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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendidikan Karakter

Karakter, menurut Wibowo (2012 : 36) karakter adalah pendidikan

yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada

anak didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan

mempraktikan dalam kehidupannya dalam keluarga, sebagai anggota

masyarakat dan warga negara. Tidak jauh berbeda dengan pendapat

Wibowo, menurut Zubaedi (2012 : 15)  menjelaskan bahwa : “pendidikan

karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebijakan, yaitu

kualitas kemampuan yang baik secara obyektif, bukan hanya baik untuk

individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara

keseluruhan.

Menurut Fitri (2012 : 20) karakter merupakan nilai-nilai perilaku

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan, yang terwujud dalam

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perubahan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adatistiadat.

Menurut Benninga (1991 : 4) menjelaskan bahwa “Moral education is a

conscious effort shared by parent society, and professional aducators to

help “shape the character of less wel educated people”

6

Meningkatkan Rasa Ingin Tahu..., Eli Fitriana, FKIP UMP, 2014



7

Pendidikan moral merupakan bagian dari upaya sadar oleh orang tua,

masyarakat, dan pendidik profesional untuk membantu membentuk

karakter orang yang kurang berpendidikan, jadi dari pendapat ini

menjelaskan pendidikan moral dapat membentuk karakter individu

menjadi individu-individu yang berpendidikan.Ada banyak hal yang

menyangkut tentang pendidikan karakter, karakter itu untuk mewujudkan

masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Sulistyowati (2012: 1).

a. Pentingnya pendidikan karakter

Beberapa hal pentingnya pendidikan karakter untuk dilaksanakan

menurut Sulistyowati (2012 : 5) karena :

1. Karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan

bernegara. Hilangya karakter akan menyebabkan hilangnya

generasi penerus bangsa. Karakter berperan sebagai kemudi dan

kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing.

2. Karakter tidak dating dengan sendirinya, tetapi harus di bangun dan

dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartab.

b. Strategi Pendidikan Karakter

Menurut Zubaedi (2012 : 112) ada beberapa strategi yang dapat

dilakukan pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter sebagai

berikut :

1. Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif

peserta didik, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi
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peserta didik karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif

dengan diberiakan materi pelajaran yang konkret, bermakna, serta

relevan dalam konteks kehidupan (student active learning,

contextual learning, inquiry base learning, and integrated

learning).

2. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak

dapat belajar dengan efektif di dalam suasana yang diberikan rasa

aman, penghargaan, tanpa ancaman dan memberikan semangat.

3. Memberikan pendidikan karakter secara eksplesit, sistematis, dan

berkesinambungan dengan melibatkan aspek knowing the good,

loving the good, dan acting the good.

4. Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing

anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga Sembilan

aspek kecerdasan manusia.

5. Seluruh pendekatan diatas menerapkan prinsip-prinsip develop

mentally appropriate practices.

6. Membangun hubungan yang supportive dan penuh perhatian di

kelas dan seluruh sekolah.

7. Metode (contoh) dalam berperilaku positif, bagian terpenting dari

penetapan lingkungan yang supportive dan penuh perhatian dikelas

adalah teladan perilaku penuh perhatian dan penuh penghargaan

dari guru dalam interaksinya dengan peserta didik.
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8. Menciptakan peluang bagi peserta didik untuk menjadi aktif dan

penuh makna termasuk dalam kehidupan di kelas dan sekolah.

9. Mengajarkan ketrampilan sosial dan emosional secara esensial.

10. Melibatkan peserta didik dalam wacana moral.

11. Tak ada anak yang terabaikan.

c. Tujuan pendidikan karakter

Kemendiknas (Fitri 2012 : 24), antara lain :

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai

manusia dan warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa.

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji

dan sejalan dengan nilai-nilai universaldan tradisi budaya bangsa

yang religius.

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta

didik sebagai generasi penerus bangsa.

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia

yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan

persahabatan.
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2. Karakter Rasa Ingin Tahu

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu

Mustari (2011 : 103) berpendapat bahwa rasa ingin tahu adalah

sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan

didengar. Untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada anak, kebebasan

anak itu sendiri harus ada untuk melakukan dan melayani rasa ingin

tahunya. Anak didik yang mempunyai rasa ingin tahu dia akan selalu

mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan

pengalamannya, sehingga dia akan selalu berusaha untuk menjawab

tentang pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik. Rasa ingin

tahu yang kuat merupakan motifasi utama dalam menggali pengetahuan

yang ada pada peserta didik, sehingga peserta didik bersifat heran dan

kagum, rasa ingin tahu membuat peserta didik pengetahuannya semakin

berkembang.

Didalam otak, rasa ingin tahu ini membuat kedua jenis otak yaitu

otak kiri dan kanan, yang satu adalah kemampuan untuk memahami dan

mengantisipasi informasi, sedangkan otak yang lain adalah untuk

menguatkan dan mengencangkan memori jangka panjang untuk

informasi baru yang yang mengejutkan. Ada pula rasa ingin tahu yang

mematikan (morbid curiosity) yaitu ada yang membuat rasa ingin tahu

adiktif pada objek yang mematikan atau yang bersifat kekerasan yang

bahkan dapat membuat orang secara fisik ataupun emosional terluka.
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Dari  Silvia Latent (2006 : 1) mengemukakan bahwa “Curiosity,

the desire for new knowledge or experience, is widely recognized as an

important antecedent of exploration, intellectual enrichment,  and the

formation of enduring interests”.

Rasa ingin tahu merupakan keinginan untuk mengetahui hal-hal

baru atau pengalaman baru, secara luas yang diakui sebagai hal-hal

penting dari eksplorasi (menggali) untuk mencari informasi. Hal ini

berarti rasa ingin tahu merupakan keinginan yang kuat untuk

mengetahui hal-hal baru sehinggga setiap individu akan menggali

informasi yang mereka inginkan.

b. Indikator Rasa Ingin Tahu

Menurut Sulistyowati (2012 : 74) ada beberapa indikator kelas pada

rasa ingin tahu, antara lain :

1. Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu.

