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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan 

guru matematika dalam menerapkan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 

2013. Dalam penelitian ini meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai guru serta bagaimana 

cara mengatasinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan subjek penelitian guru matematika kelas VII MTs Negeri Sukoharjo. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Keabsahan data dengan menggunakan tiga tahapan yaitu 

pendahuluan,penyaringan dan melengkapi data yang masih kurang. Teknik 

analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, proses pemilihan dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Guru guru  sudah 

dapat membuat RPP sendiri,  untuk langkah-langkah pembuatan RPP yaitu 

dengan mengkaji silabus dan buku guru dengan mencermati KI dan KD yang 

terdapat pada silabus maupun buku guru. Kemampuan guru dalam menerapkan 

pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013 belum terpenuhi secara 

menyeluruh. Dalam mengatasi siswa yang kurang aktif tindakan yang dilakukan 

guru yaitu dengan memanfaatkan siswa yang aktif untuk memicu keaktifan siswa 

lainya dan untuk mengatasi siswa yang daya tangkapnya kurang cepat tindakan 

guru yaitu fokus materi pembelajaran agar siswa mengerti materi dan untuk 

membantu nilai siswa dengan memperbanyak tugas ataupun pekerjaan rumah. 

Kata kunci : guru matematika, implementasi kurikulum 2013, pendekatan 

saintifik. 

 

    Abstract 

This study aims to describe and analyze the ability of mathematics teachers to 

apply a scientific approach based on the 2013 curriculum. In this study includes 

learning planning, learning implementation, what obstacles are encountered by the 

teacher and how to overcome them. This type of research is a descriptive 

qualitative study with the subject of mathematics teacher VII grade MTs 

Sukoharjo. Data collection techniques used are observation, interviews and 

documentation. The validity of the data using three stages, namely the 

introduction, filtering and completing the data that is still lacking. Data analysis 

techniques are carried out through data collection, the selection process and 

conclusion drawing. The results of the study showed that the teacher had been 
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able to make their own lesson plans, for the steps of making the lesson plans, 

namely by studying the syllabus and teacher's book by looking at the IC and BC 

contained in the syllabus and the teacher's book. The ability of teachers to apply a 

scientific approach based on the 2013 curriculum has not been fully met. In 

dealing with students who are less active the actions taken by the teacher are by 

utilizing active students to trigger the activeness of other students and to deal with 

students whose catch power is not fast enough teacher actions namely focus on 

learning material so that students understand the material and to help students 

score by increasing tasks or work home. 

Keywords: mathematics teacher, 2013 curriculum implementation, scientific 

approach 

 

1.PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara berkembang yang memiliki tujuan yang belum tercapai, 

Salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan lebih 

memperhatikan pendidikan. Kualitas pendidikan matematika di Indonesia masih 

sangat memprihatinkan dibandingkan dengan Negara-negara lain. Salah satu 

indikatornya adalah keikutsertaan Indonesia di dalam studi Internasioonal yaitu di 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme 

International for Student Assesment (PISA) yang menunjukan bahwa capaian 

anak-anak Indonesia tidak menggembirakan. Matematika masih menjadi mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa sehinga bukan hal yang 

umum lagi jika capaian para siswa tidak menggembirakan. 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan salah satu tujuan dari 

kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 

1945.Tujuan atau cita-cita dapat terwujud atas peran dan tanggung jawab lembaga 

pendidikan.Lembaga pendidikan terdiri atas banyak komponen yang terlibat mulai 

dari instansi pemerintah dalam hal ini yang terkait yaitu menteri pendidikan 

beserta jajarannya, sekolah, guru dan juga siswa. 

