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Abstrak—Salah satu komponen penting dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran. 

Karakteristik pembelajaran menurut Kurikulum 2013 dideskripsikan dalam 

Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang diperbarui menjadi Permendikbud nomor 103 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

dilaksanakan dengan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis keilmuan. 

Pendekatan saintifik perlu diinterpretasikan secara tepat untuk selanjutnya 

diimplementasikan secara tepat pula dalam kegiatan pembelajaran, termasuk dalam 

pembelajaran matematika. Artikel ini membahas mengenai pengertian pendekatan 

saintifik dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci: saintifik, matematika 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan informasi, tantangan 

Bangsa Indoensia semakin kompleks. Tantangan itu misalnya terkait dengan perkembangan penduduk 

Indonesia [1]. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15 – 64 tahun) melebihi dari usia tidak 

produktif, yaitu anak-anak berusia 0 – 14 tahun dan penduduk berusia lebih 64 tahun. Jumlah usia 

produktif mencapai puncaknya pada tahun 2020 – 2035, yaitu sebesar 70%. Di satu sisi, kondisi demikian 

menjadi keberuntungan karena Indonesia memiliki sumber daya melimpah. Namun, kondisi demikian 

bisa menjadi musibah apabila sumber daya yang melimpah tersebut berkualitas rendah dan tidak 

produktif. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pembangunan 

di Indonesia untuk mentransformasikan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.  

Strategi terbaik untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Salah 

satu instrumen terpenting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum perlu dirancang untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Kurikulum 2013 dikembangkan 

untuk memenuhi tuntutan itu. Tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia 

yang 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]. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu [2]. Kurikulum memiliki beberapa komponen atau standar, yaitu standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Salah satu standar yang memiliki 

peran strategis adalah standar proses yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kurikulum 2013, standar proses pembelajaran 

dituangkan dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang diperbarui menjadi Permendikbud nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran 

pada Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dengan tenaga 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas 

dengan karakteristik: (1) interaktif dan inspiratif, (2) menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, (3) kontekstual dan kolaboratif, (4) memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik, dan (5) sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik [3]. 

Untuk mencapai kualitas dan kompetensi yang telah ditetapkan, pembelajaran dilaksanakan 

dengan mengacu pada beberapa prinsip [3]. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: (1) peserta didik 
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difasilitasi untuk mencari tahu, (2) peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, (3) proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah (pendekatan saintifik), (4) pembelajaran berbasis 

kompetensi, (5) pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multi 

dimensi, (6) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai 

pembelajar sepanjang hayat, (7) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan (9) suasana belajar menyenangkan dan menantang.  

Secara tegas disebutkan bahwa pembelajaran menurut Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

ilmiah atau pendekatan saintifik. Hal ini berimplikasi bahwa kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran 

apapun perlu menerapkan pendekatan tersebut sesuai karakteristik mata pelajaran masing-masing. Untuk 

dapat mengimplementasikan pendekatan saintifik secara tepat, perlu dilakukan interpretasi secara tepat 

pula mengenai pengertian pendekatan saintifik. Artikel ini mendeskripsikan secara jelas dan ringkas 

pengertian pendekatan saintifik dan implementasinya dalam pembelajaran matematika. 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Saintifik 

Terdapat lima keterampilan (skills) yang dimiliki oleh individu inovatif, yaitu keterampilan 

mengamati (observing skills), keterampilan bertanya atau mempertanyakan (questioning skills), 

keterampilan melakukan eksperimen (experimenting sills), keterampilan mengasosiasi atau merumuskan 

simpulan (associating skills), dan keterampilan membuat jejaring (networking skills) [4]. Keterampilan 

mengamati atau melakukan observasi merujuk pada aktivitas mengamati suatu fenomena. Keterampilan 

bertanya atau mempertanyakan merujuk pada aktivitas pengajuan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang 

ingin diketahui dari fenomena yang telah diamati. Keterampilan melakukan eksperimen terkait dengan 

keterampilan melakukan percobaan atau memperoleh informasi untuk mencari jawab terhadap pertanyaan 

yang telah diajukan terkait dengan fenomena yang diamati. Keterampilan mengasosiasi merujuk pada 

keterampilan untuk menarik simpulan terkait dengan fenomena yang diamati. Sementara keterampilan 

networking terkait dengan keterampilan membuat keterkaitan antarpengetahuan atau konsep yang telah 

diperoleh dengan pengetahuan atau konsep lain. 

