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ABSTRAK 
 

Sukandar. 2009. Nim: S.810908329. Implementasi Pembelajaran Tematik Dalam 
Meningkatkan Kualitas Dan Hasil Pembelajaran Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 
Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Tesis. Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan implementasi 

pembelajaran  tematik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di  kelas  1 
Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. (2) 
untuk  meningkatkan hasil pembelajaran tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 
Banjarsari 2   di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. (3) untuk mengetahui 
kendala dan cara mengatasi dalam melaksanakan model pembelajaran tematik di 
kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. 

Lokasi penelitian adalah SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten 
Demak. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu meliputi: reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian: (1) implementasi pembelajaran  tematik dalam meningkatkan 
kualitas pembelajaran di  kelas  1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di Kecamatan 
Gajah, Kabupaten Demak guru menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran tematik, (2) untuk meningkatkah hasil belajar guru membuat skenario 
pembelajaran tematik dengan tema yang utuh, (3) kendala dalam pembelajaran 
tematik yaitu: pertama masih terjadi selisih pendapat para Guru tentang  pengertian, 
maksud dan tujuan Pembelajaran Tematik, kedua: terjadi kebingungan dan merasa 
repot dan berat para Guru untuk menerapkan Pembelajaran Tematik.  Untuk 
mengatasi permasalah tersebut dilakukan langkah-langkah: Menyatukan persepsi 
guru tentang pembelajaran tematik, dan menyatukan tema topik pembelajaran, dan  
mencari strategi yang benar untuk menerapkan Pengajaran Tematik agar dapat 
dengan mudah dilaksanakan dan siswa merasa senang dan memahami isi pelajaran 
yang disampaikan. 
 
Kata kunci: tematik, peningkatan kualitas belajar. 
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ABSTRACT 
 

 
Sukandar. S. 810908329. The Implementation  of the Thematic Learning to 
Improve  the Learning Quality and Achievement  of the  Students in Grade 1 of 
State Primary School of Banjarsari 2 in Gajah  Sub-district, Demak Regency.  
Thesis: Graduate  Program in Educational  Technology, Postgraduate Program, 
Sebelas Maret University, Surakarta 2009. 
 

The aims  of this  research  are: (1) to describe  that the  implementation  of the  
thematic  learning to improve  the learning quality  in Grade 1 of  State Primary 
School of  Banjarsari 2 in Gajah Sub-district, Demak Regency; (2) to improve  the 
thematic  learning achievement  in Grade 1 of  State Primary School of  Banjarsari 2 
in Gajah Sub-district, Demak Regency; and (3) to find  out the  constraints  
encountered  and ways  overcome them in the implementation  of the  thematic 
learning  in Class  1 of  State Primary School of  Banjarsari 2 in Gajah Sub-district, 
Demak Regency.  
 

This research  was conducted  at State Primary  School  of Banjarsari 2 in 
Gajah  Sub-district, Demak Regency. Its data were analyzed through three  stages, 
namely: data  reduction, data  diplay and conclusion  drawing  or verification.  
 

The results of the  research  are as follows: 1) the Implementation  of the  
thematic learning to improve  the learning  quality in Class  1 of  State Primary 
School of  Banjarsari 2 in Gajah Sub-district, Demak regency was  done by the 
teachers by arranging  the lesson plan of the thematic learning, implementing  the 
thematic  learning, and evaluating the implementation  of the  thematic learning. 2) 
To improve  the thematic learning output  in Class  1 of  State Primary School of  
Banjarsari 2 in Gajah Sub-district, Demak regency, the teachers make a thematic 
learning  scenario  with a complete theme. 3) the  constraints encountered in the  
implementation  of the  thematic learning  are as follows: (a) the teachers still do not  
come  into  agreement about  the conception, meaning,  and objective of the  
thematic learning, and (b) the teachers  are confused and feel it complicated  and 
arduous to implement the thematic learning. To deal with such constraints, the 
following  measures are done: (a) uniting  the teachers’ perception  of the  thematic 
learning, (b) bringing  together the theme  of the learning topic, and (c) searching  
for the  appropriate  strategies  to implement the thematic learning so that it is easily 
implemented, and the  students feel  excited and easily grasp the content of the 
learning  materials instructed. 
 
Keywords: thematic, learning, improve the learning quality. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR ISI 

         Halaman 

HALAMAN JUDUL...............................................................................................  i 

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..........................................................  ii 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....................................................................  iv 

MOTTO ..................................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN...................................................................................................  vi 

ABSTRAK..............................................................................................................  vii 

ABSTRACT............................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI...........................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL...................................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................................  xiii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................  xiv 

BAB I    PENDAHULUAN....................................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .....................................................................  1      

B. Perumusan Masalah ............................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian ..............................................................................  8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................  9 

A. Kajian Teori.......................................................................................  9 

1. Pembelajaran Tematik...................................................................  10 

2. Kualitas Pembelajaran...................................................................  49 

3. Prestasi Hasil Pembelajaran ..........................................................  55 

B. Kerangka Berfikir..............................................................................  61 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB III  METODE PENELITIAN ........................................................................  65 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian ............................................................  65 

B.  Metode dan Pendekatan  Penelitian ..................................................  65 

C. Data dan Sumber  Data......................................................................  67 

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................  68 

E. Keabsahan Data .................................................................................  70 

F.  Teknik Analisis Data.........................................................................  72 

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN...................................  74 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian ...............................................  74 

B. Temuan Penelitian..............................................................................  80 

1. Implementasi pembelajaran tematik dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak..................  80 

2. Bagaimana pembelajaran tematik dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak..................  92 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam melaksanakan 

model Pembelajaran Tematik di kelas 1 Sekolah Dasar 

Negeri Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak ..........................................................................................  104 

C. Pembahasan........................................................................................   106 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1. Implementasi pembelajaran tematik dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak..................  106 

2. Bagaimana pembelajaran tematik dapat meningkatkan 

hasil pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak..................  112 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam melaksanakan 

model Pembelajaran Tematik di kelas 1 Sekolah Dasar 

Negeri Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah Kabupaten 

Demak ..........................................................................................  113 

BAB V  PENUTUP ................................................................................................  115 

A. Kesimpulan ........................................................................................  115 

B. Implikasi.............................................................................................  117 

C. Saran-Saran ........................................................................................  120 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................  122 

DAFTAR LAMPIRAN...........................................................................................  124 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR TABEL 

 
 
Tabel 1 Jumlah Guru Berdasarkan  Tingkat Pendidikan ................................  76 

Tabel 2 Jumlah Siswa SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak ................  76 

Tabel 3 Sarana dan Prasarana  Pendidikan, Jumlah dan Kondisi 

Ruang .................................................................................................  77 

Tabel 4 Data Sumber Dana SD Negeri Banjarsari 2.......................................  77 

Tabel 5 Mata Pencaharian Orang Tua Siswa ..................................................  78 

Tabel 6 Data Penghasilan Orang tua Peserta Didik (rata-rata) .......................  79 

Tabel 7 Data Kondisi Orang Tua Siswa Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan..........................................................................................  79 

Tabel 8 Nilai rata-rata hasil ulangan mid semester I SD Negeri 

Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak sebelum 

dan sesudah pembelajaran tematik.....................................................  103 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR GAMBAR 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Berpikir..............................................................................   64 

Gambar 2 Model Analisis Interaktif ...................................................................  73 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



DAFTAR LAMPIRAN  
 
 

Lampiran 1 Fokus Penelitian ..................................................................................  124 

Lampiran 2 Kisi-Kisi Pertanyaan  Dalam Wawancara ...........................................  125   

Lampiran 3 Pedoman Observasi .............................................................................  128 

Lampiran 4 Catatan Lapangan ................................................................................  129 

Lampiran 5 Foto-Foto..............................................................................................  174 

Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ...................................................  177 

Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian .............................................................................  185 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



KATA PENGANTAR 
 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas 

segala berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

pembuatan tesis yang berjudul Implementasi Pembelajaran Tematik dalam 

Meningkatkan Kualitas dan Hasil Pembelajaran Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

Penulis juga mengucapkan banyak berterimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. dr. M. Syamsulhadi, Sp.KJ (K) selaku rektor Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, yang telah memberikan fasilitas pembelajaran kepada peneliti. 

2. Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D., Direktur Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti 

program pascasarjana. 

3. Prof. Dr. H. Mulyoto, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah 

memberikan ijin untuk melakukan penelitian; 

4. Prof. Dr. H. Soetarno Joyoatmojo, M.Pd., selaku Pembimbing I, yang 

memberikan gambaran dan dorongan semangat untuk menyelesaikan tesis; 

5. Dr. Hj. Nunuk Suryani, M.Pd., selaku dosen Pembimbing II, yang selalu terinci, 

tertib dan disiplin dalam memberikan arahan penulisan tesis ini; 

6. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Teknologi Pendidikan yang telah 

memberikan ilmu selama perkuliahan; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



7. Seluruh Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 

yang telah membantu kelancaran administrasi; 

8. Rekan-rekan sesama mahasiswa yang telah memberikan dukungan doa,  bantuan 

dan semangat bagi penulis; 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga  kritik 

dan saran akan dapat menyempurnakan Tesis ini. Penulis berharap semoga Tesis ini 

dapat bermanfaat bagi para  pembaca. 

Surakarta,       Desember  2009 

 
 
 

       Penulis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu 

mutu pendidikan yang rendah dan sistem pembelajaran di sekolah yang kurang 

memadai. Dua hal tersebut sangat bertentangan dengan tuntutan era globalisasi yang 

ditandai dengan AFTA 2003 yang menuntut pendidikan agar memiliki pendidikan 

yang tanggap terhadap situasi persaingan global dan memiliki pendidikan untuk 

dapat membentuk pribadi yang mampu belajar seumur hidup. 

Rendahnya mutu pendidikan yang melanda bangsa Indonesia saat ini membuat 

kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua dan pihak sekolah yang telah dipercaya 

sebagai lembaga pendidikan. Lemahnya tingkat berfikir siswa menjadi sebuah 

tantangan besar bagi para pendidik. Oleh karena itu guru dituntut harus mampu 

merancang dan melaksanakan program pengalaman belajar dengan tepat agar siswa 

memperoleh pengetahuan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna 

bagi siswa. Bermakna di sini berarti bahwa siswa akan dapat memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata. 

Kebijakan pendidikan nasional yang  dikemukakan  oleh menteri Pendidikan 

dalam peringatan Hari Pendidikan nasional 2 Mei 2009 adalah Peningkatan 

pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

tuntutan zaman. Pada tahun 2009 Depdiknas menetapkan 11 (sebelas) terobosan 

pendidikan yang secara massal telah menunjukkan hasil-hasil yang positif yaitu : 
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1. Pendanaan pendidikan secara massal; 

2. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik; 

3. Penerapan TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi; 

4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; 

5. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan; 

6. Reformasi pembukuan secara mendasar; 

7. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif; 

8. Perbaikan rasio peserta didik SMK, SMA; 

9. Otonomisasi satuan pendidikan; 

10. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk 

menggapai layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau 

pendidikan formal (reaching the unreached); 

11. Penguatan tata kelola, akutabilitas dan citra publik pendidikan dengan 

pendekatan komprehensif. 

