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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Konsep Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan  penyederhanaan 

dan tematik-integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk 

mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan 

observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) 

apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi 

pembelajaran dan diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih 

produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai 

persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan keaktifan siswa. 

Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar  

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,  

produktif,  kreatif,  inovatif,  dan  afektif  serta  mampu berkontribusi  pada  

kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara, dan peradaban dunia
1
.  

1. Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum 

sebelumnya, yaitu KBK dan KTSP. Maka prinsip pembelajaran pada 

                                                           
1
 Permendikbud, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  69 

Tahun  2013   Tentang Pembaharuan Kurikulum, Kerangka  Dasar  dan  Struktur  Kurikulum 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. (Jakarta: Kemendikbud, 2013) 
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Kurikulum 2013 tidak beda jauh dengan kurikulum KBK dan KTSP. 

Perbedaannya terletak pada titik tekan pembelajarn dan cakupan materi 

yang diberikan pada siswa. Kurikulum 2013 berupaya menyeimbangkan 

kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari hal tersebut dapat 

diketahui bahwa Kurikulum 2013 tidak hanya fokus pada pengetahuan 

saja, namun juga mengutamakan kemampuan sikap dan keterampilan. 

Peningkatan dan keseimbangan kemampuan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan menjadi tujuan pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014
2
  menyebutkan prinsip-

prinsip pembelajaran untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran 

tesebut antara lain sebagai berikut. 

1) Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. 

2) Peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. 

3) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. 

4) Pembelajaran berbasis kompetensi. 

5) Pembelajaran terpadu. 

6) Pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki 

kebenaran multi dimensi. 

7) Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. 

8) Peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara 

hard-skills dan soft-skills. 

                                                           
2
 Permendikbud, No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan 

Pendidikan Menengah. (Jakarta: Kemdikbud, 2014) hal. 3-4 
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9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan 

peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 

10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 

keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing 

madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani). 

11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan 

dimasyarakat. 

12) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 

13) Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 

peserta didik. 

14) Suasana belajar menyenangkan dan menantang. 

Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat 

menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Proses 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat menumbuhkan 

kreativitas, kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab siswa. 

2. Karakteristik Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 mempunyai karakteristik atau ciri khas yang 

membedakan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Karakteristik 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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a) Pendekatan pembelajaran 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Kurikulum 

2013 adalah Pendekatan Saintifik dan tematikintegratif. Pembelajaran 

dengan Pendekatan Saintifik dilakukan dengan proses ilmiah. Apa 

yang dperoleh siswa dilakukan dengan indra dan akal pikiran sendiri 

sehingga mereka mengalami secara langsung dalam proses 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Pembelajaran menggunakan 

Pendekatan Saintifik dilakukan melalui proses mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran seperti ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan dan membentuk sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan siswa secara maksimal. 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
3
. 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. 

b. Kompetensi Lulusan 

Kompetensi lulusan pada Kurikulum 2013 berhubungan 

dengan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Kompetensi-kompetensi tersebut sebenarnya sudah ada pada 

                                                           
3M, Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs,& 

SMA/MA. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). Hal. 177 
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kurikulum sebelumnya, hanya penyebutannya yang berbeda. 

Penyebutan kompetensi sikap dalam KTSP adalah afektif, pengetahuan 

disebut kognitif, dan keterampilan disebut psikomotorik. Yang 

menjadi perbedaan adalah titik tekannya, yaitu pada kurikulum KTSP 

menekankan pada pengetahuan (kognitif), sedangkan pada Kurikulum 

2013 lebih mengutamakan kemampuan sikap (afektif). Ketiga 

kompetensi tersebut diperoleh melalui proses yang berbeda. 

Fadlillah
4
menyebutkan bahwa Sikap diperoleh melalui aktivitas 

“menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan”. 

Kompetensi pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi”. Keterampilan 

diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta”. Penjelasan tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Tabel 1 

 Aktivitas Perolehan Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menhayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 

  Mencipta 

 

Kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

berjalan secara seimbang diharapkan dapat membekali siswa dengan 

                                                           
4
 M, Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013….. hal.178 
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hard skills dan soft skills yang mumpuni. Kemampuan ini akan 

menjadi bekal siswa meraih keberhasilannya di masa depan. 

c. Penilaian 

Penilaian pembelajaran pada kurikulum tingkat satuan 

pendidikan belum dilakukan secara menyeluruh atau masih parsial. 