2. Ekplorasi lingkungan secara terprogram.

3. Tersedia media komunikasi atau informasi.

Indikator sekolah pada rasa ingin tahu :

1. Menyediakan informasi dan komunikasi.

2. Memfasilitasi warga sekolah dalam berekplorasi dalam semua

bidang.
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3. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasl pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya

(Slameto, 2010:2).

Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak disaksikan dari luar.

Hal ini mengandung bahwa apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang

yang sedang belajar, tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan

mengamati orang tersebut, bahwa hasil belajar orang tersebut tidak

langsung kelihatan, tanpa kemampuan yang diperoleh melalui belajar

(W.S Winkel, 2005: 59).

Ada juga yang mendefinisikan belajar adalah berubah.

Mengandung maksud bahwa belajar berarti mengubah tingkah laku. Jadi

belajar akan membawa suatu perubahan pada individu- individu yang

belajar. Perubahan itu menyangkut segala aspek orgnisme dan tingkah

laku pribadi seseorang. (Sardiman, 2004:21)

Melalui belajar terjadilah proses perubahan dari keadaan belum

tahu, adanya perubahan dengan pola perilaku menandakan telah terjadi

belajar dan proses perubahan itu terjadi selama jangka waktu tertentu.

Makin banyak kemampuan yang diperoleh sampai menjadi milik pribadi,

makin banyak pula yang dialami. Kemampuan-kemampuan itu dapat

digolongkan menjadi kemampuan kognitif yang meliputi keterampilan
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melakukan suatu gerak-gerik dalam urutan tertentu. Kemampuan dinamik

afektif yang meliputi sikap dan nilai, yang meresapi perilaku dan tindakan

(W.S Winkel, 2005: 59).

Belajar merupakan proses dasar dari pada perkembangan hidup

manusia. Dengan belajar,  manusia melakukan perubahan-perubahan

kualitatatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua

aktivitas dan prestasi hidup manusia  tidak lain adalah hasil dari kegiatan

yang dinamakan dengan belajar. (Wasty Soemanto, 19 90: 90)

Berdasarkan beberapa definisi belajar di atas dapat disimpulkan

bahwa belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang akibat

interaksinya dengan lingkungan yang menghasilkan. Kemampuan baru

dalam pengetahuan pemahaman, keteranpilan, sikap, dan perilaku belajar

tidak terbatas pada intelektual saja belajar juga bersangkutan pada

kepribadian anak .

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

Prestasi belajar yang tinggi akan tercapai apabila didukung dengan

belajar yang maksimal. Sedangkan dalam belajar banyak faktor-faktor

yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Faktor intern

faktor-faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar.

Faktor-faktor intern ini terbagi menjadi tiga yang meliputi:
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1) Faktor jasmani, meliputi:

a) Kesehatan

b) Cacat tubuh

2) Faktor psikologis

Menurut Arden N. Frandsen (Susilo, 2006:70), hal yang

mendorong seseorang untuk belajar adalah:

a) Adanya sikap ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang

lebih luas

b) Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan

untuk selalu maju

c) Adanya keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru

dan teman-teman

d) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu

e) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila

menguasai pelajaran

f) Adanya hukuman atau ganjaran sebagai akhir dari belajar

3) Faktor kelelahan, meliputi:

a) Kelelaan jasmani

b) Kelelahan rohani

b. Faktor Ekstern

Faktor yang ada di luar individu yang sedang belajar. Faktor-faktor

ekstern ini terbagi menjadi tiga meliputi:
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1) Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi orang tua,

latar belakang kebudayaan.

2) Faktor sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi

guru dengan peserta didik, disiplin, sekolah, alat peraga, waktu

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung,

metode belajar, tugas rumah.

3) Faktor masyarakat, meliputi keadaan peserta didik dalam

masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan

masyarakat (Slameto, 2010: 60-71)

Dengan demikian keberhasilan peserta didik sangat

dipengaruhi oleh dua faktor, faktor dalam diri peserta didik

(inetrnal) dan faktor dari luar peserta didik (eksternal). Dimana

faktor internal mempunyai pengarul sangat kuat dalam

mempengaruhi prestasi belajar. Dalam hal ini menurut Richard

Clark yang dikutip Nana Sudjana (2002: 39) menyatakan

sbahwa hasil belajar peserta didik di sekolah 70% dipengaruhi

oleh kemampuan peserta didik dan 30% dipengaruhi oleh

lingkungan.
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4. Metode Probelm Based Instruction

1. Pengertian Problem Based Instruction

Menurut Raturmanan (dalam Trianto, 2007: 68)

mengemukakan metode pembelajaran Problem Based Instruction

membantu peserta didik untuk merespon informasi yang sudah jadi

dalam benaknya dan menyususn pengetahuan mereka sendiri

tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk

mengembangkan pengetahuan dasar dan sekitarnya.

Arends (dalam Kusno, 2004: 12) berpendapat bahwa pada

metode pembelajaran Probelm Based Instruction, guru berperan

sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu

menemukan masalah dan sebagai pemberi fasilitas yang diperlukan

peserta didik. Selain itu, guru memberikan dukungan dan dorongan

dlam upaya meningkatkan kecerdasan dan perkembangan

intelektualnya ssiwa. Pembelajaran ini hanya dapat terjadi jika guru

dapat menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan

membimbing pertukaran pendapat dan juga banyak menumbuh

kembangkan aktivitas belajar, baik secara individu maupun

kelompok.

2. Ciri-ciri Metode Based Instruction

Menurut Arends (dalam Trianto, 2001) berbagai pengembangan

dalam pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan metode

pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut:
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a. Pengajuan pertanyaan atau masalah.

