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Pendekatan saintfik merupakan pendekatan yang harus diterapkan pada 

kurikulum 2013. Terdapat 5 langkah pendekatan saintifik yaitu, mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Setiap guru mempunyai cara 

yang berbeda dalam mengimplementasikan 5 langkah tersebut. Guru kelas 

memiliki cara yang unik saat mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. 

Selain itu guru telah menggunakan penilaian autentik untuk menilai proses belajar 

peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi 

pendekatan saintifik pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi di kelas IV 

B SD Negeri No. 34/1 Teratai. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di SD 

Negeri No. 34/1 Teratai, kecamatan Muara Bulian, kabupaten Batang Hari. Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah guru telah melaksanakan sebelas 

indikator yang ada pada pendekatan saintifik dan melakukan kelima langkah 

pendekatan saintik. Pada kegiatan mengamati diperoleh melalui kegiatan mencari 

informasi, mendengar, membaca atau menyimak, kegiatan menanya diperoleh 

melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, kegiatan mencoba diperoleh melalui 

mengamati aktivitas, kejadian tertentu, kegiatan mengasosiasi diperoleh melalui 

kegiatan menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan 

dan memprediksi, kegiatan mengkomunikasikan diperoleh dengan cara 

menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan atau gambar yang 

di presentasikan. 



 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 

implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat 

energi di kelas IV B SD Negeri 34/1 Teratai guru telah berupaya 

mengimplementasikan pendekatan saintifik sebaik mungkin. Dengan cara 

menerapkan sintak-sintak pendekatan saintifik serta melakukan penilaian sesuai 

kurikulum 2013. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan bersifat universal, dapat diaskes dan dimiliki oleh semua anak 

bangsa karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu 

setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagi kehidupannya. Hal 

ini seperti di atur dalam batang tubuh UUD 1945 BAB XIII Pasal 31 Ayat 1 yang 

berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Sejak seseorang 

dilahirkan ia sudah mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang pertama yang 

dialami oleh seseorang berasal dari keluarga, kemudian seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangannya seseorang mendapatkan pendidikan dari luar. 

Pendidikan di luar lingkungan keluarga dapat diperoleh melalui interaksi dengan 

masyarakat di sekitar tempat tinggal maupun di sekolah. Sekolah merupakan 

tempat kedua bagi pendidikan seseorang. Ketika anak sudah mulai masuk ke 

sekolah, anak akan mendapatkan pengalaman baru. 

Pendidikan memberikan kemungkinan pada anak untuk memperoleh 

kesempatan, harapan dan pengetahuan agar dapat hidup secara lebih baik. 

Besarnya kesempatan dan harapan sangat bergantung pada kualitas pendidikan 

yang ditempuh. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

pendidikan tertentu”. 

Perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 berarti 

terjadi perubahan pada elemen dalam kurikulum tersebut. Perubahan standar isi 

pada kurikulum 2013 meliputi pengurangan mata pelajaran disertai penyesuaian 

materi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya 

perubahan jam pelajaran. Pada setiap aplikasi kurikulum mempunyai aplikasi 

pendekatan pembelajaran berbeda-beda, demikian pada kurikulum sekarang ini. 

Banyak pembaharuan yang terdapat dalam Kurikulum 2013, kurikulum ini masih 

perlu dikembangkan dan diperbaiki lagi. Kurikulum 2013 menekankan pada 

peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembaharuan proses 

pembelajaran kurikulum 2013 terletak pada pembelajaran yang menekankan pada 

dimensi pedagogik modern, yaitu menggunakan pendekatan saintifik (scientific 

approach). 

Pendekatan saintifik adalah “pendekatan yang digunakan dalam 

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

Dalam proses ilmiah, siswa mengkonstruk pengetahuan dengan menanya, 

melakukan pengamatan, melakukan pengukuran, mengumpulkan data, 

mengorganisir dan menafsirkan data, memperkirakan hasil, melakukan 

eksperimen, menyimpulkan dan mengkomunikasikan” (Martin, 2006: 67). 

Menurut Fadlillah (2014: 176) “Pendekatan saintifik adalah pendekatan 

pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati (observing), menanya 

(questioning), mencoba (experimenting), menalar (associating), dan 

mengkomunikasikan (communication)”. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada 

siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan 



saintifik. “Pembelajaran diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dari 

berbagai sumber melalui pengamatan, bukan sekedar diberikan oleh guru. Tujuan 

dari pendekatan ini adalah siswa mampu memecahkan masalah yang akan 

dihadapi di kehidupan sehari-hari dengan baik” (Sagala, 2013: 69). 