KTSP lebih dominan pada penilaian kognitif. Penilaian hanya 

diperoleh melalui hasil tes tertulis yang yang diberikan pada siswa. 

Persiapan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa belum 

mendapatkan perhatian khusus. Penilaian pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik 

adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi 

persiapan siswa, proses pembelajaran, dan hasil belajar siswa. 

Penilaian ini membantu guru untuk mengetahui pencapaian siswa yang 

meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Masing-masing 

kompetensi memiliki instrumen penilaian masing-masing. 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang dikenal dengan 

istilah RPP merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran
5
. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran 

tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran merupakan skenario pembelajaran yang menjadi pegangan 

                                                           
5
 M, Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam…. Hal. 143 
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bagi guru untuk menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi hasil 

kegiatan belajar dan pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah skenario atau bentuk perencanaan pembelajaran yang digunakan 

oleh guru sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran.  

Komponen dan sistematika RPP yang dikemukakan oleh Lampiran 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014
6
 adalah sebagai berikut. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

Sekolah : ...................................... 

Mata Pelajaran : ...................................... 

Kelas / Semester : ...................................... 

Alokasi Waktu : ...................................... 

A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar 

1. KD pada KI-1 

2. KD pada KI-2 

3. KD pada KI-3 

4. KD pada KI-4 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Indikator KD pada KI-1 

2. Indikator KD pada KI-2 

                                                           
6
 Permendikbud, No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada…. hal. 8-9 
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3. Indikator KD pada KI-3 

4. Indikator KD pada KI-4 

D. Materi Pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan dan 

buku panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan  lokal, materi 

kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang 

dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, 

pengayaan, dan remedial) 

E. Kegiatan Pembelajaran 

 1. Pertemuan Pertama: (... JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

• Mengamati 

• Menanya 

• Mengumpulkan informasi/mencoba 

• Menalar/mengasosiasi 

• Mengkommunikasikan 

c. Kegiatan Penutup 

2. Pertemuan Kedua: (... JP) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

• Mengamati 

• Menanya 

• Mengumpulkan informasi/mencoba 
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• Menalar/mengasosiasi 

• Mengkommunikasikan 

c. Kegiatan Penutup 

3. Pertemuan seterusnya. 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian 

2. Instrumen Penilaian 

a. Pertemuan Pertama 

b. Pertemuan Kedua 

c. Pertemuan seterusnya 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

Pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. 

G. Media / alat, Bahan, dan Sumber Belajar 

1. Media/ alat 

2. Bahan 

3. Sumber Belajar 

Adapun langkah-langkah penyusunan RPP menurut Lampiran 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 (2014: 9) adalah sebagai berikut. 

1. Pengkajian silabus meliputi: (1) KI dan KD; (2) materi pembelajaran; 

(3) proses pembelajaran; (4) penilaian pembelajaran; (5) alokasi 

waktu; dan (6) sumber belajar. 

2. Perumusan indikator pencapaian KD pada KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. 



 

 

18 

 

3. Materi pembelajaran dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku 

panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi 

kekinian, konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang 

dikelompokkan menjadi materi untuk pembelajaran reguler, 

pengayaan, dan remedial. 

4. Penjabaran Kegiatan Pembelajaran yang ada pada silabus dalam 

bentuk yang lebih operasional berupa pendekatan saintifik disesuaikan 

dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan termasuk penggunaan 

media, alat, bahan, dan sumber belajar. 

5. Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan berdasarkan alokasi 

waktu pada silabus, selanjutnya dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup.  

6. Pengembangan penilaian pembelajaran dengan cara menentukan 

lingkup, teknik, dan instrumen penilaian, serta membuat pedoman 

penskoran. 

7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan 

penilaian. 

8. Menentukan Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar disesuaikan 

dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses 

pembelajaran. 

Komponen-komponen RPP dan langkah-langkah menyusun RPP 

dalam penelitian ini mengggunakan Lampiran Permendikbud Nomor 103 

Tahun 2014. 
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4. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Guru wajib membuat RPP sebelum melaksanakan 

pembelajaran, karena RPP adalah acuan utama seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

menfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran. Sagala
7
 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. 

                                                           
7
 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran. (Bandung: Alvabeta. 2013) hal. 226 
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Menurut Sani
8
, 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 

yangakan 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 dapat dilakukan oleh guru pada kegiatan 

pendahuluan menurut Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014
9
 

adalah sebagai berikut. 

1. Mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan. 

2. Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan 

sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan 

dikembangkan. 

3. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

5. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. 

                                                           
8
 Abdullah Ridwan, Sani. Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi 

Kurikulum 2013. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014). Hal. 281-282 
9
 Permendikbud, No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada…. hal. 10 
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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 penelitian ini menggunakan pendapat dari 

Lampiran Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014. 

b) 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
10

. 

Menurut Fadlillah
11

, kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan dengan menggunakan metode 

yang disesuaikan dengan karateristik peserta didik dan mata pelajaran, 

yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, 

asosiasi, dan komunikasi. 

Berdasarkan Lampiran Permendikbud No 103 Tahun 2014, 

kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

                                                           
10

 Abdullah Ridwan, Sani. Pembelajaran Saintifik…. Hal. 282 
11

 M, Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam…. Hal. 183 
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dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik 

serta psikologis siswa. 

Kegiatan inti ini menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Kegiatan inti meliputi 

proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 

menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Menurut Fadlillah
12

, 

proses pembelajaran hendaknya diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif. Proses untuk menanamkan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa terjadi pada kegiatan inti. 

Jadi, kegiatan inti harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan 

melibatkan partisipasi aktif siswa dengan menggunakan strategi dan 

metode pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

c) 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, menemukan manfaat 

pembelajaran, memberikan umpan balikterhadap proses dan hasil 

pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut berupa penugasan 

(individu atau kelompok), serta menginformasikan kegiatan 

                                                           
12

 M, Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam…. Hal. 171 
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pembelajaran pada pertemuan selanjutnya.  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. 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. 

Lampiran Permendikbud 103 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

mengungkapkan bahwa kegiatan penutup terdiri dari: 

1) Kegiatan guru bersama siswa yaitu: (a) membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; (b) melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (c) memberikan umpan 

balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan 

2) Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan 

kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program 

pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar 

siswa; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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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. Jadi, berhasil atau tidaknya pembelajaran 

dapat dilihat pada saat kegiatan penutup. Kegiatan penutup dalam 

penelitian ini menggunakan pendapat dari Lampiran Permendikbud 

Nomor 103 Tahun 2014. 

5. Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013 

Penilaian merupakan suatu proses monitoring terhadap 

serangkaian aktivitas pembelajaran (berfokus pada proses) untuk 

memantau aktivitas setiap saat supaya memperoleh pemahaman yang 

menyeluruh sehingga dapat menenntukan langkah untuk pemilihan 

stategi pembelajaran berikutnya
13

. 

Penilaian menurut Daryanto
14

 adalah kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan 

hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna 

dalam pengambilan keputusan.  

B. Tinjauan Tentang Pendekatan Saintifik  

Pendekatan ilmiah merupakan pendekatan yang merujuk pada teknik 

investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru atau 

mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk dapat dikatakan 
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 M, Fadlillah. Implementasi Kurikulum 2013 Dalam…. Hal. 176 
14

Daryanto. Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. (Yogyakarta: Gava 

Media. 2014). Hal. 111 
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ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti dari 

objek yang dapat diobservasi, empiris dan terukur dengan prinsip-prinsip 

penalaran yang spesifik. Karena itu, pendekatan ilmiah umumnya memuat 

serial aktifitas pengoleksian data melalui observasi dan eksperimen kemudian 

memformulasi dan menguji hipotesis proses pembelajaran. 

Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah yaitu tahap 

mengamati, menanya, mencoba, melakukan asosiasi dan mengkomunikasikan. 

Kelima tahapan ini dipandang mampu menyampaikan peserta didik mencapai 

keterampilan, merasa dan melakukan.
15

 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif 

menkonstruktifkan  konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan 

masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data 

dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses 

seperti mengamati, menanya, Mengumpulkan informasi, mengasosiasikan 

(menalar), dan mengkomunikasikan
16

.  

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

                                                           
15

 Khairiah nasution, (http//sumut.kemenag.go.id. Diakses tanggal 18 september 2016) 

2016 
16

 Daryanto, pembelajaran pendekatan saintifik kurikulum 2013 (Yogyakarta: Gava 

media, 2014) hal. 51 
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1) Berpusat pada siswa. 

2) Melibatkan keterampilan proses sains dalam merancang  konsep, hukum 

atau prinsip. 

3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa 

4) Dapat mengembangkan karakter siswa.
17

 

Adapun Kriteria Pendekatan Saintifik (Pendekatan Ilmiah) 

sehingga dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau pendekatan Saintifik 

adalah sebagai berikut : 

1) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, 

khayalan, legenda, atau dongeng semata. 

2) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas 

dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berpikir logis. 

3) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan 

tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan 

mengaplikasikan materi pembelajaran. 

                                                           
17

 Daryanto, pembelajaran pendekatan…. hal. 53 
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4) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam 

melihat perbedaan, kesamaan dan tautan satu sama lain dari materi 

pembelajaran. 

5) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan 

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung 

jawabkan 

7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya 

Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan saintifik 

akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan 

keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka 

diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang terintegrasi. Berikut ini dijelaskan ketiga ranah tersebut sebagai berikut: 

• Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu mengapa.”  

• Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu bagaimana”.  

• Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar 

agar peserta didik “tahu apa.”  
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• 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 (hard skills) dari 

peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

• Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. 

• Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk 

semua mata pelajaran. 

Pendekatan Saintifik atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah 

merupakan pendekatan dalam kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, ada 

yang menjadikan Saintifik sebagai pendekatan ataupun metode. Namun 

karakteristik dari pendekatan saintifik tidak berbeda dengan metode Saintifik 

(saintifik method). Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran 

pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah 

kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologi) yang 

berbeda. Sikap diperoleh melalui aktifitas “menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui 

aktifitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

dan mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktifitas “mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mencipta”. 
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Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta 

mempengaruhi karakteristik standar proses
18

. Pendekatan Saintifik dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, 

mencoba/mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan/membentuk jejaring 

untuk semua mata pelajaran. 

 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1) Mengamati 

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
19

.  

Sedangkan dalam pembelajaran di kelas, mengamati dapat 

dilakukan melalui berbagai media yang dapat diamati siswa, misalnya: 

video, gambar, grafik, bagan, dsb. 

                                                           
18

 Permendikbud No.65B. Standar Proses Kurikulum 2013. (Jakarta: Kemendikbud, 

2013). 
 

19
 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013. 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hal. 54.  
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Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan 

menempuh langkah-langkah seperti berikut ini. 

• Menentukan objek apa yang akan diobservasi 

• Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan 

diobservasi 

• Menentukan  secara jelas  data-data apa yang perlu diobservasi, baik 

primer maupun sekunder 

• Menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi 

• Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk 

mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar 

• Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi , 

seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video 

perekam, dan alat-alat tulis lainnya. 

2) Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan 

pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia 

membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika 

guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia 

mendorong siswa untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. 

Artinya guru dapat menumbuhkan sikap ingin tahu siswa, yang 

diekspresikan dalam bentuk pertanyaan.  
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Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah disimak, 

dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat 

mengajukan pertanyaan. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin 

tahu semakin dapat dikembangkan . pertanyaan tersebut menjadi dasar 

untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang 

ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang 

tunggal sampai sumber yang beragam
20

.  

Dengan adanya menanya, diharapkan peserta didik mampu untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada pendidik, sehingga 

peserta didik mampu memahami apa yang sudah dijelaskan oleh pendidik. 

3) Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan tindak lanjut 

dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui 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
21

, aktifitas 

mengumpulkan informasi dilakukan  melalui eksperimen,  membaca 

sumber lain selain buku teks,  mengamati objek/ kejadian/, aktifitas 

wawancara dengan nara sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi yang 
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 Daryanto, Pendidikan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. (Yogyakarta: Gava 

Media, 2014) hal. 64 
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 Permendikbud No.81A, Implementasi Kurikulum 2013. (Jakarta: Kemendikbud, 2013) 
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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. 

4) Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

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 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. Adapun kompetensi 

yang diharapkan adalah  mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. 

Aktifitas 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.  Aktifitas 

menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan 
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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. 

Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman 

tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. Pengalaman-pengalaman 

yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan 

pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

5) Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan Saintifik  guru diharapkan memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka 

pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui  menuliskan atau 

menceritakan apa 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.  

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. ` 
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C. Pendidikan Agama Islam 

Dalam bahasa Arab ada  tiga  istilah  yang  berhubungan  dengan  

makna  pendidikan.  Tiga istilah   tersebut   adalah   ta’lim,   ta’dib   dan   

tarbiyah.   Kata   ta’lim merupakan masdar dari kata ‘allama, yang berarti 

pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, 

pengetahuan dan keterampilan. Kata ta’dib, merupakan masdar dari addaba, 

yang dapat diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada 

pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik
22

. Kata 

tarbiyah, merupakan masdar dari kata rabba, yang berarti mengasuh mendidik 

dan memelihara. 