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaannya adalah ketersediaan 

guru matematika yang berkualitas, karena peran guru sangat mempengaruhi 

tingkat kualitas peserta didik di Indonesia dapat dibuktikan bahwa kehadiran 

sosok guru dalam pembelajaran tidak dapat tergantikan oleh media dan sumber 

belajar apapun. Siswa dapat belajar melalui buku-buku, internet, dan sebagainya 
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akan tetapi tanpa adanya sosok guru maka proses pembelajaran akan kehilangan 

nilai interaksi kemanusiaannya secara intensif. Tanpa adanya bimbingan dan 

penjelasan dari guru maka kemungkinan besar pemahaman akan salah. Jika 

kesalahan ini berlanjut maka pengaruhnya bukan hanya pada peserta didik tetapi 

juga pada orang lain. Maka dari itu keberhasilan pembelajaran matematika tidak 

lepas dari peran guru sebagai pengendali utama dari proses pembelajaran. Selain 

peran guru pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan berbagai cara 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru. 

Guru matematika harus dapat membantu para peserta didik agar lebih 

berperan aktif dalam proses pembelajaran matematika karena peserta didik 

cenderung pasif saat proses pembelajaran,  maka dari itu guru memerlukan 

pendekatan yang lebih terhadap para peserta didik agar mereka berturut aktif saat 

pembelajran. Pendekatan yang cocok digunakan adalah pendekan saintifik. 

Menurut Sulaiman (1979), guru harus memiliki kemampuan melaksanakan tugas 

sebagi pendidik, pengajar dan pelatih. Sebagai seorang pengajar, guru dituntut 

untuk dapat merencanakan proses pembelajaran yang meliputi metode atau model 

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dan penilaian proses 

pembelajaran.  

Dalam mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan 

pendekatan saintifik berdasarkan Kurikulum 2013, guru masih mengalami 

kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika guru masih menggunakan 

metode pembelajaran ceramah yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, hal 

tersebut tidak sesuai dengan perkembangan Kurikulum 2013 yang menggunakan 

pendekatan saintifik. Akibatnya pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan secara 

maksimal dan siswa dapat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

dapat berdampak pada implementasi Kurikulum 2013 dan capaian nilai 

matematika pada siswa tidak menggembirakan. 

Implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya salah 

satunya dengan adalah menggunakan pendekatan saintifik. pendekatan saintifik 

dapat didefisinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip 

melaluli langkah langkah mengamati, merumuskan pertanyaan , mengumpulkan 
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data atau informasi, mengolah atau menganalisi data atau informasi, menarik 

kesimpulan, mengkomunikasikan kesimpulan (Endang Muulyani 2013: 3). 

Pendekatan saintifik yang sesuai kurikum 2013 memiliki beberapa tujuan 

dalam proses pembelajarannya yaitu meningkatkan kemampuan berfikir kritis 

peserta didik, membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide, 

meningkatkan kreaktivitas peserta didik, menggembangkan karakter pesertadidik 

(Endang Mulyani 2013: 3). Dalam pendekatan saintifik ada tiga kegiatan 

pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. 

Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran 

yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik. Sedangkan kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses 

pembelajaran yang di tunjukan untuk terpenuhinya konsep, hukum atau prinsip 

oleh peserta didik dengan bantuan guru. Terakhir adalah kegiatan penutup yang 

biasanya dilakukan oleh beberapa kegiatan seperti post test, remedial atau 

pengayaan. Adapun beberapa model pembelajaran berdasarkan pendekatan 

saintifik kurikulum 2013 yaitu Problem Based Learning, Project Based Learning, 

Discovery, dan Inquiry yang dapat dilakukan guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan gagasan diatas maka diperlukan adanya penelitian tertentu 

untuk mengetahui kemampuan guru matematika dalam menggunakan pendekatan 

saintifik berdasarkan Kurikulum 2013 umtuk kemajuan pendidikan dengan judul  

“Analisis Kemampuan Guru matematika Dalam Menerapkan Pendekatan Saintifik 

Berdasarkan Kurikulum 2013 Di MTs Negeri Sukoharjo Tahun Ajaran 

2019/2020. 

