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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Tinjauan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan 

pada tahun ajaran 2014/2015. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari 

kurikulum yang sudah ada sebelumnya, yaitu Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

a. Fungsi dan Tujuan Kurikulum 2013 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan kurikulum 

menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Tujuan Kurikulum 2013 menurut Fadlillah (2014: 25) antara lain 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skills 

dan soft skills melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus 

berkembang.  
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2) Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, 

kreatif dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara 

Indonesia. 

 

Oemar Hamalik (2010: 6) mengemukakan bahwa tujuan 

kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program studi, 

bidang studi dan suatu mata ajaran, yang disusun berdasarkan tujuan 

institusional. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk menyiapkan kemampuan siswa 

agar menjadi sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif 

dengan berusaha meningkatkan serta menyeimbangkan kemampuan 

hard skills dan soft skills siswa yang disusun berdasarkan tujuan 

institusioanal. 

b. Karakteristik Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mempunyai karakteristik atau ciri khas yang 

membedakan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran Kurikulum 2013 adalah 

pendekatan saintifik dan tematik integratif. Fadlillah (2014: 175) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

dilakukan dengan proses ilmiah. Apa yang diperoleh siswa dilakukan 

dengan indra dan akal pikiran sendiri sehingga mereka mengalami 

secara langsung dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan.  

Pembelajaran berbasis pendekatan saintifik/ilmiah menerapkan 

lima keterampilan ilmiah dalam pembelajaran yaitu keterampilan 

mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba/ 
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mengumpulkan informasi (experimenting), mengasosiasi/menalar 

(associating), dan mengkomunikasikan hasil temuan (networking) 

(Kemendikbud, 2013: 9). 

Pendekatan tematik terintegrasi dimaksudkan bahwa pembelajaran 

dibuat per tema yang dengan mengacu karakteristik siswa dan 

dilaksanakan secara integrasi antara tema satu dengan yang lain maupun 

antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain (Fadlillah, 

2014:177). Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum 2013 mmemiliki karakteristik pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan saintifik. Hal ini bertujuan agar terjadi 

keterpaduan yang seimbang, sehingga dihasilkan lulusan yang memiliki 

sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai bekal 

untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. 

c. Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar 

Proses Pendidikan (2016: 5) menyebutkan bahwa perencanaan 

pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian 

pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP 

disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. 
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Mulyasa (Fadlilah, 2014: 144) mengemukakan bahwa rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu rencana yang 

menggambarkan prosedur dan managemen pembelajaran untuk 

mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran 

(Fadlilah, 2014: 143). 

Ginting (Fadlilah, 2014: 144) mengungkapkan bahwa rencana 

pelaksanaan pembelajaran merupakan skenario pembelajaran yang 

menjadi pegangan guru untuk menyiapkan, menyelenggarakan, dan 

mengevaluasi hasil kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan (2016: 6) menyebutkan bahwa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam 

upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).  

Berdasarkan beberapa pernyataan dan pendapat diatas, dapat 

disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana 

tatap muka satu pertemuan atau lebih yang merupakan langkah awal 

yang harus disusun oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran yang 

menjadi pegangan guru untuk menyiapkan, menyelenggarakan, dan 
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mengevaluasi hasil kegiatan belajar dan pembelajaran agar nantinya 

tercipta pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif yang dikembangkan berdasarkan silabus. 

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan (2016: 6) menyebutkan bahwa Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. dengan membuat 

perencanaan pembelajaran, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran 

akan lebih mudah dicapai hasilnya (Fadlilah, 2014: 143). 

d. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses 

Pendidikan (2016: 11), menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

menfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
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dalam proses pembelajaran (Rusman, 2011: 7). Sagala (2013: 226) 

mengemukakan bahwa pada kegiatan ini, kegiatan yang dilakukan 

oleh guru adalah sebagai berikut.  

1) Menanyakan kehadiran siswa.  

2) Membahas pelajaran sebelumnya untuk menguji dan mengecek 

ingatan siswa tentang materi sebelumnya.  

3) Mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas tentang bahan 

pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengetahui 

sampai dimana pemahaman materi yang yang telah diberikan 

4) Memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi 

pelajaran sebelumnya yang belum dikuasai siswa.  

5) Mengulang kembali bahan pelajaran sebelumnya.  

 

Sani (2014: 281-282) mengungkapkan bahwa kegiatan 

pendahuluan meliputi orentasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian 

acuan. Orientasi untuk memusatkan perhatian peserta didik dengan 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Apersepi dilakukan untuk 

memberikan apersepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan 

dipelajari. Apersepsi dilakukan dengan menanyakan konsep yang 

telah dipelajari siswa terkait dengan konsep yang akan dipelajari. 

Motivasi dilakukan dengan memberikan gambaran manfaat materi 

yang akan dipelajari. Pemberian acuan dapat dilakukan dengan 

menyampaikan tugas-tugas dan penilaian yang akan dilakukan. 

Kegiatan yang wajib dilakukan oleh guru pada kegiatan 

pendahuluan menurut Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 

2016 Tentang Standar Proses Pendidikan (2016: 11) adalah sebagai 

berikut. 

a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran; 
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b) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan 

lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang peserta didik; 

c)  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

d)  menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai; dan 

e) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan awal/pendahuluan 

bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang 

efektif, sehingga memungkinkan siswa dapat mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Kegiatan pendahuluan dalam 30 

penelitian ini menggunakan pendapat dari Lampiran Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016. 

2) Kegiatan Inti  

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Materi 

pembelajaran disampaikan pada siswa dalam kegiatan inti. 

Kegiatan inti dapat menggunakan model pembelajaran atau 

strategi pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan 

karakteristik siswa dan mata pelajaran (Sani, 2014: 282). Fadlillah 

(2014: 183) mengemukakan bahwa kegiatan inti merupakan 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan menggunakan 

metode yang disesuaikan dengan karateristik peserta didik dan 
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mata pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, 

mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. 

Lampiran Permendikbud No 22 Tahun 2016 (2016: 11) 

menjelaskan bahwa kegiatan inti menggunakan model 

pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau 

tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan 

jenjang pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas , dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan inti harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan 

melibatkan partisipasi aktif siswa dengan menggunakan strategi, 

metode pembelajaran, dan pemilihan pendekatan pembelajaran 

yang baik dan disesuaiakan dengan karakteristik peserta didik 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

3) Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengakhiri proses pembelajaran. Kegiatan penutup perlu 

dilakukan untuk memantapkan penguasaan pengetahuan siswa 

dengan dengan mengarahkan siswa membuat rangkuman, 
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menemukan manfaat pembelajaran, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan 

tindak lanjut berupa penugasan (individu atau kelompok), serta 

menginformasikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya (Sani, 2014: 283). 

Menurut Rusman (2011: 10), kegiatan penutup meliputi 

menarik kesimpulan, melakukan penilaian dan/ refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan 

tindak lanjut dengan pemberian tugas individual maupun 

kelompok, dan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. Lebih lanjut Rusman (2011: 10) 

menyatakan bahwa refleksi adalah cara berpikir tentang baru 

terjadi atau baru saja dipelajari. Salah satu contoh kegiatan 

refleksi adalah kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari 

itu (Hosnan, 2014: 273). 

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Standar Proses Pendidikan (2016: 12) mennyebutkan bahwa 

dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi: 

a) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan 

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung; 
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b) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 

c) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan  

d) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan akhir digunakan guru untuk mengajak siswa menarik 

kesimpulan tentang materi pelajaran yang sudah dilaksanakan. 

Guru dan siswa melakukan refleksi dan evaluasi untuk melihat 

tingkat keberhasilan pembelajaran. Kegiatan penutup dalam 

penelitian ini menggunakan pendapat dari Lampiran 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. 

2. Pendekatan Ilmiah/Saintifik 

Pendekatan Saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah (Fadlillah, 2014: 175). 

