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Abstrak— Salah satu unsur pendukung terlaksananya kurikulum 2013 adalah buku, 

baik buku pegangan untuk pendidik maupun untuk peserta didik. Sebagai langkah 

awal melaksanakan kurikulum baru maka jelas unsur tersebut sangat besar 

pengaruhnya terhadap terlaksananya sebuah kurikulum baru. Pada saat ini buku yang 

tersedia dengan desain berbasis saintifik baik dari pemerintah ataupun dari penerbit 

lokal telah banyak diburu oleh pelaku pendidikan karena pendekatan pembelajaran 

dengan saintifik sangat membantu peserta didik untuk melaksanakan pengalaman 

belajar secara mandiri.  Penyusunan isi buku matematika kurikulum 2013 yang 

berbasis saitifik tidaklah serta merta dapat disusun dengan mudah atau tanpa struktur, 

akan tetapi sebaliknya dalam menyusun buku matematika berbasis saintifik harus 

sangat mengetahui makna dari langkah-langkah dan aspek yang diperoleh dari setiap 

langkah tersebut. melalui analisis indikasi karakter langkah pembelajan saintifik 5m 

pada buku matematika kurikulum 2013 didapatkan adanya karakter yang melekat 

pada setiap langkah pembelajaran. Oleh karenanya pada proses penyusunan buku 

matematika berbasis saintifik hal yang harus benar-benar diperhatikan yaitu 

karakteristik pada langkah- langkah saintifik dalam setiap materi matematika. 

 

Kata kunci: karakteristik, langkah saintifik,matematika kurikulum 2013.  

I. PENDAHULUAN 

    Mengulas kembali tentang kurikulum, pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan 

program pendidikan  dari penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran. Namun didalam 

proses penyelenggaraan pendidikan ada standart proses yang harus diperhatikan, menurut  Sanjaya, salah 

satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran 

(Sanjaya, 2014:1), oleh karena itu dibutuhkan suatu standart dalam proses pendidikan dengan tujuan 

untuk menjalankan kurikulum yang ada. Salah satu standart proses pendidikan yang perlu diperhatikan 

adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standart proses pendidikan 

berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung (Sanjaya, 2014:4). Dan kurikulum 

dapat selalu berkembang karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satu prinsip 

pengembangan kurikulum adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik disatu satuan atau jenjang 

untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana (Daryanto: 2014). Salah satu 

kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya ialah Kurikulum 2013, Kurikulum 2013 adalah 

merupakan kurikulum baru yang telah digagas dan diberlakukan pada tahun 2014, tentu untuk 

melaksakan kurikulum tersebut harus benar-benar memperhatikan unsur yang mendukung hal tersebut. 

Salah satu unsur pendukung dalam terlaksanya kurikulum tersebut adalah buku, baik buku untuk pendidik 

ataupun untuk peserta didik. Buku didalam pelaksanaan pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan adalah 

ibarat peta, dimana dalam buku itu akan terlihat jelas langkah-langkah yang digunakan dalam 

pembelajaran serta pencapaian yang ingin dicapai pada materi tertetu, khususnya pada pemahaman 

matematika. Buku yang digunakan pada kurikulum ini sesuai dengan kekhasanya yaitu dengan 

pendekatan saintifik, pendekatan saintifik melalui langkah-langkah 5m, yaitu mengamati, menanya, 

mencoba, mengolah dan mengomunikasikan.   

 Didalam setiap materi pada pelajaran matematika selalu memiliki tema pembahasan yang berbeda-

beda, dengan pemberian materi prapembelajaran yang berbeda pula, terutama pada kasus-kasus yang 

diberikan sebagai masalah utama pada materi. Hal ini mengindikasikan adanya karakteristik yang 

berbeda-beda pula pada setiap materi pada langkah 5m tersebut. Karakter buku ialah merupakan ciri 

tertentu yang melekat pada suatu objek buku tersebut, pada kurikulum 2013 tentu unsur buku tidak 

terlepas dari kekhasan kurikulum tersebut yakni buku pegangan dengan pendekatan saintifik melalui 

proses 5m (mengamati, menanya, mencoba, mengolah dan mengomunikasikan. Oleh karenanya pada 
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penelitian ini akan dianalisis materi matematika yang menggunakan pendekatan saintifik 5m. Indikasi 