Terkait dengan otonomisasi satuan pendidikan  yaitu berlakunya desentralisasi 

pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada satuan pendidikan 

untuk menyusun kurikulum yang  mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional dan pasal 35, mengenai standar nasional pendidikan, diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah. Bentuk nyata dari desentralisasi 

pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada satuan 

pendidikan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, 

seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun 
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pelaksanaannya di satuan pendidikan. Hal ini  sesuai  ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada 

standar nasional pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian 

pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar 

Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan 

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 

Model-model kurikulum yang dikembangkan oleh pusat kurikulum di 

antaranya adalah model Pembelajaran Tematik Kelas Awal Sekolah Dasar. Model 

ini memberi contoh bagi guru di kelas awal SD untuk menyusun program kegiatan 

dan pelaksanaan kegiatan serta penilaiannya. Salah satu sistem yang dapat 

diterapkan yakni siswa belajar dengan “melakukan”. Selama proses “melakukan” 

tersebut mereka akan memahami dengan lebih baik dan menjadi lebih antusias di 

kelas.  

Dalam proses pembelajaran perlu memadukan antara satu mata pelajaran 

dengan mata pelajaran lain dalam satu tema. Alasan pertama yang mendasari hal ini 

adalah karena latar belakang empiris. Peserta didik kelas satu berada pada rentangan 

usia dini yang  masih melihat segala sesuatu sebagai suatu keutuhan sehingga 

pembelajarannya masih bergantung pada objek-objek konkrit dan pengalaman yang 

dialaminya. Alasan kedua, yaitu Pelaksanaan pembelajaran di SD kelas 1 yang 

terpisah untuk setiap mata pelajaran akan menyebabkan kurang mengembangkan 

anak untuk berfikir holistik. Alasan ketiga yaitu terdapat permasalahan di kelas awal 
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antara lain tingginya angka mengulang dan putus sekolah. Berdasarkan data tahun 

2004 angka mengulang kelas satu Sekolah Dasar secara nasional mencapai 7,92 %. 

Angka ini menduduki peringkat paling tinggi dibandingkan dengan kelas-kelas di 

atasnya. Angka putus sekolah secara nasional berdasarkan  data tahun 2004  pada 

jenjang Sekolah dasar  rata-rata 2,5 % Angka ini dirasa masih cukup tinggi bila 

dibanding dengan harapan pemerintah yang mentarget 0 % untuk anak putus 

sekolah. Dengan demikian, peningkatan kualitas pembelajaran dan bahan ajar di 

sekolah harus diperkaya dengan kenyataan hidup dan tuntutan zaman. 

 Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sekolah sebagian besar 

peserta didik kelas awal sekolah dasar di Indonesia cukup rendah. Sementara itu, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang telah masuk Taman Kanak-

Kanak memiliki kesiapan bersekolah lebih baik dibandingkan dengan peserta didik 

yang tidak mengikuti pendidikan Taman Kanak-Kanak. Selain itu, perbedaan 

pendekatan, model, dan prinsip-prinsip pembelajaran antara kelas satu dan dua 

sekolah dasar dengan pendidikan pra-sekolah dapat juga menyebabkan peserta didik 

yang telah mengikuti pendidikan pra-sekolah pun dapat saja mengulang kelas atau 

bahkan putus sekolah.  

Agar proses pembelajaran dapat mengakomodasikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang begitu kompleks dalam 

masyarakat, maka dapat diterapkan pembelajaran Tematik. Mengingat, dengan 

pembelajaran Tematik siswa tidak terpisah dengan kehidupan nyata dan tidak 

‘gagap’ dalam menghadapi perkembangan zaman. Pembelajaran Tematik akan 

menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa 
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dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, dan 

menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Pembelajaran Tematik yakni kegiatan mengajar dengan memadukan materi beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema. Dalam kurikulum 2007, pembelajaran Tematik 

dapat diartikan sebagai pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna pada peserta didik (Depdiknas, 2008: 5). 

Pembelajaran Tematik dapat pula dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. 

Pembelajaran Tematik memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih 

menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah serta  

tumbuhnya kreativitas sesuai kebutuhan siswa. Lebih lanjut, diharapkan siswa dapat 

belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi.  

Upaya Depdiknas untuk menggunakan tematik sebagai suatu model 

pembelajaran di kelas rendah sekolah dasar dimaksudkan untuk mengantisipasi 

kesenjangan yang terjadi  selama ini, maka dalam implikasinya seorang guru harus 

kreatif dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi peserta didik, 

memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya menjadi 

pembelajaran yang lebih bermakna, menarik dan menyenangkan.  

Atas dasar pemikiran di atas dan dalam rangka implementasi Standar Isi yang 

termuat dalam Standar Nasional Pendidikan, maka pembelajaran pada kelas awal 

sekolah dasar  utamanya  kelas satu lebih sesuai jika dikelola dalam pembelajaran 
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terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik. Untuk memberikan gambaran 

tentang pembelajaran tematik yang dapat menjadi acuan dan contoh konkret, 

disiapkan model pelaksanaan pembelajaran tematik untuk SD/MI  khususnya kelas I  

Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, 

merupakan Sekolah Dasar Negeri yang saat ini berusaha keras untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui berbagai upaya, yang salah satunya adalah menerapkan 

pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran yang berdasarkan tema-tema tertentu.  

Penerapan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2, dirasa 

penting karena peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman 

materi lebih terkesan dan mendalam. Peserta didik  mampu melihat hubungan yang 

bermakna antar mata pelajaran dan pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta 

didik akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-

pecah. 

Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji 

implementasi pembelajaran tematik di SD Negeri Banjarsari 2, Kecamatan Gajah, 

Kabupaten Demak, dengan judul: “Implementasi Pembelajaran Tematik Dalam 

Meningkatkan Kualitas Dan Hasil Pembelajaran Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ”. 

 
B. Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian, 

yaitu:  
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1. Bagaimana  implementasi pembelajaran  tematik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2  di Kecamatan Gajah, 

Kabupaten Demak? 

2. Bagaimana pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil pembelajaran di 

kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah, Kabupaten 

Demak? 

3. Bagaimana cara mengatasi  kendala dalam melaksanakan model pembelajaran 

tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di Kecamatan Gajah, 

Kabupaten Demak? 

 
C. Tujuan Penelitian  

 
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran tematik dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 

2   di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. 

2. Untuk meningkatkan hasil pembelajaran tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 2   di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. 

3. Untuk mengetahui kendala dan cara mengatasi dalam melaksanakan model 

pembelajaran tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

Membantu siswa dalam mencapai peningkatan hasil belajar khususnya mata 

pelajaran  membaca menulis dan berhitung 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu sumber tambahan informasi bagi guru ataupun calon guru 

di Sekolah dasar dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran  membaca menulis dan berhitung. 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan pembelajaran khususnya pada SD Negeri di Kecamatan  Gajah, 

Kabupaten Demak  dan sekolah lain pada umumnya 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Peserta didik /siswa sekolah dasar pada kelas-kelas awal memandang dirinya  

sebagai pusat lingkungan  yang merupakan suatu keseluruhan atau totalitas yang 

belum jelas unsur-unsurnya, dengan pemaknaan yang bersifat holistik yang 

berangkat dari hal-hal yang kongkrit.  Dalam pendekatan holistik atau  terpadu yang 

di ilhami oleh psikologi gestalt yang dipelopori oleh Wertheimer, Koffka dan kohler 

bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang oleh individu sebagai suatu 
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keseluruhan yang terorganisasikan. Suatu objek atau peristiwa baru dapat dilihat 

maknanya bila dilihat dari segi keseluruhan dan keseluruhan itu bukan merupakan 

jumlah dari bagian-bagian. Berangkat dari teori itu maka pembelajaran yang 

dipandang efektif untuk siswa dikelas-kelas awal sekolah dasar adalah pembelajaran 

terpadu. Pembelajaran ini memberi kemudahan-kemudahan untuk terciptanya 

kesempatan yang kaya untuk melihat dan membangun kaitan-kaitan konseptual. 

Dengan cara ini maka pembelajaran untuk mereka menjadi lebih bermakna, lebih 

utuh dan sangat kontekstual dengan dunia anak-anak. Berdasarkan hal tersebut maka 

berikut diuraikan mengenai pembelajaran tematik yang merupakan terapan dari 

pembelajaran terpadu. 

 

 

1. Pembelajaran Tematik 

a. Pembelajaran 

Menurut Wittrock dalam, Thomas L. Good dan Brophy (1990: 124) 

menyatakan bahwa: 

Learning is the term we use to describe the processes involved in changing 
throught experience, It is the process of acquiring relatively permanent change in 
understanding, attitude, knowledge, information, ability, and skill throught 
experience. 
 
(Istilah belajar kami gunakan untuk menggambarkan proses seseorang  dalam 

merubah seluruh pengalamannya, pada proses ini di peroleh perubahan yang relative  

tetap dalam pemahaman, sikap, pengetahuan, informasi, kemampuan, dan 

keterampilan sepanjang  pengalamannya). 
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Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan 

pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, 

tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1938 

yang diterapkannya dalam ilmu perilaku (behavorial science) yang dikenal operant 

conditioning berasumsi bahwa tingkah laku berasal sebagai hasil stimulus dan 

respon. Hal ini dikemukakan Skinner dalam (Thomas Crowl, Kaminsky, Podell, 

1997:30) yang menyatakan bahwa “Operant conditioning assumes that behavioral 

responses become connected to environmental stimuli largely as a result of what 

happens after the response occurs“ 

Operant conditioning”. (Berasumsi bahwa tingkah laku berasal dari hubungan 

dengan stimulus lingkungan yang sebagian besar sebagai hasil setelah adanya 

respon).  

Robert Mager yang menulis buku yang berjudul “Preparing Instructional 

Objective” pada tahun 1962. selanjutnya diterapkan secara meluas pada tahun 1970 

di seluruh lembaga pendidikan termasuk di Indonesia. Penuangan tujuan 

pembelajaran ini bukan saja memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu 

kegiatan belajar, tetapi dari segi efisiensi diperoleh hasil maksimal. Keuntungan 

yang dapat diperoleh melalui penuangan tujuan pembelajaran tersebut adalah 

sebagai berikut (Hamzah B. Uno, 2007: 34): 

1) Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat. 

2) Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi pelajaran 

yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit. 
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3) Guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat atau 

sebaiknya disajikan dalam setiap jam pelajaran. 

4) Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran secara tepat. 

Artinya, peletakan masing-masing materi pelajaran akan memudahkan siswa 

dalam mempelajari isi pelajaran. 

5) Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar 

mengajar yang paling cocok dan menarik. 

6) Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan 

maupun bahan dalam keperluan belajar. 

7) Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar. 

8) Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik dibandingkan 

dengan hasil belajar tanpa tujuan yang  jelas.   

Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan 

pembelajaran, yang satu sama lain memiliki kesamaan di samping ada perbedaan 

sesuai dengan sudut pandang garapannya. Robert F. Mager (dalam Hamzah B. Uno, 

2007: 35) misalnya memberikan pengertian tujuan pembelajaran sebagai perilaku 

yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat 

kompetensi tertentu. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik 

yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk 

tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Perilaku ini dapat 

berupa fakta yang konkret serta dapat dilihat dan fakta yang tersamar. Definisi ketiga 

dikemukakan oleh Fred Percival dan Hery Elington (dalam Hamzah B. Uno, 2007: 

35) yakni tujuan pembelajaran adalah suatu pertanyaan yang jelas dan menunjukkan 
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penampilan atau ketrampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai 

hasil belajar. 

Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari 

taksonomi. Benyamin S. Bloom dan D. Krathowhl (dalam Hamzah B. Uno, 2007: 

35) memilah taksonomi pembelajaran dalam tiga kawasan, yakni kawasan (1) 

kognitif, (2) afektif, dan (3) psikomotor. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Kawasan kognitif 

Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan 

pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat 

pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi.  

Kawasan kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berfikir 

yang menggambarkan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir 

mengekpresikan tahap-tahap kemampuan yang harus siswa kuasai  sehingga 

dapat menunjukan kemampuan mengolah pikirannya sehingga mampu 

mengaplikasikan teori ke dalam perbuatan. Mengubah teori ke dalam 

keterampilan. 