Rusman (2015: 232) mengungkapkan bahwa pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara 

luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. 

Fadlillah (2014: 176) mengemukakan bahwa pendekatan saintifik 

adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati 

(observing), menanya (questioning), mencoba (experimenting), menalar 

(associating), dan mengkomunikasikan (communication). Berdasarkan uraian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik adalah pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran melalui proses ilmiah yang dilakukukan 
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melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. 

Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran adalah 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. langkah-

langkah yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 

.  

 

 

 

 

 

    Gambar 2.1 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Kelima kegiatan/langkah pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik diterapkan pada saat memasuki kegiatan inti pembelajaran. 

Penjelasan untuk langkah/kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. 

a. Mengamati (Observing) 

Pengamatan atau observasi adalah menggunakan panca indera 

untuk memperoleh informasi (Sani, 2014: 54). Hosnan (2014: 39) 

berpendapat bahwa, mengamati adalah kegiatan studi yang disengaja 

dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan 

jalan pengamatan dan pencatatan. 

Komunikasi

Menalar/Asosiasi

Mencoba/Mengumpulkan 
informasi

Menanya

Mengamati
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Lampiran Permendikbud 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (2014: 5) 

menyebutkan bahwa aktivitas mengamati dilakukan melalui kegiatan 

mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, 

menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat. 

Kegiatan mengamati mengutamakan proses pembelajaran yang 

bermakna. Daryanto (2014: 60) mengemukakan bahwa metode 

mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, 

sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 

Metode ini memiliki keunggulan tertentu, diantaranya: menyajikan 

media atau objek secara nyata, menantang/menarik rasa ingin tahu 

siswa, serta pelaksanaannya yang mudah. Metode ini sangat tepat untuk 

memenuhi rasa ingin tahu siswa, sehingga menimbulkan proses 

pembelajaran yang bermakna. 

Langkah-langkah dalam melakukan kegiatan mengamati adalah 

sebagai berikut.  

1) Mengetahui/memperoleh pengetahuan yang akan diobservasi.  

2) Membuat pedoman observasi atau sesuai dengan lingkup objek 

yang akan diobservasi. 

3) Menentukan data yang perlu diobservasi. 

4) Menentukan tempat objek yang akan diobservasi.  

5) Menentukan bagaimana observasi akan dilakukan. 

6) Menentukan cara melakukan pencatatan atas hasil observasi. 

(Daryanto, 2014: 61). 

 

b. Menanya (Questioning) 

Kegiatan menanya sebenarnya merupakan pengembangan dari 

metode tanya jawab. Sudirman dalam (Hosnan, 2014: 50) mengartikan 
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bahwa “metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam 

bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama guru kepada siswa, 

tetapi dapat pula siswa kepada guru”. Metode tanya jawab juga 

dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk 

mengadakan penelusuran lebih lanjut (dalam rangka belajar) dengan 

berbagai sumber belajar, seperti buku, majalah, surat kabar, kamus, 

ensiklopedia, laboratorium, video, masyarakat, alam, dan sebagainya 

(Sudirman dalam Hosnan, 2014: 50). 

Lampiran Permendikbud 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (2014: 5) 

menyebutkan bahwa aktivitas menanya dilakukan melalui kegiatan 

membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang 

informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin 

diketahui, atau sebagai klarifikasi.  

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

menanya adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati untuk memahami materi pembelajaran. 

Fungsi bertanya lainnya menurut Hosnan (2014: 50) adalah 

mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta 

membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, 

mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban secara logis, 

sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 
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 Sani (2015: 62) berpendapat bahwa, kegiatan untuk mengaktifkan 

siswa untuk bertanya dapat dilakukan dengan berbagai metode atau 

teknik, misalnya dengan meminta mereka merumuskan beberapa 

pertanyaan yang akan digunakan dalam melakukan pengumpulan data 

melalui wawancara.  

Guru juga perlu mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk 

memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan. Sagala (2013: 208) 

menyatakan bahwa cara memberikan giliran dalam kegiatan tanya 

jawab adalah sebagai berikut.  