memiliki arti tanda-tanda yang menarik perhatian, sedangkan karakteristik adalah sesuatu yang khas yang 

mencolok dari sesuatu atau benda. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks 

penelitian ini indikasi karakteristik adalah tanda yang menarik dan mencolok serta memiliki kekhasan 

yang menempel terhadap langkah-langkah saintifik pada buku matematika kurikulum 2013. Rumusan 

maslah yang digunakan pada penelitian ini adalah rumusan masalah deskriptif, pengertian dari rumusan 

masalah deskriptif ialah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau 

untuk memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Pada penelitian analisis melalui 

sebuah rumusan masalah adakah karakteristik langkah 5m pada buku matematika, dengan tujuan untuk 

mengetahui karakter-karakter langkah 5m tersebut, dan melalui penelitian dengan judul “Analisis Indikasi 

Karakteristik Langkah Pembelajaran saintifik 5m pada buku matematika kurikulum 2013” semoga dapat 

diketahui adanya karakteristik 5m tersebut. Dengan demikian manfaat yang didapat pada penelitian ini 

adalah bagi peneliti adalah sebagai langkah awal untuk menyusun tugas ahir berupa tesis. Dan manfaat 

bagi para pendidik setelah mengatahui adanya karakteristik pada setiap materi matematika dapat lebih 

mandiri dan mampu dalam menyusun buku pegangan peserta didik tanpa harus menggantungkan pada 

buku dari pemerintah ataupun penerbit lainnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu (Sugiyono:2008). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif, yaitu memberikan tafsiran dan menuturkan data yang berhubungan dengan situasi yang sedang 

terjadi. Selanjutnya observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, yaitu 

keadaan dimana observasi tidak dipersiapkan dengan sistematis tentang apa yang diobservasi. Dan 

penelitian ini dilakukan pada objek yang sudah  tersedia, yakni pada buku matematika kurikulum 2013. 

Langkah-langkah pada penelitian adalah sebagai berikut: sebagai langkah awal penelitian ini adalah 

menentukan salah satu buku matematika kurikulum 2013 pada jenjang dan bab tertentu, sebagai langkah 

awal prapenelitian objek yang digunakan tidak begitu besar, hal ini hanya sebagai sampel kecil. Setelah 

itu, kemudian buku dianalisis setiap isi materi yang memuat pendekatan saintifik 5m, mengamati, 

menanya, mencoba, menalar dan menomunikasikan. Pengamatan yang dilakukan berfokus pada 

pendekatan prapembelajaran materi matematika dan pada saat menganalisis buku kurikulum 2013 

terfokus pula pada kesamaan dan ketidaksamaan dalam penyusunan materi sebagai masalah dalam 

prapembelajaran. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan langkah menagamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengomunikasikan pada setiap subbab. Selanjutnya membuat tabel cheklist kesamaan dan 

ketidaksamaan sebagai instrumen pada penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah mengisikan setiap 

materi pada tabel cheklist, dan menentukan apakah pada bab satu dengan bab lainnya dalam materi 

matematika ada kesamaan ataukah tidak ada kesamaan. Setelah tabel terisi dengan cheklist selanjutnya 

adalah menentukan kesimpulan deskripsi dari analisis tersebut apakah ada indikasi karakteristik pada 

langkah 5M pada buku matematika kurikulum 2013 atau tidak ada. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didalam bukunya, Daryanto menjelaskan bahwa mengamati sangat mengutamakan kebermaknaan 

proses pembelajaran, metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek abstrak 

menjadi secara nyata. Namun dalam tahap mengamati ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan 

matang, serta membutuhkan banyak biaya. Kegiatan mengamati ini dapat dilakukan sebagai mana tertera 

pada Permendikbud Nomor 81a: hendaklah guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta 

didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Dengan metode mengamati ditujukan agar dapat menemukan fakta antara objek yang diteliti dengan 

materi pembelajaran. metode menanya, Dalam Permendikbud dijelaskan, kegiatan menanya dalam 

pembelajaran adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 

faktual sampai ke pertanyaan hipotetik). Pada kegiatan menanya hal yang paling ditekankan adalah ketika 

proses mengamati, ketika mengamati disitulah akan timbul sumber informasi melalui pertanyaan-

pertanyaan yang juga menjadi awal adanya penelitian, baik pertanyaaan yang bersifat kongkrit hingga 

yang bersifat abstrak,  atau pertanyaan yang berkenaan dengan konsep atau prosedur dan lain sebagainya. 