Lima keterampilan individu inovatif sebagaimana diuraikan di atas selanjutnya diacu untuk 

merumuskan pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam Kurikulum 2013 [4]. Pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan [3]. 

Pendekatan saintifik meliputi lima pengalaman belajar, yaitu mengamati (observing), menanya 

(questioning), mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), menalar/mengasosiasi (associating), 

dan mengomunikasikan (communicating). Langkah-langkah itu dapat dilanjutkan dengan mencipta [5]. 

Secara rinci, langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut. 

TABEL 1. LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK 

Langkah Pembelajaran Deskripsi Kegiatan 

Mengamati (observing)  Mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan 
sebagainya) dengan atau tanpa alat untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui agar 

dapat melakukan tindakan tertentu 

Menanya (questioning)  
 

Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum 
dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi.  

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(experimenting)  

Melakukan eksperimen, membaca sumber lain dan buku teks, mengamati 

objek/kejadian/aktivitas, wawancara dengan nara sumber untuk mengumpulkan 

data/informasi yang relevan dengan pertanyaan.  

Menalar/Mengasosiasi 

(associating)  

Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan/menarik 

kesimpulan. 

Mengomunikasikan 

(communicating)  
 

Menyajikan laporan/simpulan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan 

tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan  

Mencipta Menginovasi, mencipta, mendisain model, rancangan, produk (karya) berdasarkan 

pengetahuan yang ‘dikonstruksi’ atau diperoleh 
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Secara skematis, langkah-langkah pendekatan saintifik digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GAMBAR 1. LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN SAINTIFIK 

 

Pembelajaran menurut Kurikulum 2013 menekankan pada keberpusatan pada peserta didik. Dalam 

konteks demikian, guru berperan sebagai narasumber/fasilitator, mengatur/mengarahkan kegiatan belajar, 

memberi umpan balik, memberikan penjelasan, dan sebagainya. Pada tahap mengamati, guru membantu 

peserta didik menemukan/mendaftar/ menginventarisasi apa saja yang ingin/perlu diketahui sehingga 

dapat melakukan/menciptakan sesuatu. Pada tahap menanya, guru membantu peseserta didik 

merumuskan pertanyaan berdasarkan daftar hal-hal yang perlu/ingin diketahui agar dapat 

melakukan/menciptakan sesuatu dan memfasilitasi peserta didik agar pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan sejalan dengan indikator pencapaian kompetensi. Pada tahap mencoba atau mengumpulkan 

informasi, guru membantu peserta didik merencanakan dan memperoleh data/informasi untuk menjawab 

pertanyaan yang telah dirumuskan dan menyediakan atau menginformasikan sumber data.  

Pada tahap menalar/mengasosiasi, guru membantu peserta didik mengolah/menganalisis 

data/informasi dan menarik simpulan serta melakukan konfirmasi terhadap pengetahuan yang telah 

dikonstruk oleh siswa. Pada tahap mengomunikasikan, guru sebagai manager, pemberi umpan balik, 

pemberi penguatan, pemberi penjelasan/ informasi lebih luas. Sementara pada tahap mencipta, guru 

memberi contoh/gagasan, menyediakan pilihan, memberi dorongan, memberi penghargaan, sebagai 

anggota yang terlibat langsung. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, langkah-langkah dalam pendekatan saintifik tidak harus 

lengkap dalam satu pertemuan. Langkah-langkah tertentu dalam pendekatan saintifik dapat berulang. 

Langkah mencipta harus disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dalam 

tahap mencipta sebaiknya dilakukan melewati tahapan kegiatan terbimbing, semi terbimbing, dan 

mandiri. 

Pendekatan saintifik memfasilitasi peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan atau konsep 

sendiri. Hal itu terjadi pada langkah menalar/mengasosiasi, yaitu mengkonstruksi pengetahuan tertentu 

yang dapat berupa fakta, konsep, atau prosedur. Proses konstruksi itu didasarkan pada aktivitas 

mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pengetahuan yang 

telah dibentuk tersebut selanjutnya dikomunikasikan secara tertulis maupun lisan. Proses ilmiah demikian 

sejalan dengan paham konstruktivisme dalam pembelajaran, “knowledge is actively constructed by the 

learner, not passively received from the environment” [6]. Sejalan dengan itu, paham konsruktivisme 

berpandangan bahwa, “constructivist assumes that learner construct their own knowledge on the basis of 

interaction with their environment” [7]. 