 

2.METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 

ini adalah guru matematika kelas VII di MTs Negeri Sukoharjo. Indikator 

pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013 ini antara lain perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hambatan-hambatan yang dijumpai 

guru beserta cara mengatasinya.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini diantaranya, observasi untuk mendapatkan data 

pelaksanaanpendekatan saintifik guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap 

siswa berdasarkan Kurikulum 2013, dokumentasi untuk memperoleh sumber 

tertulis berupa RPP yang dijadikan sebagai objek penelitian serta 

mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara dalam bentuk gambar, serta 

wawancara untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan pendekatan 

saintifik guru dalam perencanaan pembelajaran terhadap siswa, dan mengetahui 

hambatan-hambatan yang dijumpai serta cara mengatasinya. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu pengumpulan data, proses pemilihan, dan penarikan 

kesimpulan. Untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh peneliti 

menggunakan pendahuluan, penyaringan dan melengkapi data yang masih kurang. 

 

3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam perencanaan pembelajaran diperlukan kemampuan guru untuk 

merencanakan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa maka dari itu guru 

harus dapat membuat dan mengembangkan rencana pembelajaran agar siswa 

dapat berkembang dalam pembelajaran matematika dikarenakan rendahnya 

kualitas pendidikan matematika di Indonesia. Seperti dalam hasil wawancara 

berikut : 

 

Peneliti     : “Bagiamana langkah-langkah dalam penyusunan RPP?” 

Guru     :“Petama saya lihat dulu silabus kemudian menggunakan buku guru 

sebagai acuan dalam membuat RPP dengan mencermati KI dan KD 

pada buku. Kemudian menyusun RPP menjabarkan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran menggunakan Pendekatan Saintifik.” 

Sedangkan pada hasil wawancara yang dillakukan dengan ibu rohyanti 

mengatakan bahwa RPP yang dipakaisama dengan RPP yang dipakai dengan guru 

matematika lainnya. Berikut hasil wawancara dengan ibu rohyanti: 
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Peneliti  :“Apakah Bapak/ibu menyusun sendiri RPP yang akan digunakan dalam 

pembelajaran?” 

Guru       :“Ya, tetapi hanya sebagaian kecil RPP yang saya buat selebihnya sama 

dengan guru yang lain” 

Peneliti  :”Apakah Bapak/ibu menggambarkan Pendekatan saintifik dalam 

RPP?” 

Guru       : “Ya” 

Peneliti   : “Bagaimana Bapak/ibu mengambarkannya?” 

Guru      : “Ya Saya mengunakan buku guru.” 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa guru  MTs Negeri 

Sukoharjo kelas VII sudah dapat membuat RPP sendiri, namun ada satu guru yang 

belum dapat sepenuhnya membuat RPP tentang Operasi dan Faktorisasi Bentuk 

Aljabar masih sama dengan guru kelas lain dan untuk langkah-langkah pembuatan 

RPP Guru Matematika di MTs N Sukoharjo yaitu dengan mengkaji silabus dan 

buku guru dengan mencermati KI dan KD yang terdapat pada silabus maupun 

buku guru untuk membuat RPP yang akan digunakan dalam pembelajaran dan 

dapat diketahui bahwa guru menggunakan kurikulum 2013.  

Sedangkan menurut Sulaiman (1979), guru harus memiliki kemampuan 

melaksanakan tugas sebagi pendidik, pengajar dan pelatih. Sebagai seorang 

pengajar, guru dituntut untuk dapat merencanakan proses pembelajaran yang 

meliputi metode atau model pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dan 

penilaian proses pembelajaran.  

Guru juga harus dapat mengembangkan dan menjabarkan pembelajaran 

seperti apa yang akan dia lakukan pada saat proses pembelajaran agar siswa dapat 

aktif, paham dan berkembang pada proses pembelajaran karena jka guru tidak 

dapat mengembangkan dan menjabarkan langkah-langkah seperti apa yang akan 

dlakukan pada saat proses pembelajaran maka siswa akan pasif, tak acuh dan tidak 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika dikelas. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat diketahui bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Guru 

MTs Negeri Sukoharjo dalam proses pembelajaran dalam menjabarkan  langkah-

langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik sama dengan kegiatan yang 

berada pada buku guru. Guru belum mengembangkan kegiatan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik. Akibatnya kegiatan terlalu monoton pada 

buku dan siswa belum dapat berkembang secara maksimal. 