1) Dengan memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada seseorang 

dan gilirannya kepada orang lain. 

2) Dengan pertanyaan yang diberikan kepada kelompok dan 

gilirannya dengan kelompok lain.  

3) Dengan pertanyaan yang ditujukan kepada siapapun dan diarahkan 

secara tersebar.  

4) Dengan pertanyaan kepada seluruh kelas dan dijawab secara 

spontan oleh siapa saja. 

 

c. Mencoba (Experimenting) 

Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari 

kegiatan bertanya. Lampiran Permendikbud 103 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

(2014: 5) menyebutkan bahwa aktivitas mengumpulkan 

informasi/mencoba dilakukan melalui kegiatan mengeksplorasi, 

mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, 

melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, 

mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan 

memodifikasi/ menambahi/mengembangkan.  
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Sani (2014: 62) berpendapat bahwa, belajar dengan 

menggunakan pendekatan saintifik akan melibatkan siswa dalam 

melakukan aktivitas meyelidiki fenomena dalam upaya menjawab 

suatu permasalahan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan mengumpulkan informasi adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang 

dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: melalui eksperimen, 

membaca sumber lain selain buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan narasumber dan 

sebagainya sebagai upaya untuk menjawab suatu permasalahan. 

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan 

informasi adalah eksperimen. Djamarah dalam (Hosnan, 2014: 58) 

mendefinisikan eksperimen/mencoba sebagai cara penyajian pelajaran 

dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Lebih lanjut Hosnan 

(2014: 58) mendefinisikan eksperimen/mencoba sebagai kegiatan 

terperinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk 

menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Berdasarkan 

uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mencoba adalah kegiatan 

pembelajaran dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari untuk mendapatkan 

data untuk menjawab permasalahan atau menguji hipotesis.  
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d. Menalar (Associating) 

Daryanto (2014: 70) mengemukakan bahwa menalar adalah 

proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang 

dapat diobservasi/diamati untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori 

belajar asosiasi. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemampuan mengelompokkan berbagai ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi 

penggalan memori (Hosnan, 2014: 67). Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengasosiasi/menalar dalam 

kegiatan pembelajaran adalah kegiatan mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan untuk memperoleh simpulan.  

Kegiatan mengasosiasi/menalar dilakukan untuk menemukan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola 

dari keterkaitan informasi tersebut. Lampiran Permendikbud 103 

Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah (2014: 5) menyebutkan bahwa aktivitas 

menalar/ mengasosiasikan dilakukan melalui kegiatan mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk 

membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan 

fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, 

dan menyimpulkan. Kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini 
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adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja 

keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir 

induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

 Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik 

kesimpulan dari fenomena atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal 

yang bersifat umum. Penalaran deduktif merupakan cara menalar 

dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau 

fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus 

(Hosnan, 2014: 73). Dapat disimpulkan bahwa menalar secara induktif 

adalah proses penarikan simpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata 

secara khusus menjadi simpulan yang bersifat umum. Sedangkan 

menalar secara deduktif adalah menerapkan hal-hal yang umum 

terlebih dahulu, kemudian dihubungkan ke dalam bagian-bagian yang 

khusus.  

 Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah 

data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya dan menemukan pola dari keterkaitan 

informasi tersebut, selanjutnya siswa secara bersama-sama dalam satu 

kelompok atau secara individual membuat kesimpulan. 

e. Komunikasi (Networking) 

Kegiatan mengkomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 
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hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Lampiran 

Permendikbud 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah (2014: 5) menyebutkan bahwa 

aktivitas mengkomunikasikan dilakukan melalui kegiatan menyajikan 

laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan 

tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan 

kesimpulan secara lisan. Kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini 

adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan 

berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan 

jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar (Daryanto, 2014: 80).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa 

menyampaikan hasil temuannya dengan lancar dan baik di depan 

teman-teman satu kelas. Hal ini bertujuan untuk melatih dan 

mengembangkan rasa percaya diri siswa. Sedangkan, siswa yang lain 

dapat memberikan komentar atau masukan mengenai apa yang 

disampaikan oleh temannya. Peran guru adalah memfasilitasi siswa 

untuk melakukan proses mengkomunikasikan. 