Pembelajaran beradsarkan masalah mengorganisasikan

pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya

secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk peserta

didik. Jadi pengajuan pertanyaan atau masalah disini adalah

membawa permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitar

peserta didik yang  berhubungan dengan materi yang sedang

dibahas untuk dicari solusinya. Misalnya ketika membahas

materi bencana alam, maka seorang guru pada tahap pengajuan

pertanyaan atau masalah ini, untuk menjelaskan contoh dari

terjadinya bencana alam dengan simulasi terjadinya bencana

alam.

b. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin

Meskipun metode PBI mungkin berpusat pada mata pelajaran

tertentu (matematika, IPA, dan Ilmu-ilmu sosial), masalah yang

akan diselidiki telah dipilih benar-benar  agar dalam

pemecahannya, peserta didik mampu meninjau masalah itu dari

banyak mata pelajaran. Jadi, dalam pemilihan masalah yang

akan diselesaikan haruslah masalah yang  bukan hanya ditinjau

dari satu disiplin saja, tetapi dapat ditinjau dari berbagai disiplin

ilmu.
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c. Penyelidikan autentik

Pengetahuan dicari dan dibentuk oleh peserta didik melalui

upaya pemecahan dimana peserta didik mengerjakan

permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri,

mengembangkan percaya diri dan kemandirian. Jadi dalam

penyelidikan autentik ini, peserta didik dituntut untuk mencari

solusi dari suatu permasalahn yangs edang diperbincangkan.

Misalnya saat terjadinya bencan alam mereka berusaha

menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa harus panik saat

terjadinya bencana alam sehingga dapat mengembangakan

kemandirian dan tanggung jawab.

d. Menghasilkan produk dan memamerkan.

Metode PBI menuntut Peserta didik untuk menghasilkan produk

tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang

menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian maslalah yang

mereka temukan. Dalam proses PBI yang diterapkan pada tema

peristiwa alam produk atau hasil dari proses belajarnya adalah

solusi dari sebuah permasalahan yang diperbincangkan

kemudian di presentasikan hasilnya oleh peserta didik kepada

peserta didik atau kelompok lainnya.
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e. Kolaborasi

Metode PBI dicirikan oleh peserta didik yang bekerjasama satu

dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau

dalam kelompok kecil. Bekerjasama memberikan motivasi

untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks

dan memperbanyak peluang untuk berbagi inquiri dan dialog

dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan

keterampilan berpikir. Jadi dalam metode PBI peserta didik akan

dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga adlam proses

pemecahan masalah itu peserta didik dapat bekerjasama.

3. Tujuan Metode Probelm Based Instruction (PBI)

Menurut Trianto (2010) Metode Problem Based Instruction

memiliki tujuan:

a) Membantu peserta didik mengembangkan keterampilan

berfikir dan keterampilan pemecahan masalah.

Dalam metode PBI tujuan utamanya adalah menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yanga ada. Dengan

berkembangnya keterampilan berikir peserta didik maka

peserta didik akan terbiasa untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang ada sehingga pada saat

diberikan soal evaluasi, peserta didik akan mencari jalan

untuk memcahkan masalah sehingga mampu mengatasi
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masalah dan membuat keputusan sendiri tanpa mencontoh

teman lain.

b) Belajar peranan orang dewasa yang autentik.

Dalam metode PBI yang digunakan adalah masalah yang

nyata disekitar peserta didik, maka peserta didik dengan

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada,

peserta didik juga akan belajar bekerjasama dalam

kelompok, mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman

lain., mengungkapakan ide atau penadapat dan

menyampaikan jawaban.

c) Menjadi pembelajar yang mandiri.

Karena didalam  kelas ketikan belajar menggunakan metode

PBI berusaha membantu peserta didik menjadi. Dengan

bimbingan guru secara berulang-ulang mendorong dan

mengarahkan merekan untuk mengajukan pertanyaan,

mencari penyelesaian terhadap  masalah yang nyata oleh

mereka sendiri, peserta didik belajar untuk menyelesaikan

tugas-tugas itu secara mandiri.
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4. Sintaks Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)

Tabel 2.1 Sintaks Metode Based Instruction (PBI)

Tahap Tingkah laku Guru

Tahap- 1

Orientasi peserta didik pada
masalah

Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan
logistik yang dibutuhkan,
mengajukan fenomena atau
demonstrasi atau cerita-cerita
untuk memunculkan masalah,
memotivasi peserta didik
untuk terlibat dalam
pemecahan masalah yang
dipilih.

Tahap-2

Mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar

Guru membantu peserta didik
untuk mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut.

Tahap-3

Membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok

Guru mendorong peserta didik
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen,
untuk mendapatkan penjelasan
dan pemecahan masalah.

Tahap-4

Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Guru, membantu peserta didik
dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai
seperti laporan, video, dan
metode serta membantu
merekan untuk berbagi tugas
dengan temannya.

Tahap-5

Menganalisis dan
mengevaluasi dan

mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu peserta didik
untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan
mereka dan proses-proses
yang mereka gunakan

Sumber: Ibrahim, dkk (dalam Trianto, 2010)
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5. Kelebihan Metode Problem Based Instruction (PBI)

1) Dapat membantu peserta didik bagaimana menstransfer

pengetahuan baru mereka untuk  memahami masalah dalam

dunia nyata.

2) Peserta didik dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga

pengetahuannya benar-benar diserapinya dengan baik

3) Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan peserta didik lain

4) Dapat meningkatkan aktifitas pembelajaran peserta didik.

6. Kekurangan Metode Problem Based Instruction (PBI)

1) Untuk peserta didik yang malas, tujuan dari metode tersebut

tidak dapat tercapai.

2) Membutuhkan banyak waktu dan dana

3) Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang

kompleks.

4) Sulitnya mencari problem yang relevan.

5. Pembelajaran Tematik

a. Pengertian Pembelajaran Tematik

Menurut Suryosubroto (2009:133), pembelajaran tematik

merupakan kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi

beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan.