 Konsep ini mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan dan 

kemajuan jaman dan teknologi. Salah seorang murid Bloom yang bernama 

Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil 

perbaikan di publikasikan tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi 

Bloom. Ada perubahan kata kunci yaitu pada kategori kata benda menjadi 

kata kerja. 
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Kawasan kognitif hasil revisi ini terdiri atas 6 (enam) tingkatan yang 

secara hierarki berurut dari yang paling rendah (mengingat) sampai yang 

paling tinggi (mencipta) dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a). Tingkat  mengingat (Remembering) 

Mengambil, mengenali, dan mengingat pengetahuan yang relevan 

dari memori jangka panjang. 

b). Tingkat Memahami (Understanding) 

Membangun makna dari lisan, tertulis, dan grafik pesan melalui 

interpreting, mencontohkan, mengklasifikasi, meringkas, menyimpulkan, 

membandingkan, dan menjelaskan. 
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c). Tingkat Menerapkan (Applying) 

Melaksanakan atau menggunakan prosedur melalui pelaksana, atau 

pelaksanaan 

d). Tingkat menganalisis (Analysing) 

Breaking materi menjadi bagian-bagian penyusunnya, menentukan 

bagaimana bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan struktur 

keseluruhan atau tujuan melalui membedakan, pengorganisasian, dan 

menghubungkan. 

e). Tingkat mengevaluasi (Evaluating) 

Membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar melalui 

pemeriksaan dan mengkritisi. 

f). Tingkat menciptakan (creating) 

Menempatkan elemen bersama-sama untuk membentuk suatu 

keseluruhan koheren atau fungsional; reorganisasi unsur ke dalam pola 

atau struktur baru melalui menghasilkan, perencanaan, atau 

menghasilkan. 

2) Kawasan Afektif (Sikap Dan Perilaku) 

Kawasan afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap, 

nilai-nilai interes, apresiasi (penghargaan) dan penyesuaian perasaan sosial. 

Tingkatan afeksi ini ada lima, dari yang paling sederhana ke yang kompleks 

adalah sebagai berikut: 
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a). Kemauan menerima  

Kemauan menerima merupakan kegiatan untuk memperlihatkan 

suatu gejala atau rancangan tertentu, seperti keinginan mmbaca buku 

mendengar musik, atau bergaul dengan orang yang memiliki ras yang 

berbeda. 

b). Kemauan menanggapi 

Kemauan menaggapi merupakan kegiatan yang menunjukpada 

partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas 

terstruktur, menaati peraturan, mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan 

tugas di laboratorium atau menolong orang lain. 

c). Berkeyakinan 

Berkeyakianan dengan kemauan menerima sistem tertentu pada diri 

individu. Seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi 

(penghargaan) terhadap sesuatu, sikap ilmiah atau kesungguhan 

(komitmen) untuk melakukan suatu kehidupan sosial. 

d). Penerapan karya 

Penerapan karya berkenaan dengan penerimaan terhadap berbagai 

sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang 

lebih tinggi. Seperti menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan 

tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang  telah dilakukan, 

memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, atau 

menyadari peranan perencanaan dalam memecahkan suatu permasalahan.   
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e). Ketekunan dan ketelitian. 

Ketekunan dan ketelitian ini adalah tingkatan afeksi yang tertinggi. 

Pada taraf ini individu yang sudah memiliki sistem nilai selalu 

menyelaraskan perilakunya sesuai dengan suistem nilai yang 

dipegangnya. Seperti bersikap obyektif dalam segala hal. 

3) Kawasan Psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

ketrampilan (skill) yang berasifat manual atau motorik. Sebagaimana kedua 

domain yang lain, domain ini juga mempunyai berbagai tingkatan. Urutan 

tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks 

(tertinggi) adalah: 

a). Persepsi 

Persepsi berkenaan dengan penggunaan indra dalam melakukan 

kegiatan. Seperti mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang 

sumbang, menghubungkan suara musik dengan tarian tertentu. 

b). Kesiapan 

Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu kegiatan 

(set). Termasuk didalamnya mental set (kesiapan mental), physical set 

(kesiapan fisik), atau emotional set (kesiapan emosi perasaan) untuk 

melakukan suatu tindakan. 

c). Mekanisme 

Mekanisme berkenaan dengan penampilan respon yang sudah 

dipelajari dan menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan 
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menunjukkan kepada suatu kemahiran. Seperti menulis halus, menari, 

dan menata laboratorium. 

d). Respon terbimbing  

Respon terbimbing seperti meniru (imitasi) atau mengikuti, 

mengulangi perbuatan yang diperintahkan atau ditujukan oleh orang lain, 

melakukan kegiatan coba-coba (trial and error). 

e). Kemahiran 

Kemahiran adalah penampilan gerakan motorik dengan ketrampilan 

penuh. Kemahiran yang dipertujukan biasanya cepat, dengan hasil yang 

baik, namun menggunakan sedikit tenaga. Seperti ketrampilan menyetir 

kendaraan bermotor. 

f). Adaptasi 

Adaptasi berkenaan dengan ketrampilan yang sudah berkembang 

pada diri individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi 

(membuat perubahan) pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan 

kondisi tertentu. Hal ini terlihat seperti pada orang yang bermain tenis, 

pola-pola gerakan disesuaikan dengan kebutuhan mematahkan permainan 

lawan. 

g). Originasi 

Originasi menunjukkan kepada penciptaan pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Biasanya hal ini dapat 

dilakukan oleh orang yang sudah memiliki ketrampilan tinggi seperti 

menciptakan mode pakaian, koposisi musik, atau menciptakan tarian. 
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b. Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu atau integrated teaching and learning atau integrated 

curriculum approach merupakan salah satu konsep pembelajaran yang dipandang 

mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Bilamana konsep ini 

direncanakan dengan baik dan penerapannya benar, maka akan mampu memberikan 

pemahaman secara utuh kepada siswa didalam menerima materi pembelajaran, 

karena terintegrasi  dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu dari berbagai 

mata pelajaran. 

Model pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty (1991: xiv) ada sepuluh 

model yang terdiri atas model Fragmented, Connected, Nested, Sequenced, Shared, 

Webbed, Threaded, Integrated, Immersed, dan Networked. 

Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu bila dilihat dari sifat 

keterpaduannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu Within single disciplines, 

(Model dalam satu disiplin ilmu), Across several disciplines (Model antar bidang 

studi), dan within and across leaners (Model lintas siswa). 

Model pembelajaran terpadu yang masuk dalam Within single disciplines 

meliputi: Fragmented (Terpisah), Connected (Keterhubungan), Nested (berbentuk 

sarang atau kumpulan). Model Across several disciplines meliputi: Sequenced 

(dalam satu rangkaian), Shared (terbagi), Webbed (jaring laba-laba), Threaded (satu 

alur), Integrated (terpadu), sedangkan, Immersed (tercelup), dan Networked 

(jejaring) masuk dalam within and across leaners. 

Secara singkat dari kesepuluh model tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 
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1) Model Fragmented 

Pembelajaran Model Fragmanted ini seperti pembelajaran tradisional yang 

memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran, seperti 

matematika, sain, bahasa, ilmu sosial dan seni. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Fogarty, (1991:4) ”The traditional curricular arrangement dictates separate and 

distinet disciplines. Typically, the four major academic areas are labeled Math, 

Science, Language Arts, and Social Studies”. Pengaturan pengajaran tradisional 

ditentukan terpisah dan disiplin ilmu yang berbeda. Biasanya, empat bidang 

akademis utama diberi label Matematika, Sains, Bahasa Seni, dan Ilmu Sosial  

2) Model Connected 

Model pembelajaran terpadu yang secara sengaja untuk menghubungkan satu 

konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan 

dengan keterampilan lain di dalam disiplin ilmu. 

While the major discipline areas remain separate, the curricular model 
focuses on making explicit connections within each subject area, connecting 
one topic to next; connecting one concept to another; conecting a skill to 
related skill; conecting one day’s work to the next, one even one semester’s 
ideas to the next. The key to this model is the effort to deliberately relate 
curricula within the discipline rather than assuming that students will 
understand the connections automatically. (Fogarty, 1991:14) 

 
(Sementara daerah disiplin utama tetap terpisah, para model pembelajaran 

difokuskan pada eksplisit membuat koneksi dalam setiap area subyek, 

menghubungkan satu topik ke topik berikutnya, menghubungkan satu konsep 

yang lain; conecting ke keterampilan yang berkaitan dengan keterampilan, 

conecting kerja satu hari ke berikutnya, satu bahkan gagasan satu semester 

berikutnya. Kunci untuk model ini adalah upaya untuk menghubungkan sengaja 
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kurikulum dalam disiplin daripada mengasumsikan bahwa siswa akan 

memahami sambungan secara otomatis). 

3) Model Nested 

Model tersarang ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep 

keterampilan yang dicapai dalam kegiatan satu mata pelajaran. Hal ini 

memberikan perhatian  pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu 

yang bersamaan, dengan maksud memperkaya dan memperluas pembelajaran. 

Seperti yang dikemukakan Fogarty (1991: 24) yang menyatakan bahwa   

The nested model of integration is a rich design by skilled 
teachers.They know how get the memileage from the lesson-any lesson. But 
in this nested aproach to instruction, careful planning is needed to structure 
multiple targets it natural combinations so the task seem pretty easy. 

 
(Model bersarang, merupakan desain integrasi untuk memperkaya keterampilan 

guru. Mereka tahu bagaimana mendapatkan jarak tempuh dari pelajaran ke 

berbagai pelajaran lainnya. Tapi dalam hal ini pendekatan bersarang untuk 

pengajaran, perencanaan yang cermat diperlukan untuk beberapa target susunan 

kombinasi yang wajar sehingga tugas tampak cukup mudah). 

4) Model Sequenced 

Model Sequenced (satu rangkaian) merupakan model pemaduan topik-topik yang 

sama antar mata pelajaran yang berbeda diajarkan secara bersamaan. Hal ini 

disampaikan Fogarty, (1991:34) yang menyatakan 

With limited articulation across disciplines, teacher can rearrange 
the order of their topics so that similar unit coinside with each other.Two 
related discipline can be sequenced so that the subject matter content of 
both are taught in paralel. By sequencing the order which topics are 
taught, the activities of each enhance the order. In essence, one subject 
carries the other and vice versa. 
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(Artikulasi terbatas di seluruh disiplin ilmu, guru dapat mengatur ulang susunan 

topik mereka sehingga unit mirip  simetris satu sama lain. Dua disiplin terkait 

dapat diurutkan sehingga subjek isi keduanya diajarkan secara paralel. Dengan 

urutan urutan topik yang diajarkan, kegiatan masing-masing meningkatkan 

pesanan. Pada dasarnya, satu subjek membawa yang lain dan sebaliknya). 

5) Model  Shared 

Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat tumpang tindih ide 

atau konsep dua mata pelajaran atau lebih. Perencanaan tim atau pengajaran 

yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan dan sikap 

yang sama. Oleh Fogarty, (1991:44) dikemukakan : 

Certain broad disciplines create encompassing curricular umbrellas; 
Math and science paired as science; Literature and history coupled under 
the label  of the humanities; art, music, dance, and drama viewed as the fine 
arts, and computer technology, industrial and home arts embraced as the 
practical arts. Within these complementary disclipines, partner planing 
and/or teaching create a focus on shared concepts, skills, and attitudes. 