Salah satu manfaat menyusun pertanyan adalah sebagai alat untuk mengumpulkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian, ini dilakukan dengan cara menggali informasi dari 
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berbagai sumber dan dengan berbagai cara. Sikap yang harus diperhatikan adalah peneliti harus bersikap 

jujur, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya adalah Menalar adalah proses berfikir 

yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan 

yang berupa pengetahuan. Menalar atau mengolah informasi merupakan kegiatan pengolahan informasi 

yang bersifat menambah keleluasaan hingga sampai bersifaat mencari solusi dari berbagai sumber yang 

berbeda sampai dengan sumber yang bertentangan. Dalam Permendikbud bahwa kegiatan menalar adalah 

memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari mengumpulkan atau eksperimen 

maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Hal ini bertujuan untuk 

mencari keterkaitan antara informasi satu dengan yang lainya. Mencoba, Mencoba merupakan kegiatan 

yang sudah mulai pada tahap penelitian, ada tiga tahap yang harus dilalui, yaitu persiapan, pelaksanaan, 

dan tidak lanjut. Mengomunikasikan / menyajikan, Menyajikan atau dapat juga diartikan 

mengomunikasikan hasil eksperimen, kesempatan ini dapat menjadi tempat untuk memberikan ruang 

untuk menjelaskan hasil eksperimen kepada halayak yang lebih luas, dengan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh audien. Permendikbud menjelaskan, kegiatan ini adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya. Dijelaskan pada Permendikbud no 104 tahun 2014 sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik 

dideskripsikan  sebagai berikut: mengamati: perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu 

tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu yang 

digunakan untuk mengamati. Menanya: jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik 

(pertanyaan faktual, konseptual, prosedural dan hipotetik). Mengumpulkan informasi/mencoba: jumlah 

dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang 

dikumpulkan, dan instrumen/alat yang dikumpulkan dan alat/instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Menalar: Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai 

keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan 

antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/ pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, 

argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/ konsep/teori dari dua sumber atau lebih 

yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari 

konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber. Mengomunikasikan: Menyajikan hasil 

kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan 

lain-lain.  

Dari analisis yang telah dilakukan pada buku matematika kelas vii semester 1 dapat diambil 

kesimpulan bahwa didalam langkah pembelajaran saintifik pada buku matematika kurikulum 2013 

terdapat indikasi karakteristik. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan sebagai berikut: 

Pada buku yang telah digunakan sebagai objek analisis memuat materi sebagai berikut: bilangan, 

himpunan, perbandingan dan garis dan sudut. 

A. Analisis pada materi bilangan 

Pada materi ini terdapat beberapa kegiatan (sub materi), antara lain: kegiatan 1.1 membandingkan 
bilangan bulat, kegiatan 1.2 menjumlah dan mengurangkan bilangan bulat, kegiatan 1.3 mengalikan dan 
membagi bilangan bulat, kegiatan 1.4 kelipatan dan faktor bilangan bulat, kegiatan 1.5 membandingkan 
bilangan pecahan, kegiatan 1.6 menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan, kegiatan 1.7 
mengalikan dan membagi bilangan pecahan, kegiatan 1.8 memahami rasional, kegiatan 1.9 memahami 
pola bilangan.  
Sebagai contoh sampel kecil pada proses Kegiatan 1.1, pada tahap mengamati diberikan materi 
pendekatan yang berhubungan dengan GMT atau acuan waktu dunia ini bertujuan untuk membandingkan 
tentang perbedaan waktu suatu kota dengan kota lain. Diberikan pula pengetahuan tentang suhu, dimana 
ketika ada ungkapan “10 derajat celcius diatas titik beku dan 15 derajat celcius dibawah titik beku” ini 
menunjukan bahwa secara berurutan dapat dibaca sebagai bilangan bulat “+10” dan “-15”. Tahap 
menanya, pada tahap ini diberikan kata kunci untuk membuat pertanyaan yaitu “membandingkan 
bilangan bulat”. Pada tahap menalar, diberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) Diketahui 
bilangan bulat positif M dan bilangan bulat negatif N. Bilangan  M tersusun dari dua angka, sedangkan 
bilangan N tersusun dari lima angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 2) Diketahui bilangan 
A dan B adalah bilangan bulat negatif. Bilangan A dan B tersusun dari empat angka. Bagaimanakah 
langkah untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar? Jelaskan. 3) Diketahui bilangan C dan D 
adalah bilangan bulat positif. Bilangan C tersusun dari tiga angka, sedangkan bilangan D tesusun adari 
empat angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 4) Diketahui bilangan X = 5abcdef, bilangan 