Sedangkan Rusman (2010:254) berpendapat pembelajaran tematik itu

sangat berguna karena dapat menyatukan pembelajaran atau materi

dalam beberapa mata pelajaran, sehingga akan lebih cepat dalam
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penyampaiaan materi yang diberikan kepada peserta didik. Selain itu

peserta didik juga akan lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran karena

guru dalam penyampaian materi akan lebih menarik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti simpulkan bahwa

pembelajaran tematik menyatukan beberapa mata pelajaran dengan

materi pelajaran yang diajarkan akan lebih cepat tersampaikan dengan

pembelajaran yang menarik.

b. Ciri-Ciri Pembelajaran Tematik

Menurut Suryosubroto (2009:134) ciri-ciri pembelajaran tematik

ada 6 karakteristik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Berpusat pada peserta didik

Proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan peserta

didik sebagai pusat aktifitas dan harus mampu memperkaya

pengalaman belajar peserta didik serta dapat mengembangkan

fenomena alam disekitar peserta didik.

2) Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik

Agar pembelajaran lebih bermakna maka peserta didik perlu

belajar secara langsung dan mengalami sendiri, hal ini sehingga

guru perlu menciptakan kondisi yang kondusif dan guru mampu

memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna.

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas

Mengingat tema dibagi dari berbagai mata pelajaran dan saling

ketertarikan maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas.
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4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu

proses pembelajaran.

5) Bersifat Fleksibel

Pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara ketat

antar mata pelajaran.

6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat, dan

kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan ciri-ciri pembelajaran tematik di atas dapat

peneliti simpulkan pembelajaran tematik bertujuan untuk melatih

anak agar anak belajar secara mandiri dengan berupaya mencari

strategi belajar sendiri, menemukan ide-ide untuk menyelesaikan

masalah dalam proses belajarnya, sehingga dengan demikian

diharapkan peserta didik menjadi aktif, dan memunculkan rasa ingin

tahu yang besar pada dirinya, sedangkan guru adalah sebagai

fasilitator bagi peserta didik untuk menciptakan suasana pengalaman

belajar bagi peserta didik.

c. Komponen Rencana Pembelajaran pada Pembelajaran Tematik

Menurut Rusman (2010:26) Dalam pembelajaran tematik ada 7

komponen yang harus ada dalam rencana pembelajaran tematik

komponen antara lain:

1) Tema atau judul yang akan dipelajari dalam pembelajaran

2) Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan di padukan)

3) Kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai.
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4) Materi pokok beserta uraiaan yang perlu dipelajari peserta didik dalam

rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator.

5) Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara kongkrit yang

harus dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan materi

pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus

dikuasai.

6) Penilaiaan dan tindak lanjut (prosedur dan instrument yang akan

digunakan untuk menilai pencapaiaan belajar peserta didik serta

tindak lanjut hasil penelitian).

6. Kurikulum 2013

a. Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013

Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 memiliki

karakteristik yang berbeda dari pelaksanaan kurikulum 2006.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang diharapkan maka ada

5 prinsip utama pembelajaran yang harus guru terapkan sesuai yang

tertuang dalam Permendikbud 81a (2013: 33) yaitu:

1) Berpusat pada peserta didik,

2) Mengembangkan kreativitas peserta didik,

3) Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang,

4) Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika,

5) Menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan

berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan,

kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.
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Peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru

dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan

pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai

dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup.

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan

tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan

mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan

peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka

sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan

belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang

membawa peserta didik kepemahaman yang lebih tinggi, yang

semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama

semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser

dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat simpulkan bahwa dalam

prinsip yang dipakai dalam pembelajaran yang dilakukan pada

kurikulum 2013 bertujuan untuk melatih anak agar anak belajar

secara mandiri dengan berupaya mencari strategi belajar sendiri,

menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalah dalam proses

belajarnya, sehingga dengan demikian diharapkan peserta didik
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menjadi aktif, dan memunculkan rasa ingin tahu yang besar pada

dirinya, sedangkan guru adalah sebagai fasilitator bagi peserta

didik untuk menciptakan suasana pengalaman belajar bagi peserta

didik.

b. Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik

dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan

pendekatan ilmiah, bahwa informansi bisa berasal dari mana saja,

kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh

karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan

untuk mendorong peserta didik dalam mencari tau dari berbagai

sumber observasi, bukan diberi tahu.

Kondisi pembelajaran pada saat ini diharapkan diarahkan agar

peserta didik mampu merumuskan masalah (dengan banyak

menanya), bukan hanya mnyelesaikan masalah dengan menjawab

saja.Pembelajaran diharapkan diarahkan untuk melatih berpikir

analitis (peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan)

bukan berpikir mekanistik (rutin dengan hanya mendengarkan dan

menghapal semata).

Pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan,

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu

kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan
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dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.

Pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pendekatan

ilmiah apabila memenuhi 7(tujuh) kriteria pembelajaran berikut:

pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas

kira-kira, khayalan, legenda atau dongeng semata. Kedua, penjelasan

guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru peserta didik

terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Ketiga,

mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara

kritis,analitis dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami

memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

Keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan sama lain

dari materi pembalajaran. Kelima, mendorong dan menginspirasi

peserta didik mampu memahami, menerapkan dan mengembangkan

pola berpikir yang rasional objektif dalam merespon materi pelajaran.

fakta keenam, berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang

dapat dipertanggung jawabkan. Ketujuh, tujuan pembelajaran

dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem

penyajiannya.

Pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kolaborasi dan

kerjasama diantara peserta didik dalam menyelesaikan setiap
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permasalahan dalam pembelajaran. Oleh karena itu guru sedapat

mungkin menciptakan pembelajaran selain dengan tetap mengacu

pada standar proses pembelajaran diciptakan suasana yang memuat

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, juga dengan mengedepankan

kondisi peserta didik yang berperilaku ilmiah dengan bersama-sama

diajak mengamati, menanya, menalar, merumuskan, menyimpulkan

dan mengkomunikasi. Sehingga peserta didik akan benar-benar

menguasai materi dengan baik (Gultom, 200:2013).