3. Model Pembelajaran Kurikulum 2013  

 Salah satu prinsip pembelajaran Kurikulum 2013 adalah berpusat pada 

peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk 

aktif mencari, mengolah, mengkontruksi dan menggunakan penetahuan 

(Hosnan, 2014:191). Guru dapat menggunakan model-model pembelajaran 
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pada Kurikulum 2013 sebagai upaya untuk memberikan kesempatan siswa 

untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.  

Penerapan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran yang 

diterapkan pada Kurikulum 2013 ada tiga model pembelajaran, (1) discovery 

learning, (2) problem based learning/model pembelajaran berbasis masalah, 

dan (3) project based learning/model pembelajaran berbasis proyek (Hosnan, 

2014: 190). 

Permendikbud nomor 65 tahun 2013 dan 103 tahun 2014 menghendaki 

pembelajaran saintifik diperkuat dengan pembelajaran berbasis penemuan 

atau penyingkapan (discovery), penelitian atau penyelidikan (inkuiri), 

pembelajarab berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Alasannya 

sangat rasioanal yaitu karena pada keempat pembelajaran tersebut terdapat 

proses belajar yang melibatkan lima kegiatan pokok pada pendekatan saintifik 

(Kemendikbud, 2016: 26).   

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran yang dapat mendukung implementasi pendekatan saintifik 

dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu, inkuiri, Discovery, problem based 

learning, project based learning. Berikut ini adalah penjelasan masing-

masing model pembelajaran tersebut. 

a.  Pembelajaran Berbasis Inkuiri (Inquiry Learning) 

Pembelajaran berbasis inkuiri (IBL) adalah pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam merumuskan pertanyaan yang mengarahkan 

untuk melakukan investigasi dalam upaya membangun pengetahuan 
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(Sani, 2014: 88). Inkuiri adalah strategi pembelajaran yang merangsang, 

mengajarkan dan mengajak siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan 

sistematis dalam rangka menemukan jawaban secara mandiri dari 

berbagai permasalahan yang di utarakan. (Hartono, 2013: 61). 

Sani (2014: 89) mengemukakan bahwa metode inkuiri 

menekankan pada proses penyelidikan berbasis pada upaya menjawab 

pertanyaan. Inkuiri adalah investigasi tentang ide, pertanyaan, atau 

permasalahan. Investigasi yang dilakukan dapat berupa kegiatan 

laboratorium atau aktifitas lainnya yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan informasi. Lebih lanjut Sani (2014: 89) menjelaskan 

bahwa proses yang dilakukan mencakup pengumpulan informasi, 

membangun pengetahuan, dan megembagkan pemahaman yang 

mendalam tentang sesuatu yang diselidiki. Pembelajaran berbasis 

inkuiri mencakup proses mengajukan permasalahan, memperoleh 

informasi, berpikir kreatif tentang kemugkinan penyelesaian masalah, 

membuat keputusan,dan membuat kesimpulan. 

b. Discovery Learning 

 Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode penemuan 

(Discovery) mirip dengan inkuiri (inquiry). Inkuiri adalah proses 

menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah berdasarkan fakta dan 

pengamatan, sedangkan discovery adalah menemukan konsep melalui  

melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui 
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serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau 

percobaan (Sani, 2014: 97). 