                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

138 

 

Y = 45abcde. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakh yang lebih 
besar? Jelaskan. 5) Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K = abcdefgh4, bilangan L = 
abcdefgh5. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakh yang lebih 
kecil? Jelaskan.  
pada tahap membagi, pada setiap poin A, B, C dan D diberikan instruksi untuk mendiskusikan jawaban 
dengan teman / guru. 

B. Analisis pada materi himpunan 

Pada materi ini tedapat beberapa kegiatan (sub materi), antara lain: kegiatan 2.1 memahami konsep 
himpunan dan diagram venn, kegiatan 2.2  memahami relasi himpunan, kegiatan 2.3 memahami operasi 
himpunan.  
Sebagai contoh sampel kecil pada proses kegiatan 2.1, pada tahap mengamati diberikan data 
pengelompokan negara peserta piala dunia pada tahun 2014. Berdasarkan data yang disajikan dapat 
ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1). Himpunan yang tergabung di grup A adalah: Brazil, Kroasia, 
Meksiko, Kamerun. 2). Himpunan yang tergabung di grup E adalah: Swiss, Ekuador, Prancis, Honduras. 
3). Seluruh peserta dikelompokan menjadi 8 grup, yaitu grup A, grup B, grup C, grup D, grup E, grup F, 
grup G, grup H. 4). Setiap grup beranggotakan 4 negara.  Selanjutnya pada tahap menanya diberikan 
instruksi untuk menyusun pertanyaan yang berhubungan dengan informasi yang diberikan pada tahap 
mengamati. Kemudian tahap menalar, pada tahap ini diberikan beberapa poin untuk dinalarkan, yaitu: 1). 
Apakah ada elemen lain di himpunan A selain Brazil? Dengan cara seperti yang telah di contohkan 
sebutkan anggota-anggota yang lain himpunan A. 2). Apakah ada elemen lain di himpunan B selain 
Spanyol? Dengan cara seperti yang telah di contohkan sebutkan anggota-anggota yang lain himpunan B. 
3). Dari himpunan A dan B, temukanlah 3 negara yanag bukan anggota himpunan A dan 3 negara yang 
bukan anggota himpunan B. 4). Coba buatlah 2 himpunan yang lain dari peserta Piala Dunia 2014 
lengkap dengan anggotanya. Kemudian memasuki tahap selanjutnya yaitu tahap berbagi, pada tahap ini 
diberikan instruksi untuk  mendiskusikan hasil dari proses menalar dengan teman sebangku, apabila 
kurang jelas tanyakan kepada gurumu. 

C. Analisis pada materi perbandingan 

Pada materi ini tedapat beberapa kegiatan (sub materi), antara lain: kegiatan 3.1 memahami 
perbandingan, kegiatan 3.2 menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, kegiatan 
3.3 menyelesaikan masalah proporsi, kegiatan 3.4 menyelesaikan masalah skala. 
Sebagai contoh kecil pada kegiatan 3.1, pada tahap mengamati diberikan berita tentang banyaknya orang 
pada zaman modern saat ini telah banyak membaca berita melalui media internet, namun tidak sedikit 
orang yang masih menggunakan media koran. Sebuah perusahaan koran ingin mengumpulkan informasi 
tentang banyaknya orang yang masih menggunakan koran. Informasi ini sangat penting untuk perusahaan 
sebagaio sarana untuk mengetahui berapa banyak pendapatan dari dua jenis media tersebut. Dan pada 
tahap ini juga diberikan permasalahan pada topik perbandingan serta penyelesaiannya. Selanjutnya pada 
tahap menanya diinstruksikan untuk membuat pertanyaan dengan kata kunci “perbandingan”. Tahap 
selanjutnya adalah menalar, pada tahap ini diberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan dengan 
teman sebangku, pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: 1). Apa yang kalian ketahui tentang 
perbandingan? 2). Bagaimanakah satuan kedua ukuran/kuantiatas dalam menyatakan suatu perbandingan? 
Jelaskan. 3). Bagaimana jika urutan bilangan-bilangan dipertukarkan? Apakah memiliki arti yang 
berbeda? Jelaskan. Tahap selanjutnya adalah tahap berbagi, pada tahap ini diinstruksikan untuk 
mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan, dan kemudian mendiskusikan dengan teman-
teman. 