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap (attitude),

keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Hal ini dapat

dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1: Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah
Sumber: Syawal Gultom, 2013:209

Proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah

sikap menyentuh transformasii substansi atau materi ajar agar

peserta didik tahu tentang ‘’mengapa’’.Ranah

keterampilan menyentuh transformasi substansi atau materi ajar
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agar peserta didik mengetahui tentang ‘’bagaimana’’. Ranah

pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar

agar peserta didik tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya adalah

peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi

manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hardskills)

dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensii sikap,

keterampilan dan pengetahuan (Gultom, 2013: 208).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan

bahwa Pendekatan ini berbeda dari pendekatan pembelajaran

kurikulum sebelumnya. Pada setiap langkah inti proses

pembelajaran, guru akan melakukan langkah-langkah pembelajaran

sesuai dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini

mempunyai kriteria sesuai dengan Permendikbud Nomor 81a yaitu

proses pembelajaran menghasilkan pengetahuan dan keterampilan

langsung atau yang disebut dengan instructional effect.

c. Langkah-langkah pendekatan Saintifik

Langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik

merujuk pada Permendikbud Nomor 81a (Amir Syamsudin, 2013:

35-37) terdiri atas lima kegiatan pembelajaran pokok yaitu:

a. Mengamati

b. Menanya

c. Mengumpulkan informasi
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d. Mengasosiasi

e. Mengkomunikasikan

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam

berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum berikut:

a. Mengamati

Kegiatan pembelajaran  dalam mengamati adalah membaca,

mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat).

Kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan mengamati

adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.

b. Menanya

Kegiatan pembelajaran dalam menanya adalah  mengajukan

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang apa

yang diamati (dimulai dari pertanyaan yang factual sampai

kepertanyaan yang hipotetik). Kompetensi yang dikembangkan

dalam menanya adalah mengembangkan kreatifitas, rasa ingin

tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk berfikir kritis

yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.
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c. Mengumpulkan informasi/eksperiment

Kegiatan pembelajarannya meliputi melakukan eksperimen,

membaca sumber lain, selain buku teks, mengamati

objek/kejadian, aktivitas, wawancara dengan  narasumber.

Kompetemsi yang dikembangakn adalam kegiatan ini adalah

mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat

orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,

memebiasakan belajar sepanjang khayat.

d. Mengasosiasikan/ mengolah informasi

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah mengolah

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil

kegiatan mengumpullkan informasi/eksperimen maupun hasil dari

kegiatan mengamati dan kegaiatan mengumpulkan informasi,

pengoilahan informasi yang bersifat menambah keluasan dan

kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat

mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat

yang berbagai sampai kepada yang bertentangan.Kompetensi

yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan

sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan

menerapkan, prosedur dan dan kemampuan berfikir induktif, serta

deduktif dalam menyimpulkan.
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e. Mengkomunikasikan

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah menyampaikan

hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis, secara

lisan, tertulis,  atau media lainnya. Kompetensi yang

dikembangakan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sikap

jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir sistematis,

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

Langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik

sesuai dengan ketentuan pada Permendikbud Nomor 81a tersebut

di atas. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran

menurut Gultom (2013: 209) meliputi menggali informasi melaui

pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau

informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan

menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta.

Pendekatan saintifik pada pembelajaran disajikan sebagai

berikut:

Gambar 2.2: langkah-langkah pembelajaran pada saintifik approach
(Pelatihan Implementasi kurikulum 2013)
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1) Mengamati (observing)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki

keunggulan tertentu, seperti menyajikan media obyek secara

nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah

pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kegiatan

mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan

dalam Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru membuka

secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk

melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak,

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik

untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk

memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang

penting dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang

diharapkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan

mencari informasi.

2) Menanya (Questioning)

Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat

mengajukan pertanyaan- pertanyaan tentang hasil pengamatan

objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan

dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih
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abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada

pertanyaan yang bersifat hipotetik. Dari situasi dimana peserta

didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih

memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan

sampai ke tingkat peserta didik mampu mengajukan pertanyaan

secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah

pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa

ingin tahu peserta didik.

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81a

Tahun 2013, adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan

untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang

diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan

yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang diharapkan dalam

menanya adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang

hayat.

Mengumpulkan Informasi

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak

lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali

dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui
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berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku

yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang

lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan

tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud

Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi

dilakukan melalui eksperimen, membaca sumber lain selain

buku teks, mengamati objek/ kejadian, aktivitas wawancara

dengan nara sumber dan sebagainya. Kompetensi yang

diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan,

menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi,

menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui

berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan

belajar dan belajar sepanjang hayat.

3) Menalar (Associating)

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar”

dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam

Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah memproses

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil

kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber
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yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang

bertentangan.Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainya,

menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut.

Kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap

jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan

menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta

deduktif dalam menyimpulkan.

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar,

yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata

empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan

berupa pengetahuan. Aktivitas menalar dalam konteks

pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah

banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran

asosiatif.Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada

kemamuan mengelompokkan beragam ide dan

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian

memasukannya menjadi penggalan memori.

Menarik kesimpulan

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan

pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan

mengolah data atau informasi. Setelah menemukan keterkaitan

antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan
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tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan

kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan.

4) Mencoba (Experimenting)

Mencoba (experimenting) dimaksudkan untuk

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap,

keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang

nyata untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau topik sesuai

dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2)

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia

dan harus disediakan; (3) mempelajari dasar teoritis yang

relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya; (4) melakukan

dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena yang terjadi,

menganalisis, dan menyajikan data;(6) menarik simpulan atas

hasil percobaan; dan (7) membuat laporan dan

mengkomunikasikan hasil percobaan.