  Menurut Hosnan (2014: 282), penemuan atau discovery merupakan 

model pembelajaran untuk mengembangkan siswa aktif dengan 

menemukan dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan 

bermakna dan tersimpan dalam memori jangka panjang siswa. Metode 

Discovery Learning adalah model pembelajaran dimana siswa mencari 

tahu sendiri pengetahuan baru, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi 

pengetahuan yang bermakna bagi siswa. Siswa aktif dalam proses 

pembelajaran dengan menjawab serangkaian pertanyaan atau 

memecahkan masalah untuk mengenal suatu konsep atau keterampilan. 

c. Problem Based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merancang 

peserta didik untuk belajar (Daryanto, 2014: 29). Menurut Arend dalam 

(Hosnan, 2014: 295), Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau 

Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa, dan 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

 Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran 

yang  menantang siswa untuk mencari solusi permasalahan yang ada di 
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dunia nyata. Masalah yang diberikan digunakan untuk mengikat siswa 

agar memiliki rasa ingin tahu pada pembelajaran. Langkah-langkah PBL 

meliputi: orientasi siswa pada masalah; mengorganisasikan siswa untuk 

belajar; membimbing penyelidikan yang dilakukan siswa baik individu 

maupun kelompok; mengembangkan dan menyajikan hasil karya; 

menganalisis dan mengevaluasi proyek pemecahan masalah (Hosnan, 

2014: 301). 

4) Project Based Learning (PjBL) 

 Model Pembelajaran Bebasis proyek (Project Based 

Learning/PjBL) adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek 

atau kegiatan sebagai media (Daryanto, 2014: 23). PjBL merupakan 

metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 

mengumpulkan pengetahuan baru dari pengalamannya dalam 

beraktivitas secara nyata. Langkah-langkah pembelajaran dalam PjBL 

adalah penentuan proyek; perencanaan langkah-langkah penyelesaian 

proyek; penyusunan jadwal pelaksanaan proyek; penyelesaian proyek 

dengan monitoring dan  bimbingan guru; penyusunan laporan dan 

presentasi hasil proyek; dan evaluasi proses serta hasil proyek (Hosnan, 

2014: 325-326). Kelebihan model pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut.  

1. Siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang 

menyelesaikan masalah, tidak hanya terkait denganpembelajaran, 

namun juga masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi..  

3. Mengakrabkan guru dan siswa.  

(Warsono dan Hariyanto, 2013: 154). 
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4. Kompetensi Guru 

  

Pengertian kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah (1) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. (2) 

kemampuan atau kecakapan. Dalam UU RI No 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Sagala (2010: 29) berpendapat bahwa kompetensi adalah perpaduan dari 

penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan 

tugas/pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui pendidikan. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kemauan untuk 

melakukan sebuah tugas tertentu, sehingga seseorang akan termotivasi untuk 

melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien mungkin untuk mencapai 

tujuan dan menunjukan keberhasilan tertentu. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menerangkan bahwa, pendidik/guru 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan sebuah profesi yang memiliki peran untuk mendidik, mengajar, 

membimbing dan melatih peserta didik dengan cara memberikan dan 

mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik sehingga terjadi proses 

pertukaran informasi melalui kegiatan pembelajaran dimana peserta didik yang 

dulunya tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan tugas utama guru tidak hanya 

memberikan ilmu namun juga memberi panutan, membimbing, mengajar, 

mendidik, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi kemampuan 

peserta didik. 

Pernyataan ini sesuai dengan defenisi guru pada PP No 74 Tahun 2008 

tentang guru pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.  

Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. 

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru pasal 3 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa: 

“kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi Guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” 
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 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang telah menjadi  

bagian dari dalam diri guru, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, 

afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. 

a. Standar Kompetensi Guru 

Seorang guru yang baik harus memiliki kompetensi. Mulyasa (2007: 

17) mennyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu 

mencakup empat aspek yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, Kompetensi sosial. Pendapat tersebut 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru menjelaskan bahwa  ada beberapa kompetensi yang 

harus dikuasai guru, antara lain: 

1. Kompetensi pedagogik 

Merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta 

didik yang sekurang-kurangnya meliputi: a). Pemahaman wawasan atau 

landasan kependidikan; b). pemahaman terhadap peserta didik; c). 

pengembangan kurikulum atau silabus; d). perancangan pembelajaran; 

e). pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f). 