D. Analisis pada materi garis dan sudut 

Pada materi ini tedapat beberapa kegiatan (sub materi) , antara lain: kegiatan 4.1 memahami 
kedudukan garis dan sudut, kegiatan 4.2 memahami hubungan antar sudut. 
Sebagai contoh sampel kecil pada proses kegiatan 4.1 memahami kedudukan garis dan sudut. Pada tahap 
mengamati diberikan masalah sebagai berikut: Dayu dan Rizki, dua remaja yang tinggal di kota solo, 
mereka berencana mengikuti kegiatan sekolah yang didadakan di Jl. Dorowati No. 17 . mereka masih 
tergolong orang baru di kota ini. Dayu tinggal di Jl. Slamet Riyadi, sedangkan Rizki tinggal tidak jauh 
dari aloon-aloon utara. Pada masalah ini juga diberikan peta rute perjalanan serta di berikan pula alternatif 
pemecahan masalah cerita diatas. Selanjutnya memasuki tahap menanya, pada tahap ini diberikan 
instruksi untuk membuat pertanyaan yang memuat kata kunci 1). “rute”, “Dayu”, dan “Rizki”. 2). “garis” 
dan “sejajar”, “berpotongan”. Dan menuliskan pada buku kerja. Tahap selanjutnya adalah tahap menalar, 
pada tahap ini diberikan pertanyaan yang bersumber dari informasi yang diberikan, antara lain: 1)  jika 
dua garis berpotongan menghasilkan satu titik, maka apakah yang dihasilkan dua garis berhimpit? Jika 
yang hasilkan titik, berapa titik yang dihasilkan? 2) sebutkan benda-benda diruang kelas kalian yang 
sejajar. 3)  sebutkan benda-benda diruang kelas kalian yang berpotongan. 4) menurut kalian, dapatkah 
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sebuah garis merupakan hasil berpotongan? Hasil perpotongan apa? Jelaskan. 5) jika dua garis dua garis 
berpotongan menghasilkan maksimal satu titik, maka berapa titik yang dihasilkan untuk 5 garis yang 
berpotongan? Jelaskan. 6) dalam satu bangun ruang, ilustrasikan dua garis sejajar. Apakah perbedaannya 
jika dua garis sejajar tersebut diletakan pada satu bidang datar? 7) sebutkan benda-benda dikelas kalian 
yang segaris, dan beri nama garisnya. 8) sebutkan benda-benda dikelas kalian yang sebidang, dan beri 
nama bidangnya. Tahap selanjutnya adalah berbagi,pada tahap ini diinstruksikan untuk menyampaikan 
tulisan kepada teman yang ada disebelahnya, kemudian meminta untuk mengkaji, mengkritisi dan lain-
lain yang masuk akal dan sopan dalam menyampaikan.  