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar maka:

(1) Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan

dilaksanakan peserta didik (2) Guru bersama peserta didik

mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3) Perlu

memperhitungkan tempat dan waktu (4) Guru menyediakan

kertas kerja untuk pengarahan kegiatan peserta didik (5) Guru

membicarakan masalah yanga akan yang akan dijadikan

eksperimen (6) Membagi kertas kerja kepada peserta didik (7)
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Peserta didik melaksanakan eksperimen dengan bimbingan

guru, dan (8) Guru mengumpulkan hasil kerja peserta didik dan

mengevaluasinya, bila dianggap perlu didiskusikan secara

klasikal (Gultom, 2013:221).

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau

mencoba dilakukan melalui tiga tahap, yaitu, persiapan,

pelaksanaan, dan tindak lanjut.Ketiga tahapan eksperimen atau

mencoba dimaksud dijelaskan berikut ini.

a. Persiapan

 Menentapkan tujuan eksperimen

 Mempersiapkan alat atau bahan

 Mempersiapkan tempat eksperimen sesuai dengan

jumlah peserta didik serta alat atau bahan yang

tersedia. Di sini guru perlu menimbang apakah

peserta didik akan melaksanakan eksperimen atau

mencoba secara serentak atau dibagi menjadi

beberapa kelompok secara paralel atau bergiliran

 Mempertimbangkan masalah keamanan dan

kesehatan agar dapat memperkecil atau menghindari

risiko yang mungkin timbul

 Memberikan penjelasan mengenai apa yang harus

diperhatikan dan tahapan-tahapan yang harus
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dilakukan peserta didik, termasuk hal-hal yang

dilarang atau membahayakan

b. Pelaksanaan

Selama proses eksperimen atau mencoba, guru ikut

membimbing dan mengamati proses percobaan. Di sini

guru harus memberikan dorongan dan bantuan terhadap

kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik agar

kegiatan itu berhasil dengan baik. Selama proses

eksperimen atau mencoba, guru hendaknya memperhatikan

situasi secara keseluruhan, termasuk membantu mengatasi

dan memecahkan masalah-masalah yang akan menghambat

kegiatan pembelajaran.

c. Tindak lanjut

 Peserta didik mengumpulkan laporan hasil

eksperimen kepada guru

 Guru memeriksa hasil eksperimen peserta didik

 Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik

atas hasil eksperimen.

 Guru dan peserta didik mendiskusikan masalah-

masalah yang ditemukan selama eksperimen

 Guru dan peserta didik memeriksa dan menyimpan

kembali segala bahan dan alat yang digunakan
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5) Mengolah

Pada tahapan mengolah ini peserta didik sedapat mungkin

dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran

kolaboratif kewenangan guru fungsi guru lebih bersifat direktif

atau manajer belajar., sebaliknya, peserta didiklah yang harus

lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai

satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh tentang identitas

peserta didik terutama jika mereka berhubungan atau

berintetraksi dengan empati, saling menghormati, dan

menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan

cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga

memungkinkan peserta didik mnghadapi aneka perubahan dan

tuntutan belajar secara bersama-sama. Peserta didik secara

bersama-sama saling bekerjasama, saling membantu

mengerjakan hasil tugas terkait dengan materi yang sedang

dipelajari (Gulthom, 2013: 231). Kegiatan “Mengolah” dalam

kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam

Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah mengolah

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil

kegiatan mengumpulkan/ ekspeimen maupun hasil dari

kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini

adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disipiln taat
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aturan.Kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam

menyimpulkan.

6) Menyimpulkan

Kegiatan mneyimpulkan merupakan kelanjutan dari

kegiatan mengolah, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu

kesatuan kelompok, atau bisa juga dikerjakan dengan

dikerjakan sendiri setelah mendengarkan hasil kegiatan

mengolah informasi (Gultom, 2013: 231).

7) Mengkomunikasikan (Networking)

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi

kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan

yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan

melalui menuliskan atau menceritakan yang ditemukan dalam

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan

pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru

sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik

tersebut. Kegiatan “mengkomunikasikan”dalam kegiatan

pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud

Nomor 81a Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan,

tertulis, atau media lainnya.

Meningkatkan Rasa Ingin Tahu..., Eli Fitriana, FKIP UMP, 2014



43

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam 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.

Berdasarkan pada langkah-langkah pembelajaran saintifik

di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pada dasarnya

pendekatan saintifik dipakai dengan menyesuaikan pada

harapan inovasi pembelajaran kurikulum 2013 dengan harapan

adanya pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini peserta

didik dapat berpikir secara rasionalis dan real dalam

menyelesaikan masalah yang peserta didik temui atau hadapi

baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler, sehingga anak

dapat belajar mandiri dan tidak bergantung pada yang lain

dalam menyelesaikan masalah, selain itu dapat melatih

mengasah ide-ide kreatif yang terdapat pada masing-masing

peserta didik.

d. Penilaian Autentik

Penilaian autentik merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan

dalam proses pembelajaran pada pembelajaran kurikulum 2013 yaitu

dengan menggunakan pendekatan saintifik,  karena dengan

menggunakan penilaian autentik dapat mengetahui kemampuan

belajar peserta didik dalam mengamati atau mengobservasi, menalar,
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mencoba, menyimpulkan, menyajikan sampai pada

mengkomunikasikan. Menurut Gultom (241:2013) dengan adanya

penilaian autentik peserta didik akan lebih baik dalam aktivitas belajar

karena mereka tahu akan di nilai saat pembelajaran berlangsung.