pemanfaatan teknologi pembelajaran; g). evaluasi hasil belajar; dan h). 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

2. Kompetensi kepribadian 

Sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan 

bertakwa; berakhlak mulia; arif dan bijaksana; demokratis; mantap; 

berwibawa; stabil; dewasa; jujur; sportif; menjadi teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan 

mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

3. Kompetensi sosial  

Merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian 

dari yang tak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki kemampuan, 

keterampilan yang cukup luas, ikut secara aktif dalam proses 

pembangunan. Kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang 

sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: a) Berkomunikasi 

lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; b) Menggunakan teknologi 

komunikasi dan informasi secara fungsional; c) Bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan 

satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; d) Bergaul secara 

santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta 

sistem nilai yang berlaku; dan e) Menerapkan prinsip persaudaraan 

sejati dan semangat kebersamaan. 
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4. Kompetensi profesional  

Merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya 

yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: a) Materi pelajaran 

secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan 

pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang 

akan diampu; dan b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, 

atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren 

dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu. 

b. Kompetensi Pegagogik 

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang 

guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan 

peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

 Kompetensi pedagogik menurut Mulyasa (2009: 75) adalah 

kemampuan gurudalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut. 1) Pemahaman wawasan 
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guru, 2) pemahan terhadap peserta didik, 3) pengembangan kurikulum, 4) 

perancangan pembelajaran, 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, 6) 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, 7) evaluasi hasil belajar, 8) 

pengembangan peserta didik. 

Sagala (2011: 32) mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik 

merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: 1) 

pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan, 2) guru 

memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain 

strategi pembelajaran berdasarkan keunikan masing-masing peserta didik, 3) 

guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk 

dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar, 4) guru 

mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, 5) guru mampu melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif. 

Berdasarkan uraian terkait kompetensi pedagogik, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi pedagogik meruapakan salah satu kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi ini merupakan kemampyan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik di dalam kelas. 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terkait dengan implementasi pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 di Sekolah Dasar telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya, diantaranya : 
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1. Penelitian oleh Rumahlatua dkk, dengan judul “An Analysis of the Readiness 

and Implementation Of 2013 Curriculum in The West Part of Seram 

District, Maluku Province, Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif berfokus pada kesiapan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 dari 

berbagai jenjang pendidikan yaitu (SD / MI, SMP / MTS, dan SMA / MA) 

di Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa secara umum Kabupaten Seram siap untuk 

melaksanakan kurikulum 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya persiapan 

antara lain : sosialisasi dalam memberikan pemahaman tentang kurikulum 

2013, pelatihan untuk guru, penyusunan mentalitas siswa, dan persiapan 

lainnya. Sekolah-sekolah di kabupaten Seram Barat sebagian besar siap 

untuk menerapkan kurikulum 2013. Terkait dengan tingkat kesiapan dan 

pelaksanaan kurikulum 2013, ada beberapa faktor penghambat yaitu 

kurangnya buku pegangan untuk guru dan siswa, mental kesiapan guru dan 

siswa yang tidak optimal siap, diseminasi. 

2. Penelitian lain oleh İbrahim Hakkı Öztürk  tentang “Curriculum Reform And 

Teacher Autonomy In Turkey: The Case Of The History Teaching”. 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengeksplorasi apakah kurikulum sejarah 

baru akan dapat memadai dan mengatasi kurangnya otonomi guru yang 

memainkan peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Hasil dari 

penelitian ini adalah peran guru atau otonomi guru didalam pembelajaran 

dalam reformasi kurikulum masih tetap belum atau tidak maksimal. 
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3. Penelitian oleh Febriana Marthin Henukh (2016) dengan judul 

“Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Ipa Di SDN 

Cepit, Bantul” . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA dikelas VA 

SDN Cepit. Pelaksanakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPA 

khususnya untuk kelas VA melalui pengamatan sudah dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Guru juga sudah mengetahui 

prosedur penerapan pendekatan saintifik dengan baik dan benar sehingga 

selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan. 