Dari semua contoh kecil yang dipaparkan diatas dapat dianalisis sebagai berikut: 
1. Pada tahab mengamati pada pada poin A menghendaki pramateri dengan memberikan informasi 
tentang fakta dari GMT atau pembagian waktu dunia dan fakta dari keadaan suhu, dimana didalam GMT 
dan termometer pada keduanya dapat memberikan informasi bahwa melalui GMT dan termometer ada 
istilah angka negatif dan angka positif. Sedangkan Pada poin B pada tahap mengamati diberikan 
informasi tentang grup pada piala dunia tahun 2014 dimana didalam setiap grup terdapat 4 negara, dan  
tidak ada negara yang sama didalam grup lain. Dan melalui grup ini dapat memberikan informasi bahwa 
didalam grup-grup tersebut dapat dinyatakan dengan himpunan. Selanjutnya pada tahap mengamati pada 
poin C diberikan informasi tentang banyak orang zaman modern saat ini telah banyak menggunakan 
media berita melalui online tetapi juga tidak sedikit orang yang menggunakan koran, pada kasus ini 
diberikan tugas untuk menentukan banyaknya orang yang menggunakan media berita online dengan 
media koran. Melalui kasus tersebut dapat memeberikan informasi bahwa pada  materi ini terdapat materi 
perbandingan. Selanjutnya pada poin D diberikan kasus yang berhubungan dengan rute perjalanan, dari 
pramateri ini diberikan informasi bahwa dari pada rute tersebut dapat diambil sudut dan garis. 
Dari setiap poin, baik poin A, B, C ataupun D pada setiap langkah mengamati tidak ada yang memiliki 
kesamaan pada pramateri serta kasus yang diberikan. 
2. Pada tahap kedua yakni tahap menanya, pada setiap poin diberikan instruksi untuk membuat 
pertanyaan yang berhubungan dengan pramateri yang diberikan dan dengan kata kunci yang telah 
diinstruksikan, pada poin A diberikan kata kunci  “membandingkan bilangan bulat”. Pada poin B tidak 
diberikan kata kunci akan tetapi diberikan instruksi untuk menyusun pertanyaan yang berkaitan dengan 
fakta yang telah dipaparkan pada proses mengamati. Pada poin C diberikan kata kunci “perbandingan”. 
Pada poin D diberikan kata kunci yang memuat “rute”, “Dayu”, dan “Rizki”, “garis” dan “sejajar”, 
“berpotongan”.  
Dari semua poin, baik A, B, C ataupun D pada setiap langkah menanya tidak ada yang memiliki 
kesamaan pada kata kunci yang diberikan. 
3. Pada tahap ketiga dan keempat yakni tahap mencoba dan menalar, pada tahap ini pada setiap poin 
diberikan  instruksikan untuk menalar sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. Pada 
poin A diberikan beberapa pertanyaan untuk dinalar, antara lain: 1) Diketahui bilangan bulat positif M 
dan bilangan bulat negatif N. Bilangan  M tersusun dari dua angka, sedangkan bilangan N tersusun dari 
lima angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan. 2) Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan 
bulat negatif. Bilangan A dan B tersusun dari empat angka. Bagaimanakah langkah untuk menentukan 
bilangan mana yang lebih besar? Jelaskan. 3) Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat positif. 
Bilangan C tersusun dari tiga angka, sedangkan bilangan D tesusun adari empat angka. Manakah bilangan 
yang lebih besar? Jelaskan. 4) Diketahui bilangan X = 5abcdef, bilangan Y = 45abcde. Jika setiap huruf 
pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakh yang lebih besar? Jelaskan. 5) Diketahui 
bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K = abcdefgh4, bilangan L = abcdefgh5. Jika setiap huruf pada 
bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakh yang lebih kecil? Jelaskan. Pada poin B 
diberikan pertanyaan sebagai berikut: 1). Apakah ada elemen lain di himpunan A selain Brazil? Dengan 
cara seperti yang telah di contohkan sebutkan anggota-anggota yang lain himpunan A. 2). Apakah ada 
elemen lain di himpunan B selain Spanyol? Dengan cara seperti yang telah di contohkan sebutkan 
anggota-anggota yang lain himpunan B. 3). Dari himpunan A dan B, temukanlah 3 negara yanag bukan 
anggota himpunan A dan 3 negara yang bukan anggota himpunan B. 4). Coba buatlah 2 himpunan yang 
lain dari peserta Piala Dunia 2014 lengkap dengan anggotanya. Pada poin C diberikan pertanyaan untuk 
penalaran sebagai berikut: 1). Apa yang kalian ketahui tentang perbandingan? 2). Bagaimanakah satuan 
kedua ukuran/kuantiatas dalam menyatakan suatu perbandingan? Jelaskan. 3). Bagaimana jika urutan 
bilangan-bilangan dipertukarkan? Apakah memiliki arti yang berbeda? Jelaskan. Pada poin D diberikan 
pertnyaan menalar sebagai berikut: 1)  jika dua garis berpotongan menghasilkan satu titik, maka apakah 
yang dihasilkan dua garis berhimpit? Jika yang hasilkan titik, berapa titik yang dihasilkan? 2) sebutkan 
benda-benda diruang kelas kalian yang sejajar. 3)  sebutkan benda-benda diruang kelas kalian yang 
berpotongan. 4) menurut kalian, dapatkah sebuah garis merupakan hasil berpotongan? Hasil perpotongan 
apa? Jelaskan. 5) jika dua garis dua garis berpotongan menghasilkan maksimal satu titik, maka berapa 
titik yang dihasilkan untuk 5 garis yang berpotongan? Jelaskan. 6) dalam satu bangun ruang, ilustrasikan 
dua garis sejajar. Apakah perbedaannya jika dua garis sejajar tersebut diletakan pada satu bidang datar? 7) 
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sebutkan benda-benda dikelas kalian yang segaris, dan beri nama garisnya. 8) sebutkan benda-benda 
dikelas kalian yang sebidang, dan beri nama bidangnya. 
Dari semua poin, baik A, B, C ataupun D pada setiap langkah menalar tidak ada yang memiliki kesamaan 
pada partanyaan-pertanyaan yang diberikan. 
4.  Pada tahap terahir yakni tahap mengomunikasikan, pada tahap ini diinstruksikan untuk presentasi dan 
berbagi tehadap sesama peserta didik dan apabila mengalami kesulitan maka dianjurkan untuk bertanya 
pada pendidik.  
Pada tahap terahir ini pada setiap poin A, B, C ataupun D memiliki instrukisi yang sama, yakni sama-
sama menginstruksikan untuk mengomunikasikan dengan cara mendiskusikan, baik dengan teman 
maupun dengan pendidik.  