Sedangkan pendekatan saintifik yang sesuai kurikum 2013 itu memiliki 

beberapa tujuan dalam proses pembelajarannya yaitu meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik, membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-

ide, meningkatkan kreaktivitas peserta didik, menggembangkan karakter 

pesertadidik (Endang Mulyani 2013: 3). 

Menurut jurnal dari M R Ramdhani “Discovery Learning with Scientific 

Approach on Geometry 2017. menunjukan bahwa dengan pendekatan saintifik 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika. Dalam pendekatan 

saintifik ada tiga kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana 

awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan baik. Sedangkan kegiatan inti merupakan kegiatan 

utama dalam proses pembelajaran yang di tunjukan untuk terpenuhinya konsep, 

hukum atau prinsip oleh peserta didik dengan bantuan guru. Terakhir adalah 

kegiatan penutup yang biasanya dilakukan oleh beberapa kegiatan seperti post 

test, remedial atau pengayaan. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu triyati sebagai berikut: 

Peneliti : “Kegiatan awal apa saja yang dilakukan pada saat pembelajaran akan 

dimulai?” 

Guru : ”Biasanya saya mengucapkan salam  mbak kemudian memeriksa 

kehadiran siswa atau absensi, mengkondisikan suasana belajar yang 

menyenangkan, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari, 
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menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan garis 

besar cakupan materi, memberikan motivasi kepada siswa dan teknik 

penilaian yang akan digunakan.” 

 

Peneliti  : “Adakah pemberian motivasi kepada siswa agar siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran mateematika?” 

 

Guru  : “Ada, biasanya saya lakukan di awal pembelajaran seperti memberi tahu 

apa fungsi dan manfaat dari mempelajari materi tersebut.” 

Peneliti :”Bagaimana cara bapak/ibu dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik?” 

Guru :”Biasanya saya menyampaikan materi dengan memberikan dan 

menjelaskan beberapa materi  dan contoh-contoh soal kemudian 

memberikan contoh soal untuk di selesaikan kadang-kadang secara 

individu kadang juga kelompok kemudian siswa diajak untukmengamati 

masalah apa, kalau tidak mengerti biasanya siswa bertanya kepada 

saya, siswa juga diajarkan untuk menganalisis masalah dan menarik 

kesimpulan secara bersama-sama kemudian saya memberi beberapa 

tugas rumah untuk dikerjakan.” 

Peneliti :”Kegiatan penutup seperti apa yang bapak/ibu lakukan diakhir 

pembelajaran?” 

Guru :” Biasanya saya memperkuat kesimpulan yang di simpulkan sekali 

lagi.Kemudian memberi pekerjaan rumah entah secara disuruh 

mempelajari materi ataupun diberikan soal-soal. Kemudian 

menyampaikan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya setelah itu salam.” 

                Berdasarkan hasil Guru Matematika di MTs Negeri Sukoharjo berusaha 

untuk menggunakan pendekatan santifk dengan baik dan sesuai  RPP,namun 

belum seluruhnya kegiatan pembelajaran matematika dengan pendekatan santfik 

berhasil dilaksanakan dengan baik. 
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                Sedangkan  pada jurnal Isti Hidayah tentang “Teacher’s Stimulus Helps 

Students Achieve Mathematics Reasoning and Problem Solving Competences”, 

yang menunjukkan bahwa kemampuan bertanya dan berpikir siswa dapat 

dikembangkan secara bertahap dengan memberikan rangsangan dalam bentuk 

tugas yang telah dirancang oleh guru. Maka dari itu guru harus dapat merancang 

pembelajaran dengan baik. 

              Hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran bagi seorang guru pasti 

dapat dijumpai karena hambatan dapa disebabkan oleh beberapa faktor, entah dari 

dalam maupun dari luar dan disini kemampuan dan pengalaman guru sangat 

dibutukan untuk mengatasi hambatan tersebut.hasil wawancara menyatakan yaitu  

Peneliti : “Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai bapak/ibu yang sering 

ditemui saat proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik?” 

  Guru    : “Biasanya siswa cenderung kurang daya tangkapnya karena untuk kelas 

reguler siswa cenderung dari sekolah yang rata-rata daya tangkapnya 

menengah kebawah jadi butuh waktu yang lama untuk siswa itu 

memahami matematika dengan pendekatan saintifik.” 

Peneliti : “Bagaimana strategi bapak/ibu untuk mengatasi atau mengurangi  

hambatan yang ditemui?” 

Guru      : “Saya fokus pada satu titik yaitu fokus materi pembelajaran agar siswa 

mengerti materi dan untuk masalah waktu pembelajaranya memang 

tertinggal namun biasanya saya membantu nilai siswa dengan 

memperbanyak tugas ataupun pekerjaan rumah.” 

              Hambatan yang ditemui siswa kelas VII yaitu siswa cenderung kurang 

aktif atau pasif dalam proses pembelajaran matematika dan siswa cenderung 

kurang daya tangkapnya karena untuk kelas reguler siswa cenderung sekolah yang 

rata-rata daya tangkapnya menengah kebawah jadi butuh waktu yang lama untuk 

siswa itu memahami matematika dengan pendekatan saintifik. 

              Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi 

siswa yang kurang aktif tindakan yang dilakukan guru yaitu dengan 

memanfaatkan siswa yang aktif untuk memicu keaktifan siswa lainya dan untuk 



 

10 
 

mengatasi siswa yang daya tangkapnya kurang cepat tindakan guru yaitu fokus 

materi pembelajaran agar siswa mengerti materi dan untuk membantu nilai siswa 

dengan memperbanyak tugas ataupun pekerjaan rumah. 

              Hal ini senada dengan Jurnal T.Hapsari (2018) tentang “Understanding 

and responding the students in learning mathematics through the differentiated 

instruction”. menunjukkan bahwa Siswa merespons positif terhadap 

pengelompokan fleksibel dalam instruksi yang dibedakan. Pembelajaran 

kelompok memungkinkan siswa untuk berdiskusi dengan teman-teman mereka 

dan mengajukan pertanyaan ketika mereka mengalami kesulitan.Pengelompokan 

yang fleksibel membuat siswatidak bosan, karena menghindari pengelompokan 

eksklusif. Dan Menurut Hamrin &Toth, salah satu tugas guru adalah 

mengisnpirasi siswa untuk tetap terlibat aktif dan produktif dalam pembelajaran 

(2012). 

 

4.PENUTUP 

Guru sudah dapat membuat RPP sendiri namun ada satu subjek yang RPPnya 

sama dengan guru lain, dan guru belum mengembangkan kegiatan kegiatan 

pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, guru hanya menjabarkan 

kegiatan pendekatan saintifik sama dengan kegiatan yang berada pada buku guru 

akibatnya kegiatan yang dilakukan monoton. Guru sudah melaksanakan 

pembelajaran saintifik berdasarkan kurikulum 2013, namun guru kurang dapat 

mengembangkan potensi siswa sehingga masih banyak siswa yang pasif dalam 

pembelajaran. Kemampuan guru matematika Mts Negeri Sukoharjo dalam 

menerapkan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013 belum terpenuhi 

secara menyeluruh. Dalam mengatasi siswa yang kurang aktif tindakan yang 

dilakukan guru yaitu dengan memanfaatkan siswa yang aktif untuk memicu 

keaktifan siswa lainya dan untuk mengatasi siswa yang daya tangkapnya kurang 

cepat tindakan guru yaitu fokus materi pembelajaran agar siswa mengerti materi 

dan untuk membantu nilai siswa dengan memperbanyak tugas ataupun pekerjaan 

rumah. 
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