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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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
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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 data atau informasi, mengolah atau 
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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. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaiman kemampuan guru matematika dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

berdasarkan kurikulum 2013? 
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2. Bagaimana kemampuan guru matematika dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik berdasarkan 

kurikulum 2013? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai guru pada saat 

melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

berdasarkan kurikulum 2013 beserta cara mengatasinya?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah diatas,makan tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui sejauh mana kemampuan guru matematika 

dalam menyusun perencanaan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013. 

2. Mengetahui sejauh mana kemampuan guru matematika 

dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik berdasarkan kurikulum 2013. 

3. Mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai 

guru pada saat melaksanakan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013 beserta 

cara mengatasinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan referensi untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan guru matematika dalam menerapkan 

pendakatan saintifik bersadarkan kurikulum 2013. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pendidik 
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Sebagai bahan koreksi dan tolak ukur guna untuk 

meningkatkan kemampuan guru dengan pendekatan 

saintifik pada proses pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013, agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya 

2. Bagi Penulis 

Sebagai calon guru matematika penelitian ini 

memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

pentingnya kemampuan guru pada proses pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 

2013, guna untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika dan meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk memperhatikan dan 

mengingatkan pembinaan pada guru terkait dengan 

pendekatan saintifik berdasarkan Kurikulum 2013. 

 

 