 
(Beberapa disiplin ilmu yang luas membuat payung pengajaran meliputi; 

Matematika dan sains dipasangkan sebagai ilmu pengetahuan; Sastra dan sejarah 

digabungkan di bawah label kemanusiaan, seni, musik, tari, dan drama 

dipandang sebagai seni murni, dan tecnology komputer, industri dan rumah seni 

berpelukan sebagai seni praktis. Dalam disclipines ini saling melengkapi, 

pasangan perencanaan dan / atau mengajar membuat fokus pada konsep berbagi, 

keterampilan, dan sikap). 
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6) Model Webbed 

Webbed atau jaring laba-laba merupakan pengajaran tematik yang menggunakan 

suatu tema  sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. 

Hal ini dikemukakan Fogarty, (1991: 54 ) sebagai berikut: 

Webbed curricula represent the thematic approach to integrating 
subject matter.Typically, this thematic approach to curriculum development 
begins with a theme such as tranportation or invention once a cross-
departemental team has made this decision, it uses the theme as an overlay 
to the different subjects; inventions lead to the study of simple  machines in 
science, reading and writing about inventors in language arts, designing and 
building models in industrial arts, drawing and studying rube goldberg 
contraptions in math, making flow charts in computer technology classes. In 
more sophisticated webbings, intricate units of study can be developed in 
which integration occurs in all relevant areas. 

 
(Jaring laba-laba pengajaran yang menunjukkan pendekatan tematik untuk 

mengintegrasikan masalah subjek. Biasanya, pendekatan tematik ini 

pengembangan kurikulum dimulai dengan tema seperti tranportation atau 

penemuan sekali tim lintas departemental telah membuat keputusan ini, 

menggunakan tema sebagai pengikat ke berbagai subjek; penemuan 

menyebabkan studi tentang mesin sederhana dalam sains, membaca dan menulis 

tentang penemu dalam bahasa seni, merancang dan membangun model dalam 

seni industri, menggambar dan belajar Rube Goldberg informal dalam 

matematika, membuat flow chart dalam kelas teknologi komputer. Dalam 

jaringan  yang  lebih canggih, unit studi yang rumit dapat dikembangkan di mana 

integrasi terjadi di semua bidang yang relevan). 

7) Model Threaded 

Menurut pendapat Fogarty (1991:64) yang menyatakan bahwa “This threaded 

model of curricular integration focuses on the metacurriculum at supersedes  or 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



intersects the very heart of any and all subject matter content”. (Ini model 

threaded adalah pembelajaran yang  berfokus pada integrasi di meta-curriculum 

menggantikan atau memotong jantung dari setiap dan semua isi materi). 

Model ini merupakan pendekatan yang dilakukan secara bergalur yaitu dengan 

cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah (galur) 

yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Bentuk 

threaded ini berfokus pada meta-curriculum. 

8) Model Integrated 

The integrated curricular model represents a cross disciplinary 
approach similar to the shared model the integrated model blends the four 
major disciplines by setting curricular priorities in each and finding the 
overlapping skill, concepts, and attitudes in all four. (Fogarty, 1991: 76) 

 
(Model kurikulum terpadu merupakan pendekatan lintas disiplin yang mirip 

dengan model bersama model yang terintegrasi memadukan empat disiplin ilmu 

utama dengan menetapkan prioritas kurikuler di masing-masing dan tumpang 

tindih menemukan keterampilan, konsep, dan sikap keempat disiplin ilmu 

tersebut). 

9) Model Immersed 

Aficionados, graduate student, doctoral candidates, and post doctoral 
fellows are totally immersed in a field of study. The filter all curricular 
content learning through one microscopic lens. This individual integrates all 
data, from every field and discipline, by funneling the ideas through his or 
her area of intense interest. (Fogarty,1991: 86) 

 
(Penggemar, mahasiswa pasca-sarjana, kandidat doktor, dan post doctoral rekan-

rekan yang benar-benar tenggelam dalam sebuah bidang studi. Yang menyaring 

semua kurikulum berisi pembelajaran melalui salah satu sudut pandang 
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mikroskopis. Individu ini mengintegrasikan semua data, dari setiap bidang dan 

disiplin, dengan menyalurkan ide-ide melalui daerahnya minat yang intens). 

Model Immersi ini dirancang untuk membantu siswa di dalam menyaring 

dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan 

medan pemakaiannya. Dalam model ini pelajar memadukan apa yang dipelajari 

dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang 

disukai. Keterpaduan terjadi secara  internal oleh siswa dengan sedikit atau tanpa 

intervensi dari luar. 

10) Model Networked 

 The networked model of integrated learning is an ongoing external 
source of input, forever providing new, extendet, and extrapolated or refined 
ideas. The learners profesional network usually grows in obvious, and 
sometimes not so obvious. In the search for knowledge, learners come to 
depend on this network as primary source of information that they must filter 
through their own lens of expertise and interest. (Fogarty, 1991: 96) 

 
(Model jejaring pada pembelajaran terpadu adalah sumber masukan dari luar 

yang berkelanjutan, terus menerus memberikan hal baru, luas, dan meramalkan 

kemungkinan atau gagasan murni. Jaringan profesional pebelajar biasanya 

tumbuh secara  jelas, dan kadang-kadang tidak begitu  jelas. Dalam pengetahuan 

pencariannya, pelajar datang  bergantung pada jaringan ini sebagai sumber utama 

informasi yang mereka harus menyaring melalui lensa keahlian dan minat 

mereka sendiri). 

Dalam model ini pelajar melakukan pemaduan topik yang dipelajari melalui 

pemilihan jejaring sumberdaya yang ada. Pembelajaran terpadu merupakan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek 

baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran.  
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Dengan adanya pemaduan itu siswa akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. 

Bermakna disini memberikan arti bahwa pada pembelajaran terpadu siswa akan 

dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intra mata pelajaran maupun 

antar mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan pola terpisah (per mata -

pelajaran), maka pembelajaran terpadu tampak lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam belajar, sehingga siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk 

pembuatan keputusan.  

Sesuai dengan panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Depdiknas 

(2003) yang menyatakan bahwa pengalaman belajar siswa menempati posisi penting 

dalam usaha meningkatkan kualitas lulusan. Untuk itu guru dituntut untuk mampu 

merancang dan melaksanakan program pengalaman belajar dengan tepat. Setiap 

siswa memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup di 

masyarakat dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui pengalaman belajar di 

sekolah. Oleh karena itu pengalaman belajar di sekolah sedapat mungkin 

memberikan bekal siswa dalam mencapai kecakapan untuk berkarya. Kecakapan ini 

disebut dengan kecakapan hidup yang cakupannya lebih luas dibanding hanya 

sekedar keterampilan.  

Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1) Pembelajaran Berpusat pada anak 

Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat 

pada anak, karena pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu 
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sistem pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa, baik secara 

individu maupun kelompok. Siswa dapat aktif mencari, menggali dan 

menemuka konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus 

dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. 

2) Menekankan pembentukan pamahaman dan kebermaknaan 

Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam 

aspek yang membentuk semacam jalinan antar skemata yang dimiliki siswa, 

sehinggga akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari 

siswa. Hasil yang nyata didapat dari segala konsep yang diperoleh dan 

keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan 

mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan 

akan berakibat pada kemampuan siswa untuk dapat menerapkan perolehan 

belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan. 

3) Belajar melalui pengalaman langsung 

pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa 

secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan kemungkinan 

siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung. Sehingga siswa 

akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang 

mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Guru lebih banyak 

bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan 

yang ingin dicapai. Sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta dan 

informasi untuk mengembangkan pengetahuannya.  
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4) Lebih memperhatikan proses dari pada hasil semata 

Pada pembelajran terpadu dikembangkan pendekatan discovery 

inquiry (penemuan terbimbing) yang melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat hasrat, 

minat dan kemampuan siswa, sehingga memungkinkan siswa termotivasi 

untuk belajar terus menerus. 

5) Sarat dengan muatan ketertarikan 

Pembelajaran terpadu memusatkan perhatian pada pengamatan dan 

pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran 

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Sehingga 

memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari 

segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan 

bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. 

Pembelajaran terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat: 

1) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna; 

2) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan 

informasi; 

3) Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik dan nilai-nilai luhur 

yang diperlukan dalam kehidupan; 

4) Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi serta menghargai pendapat orang lain; 

5) Meningkatkan gairah dalam belajar; 
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6) Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan. 

Terdapat beberapa manfaat dalam menggunakan pembelajaran ini, di antaranya 

adalah : 

1) Banyak topik yang tertuang disetiap mata pelajaran mempunyai ketrkaitan 

konsep dengan yang dipelajari siswa; 

2) Pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memanfaatkan 

keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar 

mata pelajaran; 

3) Pembelajaran terpadu melatih siswa untuk semakin banyak membuat 

hubungan inter dan antar mata pelajaran, sehingga siswa mampu memproses 

informasi dengan cara yang sesuai dengan daya pikirnya dan memungkinkan 

berkembangnya jaringan konsep-konsep; 

4) Pembelajaran terpadu membantu siswa dapat memecahkan masalah dan 

berpikir kritis untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi 

nyata; 

5) Daya ingat terhadap materi yang dipelajari siswa dapat ditingkatkan dengan 

jalan memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan kondisi; 

6) Transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajan dekat 

dengan situasi kehidupan nyata. 

 
c. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-

tema tertentu. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi 

kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk 
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memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome 

(ringkasan) dari seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara 

produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa 

ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka.  

Menurut  Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Pusat Kurikulum 

Pendidikan nasional (2007: 5 ) Pembelajaran tematik adalah  pembelajaran tepadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat  

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau 

gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses 

belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. Pembelajaran tematik juga menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh 

karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa.  

Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain:  

1) Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar;  

2) Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa;  

3) Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil 

belajar dapat bertahan lebih lama; 

4) Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 
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5) Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya; dan  

6) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain adalah sebagai berikut:  

1) Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pelajaran tidak 

dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari, 

mencakup berbagai mata pelajaran; 

2) Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami; 

3) Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinyu, tidak 

terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan empat dinding kelas; 

4) Guru dapat membantu siswa memperluas kesempatan belajar ke berbagai 

aspek kehidupan; 

5) Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari 

berbagai sudut pandang; 

6) Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Penekanan pada kompetisi 

bisa dikurangi dan diganti dengan kerja sama dan kolaborasi.  

Keuntungan pembelajaran tematik bagi siswa antara lain adalah sebagai 

berikut:  

1) Bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar, daripada hasil belajar; 

2) Menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum dan menyediakan 

pendekatan proses belajar yang integratif; 
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3) Menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa – yang dikaitkan dengan 

minat, kebutuhan, dan kecerdasan; mereka didorong untuk membuat 

keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar; 

4) Merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas; 

5) Membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide, sehingga 

maningkatkan apresiasi dan pemahaman. 

Penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di kelas rendah oleh Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ini tidak lepas dari perkembangan akan konsep 

pembelajaran terpadu. Menilik perkembangan konsep pendekatan terpadu di 

Indonesia, pada saat ini model pembelajaran yang dipelajari dan berkembang adalah 

model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh Fogarty. Model pembelajaran 

terpadu yang dikemukakan oleh  Fogarty ini berawal dari konsep pendekatan 

interdisipliner yang dikembangkan oleh Jacob. Bertolak dari konsep pendekatan 

interdisipliner yang dianut Jacob tersebut, Fogarty (1991; xv) menyatakan bahwa 

ada 10 model integrasi pembelajaran, yaitu model fragmented, connected, nested, 

sequenced, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan networked.  