Mengapa Kurikulum 2013 menekankan penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? 

Penjelasan itu dapat diperoleh dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dua pertiga dari 

Mengamati 

Menanya 

Mencoba/Mengumpul

kan informasi Menalar 

Mengomunikasikan Mencipta 

Memperoleh/Mengkonstruksi Pengetahuan 

Mengaplikasikan pengetahuan 
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kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan dan spertiga sisanya berasal dari genetik 

[4]. Kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan, yaitu sepertiga dari pendidikan dan dua pertiga 

sisanya dari genetik. Disadari bahwa kesuksesan hidup seseorang lebih disebabkan oleh faktor kreativitas 

daripada faktor kecerdasan. Karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk 

mengembangkan kreativitas. Lebih lanjut, hasil penelitian itu juga menyimpulkan bahwa kreativitas 

diperoleh melalui aktivitas-aktivitas ilmiah, yaitu observing (mengamati), questioning (menanya), 

experimenting (mencoba), associating (menalar), dan networking (membentuk jejaring) [4]. Langkah-

langkah ilmiah tersebut tak lain adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Jadi, berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, pembelajaran saintifik berpotensi sangat besar untuk mengembangkan kreativitas. 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kreativitas dapat dikembangkan melalui sejumlah 

aktivitas ilmiah, yaitu (1) memberikan pertanyaan atau tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban 

benar, (2) mentoleransi jawaban yang nyeleneh, (3) menekankan pada proses bukan hanya hasil saja, (4) 

memberanikan peserta didik untuk mencoba, menentukan sendiri yang kurang jelas/lengkap informasi, 

memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan/kejadian, dan (5) memberikan keseimbangan antara 

kegiatan terstruktur dan spontan/ekspresif. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dioptimalkan dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik [8]. 

Salah satu aktivitas ilmiah yang penting dalam pendekatan saintifik adalah menanya atau 

mempertanyakan. Aktivitas ini merupakan aktivitas mental yang sangat penting dalam menstimulasi 

kemampuan berpikir siswa. Sesuai dengan kecenderungan pembelajaran matematika saat ini yang lebih 

mengedepankan aktivitas peserta didik dalam membangun makna atau pengetahuannya, guru perlu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif membangun kemampuan bertanya. 

Mengembangkan kebiasaan bertanya dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan 

penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan 

mengajukan pertanyaan [9]. Sedangkan menurut Killpatrik [10], kualitas pertanyaan yang dibuat siswa 

menggambarkan kemampuan siswa menyelesaikan masalah. Aktivitas bertanya juga dapat menumbuhkan 

salah satu aspek disposisi matematis, yakni keingintahuan (curiosity). Dengan mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan situasi atau masalah, keingintahuan siswa semakin berkembang.  
 

B. Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Matematika 

Pendekatan saintifik diimplementasikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dalam mata 

pelajaran Tata Boga, misalnya, aktivitas mengamati dapat melibatkan indera penglihatan atau mata, 

indera pengecap atau lidah, indera peraba atau kulit, dan indera penciuman atau hidung ketika peserta 

didik mengamati sepotong kue. Sementara pada mata pelajaran lain, misalnya matematika, mungkin saja 

aktivitas mengamati hanya melibatkan indera penglihatan saja. Sebagai gambaran, dalam pelajaran Tata 

Boga yang bertujuan untuk menjelaskan cara memasak kue tertentu, aktivitas mengamati dapat 

menggunakan sejumlah indera untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui dari kue tersebut. 