SD Negeri no. 34/1 Teratai adalah salah satu sekolah dasar yang baru 

menggunakan kurikulum 2013 Berdasarkan observasi yang dilakukan pada saat 

pra penelitian ditemukan guru telah melakukan persiapan diri untuk melaksanakan 

proses pembelajaran pada kurikulum 2013 yang pada kegiatan intinya 

menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Guru di 

sekolah ini dituntut untuk lebih kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di 

sekolah. Setiap guru memiliki cara yang berbeda dan unik dalam 

mengimplementasikan pendekatan saintifik. Guru yang peneliti teliti telah 

mengikuti pelatihan kurikulum 2013 lebih dari sepuluh kali. Guru kelas ini 

menerapkan ilmu yang diperolehnya dari pelatihan dan menerapkannya pada saat 

proses pembelajaran di kelas. Guru telah berusaha untuk menerapkan pendekatan 

saintifik dalam proses pembelajaran, ada sebelas Indikator pendekatan saintifk 

yaitu : rpp yang selaras dengan pendekatan saintifik, lks yang selaras dengan 

pendekatan saintifik, apersepsi yang selaras dengan pendekatan saintifik, variasi 

penggunaan metode mengajar berbasis pendekatan saintifik, variasi penggunaan 

media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik, terdapat 5 sintak langkah 

saintifik, terdapat diskusi kelompok, terdapat presentasi atau refleksi oleh siswa, 

terdapat skema pencapaian kompetensi berbasis saintifk, terdapat penilaian 

berbasis saintifik dan terdapat kesimpulan yang diperoleh oleh siswa. 

Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Implementasi Pendekatan saintifik pada 

Pembelajaran Tema 2 Selalu Berhemat Energi di Kelas IV B SD Negeri no. 34/1 

Teratai”. Dengan demikian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi 

pendekatan saintifik pada  pembelajaran Tema 2 Selalu berhemat Energi di Kelas 

IV B SD Negeri no. 34/1 Teratai. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendekatan Saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik menurut Fadlillah (2014: 176), 

“Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui 

proses mengamati (observing), menanya (questioning), mencoba (experimenting), 

menalar (associating), dan mengkomunikasikan (communication)”. 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, mengklarifikasi, mengukur, meramalkan, 

menjelaskan dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan proses tersebut, bantuan 

guru sangat diperlukan. Akan tetapi bantuan guru tersebut harus semakin 

berkurang dengan semakin bertambah dewasanya peserta didik atau semakin 

tingginya kelas peserta didik. 

Dari penjabaran di atas maka pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Berpusat pada peserta didik. 



b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, 

hukum atau prinsip. 

c. Melibatkan proses-prose kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik. 

 

Tujuan Pembelajaran Saintifik 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik di dasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah : 

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

b. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 

c. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis untuk mengembangkan karakter siswa. 

 

Langkah-langkah pembelajaran Saintifik 

1. Mengamati  

 Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran 

(Meaningful learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang serta  

mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan 

rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan 

fakta bahwa ada hubungan antara objek yang di analisis dengan materi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

 Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan : 

melihat, menyimak, mendengar dan membaca. Guru memfasilitasi peseta didik 

untuk melakukan pengamatan, melatih mereka umtuk, memperhatikan hal yang 

penting dari suatu benda atau objek.  

 Data yang diamati dalam observasi/pengamatan ini sebaiknya merupakan 

data yang bervariasi untuk sebuah karakteristik. Pengamatan yang dilakukan tidak 

lepas dari keterampilan lain, seperti melakukan pengelompokkan dan 

membandingkan. Selanjutnya siswa dilatih untuk mendeskripsikan hasil 

pengamatan pada teman lain sehingga teman dpat memperoleh gambaran yang 

sama seperti yang dideskripsikan atau diceritakan. Kemampuan melakukan 

deskripsi yang jelas tanpa menyebut nama benda juga merupakan keterampilan 

yang perlu dimiliki oleh siswa. Menurut Hosnan (2014:45) “pengamatan 

memungkinkan pengamat memahami situasi-situasi yang rumit”. 

2. Menanya  

 Guru harus 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 asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar 

dengan baik. 

3. Melakukan Eksperimen/Percobaan atau memperoleh Informasi 

Belajar dengan menggunakan pendekatan ilmiah akan melibatkan siswa 

dalam melakukan aktivitas menyelidiki fenomena dalam upaya menjawab suatu 

permasalahan. Guru juga dapat menugaskan siswa untuk mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber, misalnya dalam pembelajaran bahasa dan 

kelompok pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Guru perlu mengarahkan siswa 

dalam merencanakan aktivitas, melaksanakan aktivitas dan melaporkan aktivitas 

yang telah dilakukan. Pada tahap persiapan pembelajaran, guru bertindak sebagai 

pengarah atau pengelolah kegiatan belajar. Menurut Sani (2016 : 63) ”salah satu 

peran guru dalam kegiatan dalam mengumpulkan informasi adalah memfasilitasi 

atau membantu siswa menggunakan bahan dan peralatan”. 