Model-model itu merentang dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, 

mulai dari separated-subject sampai eksplorasi keterpaduan antar aspek dalam satu 

bidang studi (model fragmented, connected, nested), model yang menerpadukan 

antar berbagai bidang studi (model sequenced, shared, webbed, threaded, 

integrated), hingga menerpadukan dalam diri pembelajar sendiri dan lintas 

pembelajar (model immersed dan networked).  

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik ini menurut Tim Pengembang 

PGSD (1997: 3-4) adalah :  
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1) Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi 

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak; 

2) Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skemata yang dimiliki 

oleh siswa, yang pada gilirannya nanti, akan memberikan dampak 

kebermaknaan dari materi yang dipelajari;  

3) Otentik, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari; 

4) Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar kepada 

pendekatan diskoveri inkuiri dimana siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi.   

  
d. Landasan Pengembangan Pembelajaran Tematik 

Berhasilnya suatu proses pendidikan, bergantung pada proses pembelajaran 

yang terjadi di sekolah. Kemampuan guru yang berhubungan dengan pemahaman 

guru akan hakekat belajar sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang 

berlangsung. Guru yang memiliki pemahaman hakekat belajar sebagai proses 

mengakumulasi pengetahuan maka proses pembelajaran yang terjadi hanyalah 

sekedar pemberian sejumlah informasi yang harus dihapal siswa. Sebaliknya, 

apabila pemahaman guru tentang belajar adalah proses memperoleh perilaku secara 

keseluruhan, proses pembelajaran yang terjadi mencerminkan suatu kesatuan yang 

mengandung berbagai persoalan untuk dipahami oleh anak secara keseluruhan dan 

terpadu. Seperti yang diungkapkan oleh Surya (2002: 84) bahwa belajar adalah suatu 
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proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Dari definisi akan hakekat belajar 

di atas dapat diketahui bahwa landasan pengembangan pembelajaran tematik secara 

psikologis adalah merunut pada teori belajar gestalt. Gestalt berasal  dari bahasa 

Jerman yang berarti ’whole configuration’ atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan dan 

keseluruhan. Teori ini memandang kejiwaan manusia terikat pada pengamatan yang 

berwujud pada bentuk menyeluruh. Menurut teori belajar ini seorang belajar jika ia 

mendapat ”insight”. Insight itu diperoleh bila ia melihat hubungan tertentu antara 

berbagai unsur dalam situasi itu, sehingga hubungan itu menjadi jelas baginya dan 

demikian memecahkan masalah itu (Nasution, 2004: 36).  

Menurut Balitbang Depdiknas bahwa landasan  yang mendasari pembelajaran 

tematik  adalah landasan filosofis, landasan psikologis dan landasan yuridis. 

1) Landasan  filosofis 

Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga 

aliran filsafat yaitu: (a) progresivisme, (b) konstruktivisme, dan (c) humanisme.  

a) Aliran progresivisme  

Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini 

mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada 

anak bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Maka aliran 

progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada 

pembentukan kreatifitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang 

alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman siswa.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Menurut Oong Komar (2006: 158) Progresivisme berakar pada 

pragmatisme. Sasaran pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan praktis 

(kompetensi) dalam rangka efektifitas pemecahan masalah yang disajikan 

melalui pengalaman. 

b) Aliran konstruktivisme. 

Mengutip dari Paul Suparno (dalam Hera Lestari Mikarsa, 2005: 7.10)  

Para penganut kontruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan itu 
adalah merupakan konstruksi dari kita yang sedang belajar. 
Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang 
sedang dipelajari, tetapi merupakan konstruksi kognitif seseorang 
terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan 
bukanlah sesuatu yang sudah ada disana dan orang tinggal 
mengambilnya, tetapi merupakan suatu bentukan terus menerus dari 
seseorang yang setiap kali mengadakan reorganisasi karena munculnya 
pemahaman yang baru. 

 
Menurut Mohammad Muslih, (2004: 99) Aliran kontruktivisme secara 

ontologis paradigma ini menyatakan bahwa realitas bersifat sosial dan akan 

menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk dari masyarakatnya. 

Realitas adalah sebagai seperangkat bangunan yang menyeluruh dan 

bermakna yang bersifat konfliktual dan dialektis. Secara filosofis hubungan 

epistemologi antara pengamatan dan obyek bersifat kesatuan. Secara 

metodologis bahwa penelitian harus dilakukan alam bebas secara sewajarnya 

(natural) untuk menangkap fenomena alam apa adanya secara menyeluruh 

tanpa ada manipulasi.  

Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa (direct 

experiences) sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, 

pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia 
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mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, fenomena, 

pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu 

saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri 

oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, 

melainkan suatu proses yang berkembang terus menerus. Keaktifan siswa 

yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam 

perkembangan pengetahuannya.  

c) Aliran humanisme  

Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan/kekhasannya, 

potensinya, dan motivasi yang dimilikinya.  

Pelopor teori humanisme adalah Abraham Maslow yang dikenal dengan 

teori belajarnya dengan teori kebutuhan dan perkembangan motivasi. 

Menurut Maslow bahwa manusia adalah makhluk yang tak pernah puas 

dalam pencapaian sesuatu, kecuali hanya sesaat, oleh karena itu manusia 

akan mencari peluang yang lain dalam menutupi kebutuhannya. 

Agus Taufik (2007: 6.6) Belajar menurut Teori Humanisme memandang 

bahwa perilaku manusia ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal 

dirinya dan bukan kondisi lingkungan atau pengetahuan. Aktualisasi diri 

merupakan puncak perkembangan individu. Motivasi belajar harus datang 

dari dalam diri individu.  

Menurut teori ini bahwa proses belajar yang bermakna adalah belajar 

yang melibatkan pengalaman langsung, berfikir dan merasakan, atas 
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kehendak sendiri dan melibatkan seluruh pribadi peserta didik. Hasil belajar 

harus dirasakan yaitu memenuhi kebutuhan nyata individu.  

Karakteristik yang harus ada pada guru adalah  memiliki kemampuan 

memotivasi belajar peserta didiknya. Selain itu  seorang guru harus memiliki 

sikap empati, terbuka, keaslian,kekonkretan dan kehangatan. Implikasi dalam 

proses belajar adalah perlunya penataan peran guru sebagai fasilitator 

daripada sebagai pengajar belaka. Yang terpenting adalah memfasilitasi 

tumbuhnya motivasi belajar secara instrinsik pada diri peserta didik. 

Menurut Oong Komar (2006: 160) Aliran humanisme memandang 

bahwa esensi manusia terletak pada pemilikan potensi rasionalitasnya. 

Sekolah bersifat uniform dengan content yang esensial atau tetap langgeng 

dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pendidikan harus diarahkan 

pada pembentukan rasionalitas manusia, yaitu proses pemikiran yang 

berpegang pada kaidah-kaidah logika. 

2) Landasan psikologis. 

Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan 

dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi 

perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi/materi pembelajaran 

tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya 

sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan 

kontribusi dalam hal bagaimana isi/materi pembelajaran tematik tersebut 

disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya.  
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3) Landasan yuridis. 

Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai 

kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di 

sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). 

 
e. Perencanaan Pembelajaran Tematik  

Menurut Gagne, Briggs, dan  Wager (1992: 20) menyatakan bahwa: 

Instructional systems design is the systematic process or planning  
instructional systems,  and instructional  development is the process of 
implementing  the plans. Together, these two  functions are components of 
what  is referred to as instructional systems and may be defined as systematic 
application of theory and other organized knowledge to the task of 
instructional design and development. Instructional  technology also includes  
the quest for new knowledge about  how people learn  and how best to design  
instructional  systems or materials. 
 

(Desain sistem pembelajaran merupakan proses sistematis dalam perencanaan sistem 

pembelajaran.  Perkembangan pembelajaran merupakan  proses penerapan rencana 

pembelajaran. Secara bersamaan fungsi tersebut merupakan komponen yang 

mengacu pada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan  istilah 

yang lebih sesuai  daripada  sistem pembelajaran dan ditemukan sebagai aplikasi  

sistematis dalam teori dan pengetahuan yang terorganisasi untuk desain 
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pembelajaran dan pengembangan teknologi pembelajarna yang termasuk pertanyaan 

tentang pengetahuan  tentang bagaimana  orang mempelajari dan bagaimana sistem 

desain pembelajaran  atau materi yang sesuai). 

Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang 

pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau 

topik sentral, setelah tema ditetapkan maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar 

untuk menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait (Fogarty, 

1991: 54).  Penentuan tema dapat dilakukan oleh guru melalui tema konseptual yang 

cukup umum tetapi produktif.  Dapat pula ditetapkan dengan negosiasi antara guru 

dengan siswa, atau dengan cara diskusi sesama siswa. Alwasilah, dkk (1998:16) 

menyebutkan bahwa tema dapat diambil dari konsep atau pokok bahasan yang ada 

disekitar lingkungan siswa, karena itu tema dapat dikembangkan berdasarkan minat 

dan  kebutuhan siswa yang bergerak dari lingkungan terdekat siswa dan selanjutnya 

beranjak ke lingkungan terjauh siswa.   

Perencanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar dilakukan melalui 

beberapa tahap yaitu: 

1) Pemetaan Kompetensi Dasar, yang meliputi : 

a) Penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar kedalam Indikator 

b) Menentukan tema 

c) Identifikasi dan analisis Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan 

indikator. 

2) Menetapkan jaringan Tema 

3) Penyusunan Silabus 
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4) Penyusunan Rencana Pembelajaran 

 
f. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik  

Dalam pelaksanaan pembelajaran diperlukan adanya pengelolaan 

pembelajaran, agar efektifitas dan efisiensi dapat dicapai. Untuk itu diperlukan 

desain atau rancang bangun, pendekatan, metode, media, agar pelaksanaan menjadi 

optimal dan tingkat penyerapan siswa  mencapai maksimal. 

Pelaksanaan pembelajaran yang biasa disebut pengajaran adalah suatu proses 

hubungan mengajar dan belajar antara peserta didik dan guru. Tugas dan tanggung 

jawab utama seorang pengajar adalah mengelola pengajaran dengan lebih efektif, 

dinamis, efisien, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan 

keterlibatan aktif diantara guru dan peserta didik. Menurut Ahmad Rohani (2004: 1) 

menyatakan: 

Pengajaran merupakan suatu proses yang sistimatis dan sistemik 
yang terdiri atas banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran  
tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-sendiri,tetapi harus 
berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer, dan 
berkesinambungan, untuk itu diperlukan pengelolaan pengajaran yang baik. 

 
Pengertian pengelolaan pengajaran adalah suatu upaya untuk mengatur 

(memanajemeni, mengelola, mengendalikan) aktivitas pengajaran berdasarkan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk mensukseskan tujuan 

pengajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif yang diawali 

dengan penentuan strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian. Penilaian 

tersebut pada akhirnya akan dapat dimanfaatkan sebagai feedback (umpan balik) 

bagi perbaikan pengajaran lebih lanjut. 
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Keberhasilan pembelajaran tidak lepas adanya desain pembelajarannya. 

Persiapan yang matang, dan pelaksanaan yang baik akan menghasilkan kualitas dan 

hasil pembelajaran yang memadai. Kemampuan guru dalam mendesain 

pembelajaran sebagai koreksi terhadap hasil yang pernah dilakukan merupakan 

pengalaman yang sangat berharga untuk kegiatan pembelajaran berikutnya sehingga 

dapat memberikan peningkatan hasil seperti yang diharapkan. 

Menurut Gagne, Briggs & Wager (1992: 125) yang menyatakan bahwa: 

“Instructional design  techonology involves correction  and revision of instruction 

based  upon the  designed instruction be clearly and unambiguously stated”.  