Misalnya, mata digunakan untuk melihat bentuk dari kue itu, lidah untuk mengecap rasa kue itu, hidung 

digunakan untuk mencium kue itu, dan kulit untuk mengetahui tekstur kue tersebut.Ha-hal yang ingin 

diketahui tersebut, misalnya mengenai bahan-bahan yang diperlukan, cara/resep untuk membuat kue itu, 

harga kue itu, dan sebagainya. Pada tahap menanya, peserta didik, dengan bimbingan guru, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin diketahui yang telah diidentifikasi pada tahap 

mengamati. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah “Apa bahan-bahan yang 

diperlukan untuk membuat kue itu?”, “Bagaimana membuat kue itu?”, “Berapa harga kue itu?”, dan 

sebagainya. Pada tahap mencoba atau mengumpulkan intformasi, peserta didik dapat membaca referensi, 

bertanya kepada tukang kue, atau praktik membuat kue itu secara langsung. Pada tahap menalar atau 

mengasosiasi, peserta didik menyimpulkan yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

telah diajukan pada tahap menanya. Simpulan itu misalnya mengenai bahan-bahan yang diperlukan dan 

cara membuat kue itu. Selanjutnya pada tahap mengomunikasikan simpulan itu secara lisan maupun 

tertulis. 

Berikut diberikan contoh penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Misalnya 

tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi karakteristik parabola atau grafik fungsi kuadrat dengan 

persamaan cbxaxy  2
. Pada tahap mengamati, kepada peserta didik disajikan beberapa grafik 

fungsi kuadrat sebagai berikut dalam satu sistem koordinat kartesius. 
2xy   

22  xy  
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42  xy
 

Pada tahap ini, peserta didik mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui dari grafik-grafik 

tersebut. Misalnya, perubahan grafik ketika
2x ditambahkan suatu bilangan, hubungan antara grafik 

2xy   dan grafik 22  xy , dan sebagainya. Pada tahap menanya, peserta didik mengajukan 

pertanyaan, misalnya “Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila suatu bilangan ditambahkan pada
2x ?” atau “Bagaimana bentuk grafik 1002  xy ?” “Bagaimana hubungan antara grafik 

2xy  dan 

22  xy ?”, dan sebagainya.  

Pada tahap mengumpulkan informasi, peserta didik mencermati grafik-grafik tersebut atau 

membuat grafik lain, mislanya 72  xy , untuk mengidentifikasi karakteristik grafik-grafik tersebut. 

Selanjutnya, pada tahap mengasosiasi atau menalar, peserta didik menyimpulkan bahwa dengan 

menambah bilangan tertentu, misalnya c, pada 
2x , grafik akan bergeser ke atas sejauh c sepanjang 

sumbu y. 

Untuk dapat mengidentifikasi karakteristik parabola atau grafik fungsi kuadrat cbxaxy  2

secara lengkap, peserta didik dapat digunakan lembar kegiatan denganlangkah-langkah sebagai berikut.  

1. Lukis grafik-grafik berikut pada sistem koordinat yang sama. 
2xy   

5,22  xy  

52  xy  

Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila suatu bilangan dikurangkan dari 
2x ? 

2. Lukis grafik-grafik berikut pada sistem koordinat yang sama. 
2xy   

22xy   

25xy   

Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila 
2x dikalikan dengan suatu bilangan positif 

lebih dari 1? 

3. Lukis grafik-grafik berikut pada sistem koordinat yang sama. 
2xy   

25,0 xy   

22,0 xy   

Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila 
2x dikalikan dengan suatu bilangan positif 

antara 0 sampai 1? 

4. Lukis grafik-grafik berikut pada sistem koordinat yang sama 
2xy   

22xy   

25xy   

Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila 
2x dikalikan dengan suatu bilangan negatif? 

5. Lukis grafik-grafik berikut pada sistem koordinat yang sama 
2xy   

32 2  xy  

32 2  xy  

25,0 2  xy  

25,0 2  xy  
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Bagaimana perubahan grafik yang terjadi apabila 
2x dikalikan dengan suatu bilangan positif atau 

negatif dan ditambakan dengan suatu bilangan positif? 

Dengan berpanduan pada langkah-langkah pendekatan saintifik, dengan menyelesaikan atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik dapat mengidentifikasi parabola atau grafik 

fungsi kuadrat cbxaxy  2
. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik 

terdiri atas lima tahapan atau pengalaman belajar, yaitu mengamati, menanya, mencoba/megumpulkan 

informasi, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan, serta dapat dilanjutkan dengan tahapan 

mencipta. Pendekatan saintifik diterapkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun 

pengetahuan. Pengetahuan itu dapat berupa fakta, konsep, atau prosedur. Selain itu, pendekatan saintifik 

berpotensi untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Guru secara konsisten hendaknya 

menerapkan pendekatan saintifik tersebut dalam praktik pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran.  
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