4. Penelitian oleh Elly Oktaviani (2015) dengan judul, “Pelaksanaan 

Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik Di Kelas Ib Sd Negeri 

Pujokusuman 1 Yogyakarta” dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Guru dan siswa kelas IB 

dalam melaksanakan pembelajaran sudah menerapkan pendekatan saintifik. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan dilanjutkan 

kegiatan inti dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Kegiatan yang dilakukan 

guru dalam kegiatan pendahuluan adalah menyiapkan fisik dan psikis siswa 

untuk siap belajar, memberikan apersepsi, dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Pada kegiatan inti guru sudah mengarahkan siswa untuk 

mempraktekkan keterampilan ilmiah yang meliputi (a) keterampilan 

mengamati melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca, 

(b) keterampilan menanya yang meliputi kegiatan bertanya dari guru ke 

siswa, dari siswa ke guru, dan antara siswa dengan siswa lain, (c) 
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keterampilan mengumpulkan informasi/mencoba dengan kegiatan praktek, 

(d) keterampilan menalar/mengasosiasi dengan tanya jawab dan diskusi, 

serta (e) keterampilan mengkomunikasikan secara lisan berupa menjawab 

pertanyaan secara lisan dan secara tulisan berupa kegiatan mengerjakan soal. 

Membuat rangkuman hasil kegiatan dan memberikan tugas/PR adalah 

kegiatan yang dilakukan guru sebelum berdoa dan mengucapkan salam pada 

kegiatan penutup. 3. Guru melaksanakan penilaian otentik. Penilaian yang 

sudah dilaksanakan guru meliputi penilaian kompetensi sikap melalui 

kegiatan observasi/pengamatan, penilaian pengetahuan dengan tes tertulis 

dan penugasan, dan penilaian keterampilan dengan penilaian kinerja. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, relevansi penelitian ini yaitu  

mempunyai persamaan dengan penelitian diatas yaitu terkait dengan 

penerapan kurikulum, kurikulum 2013,  dan implementasi pendekatan 

saintifik pada kurikulum 2013. Namun ada beberapa hal yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu pada penelitian  oleh Dominggus 

dkk bertujuan untuk meneliti kesiapan implementasi 2013, sedangkan pada 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implmentasi pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kurikulum 

2013. Penelitian oleh İbrahim Hakkı Öztürk membahas tentang peran dan 

otonomi guru dalam pembelajaran di reformasi kurikulum di negara Turki, 

dalam penelitian ini membahas sedikit tentang kemampuan dan peran  guru 

dalam implementasi pendekatan saintifik pada kurikulum baru juga yaitu 

kurikulum 2013.  
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Penelitian oleh Febriana hampir memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, namun Febriana lebih menekankan implementasi pendekatan 

saintifik pada mata pelajatan IPA, sedangkan untuk penelitian ini sifatnya 

hanya dalam pelaksanaan pembelajaraan saja tidak dibatasi oleh mata 

pelajaran. Penelitian yang terakhir yaitu oleh Elly Oktaviani tentang 

“Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Pendekatan Saintifik Di Kelas Ib Sd 

Negeri Pujokusuman 1 Yogyakarta”. Fokus penelitian in terletak pada 

persiapan, pelaksanaan, dan penilaian berbeda dengan penelitian saya yang 

fokus penelitiannya terletak pada pelaksanaan pembelajaran untuk 

mengetahui implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 

C. Kerangka Pikir 

Kurikulum di Indonesia berubah dari kurikulum KTSP 2006 menjadi 

kurikulum 2013. 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 mengkomunikasikan hasil temuan (networking). 

Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan inti terdiri dari 

langkah-langkah pendekatan saintifik yang berupa lima keterampilan ilmiah. 

Dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa model pembelajaran untuk 
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mendukung implementasi pendekatan saintifik diantaranya yaitu discovery 

learning, inquiry learning, problem based laerning, dan project based 

larning. Dalam implementasi pendekatan saintifik guru mengalami beberapa 

kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagan kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir. 
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