 Metode utama yang digunakan dalam membantu siswa melaksanakan 

kegiatan penyelidikan adalah dengan mengajukan pertanyaan. Pada tahap akhir, 

guru perlu melakukan koordinasi agar siswa dapat menyampaikan hasil 

penyelidikannya kepada teman atau kelompok lain. 

 Metode yang digunakan dalam mengarahkan siswa adalah dengan 

mengajukan pertanyaan yang dapat mengembangkan ide mereka dan membantu 

siswa berpikir secara mendalam. Upaya untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan sering kali harus dilakukan dengan melakukan penyelidikan atau 

percobaan. Pelaksanaan penyelidikan dapat dimulai dengan mengajukan hipotesis 

untuk mempermudah membuat rancangan percobaan. 

 Sebuah percobaan  juga dapat dilakukan untuk memancing minat siswa 

menyelidiki fenomena alam yang diamati ketika melakukan percobaan, tanpa 

dimulai dengan mengajukan pertanyaan lebih dahulu. Pertanyaaan diajukan ketika 

percobaan sedang dilakukan. Guru dapat menyediakan lembar kerja siswa untuk 

melaksanakan percobaan. 

4. Mengasosiasi/ Menalar 

 menalar adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah yang dia anut dalam kurikulum 2013 untuk 

menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik 

tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif dari 

pada guru. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-

kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, walaupun 

penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. 

 Istilah menalar di sini merupakan padanan dari associating buakan 

merupakan terjemahan dari reasoning, meski istilah ini juga bermakna menalar 

atau penalaran. Oleh karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks 

pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk 

pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam 

pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan 

mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 

penggalan memori. Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan 



berpikir rasional merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. 

Informasi yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan yang dilakukan harus 

diproses untuk menemukan keterkaitan satu informasi, dan mengambil berbagai 

kesimpulan dari pola yang ditemukan. 

5. Mengomunikasikan 

 Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat mengomunikasikan 

hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara bersama-sama dalam kelompok 

atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah dibuat bersama. Kegiatan 

mengomunikasikan ini dapat diberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik 

mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar atau 

ada yang harus diperbaiki. Hal ini dapat diarahkan pada kegiatan konfirmasi 

sebagaimana pada standar proses. Menurut Daryanto (2014 : 80) “salah satu 

kompetensi yang diharapkan dari kegiatan mengkomunikasikan yaitu 

mengembangkan sikap toleransi siswa”. 

 

Pembelajaran yang Sesuai dengan Pendekatan Saintifik 

 Beberapa model, strategi, atau metode pembelajaran dapat diterapkan 

dengan mengintegrasikan elemen-elemen pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. Metode yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran saintifik 

menurut Sani (2015: 76)  yaitu: “pembelajaran berbasis inquiri, pembelajaran 

penemuan (discovery learning), pembelajaran berbasis masalah (problem based 

learning), dan pembelajaran berbasis proyek (project based learning), dan metode 

lain yang relevan”. Pemilihan model atau metode pembelajaran terkait dengan 

karakteristik siswa dan materi yang dipelajari. Jika siswa belum mampu berpikir 

kreatif dan inovatif, pembelajaran berbasis proyek akan sulit untuk dilakukan. 

Pembelajaran berbasis masalah mungkin tidak membutuhkan inovasi yang tinggi, 

namun membutuhkan keterampilan berpikir kreatif. Oleh sebab itu, 

pengembangan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif harus dilakukan sedini 

mungkin. 

 Pertimbangan dalam memilih metode atau model pembelajaran yang 

sesuai untuk materi untuk pelajaran tertentu juga terkait dengan karakteristik 

materi tersebut. Pada umumnya siswa menggunakan keterampilan yang berbeda 

dalam model atau metode pembelajaran untuk PjBL, PBL dan penemuan 

(discovery). Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah 

membutuhkan kemampuan menyelesaikan masalah, sedangkan pembelajaran 

penemuan mungkin tidak membutuhkan kemampuan tersebut. Belajar penemuan 

(discovery) pada umumnya membutuhkan kemampuan untuk bertanya, 

mengobservasi, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan membuat 

kesimpulan berdasarkan data/informasi sehingga dapat menemukan hubungan 

antar variabel atau menguji hipotesis yang diajukan. Pembelajaran berbasis 

masalah membutuhkan kemampuan untuk bertanya, mengidentifikasi dan 

menganalisi masalah, mengobservasi, mengumpulkan informasi, mengolah 

informasi dan mengembangkan konsep sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dikaji. Sementara itu, pembelajaran berbasis proyek 

membutuhkan kemampuan tambahan yakni membuat produk yang terkait dengan 

solusi permasalahan yang diajukan. 



