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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan perubahan zaman telah membawa konsekuensi  pada 

munculnya berbagai permasalahan sosial, untuk dapat beradaptasi menyikapi 

perubahan dan mengatasi permasalahan sosial tersebut dibutuhkan sumber 

daya manusia yang tangguh. Menciptakan sumber daya manusia  yang 

tangguh dan berkualitas menjadi tuntutan setiap negara. Menjawab 

permasalahan sumber daya manusia tersebut, pemerintah di Indonesia 

berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan salah 

satunya adalah dengan melakukan perubahan kurikulum. UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 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 tertentu”. 

Memahami dari pengertian kurikulum itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa 

kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu 

pendidikan. Perubahan kurikulum yang terjadi saat ini adalah berubahnya 

kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013. 

Gultom (2013: 1) berpendapat bahwa, pengembangan kurikulum 2006 

(KTSP) menjadi kurikulum 2013 dikarenakan pada kurikulum 2006 (KTSP) 

masih banyak kekurangan antara lain (1) Konten kurikulum masih terlalu 
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padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi 

yang tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (2) 

Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) Beberapa kompetensi yang 

dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan 

karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan 

hardskills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (4) 

Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran 

yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan 

berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Kurikulum 2013 menjadi produk dari pemikiran pengembangan 

kurikulum terbaru. Kurikulum 2013 adalah upaya pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Mendikbud (2012) menjelaskan bahwa 

tujuan Kurikulum 2013 mengarah pada peningkatan kompetensi seimbang 

antara sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). 

Ketiga kompetensi tersebut didukung 4 pilar yaitu produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif. Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 diubah dengan 

mengamanatkan pendekatan saintifik/ilmiah yang diterapkan secara tematik 

terpadu dalam pembelajaran. 

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 

Implementasi Pendekatan Saintifik…, Toto Pratiko, FKIP, UMP, 2017



3 

 

mengkomunikasikan hasil temuan (networking) (Kemendikbud, 2013: 9). 

Pembelajaran berbasis pendekatan saintifik diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada siswa dalam mengenal dan memahami berbagai materi 

yang diberikan dengan menggunakan metode ilmiah. Siswa diajarkan menalar 

dan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis dengan 

hanya mendengar dan menghafal semata. Siswa juga diberi pemahaman 

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

pada informasi yang diberikan guru. Oleh karena itu, pembelajaran diarahkan 

untuk mendorong siswa aktif mencari tahu, mengembangkan kemampuan 

bernalar, dan membentuk siswa yang kreatif.  

Pada awal tahun ajaran baru 2013/2014 Kurikulum 2013 mulai 

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

Namun, setelah Kurikulum 2013 secara serentak mulai diberlakukan di 

seluruh Indonesia pada tahun pelajaran 2014/2015, ternyata Kurikulum 2013 

masih memiliki kelemahan-kelemahan yang perlu dikaji ulang. Berdasarkan 

hal tersebut, pemerintah mengeluarkan surat edaran menteri yang 

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 

tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. 

Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 menyebutkan bahwa satuan 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan 

Kurikulum 2013 sejak semester pertama pada Tahun Pelajaran 2014/2015 

kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua selama 

Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk 
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melaksanakan Kurikulum 2013. Sedangkan satuan pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga 

semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah tersebut 

merupakan sekolah rintisan penerapan Kurikulum 2013.  

Pemberlakuan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 menunjukkan 

bahwa implementasi Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia belum dapat 

dikatakan berhasil karena penerapan Kurikulum 2013 memiliki banyak 

kendala dan  masih perlu dikaji ulang kembali. Dalam implementasi 

kurikulum 2013 di sekolah rintisan tersebut masih tetap terdapat masalah 

yang tidak dapat dihindari pemerintah. Kurikulum 2013 dianggap premature 

karena kesiapan sekolah dan guru yang masih minim, sehingga sangat 

dimungkinkan dalam pelaksanaan pembelajaraannya tidak sesuai dengan apa 

yang diamanatkan dalam kurikulum 2013 yaitu pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan ilmiah (scientific aproach) dalam proses 

pembelajarannya. Peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013 di Sekolah Dasar serta kendala 

dalam implementasi pendekatan saintifik di Sekolah Dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi pendekatan saintifik dalam pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar? 

2. Apa kendala dalam implementasi pendekatan saintifik pada pelaksanaan 
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pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar ? 

C.  Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui implementasi pendekatan saintifik dalam pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. 

2. Mengetahui kendala dalam implementasi pendekatan saintifik pada 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat baik dari 

segi teoretis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi berdasarkan kajian teori tentang: 

a. Tinjauan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. 

b. Pendekatan saintifik dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di 

Sekolah Dasar. 

c. Model-model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik 

dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

a. Guru mendapat pengetahuan terkait implementasi pendekatan saintifik 

dalam model pembelajaran 2013 sehingga guru mampu menyusun 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan standar proses Kurikulum 
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2013. 

b. Sekolah mendapat informasi terkait implementasi pendekatan saintifik 

oleh guru dalam model pembelajaran 2013 sehingga sekolah mampu 

menyusun program untuk membantu dan menangani kendala 

implentasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 

c.  Peneliti mendapatkan fakta dan informasi terkait implementasi 

pendekatan saintifik dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 

di Sekolah Dasar. 
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