  saintifik  / ilmiah  menerapkan  lima  keterampilan ilmiah  dalam  

pembelajaran yaitu keterampilan mengamati (observing),menanya/ 

(questioning),mencoba/mengumpulkan informasi (experimenting), 

mengasosiasi  / menalar (associating), dan mengkomunikasikan  hasil temuan  

(networking). Pembelajaran berbasis pendekatan  saintifik  diharapkan  dapat  

memberikan  pemahaman  kepada  siswa  dalam  mengenal  dan  mahami 

berbagai  materi  yang diberikan  dengan  menggunakan  metode  ilmiah. 

Siswa diajarkan menalar dan  bagaimana  mengambil  keputusan, bukan  

berpikir mekanistis  dengan  hanya  mendengar dan  menghafal semata. 

Penelitian ini bermula dari adanya  faktor  kesenjangan yang terjadi di 

SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang Tahun Ajaran 2016/2017 bahwa 

terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh guru setelah penerapan 

Kurikulum 2013. Hal ini menyebabkan guru membutuhkan waktu adaptasi 

yang cukup lama untuk penyesuaian perubahan kurikulum tersebut, termasuk 

guru di kelas rendah (kelas 1,2,dan 3) di SDN 03 Sewurejo Kecamatan 

Mojogedang. Apalagi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 tidak lagi dalam 

bentuk mata pelajaran, melainkan berdasarkan Tema. Guru di kelas rendah 

(kelas 1,2 dan 3) di SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang kurang mampu 

menguasai kelas dengan baik, beberapa pendidik juga sedikit kesulitan dalam 

menyusun RPP yang baik dan  benar sesuai dengan tuntutan Permendikbud 

Nomor 103 tahun 2014 tentang kurikulum 2013. dimana harus, 

mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu pembelajaran serta 

banyaknya penilaian yang harus dicantumkan. Kendala lain yang juga terjadi 
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adalah adanya kesulitan pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan 

tema yang akan dibahas. 

Pada awal tahun ajaran baru 2013/2014 Kurikulum 2013 mulai 

diberlakukan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SNIP/MTs, dan  SMA/SMK. 

Kurikulum 2013 di SD mulai diterapkan di kelas I dan  IV. Hal di atas 

menarik peneliti untuk melakukan observasi tentang pembelajaran berbasis 

pendekatan saintifik di kelas rendah (kelas 1,2,dan 3) SDN 03 Sewurejo  

Kecamatan  Mojogedang. Jadi, perubahan dan  pengembangan kurikulum  

diperlukan  karena  adanya  kelemahan  yang  ditemukan dalam  KTSP  2006 

seperti isi, kompetensi  standar  proses  pembelajaran, penilaian  dianggap  

belum  terakomondasi dalam kurikulum dan  belum peka terhadap perubahan 

sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. 

Hal tersebut membuat guru-guru mengalami hambatan pada saat awal 

penerapan Kurikulum 2013. Kepala Sekolah SDN 03 Sewurejo Kecamatan 

Mojogedang mengatakan bahwa adanya buku guru dan buku siswa membantu 

guru dalam melaksanakan penerapan Kurikulum 2013.Siswa yang 

menggunakan Kurikulum 2013 dari tahun ajaran 2013/2014, tentu akan lebih 

terbiasa dengan penerapan Kurikulum 2013 dari pada siswa yang baru 

menggunakan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015. Berdasarkan 

hal ini, peneliti melakukan observasi di kelas rendah SDN 03 Sewurejo 

Kecamatan Mojogedang. Alasan lain peneliti melakukan observasi di kelas 

Rendah (kelas 1,2,dan 3)  adalah Karena siswa kelas rendah (kelas 1,2, dan 3) 

masih membutuhkan banyak bimbingan dan arahan dari guru. 

Penilaian otentik  yang ada pada Kurikulum 2013 juga belum dapat  

diterapkan  seluruhnya, Karena  banyaknya hambatan yang dihadapi guru 

dalam penerapan kurikulum Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan 

penelitian tentang, "Persepsi Guru terhadap Penerapan Pendekatan 

Scientific di Kelas Rendah di SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang 

Tahun 2016/2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana persepsi guru tentang pendekatan saintifik pada kurikulum 

2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik dikelas rendah 

pada kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang?. 

3. Apa hambatan guru dalam melaksanakan pendekatan saintifik dikelas 

rendah pada kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan 

Mojogedang? 

4. Bagaimana solusi guru dalam melaksanakan pendekatan saintifik dikelas 

rendah pada kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan 

Mojogedang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis Persepsi Guru tentang pendekatan saintifik pada 

kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pendekatan saintifik dikelas 

rendah pada kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan 

Mojogedang 

3. Untuk mengidentifikasi hambatan guru melaksanakan pendekatan saintifik 

dikelas rendah pada kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan 

Mojogedang 

4.  Solusi guru dalam melaksanakan pendekatan saintifik dikelas rendah pada 

kurikulum 2013 di SDN 03 Sewurejo Kecamatan Mojogedang 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

hasil yang bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai tambahan pengetahuan dan  memperkaya keilmuan tentang 

persepsi dan upaya guru dalam implementasi pendekatan saintifik pada 

kurikulum 2013. 

b. Sebagai rujukan bagi peneliti lain dan masyarakat luas dalam 

mengembangkan kajian sejenis. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian memperoleh pengalaman mengenai persepsi dan  upaya 

guru dalam implementasi pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. 

b. Sebagai masukan kepala sekolah dan para guru terkait persepsi dan  

upaya guru dalam implementasi pendekatan saintifik pada kurikulum 

2013. 

c. Memberikan wawasan atau informasi kepada para pembaca tentang 

persepsi dan  upaya guru dalam implementasi pendekatan saintifik 

pada kurikulum 2013. 

 

 