 Strategi pembelajaran lain yang tidak berbasis pada model pembelajaran 

inquiri, discovery, PBL, dan PjBL juga dapat diterapkan jika tahap 

pembelajarannya melibatkan siswa dalam mengamati, menanya, mencoba atau 

mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi dan mengomunikasikan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang hasilnya berupa data deskripsi tentang fenomena atau fakta-fakta 

yang terjadi dilapangan tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto 

(2013:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian. 

 

Sumber Data dan Data 

Data penelitian ini berbentuk laporan penelitian dalam interaksi belajar 

mengajar di Kelas IV B SD Negeri no. 34/1 Teratai yang diobservasi, direkam, 

dan dideskripsikan dalam bentuk teks. Semua data yang ditemukan saat interaksi 

belajar mengajar di kelas semua dipakai dalam analisis. Data yang dipakai adalah 

data tuturan lisan guru dan siswa di kelas tanpa direduksi.  Hal ini sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan implementasi pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi di kelas IV B SD Negeri no. 34/1 

Teratai pada waktu proses belajar. Adapun yang menjadi  sumber datanya adalah  

guru yang mengajar di kelas dan siswa yang mengalami proses belajar mengajar 

di Kelas IV B SD Negeri no. 34/1 Teratai bersama itu dilakukan observasi dan 

perekaman data. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara. Jika dilihat dari berbagai segi cara atau teknik pengumpulan 

data, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. 

 

Uji Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan cara triangulasi data untuk meningkatkan 

kredibilitas data yang diperoleh.  Peneliti melakukan triangulasi yang bertujuan 

untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian, yaitu membandingkan data 

yang terkumpul dengan cara memeriksa kesesuaian hasil analisis dengan 

kelengkapan data. Adapun kegiatan triangulasi data yang dilakukan peneliti 

adalah dengan mengungkapkan penyamaan makna, menguji dan memastikan 

temuan dan pemeriksaan data atau informasi. Dengan demikian peneliti 

menggunakan instrument analisis data dalam penelitian ini adalah triagulasi data, 

adapun proses dalam triangulasi dimaksudkan untuk menarik kesimpulan 

penelitian. Proses triangulasi ini mengungkapkan penyamaan makna, menguji dan 

memastikan temuan dan pemeriksaan data atau informasi. 

 



Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan mengikuti konsep 

Sugiyono. Menurut Sugiyono (2015: 337) mengatakan bahwa analisis data 

kualitatif terdiri dari 3 alur, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi. Selanjutnya tahap analisis dijelakan oleh peneliti sebagai 

berikut. 

1. Data Reduction (reduksi data) 

Menurut Sugiyono (2015:338) mengatakan bahwa mereduksi data adalah 

kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang 

penting di cari tema dan polanya. Kemudian dengan reduksi data peneliti 

merangkum, mengambil data yang pokok, membuat kategorisasi berdasarkan 

huruf  besar, huruf kecil, dan angka. Data yang dianggap tidak perlu disisihkan. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data kualitatif sering menggunakan 

teks yang berbentuk teks naratif,  menurut Sugiyono (2015: 341) menyajikan data 

selain dalam bentuk teks naratif juga dapat di lakukan dalam bentuk grafik, 

matrik, network dan chart. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah yang dilakukan setelah menyajikan data adalah menyimpulkan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan suatu temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambara 

suatu obyek, fenomena sosial yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah 

di teliti, baik berupa causal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

HASIL PENELITIAN  
Hasil penelitian yang diperoleh adalah guru telah melaksanakan sebelas 

indikator yang ada pada pendekatan saintifik dan melakukan kelima langkah 

pendekatan saintik. Pada kegiatan mengamati diperoleh melalui kegiatan mencari 

informasi, mendengar, membaca atau menyimak, kegiatan menanya diperoleh 

melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, kegiatan mencoba diperoleh melalui 

mengamati aktivitas, kejadian tertentu, kegiatan mengasosiasi diperoleh melalui 

kegiatan menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan 

dan memprediksi, kegiatan mengkomunikasikan diperoleh dengan cara 

menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan atau gambar yang 

di presentasikan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 

implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat 

energi di kelas IV B SD Negeri 34/1 Teratai guru telah berupaya 

mengimplementasikan pendekatan saintifik sebaik mungkin. Dengan cara 

menerapkan sintak-sintak pendekatan saintifik serta melakukan penilaian sesuai 

kurikulum 2013. 
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