(Desain pembelajaran meliputi koreksi dan revisi  pembelajaran berdasarkan  hasil 

tes empiris. Hal ini penting untuk memperkirakan  hasil desain  pembelajaran  secara 

jelas dan tepat). 

Menurut Ella Yulaelawati (2004: 48) desain pembelajaran dapat dimaknai 

dari berbagai sudut pandang misalnya disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan 

sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian 

dan teori tentang strategi dan serta proses pengembangan pembelajaran dan 

pelaksanaanya. 

Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan 

spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang 

memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk 

berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Sebagai sistem, 

desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem 

pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar.  
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Desain pembelajaran sebagai proses, merupakan pengembangan sistematis 

tentang spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran dan teori 

belajar untuk menjamin mutu pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses 

keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampainnya. 

Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan dan kegiatan pembelajarannya, 

uji coba dan penelitian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. 

Menurut Walter Dick, Lou Carey & James O. Carey (2001: 356) yang 

menyatakan bahwa: 

“The exact nature of the design  depends on several  factors, including 
the needs assesment, the  nature of materials, and whether competing 
materials are including. Another design activity is to describe clearly the 
questions to be  answered during  the study”. 
 

(Hal tepat dari desain tergantung pada beberapa faktor, meliputi kebutuhan 

penilaian, bahan dan apakah bahan-bahan yang berkompetenlah dimasukkan.  

Aktivitas desain lainnya yaitu mendeskripsikan dengan jelas pertanyaan yang akan 

dijawab dalam pembelajaran). 

Pendekatan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu garis besar dalam 

bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Abin  Syamsudin 

Makmum, 2000: 220). Pendekatan adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk 

mencapai sasaran tertentu. Pendekatan pembelajaran adalah tindakan guru 

melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa 

variabel pengajaran (tujuan, bahan, metode dan alat, serta evaluasi) agar dapat 

mempengaruhi para siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Nana Sudjana, 

2001: 147). Pendekatan adalah cara menyikapi sesuatu dan cara pandang seseorang 

terhadap sesuatu yang menjadi landasan untuk tindak lanjutnya. 
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Menurut Atwi Suparman (2000: 157) pendekatan pembelajaran merupakan 

perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pelajaran, siswa, 

peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan pembelajaran sebagai suatu 

pendekatan dalam mengelola secara sistematis kegiatan pembelajaran sehingga 

sasaran didik dapat menguasai isi pelajaran atau tujuan yang diharapkan. Salah satu 

keterampilan dalam mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dapat 

memilih berbagai pendekatan dalam mengajar dan menggunakan pendekatan 

tersebut sesuai dengan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Tujuan dan materi 

yang baik belum tentu memberikan hasil yang baik tanpa memilih dan menggunakan 

metode yang sesuai dengan tujuan dari materi tersebut. Pendekatan pembelajaran 

mengandung kegiatan-kegiatan siswa yang belajar dan kegiatan guru yang mengajar. 

Belajar  dapat dilakukan di sembarang tempat, kondisi, dan waktu. Cepatnya  

informasi lewat radio, televisi, film, wisatawan, surat kabar, majalah, dapat 

mempermudah belajar. Meskipun informasi dengan mudah dapat diperoleh, tidak 

dengan sendirinya seseorang terdorong untuk memperoleh pengetahuan, 

pengalaman, dan keterampilan dari padanya. Guru profesional memerlukan 

pengetahuan dan  keterampilan pendekatan pembelajaran agar mampu mengelola 

berbagai pesan sehingga siswa  berkebiasaan  belajar sepanjang hayat (Dimyati & 

Mudjiono, 2006: 185).  

Pendekatan pembelajaran  dapat berarti  anutan  pembelajaran yang berusaha 

meningkatkan kemampuan-kemampuan  kognitif, afektif,  dan psikomotorik siswa 

dalam pengolahan  pesan sehingga tercapai  sasaran belajar. Dalam  belajar  tentang  
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pendekatan  pembelajaran tersebut,  orang dapat melihat (1) pengorganisasian siswa, 

(2) posisi guru-siswa  dalam pengolahan pesan, dan (3) pemerolehan  kemampuan 

dalam pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran dengan pengorganisasian siswa dapat dilakukan  

dengan (1) pembelajaran  secara individual, (2) pembelajaran  secara kelompok, dan 

(3) pembelajaran secara klasikal. Pada ketiga  pengorganisasian siswa tersebut 

tujuan pengajaran, peran guru dan siswa, program pembelajaran, dan disiplin belajar 

berbeda-beda. Pada ketiga pengorganisasian siswa tersebut seyogianya digunakan 

untuk membelajarkan  siswa yang menghadapi  kecepatan  informasi pada masa 

kini. 

Menurut Hasibuan dan  Moedjiono (2006: 37), konsep mengajar  dalam proses  

perkembangannya  masih dianggap  sebagai suatu  kegiatan  penyampaian  atau 

penyerahan  pengetahuan.  Pandangan  semacam ini masih umum digunakan  di 

kalangan  pengajar.  Hasil penelitian dan pendapat  para ahli sekarang ini lebih  

menyempurnakan konsep  tradisional.  Mengajar  menurut  pengertian  mutakhir 

merupakan suatu perbuatan  yang kompleks. Perbuatan  mengajar yang kompleks 

dapat diterjemahkan sebagai  penggunaan  secara integratif sejumlah komponen 

yang terkandung dalam perbuatan  mengajar  itu  untuk menyampaikan  pesan  

pengajaran. Dalam proses belajar mengajar  guru memiliki peran yaitu: (1) tahap  

sebelum  pengajaran, (2) tahap pengajaran, dan (3) tahap setelah pengajaran. 

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai 

unsur inti dari aktivitas pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan 
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sebelumnya.  Pelaksanaan pelambelajaran tematik diterapkan ke dalam tiga 

langkah pembelajaran yaitu (1) Kegiatan awal bertujuan untuk menarik 

perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan memberikan 

acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan 

(Sanjaya, W., 2006:41); (2) Kegiatan inti, merupakan kegiatan pokok dalam 

pembelajaran.  Dimana dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema 

melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multi metode dan 

media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna.  

Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya 

sehendaknya lebih berperan sebagai fasilitator (Alwasilah: 1988); (3) 

Kegiatan  akhir, dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya 

dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.   

Depdiknas, dalam model tematik kelas awal Sekolah dasar menyampaikan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan 

menggunakan tiga tahapan kegiatan yaitu kegiatan pembukaan/awal/pendahuluan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah 

kegiatan pembukaan kurang lebih satu jam pelajaran (1 x 35 menit), kegiatan inti 3 

jam pelajaran (3 x 35 menit) dan kegiatan penutup satu jam pelajaran (1 x 35 menit) 
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Kegiatan Pendahuluan/awal/pembukaan dapat dilakukan penggalian terhadap 

pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang 

dapat dilakukan adalah bercerita, kegiatan fisik/jasmani, dan menyanyi.  

Dalam kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan kemampuan baca, tulis dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan berbagai  strategi/metode yang bervariasi dan dapat 

dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, ataupun perorangan. 

Kegiatan Penutup/Akhir dan Tindak Lanjut adalah untuk menenangkan. 

Beberapa contoh kegiatan akhir/penutup yang dapat dilakukan adalah 

menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, 

mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantomim, pesan-pesan moral, 

musik/apresiasi musik. 

 
g. Mengevaluasi Pembelajaran Tematik  

Menurut Linn & Groundlund (2000: 405) yang menyatakan bahwa: 

Achievement testing plays an important role in the school program, and 
published achievement tests are widely used at both the elementary and 
secondary school levels. Most published achievement tests are called 
standardized achievement in various content and skill areas by comparing  their  
test performance with  the performance of other students in some  general  
reference group. 
 

(Tes prestasi mempunyai peran penting dalam program sekolah dan tes ini secara 

luas digunakan oleh tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 

Kebanyakan  tes prestasi disebut sebagai tes standarisasi prestasi  tipe ini mengukur 

tingkat prestasi siswa dalam kemampuan dan keterampilan dan membandingkan 

hasil tes tersebut dengan siswa lain dalam berbagai kelompok). 
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Menurut Gagne, Briggs, dan  Wager (1992: 332) menyatakan bahwa: 

”In  its most  general sense, evaluation  in education  is to assess the 
worth of a variety of states or events, from  small to large,  from  the specific to 
the very general.  One can speak  legitimately of the evaluation of students, of 
teachers, of administrators. Evaluation  can be undertaken  of educational  
products,  the producers of such  projects, or even of  evaluation proposals. 
Methods of evaluation applicable to many different aspects of educational 
systems and institutions have developed rapidly over the past several  years.  
The subject of educational evaluation requires a book of its own. Here, we 
shall be able to indicare only the main  ideas of some  prominent methods.” 
 

(Evaluasi digunakan untuk menilai atau mengukur  tingkat paling  rendah dalam  

berbagai  pembelajaran,  dari yang paling kecil sampai paling besa, dan dari yang 

khusus sampai yang umum.  Metode evaluasi  diterapkan  dalam berbagai  aspek  

sistem pendidikan  dan badan yang berkembang  secara cepat  dalam tahun-tahun 

terakhir.  Subyek  evaluasi  pendidikan membutuhkan  bukunya sendiri. Evaluasi  

dapat dilihat  dari produk  pendidikan, pencipta  proyek dan juga tugas 

mengevaluasi). 

Pusat kurikulum Depdiknas mengemukakan bahwa Penilaian dalam 

pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi 

secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program 

kegiatan belajar. Syaiful Bahri Djamarah (2005: 245) mengemukakan rumusan, 

bahwa penilaian atau evaluasi (evaluation) berarti suatu tindakan untuk menentukan 

nilai sesuatu.  Bila penilaian (evaluasi) digunakan dalam dunia pendidikan, maka 

penilaian pendidikan berarti suatu tindakan untuk menentukan segala sesuatu dalam 

dunia pendidikan. 
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Sebagai alat penilaian hasil pencapaian tujuan dalam pengajaran, evaluasi 

harus dilakukan secara terus menerus. Evaluasi tidak hanya sekedar menentukan 

angka keberhasilan belajar.  Tetapi yang lebih penting adalah sebagai dasar untuk 

umpan balik (feed back) dari proses interaksi edukatif yang dilaksanakan (Syaiful 

Bahri Djamarah, 2005: 245).  

Aspek penting lain dalam pengelolaan pengajaran adalah evaluasi atau 

penilaian. Evaluasi atau penilaian dalam pengajaran tidak semata-mata dilakukan 

terhadap  hasil belajar,  tetapi juga  harus dilakukan terhadap proses  pengajaran  itu 

sendiri.  Dengan penilaian  dapat dilakukan  revisi  desain pengajaran  dan strategi 

pelaksanaan  pengajaran. Dengan kata lain ia dapat berfungsi  sebagai umpan  balik  

dalam remedial pengajaran. Penilaian  terhadap proses  pengajaran masih kurang 

mendapat perhatian  dibandingkan  dengan penilaian  terhadap hasil  pengajaran  

yang dicapai  peserta didik. Oleh sebab itu, upaya remedial  pengajaran  jarang  

dilakukan  oleh  para guru, sehingga  strategi  pengajaran  tidak menunjukkan  

adanya perubahan  yang berarti dari waktu  ke waktu dan dari situasi  ke situasi. 

Kecenderungan  ini hampir  terjadi  di semua tingkat  dan jenjang  pendidikan 

(Ahmad Rohani, 2004: 168). 