Peserta didik diminta untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja

mereka sendiri dalam rangka meningkatkan pemahaman yang lebih

dalam tentang pembelajaran serta mendorong kemampuan yang lebih

tinggi. Penilaian autentik mencoba menggabungkan kegiatan guru

mengajar, kegiatan peserta didik belajar, motivasi dan keterlibatan

peserta didik, serta keterampilan belajar. Penilaian itu merupakan

bagian dari proses pembelajaran, guru dan peserta didik berbagi

pemahaman kriteria tertentu. Penilaian autentik sering digambarkan

pada perkembangan peserta didik, karena terfokus pada kemampuan

meraka berkembang untuk bagaimana belajar tentang subjek, mampu

menggambarkan sikap, keterampilan, dan hal apa mereka sudah atau

yang belum mampu menerapkan perolehan belajar. Penilaian autentik

memiliki 4 jenis kriteria yang akan disajikan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja

Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta

didik, khususnya dalam proses dan aspek yang akan dinilai. Guru

dapat melakukannya dengan meminta peserta didik menyebutkan

unsur- unsure tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan

kriteria penyelesaiannya. Dengan informasi ini guru akan dapat

Meningkatkan Rasa Ingin Tahu..., Eli Fitriana, FKIP UMP, 2014



45

menentukan umpan balik terhadap kinerja peserta didik. Ada

beberapa cara untuk menentukan hasil penilaian berbasis kinerja:

a. Daftar cek (checklist).  Digunaka untuk mengetahui muncul atau

tidaknya unsur-unsur tertentu dari indicator atau subindikator yang

harus muncul dalam sebuah peristiwa atau tindakan.

b. Catatan anekdok/ narasi. Digunakan dengan cara menulis laporan

narasi tentang apa yang dilakukan oleh masing-masing peserta

didik selama melakukan tindakan. Dari laporan tersebut, guru dapat

menentukan seberapa baik peserta didik memenuhi standar yang

ditetapkan.

c. Skala penilaian (rating scale). biasanya digunakan dengan

menggunakan skala numerik.

d. Memori atau ingatan (memory approach). Digunakan oleh guru

dengan cara mengamati peserta didik ketika melakukan sesuatu,

dengan tanpa membuat catatan. Guru menggunakan informasi dari

memorinya untuk menentukan apakah peserta didik sudah berhasil

atau belum.

Penilaian kinerja memerlukan pertimbangan-pertimbangan

khusus. Pertama, langkah-langkah kinerja harus dilaukan peserta

didik untuk menunjukan kinerja yang nyata untuk suatu atau

beberapa jenis kriteria tertentu. Kedua, ketepatan dan kelengkapan

aspek kinerja yang dinilai. Ketiga, kemampuan-kemampuan

khusus yang diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan
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tugas-tugas pembelajaran. Keempat, fokus utama dari kinerja yang

akan dinilai. Khususnya indikator esensial yang akan diamati.

Kelima, urutan dari keterampilan atau kemampuan peserta didik

yang akan diamati.

Teknik penilaian diri memiliki beberapa manfaat. Pertama,

menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Kedua, peserta didik

menyadari kekuatan dan kepercayaan dirinya berperilaku jujur.

Keempat, menumbuhkan semangat untuk maju secara personal.

2. Penilaian Proyek

Penilaian proyek (project assessment)  merupakan kegiatan

penilaian terhadapa tugas yang harus diselessaikan peserta didik

menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas berupa

investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, dimaulai dari

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian pengolahan

analisis, dan penyajian data. Selama mengerjakan sebuah proyek

pembelajaran peserta didik, memperoleh kesempatan untuk

mengaplikasikan sikap, keterampilan dan pengetahuaannya. Karena

itu pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada tiga hal yang

memerlukan perhatian khusus dari guru.

a. Keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan

mengumpulan data, mengolah dan menganalisis, member makna

tasa informasi yang diperoleh, dan menulis laporan
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b. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang

dibutuhkan oleh peserta didik

c. Orijilitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang

dikerjakan atau dihasilkan oleh peserta didik.

Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjakan

dan produk proyek. Dalam kaitan ini serial yang harus oleh

dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rancangan dan

instrument penilaian, pengumpulan data, analisis data, dan

penyiapkan laporan. Penilaian proyek dapat menggunakan

instrument daftar cek, skala penilaian, atau narasi.

3. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak

yang menunjukan kemajuan sebagai hasil dari dunia nyata.

Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik

secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok,

memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan

beberapa dimensi.

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan

yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukan

perkembangan peserta didik  dalam satu periode tertentu. Informasi

tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran

yang dianggap terbaik, hasil tes (bukan nilai), atau informasi lain
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yang relevan dengan sikap, keterampilan dan dan pengetahuan

yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Fokus

penilaian portofolio adalah kemampuan peserta didik secara

individu atau kelopmpok pada satu periode pembelajaran tertentu.

Malalui penilaian portofolio guru akan mengetahui

perkembangan peserta didik. Atas adasar penilaian itu guru akan

dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran.

4. Penilaian tertulis

Meski konsepsi autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes

tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya. Tes tertulis

terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dari uraian. Tes

tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu

mengingat, memahami, megorganisasikan, menerapkan,

menganalisis, mensintesis, mengevaluasi atas materi yang sudah

dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat

komprehentif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap.

Keterampilan,dan pengetahuan peserta didik.

Pada tes tertulis berbentuk esai, peserta didik berkesempatan

memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-

temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama.

Masing –masing jawaban akan memberikan sisi pandang yang

berbeda,namun tetap terbuka memiliki jawaban yang sama, asalkan

analisisnya benar. Tes tertulis tes tertulis berbentu esai biasanya
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menuntut dua jenis pola jawaban, yaitu jawaban terbuka (expented-

reponse) atau jawaban terbatas (restriced-response). Hal ini sangat

tergantung pada bobot soal yang diberikan oleh guru. Tes semacam

ini memberikan kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil

belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau

kompleks.

Berdasarkan pendapat di atas dapat peneliti simpulkan

bahwa penilaian autentik dapat mengetahui hasil belajar peserta

didik tidak hanya pada akhir pembelajaran namun selama proses

kegiatan belajar mengajar berlangsung, dengan penilaian autentik

diharapkan dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran.