Di dalam Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian   diri   

kepribadian,   kecerdasan,   akhlak   mulia,   serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara
23

. 

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju   kepada   

terbentuknya   kepribadian   utama   menurut   ukuran-ukuran   Islam24
. 

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran- 

ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 
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 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2001) 86-88  
23

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hal. 13 
24

 Moh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik Upaya Konstruktif Membongkar 

Dikotomi Sistem Pendidikan Islam, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hal. 53 
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nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara 

menyeluruh, serta menjadikan agama Islam itu sebagai suatu pandangan 

hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di 

akhirat kelak
25

. Untuk itu, pendidikan agama Islam memiliki tugas yang 

sangat berat,  yakni  bukan  hanya  mencetak  peserta  didik  pada  satu  

bentuk, tetapi berupaya untuk menumbuhkembangkan potensi yang ada 

pada diri mereka seoptimal mungkin serta mengarahkannya agar 

pengembangan potensi tersebut berjalan sesuai dengan nilai- nilai ajaran 

Islam. 

Secara filosofis, kurikulum 2013 mengembangkan kehidupan individu 

peserta didik dalam beragama, seni, kreatifitas, berkomunikasi, nilai dan 

berbagai dimensi intelegensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan 

diperlukan masyarakat, bangsa dan ummat manusia, sehingga pendidikan 

agama berperan penting dalam implementasi kurikulum. Pendidikan agama 

islam dalam kurikulum 2013 kini berubah menjadi pendidikan agama islam 

dan budi pekerti. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib. Berbeda 

dengan kurikulum sebelumnya, mata pelajaran tersebut kini memiliki alokasi 

waktu 3 jam per minggu
26

.  
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 Zakiyah Daradjad, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 86 
26

 Permendikbud, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  69 

Tahun  2013   Tentang Pembaharuan Kurikulum, Kerangka  Dasar  dan  Struktur  Kurikulum 
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D. Hasil Penelitan Yang Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pokok yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah implementasi pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. 

1. Johari Marjan. Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap 

Hasil Belajar Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA 

Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara 

Barat (2014).  Jurnal, Program Studi Pendidikan IPA, Program 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan adalah 1)  terdapat  perbedaan   hasil   belajar   

biologi   dan keterampilan proses sains antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran berpendekatan saintifik dangan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran langsung (F= 40,293;p,<0,05). 2) terdapat perbedaan hasil 

belajar biologi antara siswa yang mengikuti pembelajaran pendekatan 

saintifik dangan siswa   yang   mengikuti  model    pembelajaran  langsung 

(F=70,630;p,<0,05)  dan   3) terdapat   perbedaan keterampilan proses 

sains antara siswa yang mengikuti        pembelajaran pendekatan saintifik 

dangan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung 

(F=13,013;p,<0,05). Berdasarkan     hasil  penelitian tersebut  maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran  pendekatan   saintifik lebih   baik   dari   
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pada model  pembelajaran langsung dalam meningkatkan hasil belajar 

biologi dan keterampilan proses sains
27

. 

2. Suprapto, dkk. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Group Investigation (GI), Think-Pair-Share (TPS), Dan Problem Based 

Learning (PBL) Dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi  Eksponen Dan 

Logaritma Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas X SMA Negeri Di 

Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2014/2015. Jurnal, FKIP Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan analisis data dari penelitian yang 

dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Prestasi belajar 

matematika pada siswa yang dikenai model pembelajaran GI-S lebih    

baik daripada siswa yang dikenai model pembelajaran TPS-S, prestasi 

belajar matematika      siswa yang dikenai model pembelajaran GI-S sama 

dengan siswa yang dikenai model pembelajaran PBL-S, dan prestasi 

belajar matematika  siswa yang dikenai model pembelajaran TPS-S sama 

dengan siswa yang dikenai model pembelajaran PBL-S; 2) Siswa yang 

memiliki tingkat kreativitas tinggi mempunyai prestasi belajar matematika 

yang    sama    dengan    siswa   yang   memiliki     tingkat  kreativitas   

sedang,   dan   lebih   baik daripada   siswa   yang   memiliki   tingkat   

kreativitas   rendah,   siswa   yang   memiliki   tingkat kreativitas sedang 

mempunyai prestasi belajar matematika yang sama dengan siswa yang 

memiliki tingkat kreativitas rendah; 3a) Pada kategori tingkat kreativitas 
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 Johari  Marjan. Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar 

Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong Kabupaten 
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Singaraja. 2014).   
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tinggi, prestasi belajar  matematika  siswa yang dikenai model 

pembelajaran GI-S sama dengan prestasi belajar   siswa    yang   dikenai   

model    pembelajaran TPS-S dan  PBL-S,  prestasi     belajar matematika 

siswa yang dikenai model pembelajaran TPS-S sama dengan prestasi 

belajar siswa   yang   dikenai   model   pembelajaran   PBL-S; 3b)  Pada   

kategori   tingkat  kreativitas sedang, prestasi belajar matematika siswa 

yang dikenai model pembelajaran  GI-S sama dengan     prestasi   belajar  

siswa   yang   dikenai   model    pembelajaran     TPS-S     dan  PBL-S, 

prestasi   belajar   siswa  yang   dikenai   model   pembelajaran   PBL-S   

lebih   baik   dari   pada TPS-S; 3c) Pada kategori tingkat kreativitas 

rendah, prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran GI-S sama 

dengan    prestasi  belajar   siswa   yang   dikenai model pembelajaran 

TPS-S dan PBL-S, prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran 

TPS-S  sama   dengan  prestasi   belajar   siswa   yang   dikenai   model   

pembelajaran        PBL-S; 4a)  Pada   kategori   model   pembelajaran      

GI-S,   siswa   yang   memiliki  tingkat  kreativitas tinggi, sedang dan 

rendah mempunyai prestasi belajar matematika yang  sama; 4b) Pada 

kategori    model pembelajaran TPS-S, siswa yang memiliki  tingkat 

kreativitas  tinggi, sedang dan rendah mempunyai prestasi belajar 

matematika yang sama; 4c) Pada kategori model   pembelajaran  PBL-S,   

siswa yang   memiliki  tingkat  kreativitas  tinggi  mempunyai prestasi   

belajar   yang    sama  dengan      siswa   yang   memiliki   tingkat   

kreativitas   sedang maupun rendah, dan siswa yang memiliki tingkat 
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kreativitas sedang mempunyai prestasi belajar   matematika   yang   lebih   

baik   daripada   siswa   yang   memiliki    tingkat  kreativitas rendah
28

. 

3. Arya Setya Nugroho. Pengaruh Pendekatan Scientific Terhadap 

Penguasaan Konsep Siswa Pada Pembelajaran Subtema Lingkungan 

Tempat Tinggalku Kelas IV Sekolah Dasar. 2015. Jurnal. Program Studi 

Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas negeri Surabaya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara anak yang 

mendapat perlakuan dengan kegiatan pendekatan scientific terhadap 

penguasaan konsep dengan anak yang tidak diberi   kegiatan pendekatan 

scientific. Hal ini didasarkan pada peningkatan  nilai  rata-rata kelompok 

eksperimen yang mendapat perlakuan dengan pendekatan scientific dalam 

penguasaan konsep. Dengan demikian pendekatan scinetific berpengaruh 

terhadap penguasaan konsep siswa sekolah dasar
29

. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus pada implementasi 

pendekatan saintifik yang meliputi langkah mengamati, menanya, mencari 

informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Selain itu, 

peneliti juga menjelaskan kendala yang dihadapi serta upaya yang 

                                                           
28

Suprapto, dkk. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group 

Investigation (GI), Think-Pair-Share (TPS), Dan Problem Based Learning (PBL) Dengan 

Pendekatan Saintifik Pada Materi  Eksponen Dan Logaritma Ditinjau Dari Kreativitas Siswa 

Kelas X SMA Negeri Di Kabupaten Pacitan Tahun Ajaran 2014/2015. Jurnal, (Surakarta : 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2015) 
29

 Arya Setya Nugroho. Pengaruh Pendekatan Scientific Terhadap Penguasaan Konsep 

Siswa Pada Pembelajaran Subtema Lingkungan Tempat Tinggalku Kelas IV Sekolah Dasar. 

Jurnal. (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya. 2015.) 
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ditempuh oleh sekolah maupun pendidik dalam implementasi pendekatan 

saintifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. 

 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus pada implementasi 

pendekatan saintifik yang meliputi langkah mengamati, menanya, mencari 

informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Selain itu, 

peneliti juga menjelaskan kendala yang dihadapi dalam implementasi 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti. 