Penilaian  terhadap proses  pengajaran  dilakukan oleh guru  sebagai bagian 

integral  dari pengajaran  itu sendiri.  Artinya, penilaian  harus tidak  terpisahkan  

dalam penyusunan  dan pelaksanaan pengajaran.  Penilaian  proses  bertujuan 

menilai efektivitas dan efisiensi  kegiatan pengajaran  sebagai bahan  untuk  

perbaikan  dan penyempurnaan  program dan pelaksanaanya. Objek  dan sasaran  

penilaian proses  adalah komponen-komponen sistem pengajaran itu sendiri, baik 
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yang berkenaan dengan masukan  proses  maupun dengna keluaran,  dengan semua 

dimensinya.  

Komponen  masukan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni  masukan  

mentah (raw input), yaitu peserta didik, dan masukan alat (instrumental input), yakni 

unsur manusia dan non-manusia yang mempengaruhi  terjadinya proses.  Komponen 

keluaran adalah hasil  belajar  yang dicapai  peserta didik  setelah menerima  proses  

pengajaran. Penilaian keluaran lebih banyak dibahas dalam penilaian hasil.  

Penilaian terhadap  masukan  mentah, yakni peserta didik  sebagai subjek  belajar, 

mencakup  aspek-aspek berikut: (1) kemampuan peserta didik; (2) minat, perhatian, 

dan motivasi belajar peserta didik; (3) kebiasaan  belajar; (4) pengetahuan  awal dan 

prasyarat; dan (5) karakteristik  peserta didik (Ahmad Rohani, 2004: 169).  

Evaluasi pengajaran merupakan suatu komponen dalam sistem pengajaran, 

sedangkan sistem pengajaran itu sendiri merupakan implementasi kurikulum, 

sebagai upaya untuk menciptakan belajar di  kelas. Fungsi  utama evaluasi  dalam 

kelas adalah  untuk menentukan  hasil-hasil urutan pengajaran.  Hasil-hasil  dicapai 

langsung  bertalian dengan  penguasaan  tujuan-tujuan  yang menjadi  target. Selain  

dari itu,  evaluasi  juga berfungsi menilai  unsur-unsur  yang relevan  pada urutan  

perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Itu sebabnya, evaluasi menempati 

kedudukan penting dalam rancangan  kurikulum dan rancangan pengajaran. Ada tiga 

istilah yang saling  berkaitan  yakni: evaluasi,  pengukuran  (measurement), dan 

assessment.  

Menurut Raka Joni (1996: 16), bahwa pada dasarnya evaluasi dalam 

pembelajaran tematik tidak berbeda dari evaluasi untuk kegiatan pembelajaran pola 
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terpisah. Oleh karena itu, semua asas-asas yang perlu diindahkan dalam 

pembelajaran pola terpisah berlaku pula bagi penilaian pembelajaran tematik.  

Bedanya dalam evaluasi pembelajaran  tematik lebih menekankan pada aspek proses 

dan usaha pembentukan efek iringan (nurturant effect) seperti kemampuan bekerja 

sama, tenggang rasa dan sebagainya. Menurut Pusat Kurikulum (2007), penilaian 

siswa di kelas I dan II SD belum mengikuti aturan penilaian seperti mata pelajaran 

lain, mengingat anak kelas I SD belum semua lancar membaca dan menulis, maka 

cara penilaian di kelas I tidak ditekankan pada penilaian secara tertulis.  

 
2. Kualitas Pembelajaran   

Kegiatan dalam proses pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas 

maupun di luar kelas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran oleh Martinis Yamin (2009: 164-202)  meliputi 

pegelolaan tempat belajar/ kelas, pengelolaan siswa, pengelolaan kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, 

pengelolaan strategi dan evaluasi pembelajaran. 

a. Pengelolaan tempat belajar/ kelas yang menarik sangat disarankan didalam 

pendekatan Creating Learning Communities for Children (CLCC) atau PAKEM/ 

PAIKEM yaitu pendekatan Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan. Ruangan kelas yang penuh dengan pajangan hasil 

kreativitas dan hasil karya siswa yang ditata dengan baik sangat membantu guru 

dalam proses pembelajaran karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas 

suatu masalah. 
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b. Pengelolaan siswa dapat dilakukan dalam bentuk individual, berpasangan, 

kelompok kecil atau klasikal. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

pengelolaan siswa ini adalah kharakter siswa yang berbeda-beda, ada siswa yang 

pendiam/ pemalu, perenung, super aktif (hyper active) ataupun pemalas, oleh 

sebab itu perlu perlu dirancang kegiatan belajar mengajar dengan suasana yang 

memungkinkan setiap siswa memperoleh peluang yang sama untuk 

menunjukkan dan mengembangkan potensinya. 

c. Pengelolaan kegiatan pembelajaran tematik adalah satu strategi pembelajaran 

yang  melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Keterpaduan ini dapat dilihat dari aspek proses atau 

waktu, aspek kurikulum dan aspek pembelajaran. 

Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar siswa, 

yakni melalui belajar yang menyenangkan tanpa tekanan atau ketakutan, tetapi 

tetap bermakna bagi siswa. Dalam penanaman konsep siswa tidak harus diberi 

latihan hafalan berulang-ulang (drill),tetapi belajar melalui pengalaman langsung 

dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah di pahami. 

Pembelajaran tematik ini mempunyai kekuatan diantaranya adalah: 

1) Pengalaman dan kegiatan belajar yang relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan anak. 

2) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak. 

3) Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 

4) Mengembangkan keterampilan berpikir anak sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi. 
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5) Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerjasama,toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

d. Pengelolaan materi pembelajaran, agar guru dapat menyajikan pelajaran dengan 

baik dalam mengelola isi pembelajaran. Paling tidak guru menyiapkan rencana 

operasional proses pembelajaran dalam wujud silabus. Untuk kelas 1 SD 

pembelajaran dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai 

pemersatu kegiatan pembelajarn. Dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih 

bermakna, lebih utuh, dan sangat kontekstual dengan dunianya, dunia anak usia 

dini. 

e. Pengelolaan sumber belajar, meliputi sumberdaya sekolah dan pemanfaatan 

sumber daya lingkungan. Sumber daya sekolah harus dimanfaatkan semaksimal 

mungkin dalam menciptakan iklim sekolah sebagai komunitas masyarakat 

belajar. Sumberdaya lingkungan diperlukan dalam upaya menjadikan sekolah 

sebagai bagian integral dari masyarakat setempat.  

f. Pengelolaan strategi  yang merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan 

metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun untuk mencapai tujuan tertentu. 

Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian 

tujuan. 

Kualitas mutu pembelajaran di sekolah secara umum dapat dilihat melalui ciri-

ciri yang berupa : (1) Lulusan sekolah relevan dengan kebutuhan masyarakat; (2) 

Nilai akhir sebagai salah satu tolok ukur terhadap prestasi belajar siswa; (3) 
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Prosentasi lulusan sekolah mencapai maksimal; (4) Penampilan kemampuan dalam 

semua komponen pendidikan. 

Komponen yang berkaitan dengan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran antara lain guru, siswa, pembina sekolah, sarana/prasarana dan proses 

pembelajaran.  

Martinis Yamin (2009: 165) mengemukakan  bahwa dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran, komponen-komponen  yang mempengaruhi adalah: 

a. Siswa, meliputi lingkungan/ lingkungan sosial ekonomi, budaya dan geografis, 

inteligensi, kepribadian, bakat dan minat; 

b. Guru, meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, beban mengajar, 

kondisi ekonomi, motivasi kerja, komitmen terhadap tugas, disiplin dan kreatif; 

c. Kurikulum; 

d. Sarana dan prasarana pendidikan, meliputi alat peraga/ alat praktik, 

laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang bimbingan konseling, 

ruang UKS dan ruang serba guna; 

e. Pengelolaan sekolah, meliputi pengelolaan kelas, pengelolaan guru, pengelolaan 

siswa, sarana dan prasarana, peningkatan tata tertib/ disiplin, dan kepemimpinan; 

f. Pengelolaan Proses Pembelajaran, meliputi penampilan guru, penguasaan materi/ 

kurikulum, penggunaan metode/strategi pembelajaran, dan pemanfaatan fasilitas 

pembelajaran; 

g. Pengelolaan dana, meliputi perencanaan anggaran, sumber dana, penggunaan 

dana, laporan dan pengawasan; 
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h. Monitoring dan evaluasi, meliputi Kepala Sekolah sebagai supervisor 

disekolahnya, pengawas sekolah dan komite sekolah sebagai supervisor; 

i. Kemitraan, meliputi hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, hubungan 

dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya. 

Tugas dan peranan guru sebagai pendidik profesional sangat komplek tidak 

hanya terbatas pada saat berlangsungnya interaksi di dalam kelas atau proses belajar 

mengajar tetapi juga bertugas sebagai administrator,evaluator dan konselor, sesuai 

dengan sepuluh kompetensi yang harus dimilikinya. 

Seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi seperti yang di 

prasyaratkan dalam Permendiknas  nomor 16 tahun 2007 yaitu : 

a. Kompetensi pedagogik. 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik,moral, sosial, kultural, 

emosional dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/ bidang 

pengembangan yang di ampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif,empatik dan santun dengan peserta didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
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9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk kepentingan kualitas pembelajaran. 

b. Kompetensi kepribadian. 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap,stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi,rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri. 

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

c. Kompetensi sosial. 

1) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi. 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya. 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain. 

d. Kompetensi Profesional. 
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1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri. 

Kompetensi profesional di atas merupakan profil kemampuan dasar yang 

harus dimiliki guru. Kompetensi tersebut dikembangkan berdasarkan analisis tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh guru. 

Tim proyek peningkatan dan pengembangan guru, seperti dikutip Hadari 

Nawawi (dalam Suryosubroto, 2002: 7), merumuskan tugas guru dalam pengelolaan 

pengajaran sebagai berikut: 

a) Merumuskan tujuan instruksional. 

b) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar. 

c) Mampu memilih, menyusun dan menggunakan prosedur instruksional yang 

relevan dengan materi dan murid. 

d) Mampu melaksanakan program belajar mengajar yang dinamis. 

e) Mengenal dan memahami kemampuan anak didik. 

f) Mampu merencanakan dan melaksanakan program remidial. 

 
3. Prestasi  hasil Pembelajaran 
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Pembelajaran merupakan inti dan muara segenap proses pengelolaan 

pendidikan. Kualitas sebuah lembaga pendidikan hakikatnya diukur dari kualitas 

proses pembelajarannya, disamping output dan outcome yang dihasilkan. Oleh 

karena itu kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran  benar-benar measurable and 

observable (dapat diukur dan diamati). 

Keberhasilan pembelajaran, mengandung makna ketuntasan dalam belajar 

dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Artinya belajar tuntas adalah tercapainya 

kompetensi yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap, atau nilai yang 

diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Fungsi ketuntasan  belajar 

adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan 

dalam suatu materi ajar sebelum pindah kemateri ajar selanjutnya. 

Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standard kompetensi dan 

kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Sedangkan 

ketuntasan dalam pembelajaran berkaitan dengan standar pelaksanaannya yang 

melibatkan komponen guru dan siswa. Dengan demikian pemahaman terhadap 

kriteria keberhasilan belajar, standard kompetensi dan kompetensi dasar serta 

indikator yang terdapat dalam kurikulum penting untuk dipahami. 

Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi 

belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang 

ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau ketrampilan yang dapat diamati 

dan diukur. Menurut Direktorat Peningkatan Mutu tenaga Pendidik dan 

Kependidikan (PMPTK), (2008: 4) Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran 

adalah: 
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a. Keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes 

sumatif, maupun tes ketrampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 

60%;  

b. Setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum, tingkat ketercapaian 

kompetensi ini ideal 75%; dan  

c. Ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat 

resiko dan tingkat kesulitan. Ditetapkan idealnya sebesar 75 %. 