7. Bencana Alam

a. Pengertian Bencana Alam

Definsi bencana alam menurut undang-undang nomor 24

Tahun 2007 tentang penanggualangan Bencana menyebutkan

definisi sabagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa mengancam dan mengganggu kehidupan, dan

penghidupan masyarakat baik oleh faktor alam, non alam ataupun

manusia.

Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
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gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin

topan dan tanah longsor. (http: bnpb.go.id)

Jadi dapat disimpulkan bahwa bencana alam dapat

berakibat kepada manusia dan kehidupan di bumi  apabila tidak

dapat menjaga kelestarian alam sendiri.

b. Macam-macam Bencana Alam

Bencana alam yang kerap kali terjadi di Indonesia ada beberapa

macam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Gunung Meletus

Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-

materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil,

batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain

sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya

sehinggi korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisir.

2. Angin puting beliung

Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi

yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai

benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar

seperti badai, tornado, dan lain-lain bisa menerbangkan benda-

benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat

berbahaya bagi manusia.
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3. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari

tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Masalahnya

jika ada orang atau pemukiman di atas tanah yang longsor atau

di bawah tanah yang jatuh maka sangat berbahaya. Tidak hanya

tanah saja yang longsor karena batu, pohon, pasir, dan lain

sebagainya bisa ikut longsor menghancurkan apa saja yang ada

di bawahnya. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah

suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa

batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti

jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum

kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor

pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan

faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya

material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah

gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun

ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh : Erosi

yang disebabkan sungai - sungai atau gelombang laut yang

menciptakan lereng-lereng yang terlalu curam lereng dari

bebatuan dan tanah diperlemah melalui saturasi yang

diakibatkan hujan lebat gempa bumi menyebabkan tekanan yang

mengakibatkan longsornya lereng-lereng yang lemah gunung
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berapi menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat

dan aliran debu-debu getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan

bahan-bahan peledak, dan bahkan petir berat yang terlalu

berlebihan, misalnya dari berkumpulnya hujan atau salju.

4. Kekeringan

Perlu dibedakan antara kekeringan (drought) dan kondisi

kering (aridity). Kekeringanadalah kesenjangan antara air yang

tersedia dengan air yang diperlukan, sedangkan ariditas (kondisi

kering) diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan sedikit.

Kekeringan (kemarau) dapat timbul karena gejala alam yang

terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian

musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim.

Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan.

Pengetahuan tentang musim bermanfaat bagi para petani untuk

menentukan waktu tanam dan panen dari hasil pertanian. Pada

musim kemarau, sungai akan mengalami kekeringan. Pada saat

kekeringan,sungai dan waduk tidak dapat berfungsi dengan baik.

Akibatnya sawah-sawah yang menggunakan sistem pengairan

dari air hujan juga mengalami kekeringan. Sawah yang kering

tidak dapat menghasilkan panen. Selain itu, pasokan air bersih

juga berkurang. Air yang dibutuhkan sehari-hari menjadi langka

keberadaannya. Kekeringan pada suatu kawasan merupakan
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suatu kondisi yang umumnya mengganggu keseimbangan

makhluk hidup.(http//www. Id.m.wikipedia.org)

c. Dampak Bencana Alam

Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan

untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka.

Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan: "bencana muncul

bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengan

demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi

bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya

gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya,

pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena peristiwa tersebut

bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia.

Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya

sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan

individual, sampai peristiwa tubrukan meteor besar yang

berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia. Namun demikian

pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi (hazard) serta

memiliki kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga tinggi

tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang

berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster

resilience). Konsep ketahanan bencana merupakan valuasi

kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur untuk

mendeteksi, mencegah & menangani tantangan-tantangan serius
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yang hadir. Dengan demikian meskipun daerah tersebut rawan

bencana dengan jumlah penduduk yang besar jika diimbangi

dengan ketetahanan terhadap bencana yang cukup. Bencana berarti

juga terhambatnya laju pembangunan. Berbagai hasil

pembangunan ikut menjadi korban sehingga perlu adanya proses

membangun ulang. Kehidupan sehari-hari juga menjadi tersendat-

sendat. (http: Bnpb.go.id)

B. Penelitian Relevan

Penelitian dilakukan berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Salah satu penelitian yang dijadikan dasar yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Septa Wulan Yudiantari yang berjudul Meningkatkan

kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran problem based

instruction (PBI) pada siswa kelas VIII F SMP Negeri 20 Malang. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa mengalami

peningkatan, setelah diberi tindakan dengan menerapkan langkah

pembelajaran model PBI. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa

ditunjukkan dengan peningkatan persentase kemampuan berpikir kritis pada

siklus I sebesar 72% meningkat menjadi 81% pada siklus II.

C. Kerangka Pikir

Guru melakukan berbagai cara, strategi, dan pendekatan untuk

meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa guna mencapai tujuan

dan sarana pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menerapkan
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metode penemuan terbimbing. Metode penemuan terbimbing diupayakan

dapat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran. Kerangka

berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

D. Hipotesis Tindakan

Untuk mengatasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat

diambil hipotesis tindakan berupa :

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based Instruction

(PBI) dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap Tema

Peristiwa Alam di SD Negeri 1 Sudagaran.

2. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metode Problem Based

Instruction (PBI) dapat meningkatkan prestasi belajar Tema Peristiwa Alam

di SD Negeri 1 Sudagaran.

INPUT PROSES HASIL

Kondisi awal :

 Pembelajaran
bersifat Teacher
Centered

 Rasa ingin tahu
siswa  yang rendah
dalam mengikuti
pembelajaran
peristiwa alam

 Berakibat  pada
rendahnya prestasi
belajar siswa

 dibawah KKM

Penerapan metode
Problem Based

Instruction (PBI) pada
tema peristiwa alam

Hasil :

 Pembelajaran
bersifat Student
Centered

 Meningkatnya
rasa ingin tahu
siswa kelas I SD
Negeri 1
Sudagaran

 Prestasi belajar
meningkat

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir
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