Hasil dari analisis kecil yang telah diuraikan diatas adalah, bahwa pramateri yang gunakan didalam 
setiap materi memiliki perbedaan, mulai dari tahap mengamati baik pada materi bilangan, himpunan, 
perbandingan atau sudut dan garis hingga tahap mengomunikasikan baik  pada materi bilangan, 
himpunan, perbandingan atau sudut dan garis tidak ada kesamaan. Dan disetiap materi pada tiap-tiap 
proses 5m (mengamati, menanya, mencoba, mengolah dan mengomunikasikan) memiliki ciri yang 
hampir sangat berbeda. Dari hasil ini dapat diambil kesimpulan bahwa materi pada buku kurikulum 2013 
memiliki perbedaan dalam pemberian pramateri, sehingga pada setiap langkah mengamati, menanya, 
mencoba, mengolah dan mengomunikasikan memiliki perbedaan pula. Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa setiap langkah pembelajaran pada buku kurikulum 2013 memiliki indikasi karakteristik pada 
setiap langkah-langkahnya.  

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari setiap langkah  5m serta dari analisis pada tiap-tiap langkah pada proses mengamati, menanya, 
mencoba, menelar dan mengomunikasikan baik pada materi bilangan, himpunan,  perbandingan, garis 
dan sudut memiliki pendekatan pramateri yang berbeda-beda. Hasil dari analisis sebagai berikut: 
1.  Dari setiap poin, baik poin A, B, C ataupun D pada setiap langkah mengamati tidak ada yang memiliki 
kesamaan pada pramateri serta kasus yang diberikan.  
2. Dari semua poin, baik A, B, C ataupun D pada setiap langkah menanya tidak ada yang memiliki 
kesamaan pada kata kunci yang diberikan.  
3. Dari semua poin, baik A, B, C ataupun D pada setiap langkah menalar tidak ada yang memiliki 
kesamaan pada partanyaan-pertanyaan yang diberikan.  
4. Pada tahap terahir ini pada setiap poin A, B, C ataupun D memiliki instrukisi yang sama, yakni sama-
sama menginstruksikan untuk mengomunikasikan dengan cara mendiskusikan, baik dengan teman 
maupun dengan pendidik. Karena setiap materi mamatika pada buku kurikulum 2013 memiliki perbedaan 
pada setiap langkah maka dapat dikatakan bahwa pada setiap langkah pembelajaran pada saintifik 
memiliki indikasi karakterisrik. 

Saran dari analisis ini adalah supaya hasil analisis yang telah diperoleh tidak berhenti pada proses ini 
saja, akan tetapi hasil dari analisis ini alangkah baiknya bila dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya 
dengan cangkupan objek yang lebih luas. Sehingga nantinya dapat dihasilkan penelitian dan analisis yang 
lebih akurat.  
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