Sedangkan indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah 

peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi 

apakah suatu indikator telah tampil pada siswa, dilakukan penilaian sewaktu 

pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. 

Sebuah inidikator dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas. Selain itu, 

sebuah tugas dapat dirancang untuk menjaring informasi tentang ketercapaian 

beberapa indikator. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan 

dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% - 100%. Kriteria ideal untuk 

masing-masing indikator lebih besar dari 75%. Namun sekolah dapat menetapkan 

kriteria atau tingkat pencapaian indikator, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu satuan pendidikan dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal dibawah 

75 %. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta 

didik dan guru serta ketersediaan prasarana dan sarana. 

Semua guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya dapat 

mencapai kompetensi yang ditentukan secara tuntas asalkan peserta didik mendapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



bantuan yang tepat. Pada pembelajaran tuntas, kriteria pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan adalah minimal 75% oleh karena itu setiap kegiatan belajar mengajar 

diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa dan diikuti rencana tindak 

lanjutnya. Hasil penilaian ada tiga kemungkinan, yaitu kompetensi 75%-85% dalam 

waktu kurang dari alokasi atau kompetensi dalam waktu terjadwal. 

Selain hal di atas Oleh Direktorat PMPTK (2008: 25) disampaikan bahwa 

keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari: 

a. siswa dan desain pembelajaran.  

Setiap hasil pembelajaran memiliki suatu perangkat indikator. Indikator-

indikator tersebut menjawab pertanyaan, bagaimana kita dapat mengetahui 

bahwa siswa sudah dapat mencapai hasil pembelajarannya. Guru akan 

menggunakan indikator sebagai dasar penilaian siswa sesuai keadaan dan bila 

memungkinkan dapat melebihi pencapaian indikator tersebut. Indikator 

menjelaskan gagasan kunci tentang kinerja siswa yang dapat ditunjukan melalui 

tulisan, presentasi dan kinerja dalam tes atau tugas yang dihasilkan siswa. 

Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan 

tujuan belajar serta sistem penyampaiannya, termasuk pengembangan bahan dan 

kegiatan pembelajaran, penilaian bahan, serta pelaksanaan pembelajarannya. 

b. Proses pembelajaran 

1) Membuka Pelajaran 

Membuka pelajaran diartikan sebagai perbuatan guru untuk menciptakan 

suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat kepada 

apa yang akan dipelajari.  
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Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal 

pembelajaran berupa kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dilakukan 

penggalian terhadap pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. 

Komponen dan aspek yang berkaitan dengan membuka pelajaran ini adalah 

menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan acuan dan 

membuat kaitan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah 

bercerita, kegiatan fisik/jasmani, dan menyanyi. 

2) Kegiatan Inti Pembelajaran 

Kegiatan inti difokuskan pada penyajian bahan pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan berbagai strategi yang bervariasi dan dapat dilakukan 

secara klasikal, kelompok kecil, ataupun perorangan. Pada tahap ini 

berlangsung interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. 

Rentangan interaksi ini berada di antara dua kutub ekstrem, yakni kegiatan 

berpusat pada guru dan kegiatan berpusat pada siswa. 

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini adalah:  

a) pengelolaan dan pengendalian kelas;  

b) penyampaian informasi, keterampilan-keterampilan, konsep, dan 

sebagainya;  

c) penggunaan tingkah laku verbal, misalnya keterampilan bertanya, 

demonstrasi, penggunaan model;  

d) penggunaan tingkah laku non-verbal seperti gerak pindah guru; 

e) cara mendapatkan balikan;  

f) mempertimbangkan prinsip-prinsip psikologi;  
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g) mendiagnosis kesulitan belajar;  

h) menyajikan kegiatan sehubungan dengan perbedaan individual; 

i) mengevaluasi kegiatan interaksi. 

3) Kegiatan Penutup 

Menutup pelajaran adalah kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan inti 

pelajaran. Maksudnya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang apa 

yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat 

keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar.  

Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, 

mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantomim, pesan-pesan moral, 

apresiasi musik. Untuk memperoleh gambaran utuh pada waktu akhir 

kegiatan. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pelajaran, 

yakni:  

a) meninjau kembali dengan cara merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasan; dan 

b) mengevaluasi dengan berbagai bentuk evaluasi, misalnya 

mendemonstrasikan ketrampilan, meminta siswa mengaplikasikan ide 

baru dalam situasi yang lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, 

dan memberikan soal soal tertulis. 
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4) Kegiatan Evaluasi 

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi. 

Penilaian kelas adalah proses pengumpulan penggunaan informasi oleh guru 

melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil 

belajar siswa.  

Ciri penilaian kelas adalah belajar tuntas, otentik, berkesinambungan, 

berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. 

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan 

kompetensi yang diterapkan, bersifat internal, bagian dari pembelajaran, dan 

sebagai bahan untuk peningkatan mutu hasil belajar. Berorientasi pada 

kompetensi, mengacu pada patokan, ketuntasan belajar, dilakukan melalui 

berbagai cara, antara lain melalui portofolio, produk, projek, performance, 

dan paper dan pen. 

 
B. Kerangka  Berfikir 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui inovasi 

pembelajaran  terus diupayakan, salah satunya yang diterapkan dalam pembelajaran 

di kelas 1 sekolah dasar adalah  menggunakan model pembelajaran tematik.  Hal ini 

di ilhami bahwa pada rentang usia anak kelas 1 sekolah dasar belum mampu 

memilah-milah dan masih bersifat holistik(keseluruhan/totalitas) harapannya dapat  

memperbaiki/mengatasi kendala yang selama ini terjadi yaitu tingginya prosentasi 

siswa mengulang di kelas 1 sekolah dasar dan peningkatan  pemahaman dan 

ketrerampilan didalam membaca, menulis dan berhitung. 
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Untuk melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan perencanaan yang 

matang yang dibuat oleh guru, perencanaan pembelajaran dibuat dalam bentuk 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang didalamnya yang memuat identitas 

mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik yang merupakan pelaksanaan kegiatan  

proses belajar mengajar sebagai  unsur inti dari aktivitas pembelajaran, yang dalam 

pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam 

perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan pelambelajaran tematik diterapkan ke dalam 

tiga langkah, yaitu kegiatan awal untuk menarik perhatian siswa,  menumbuhkan 

motivasi belajar siswa,dan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang 

pembelajaran yang akan dilakukan, kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam 

pembelajaran, dan kegiatan akhir merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk  mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan 

pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan 

guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Dilapangan tergantung kiprah seorang guru didalam mentranspormasi  

informasi, kemampuan menggunakan sarana dan media/bahan ajar serta  

pengelolaan dikelasnya. Dalam pengelolaan pembelajaran tematik diawali dengan 

perencanaan, kemudian implementasi /pelaksanaan pembelajaran tematik  diakhiri 

dengan penilaian. 
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Kualitas pembelajaran  sangat tergantung pada kualifikasi guru di dalam 

mengelola dan mendesain pembelajaran. Kualifikasi seorang guru yang harus 

dimiliki adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional.  

Kualitas dan kuanitas belajar siswa dalam kelas bergantung pada banyak 

faktor, antara lain adalah guru, hubungan pribadi antar siswa dalam kelas, serta 

kondisi umum dan suasana dalam kelas. 

Komponen yang mempengaruhi kualitas pembelajaran diantaranya adalah 

siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas, pengelolaan proses 

pembelajaran, penggunaan metode dan  evaluasi dalam pembelajaran. 

Kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari  output dan outcome yang 

dihasilkan. Oleh karena itu kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran  benar-

benar measurable and observable (dapat diukur dan diamati), menjadi bagian yang 

harus dipahami bagi seorang guru didalam mengantarkan pembelajaran yang 

berkualitas dan bermutu. 

Kriteria keberhasilan  dari suatu proses pembelajaran adalah patokan ukuran 

tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar 

kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau ketrampilan 

yang dapat diamati dan diukur. 

Pada pembelajaran dinyatakan tuntas, bilamana kriteria pencapaian kompetensi 

yang ditetapkan adalah minimal 75% oleh karena itu setiap kegiatan belajar 

mengajar diakhiri dengan penilaian pencapaian kompetensi siswa dan diikuti 

rencana tindak lanjutnya. Hasil penilaian ada tiga kemungkinan, yaitu kompetensi 
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75%-85% dalam waktu kurang dari alokasi atau kompetensi dalam waktu terjadwal, 

waktu terkadwal habis kompetensi < 75% dan waktu terjadwal sisa. 

Dalam pelaksanaannya didalam pencapaian tujuan (hasil yang diharapkan) 

tentu saja ada kendala  yang dihadapi, sejauh mana kendala itu dapat diminimalisir 

sehingga menjadi tantangan untuk berbuat yang lebih baik dan keefektifan  atau 

tidak efektif model ini akan dievaluasi yang hasilnya sebagai bahan masukan  

pelaksanaan kurikulum yang akan datang . 

 Hasil pembelajaran juga akan dipakai sebagai bahan kajian, evaluasi 

danperencanaan program para pemangku kepentingan di sekolah  pada khususnya 

dan Dinas Pendidikan pada umumnya. Secara visual kerangka berpikir tersebut 

dapat diwujudkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini  memaparkan  metode yang digunakan dalam penelitian  sejak tahap  

persiapan sampai dengan penulisan laporan.  Secara  berurutan  dibahas  mengenai  

metode dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data,  

keabsahan data,  dan teknik analisis data. 

 

A. Lokasi  dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah 

Kabupaten Demak. 

 

B. Metode  dan Pendekatan Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif  dengan pendekatan kualitatif 

yang menggunakan latar alami (natural  setting). Penelitian ini  dimaksudkan untuk 

mengungkap data atau informasi sebanyak mungkin secara mendalam tentang upaya 

Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dalam 

mengimplementasikan  pembelajaran  tematik di kelas satu Sekolah Dasar. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan tanpa kontrol peneliti sehingga terjadi  

interaksi-interaksi yang bersifat alami. Hal tersebut di atas sesuai yang  

dikemukakan oleh Mantja (2005: 34) bahwa pendekatan kualitatif merupakan 

sebuah prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk  

tulisan tentang  orang atau  kata-kata orang  dan perilakunya yang tampak atau 

kelihatan. 
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Sehubungan dengan itu  peneliti  melakukan  berbagai  kegiatan  dimulai  

dari: 

1. Observasi dengan  mengadakan  pengamatan  lingkungan SD Negeri Banjarsari 2 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, mengamati kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan guru-guru, siswa-siswa dan menanyakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh guru dan siswa yang sifatnya umum, In-House Training, 

lokakarya,  workshop, pembelajaran  di kelas,  rapat dinas yang dilakukan  oleh 

kepala sekolah dan kegiatan peringatan hari besar keagamaan. Dalam pengamatan 

ini peneliti ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

sekolah untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh  guru-guru  dan 

kepala sekolah yang berkaitan dengan  upaya sekolah dalam 

mengimplementasikan pembelajaran tematik di kelas satu. 

2. Melaksanakan  penelitian melalui wawancara  dengan kepala sekolah,  guru-guru, 

siswa-siswa dan orang-orang  yang berkaitan dengan efektivitas implementasi  

pembelajaran tematik di SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan  Gajah Kabupaten 

Demak. Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi  bagaimana 

sekolah  melakukan identifikasi kebutuhan upaya sekolah. Wawancara yang 

dilakukan juga  bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur dalam 

menetapkan sasaran dan menentukan program pengembangan. Tujuan dari 

wawancara ini juga untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas 

implementasi pembelajaran tematik kelas 1 di SD Negeri Banjarmasin 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 
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Kegiatan wawancara, pengamatan dan dokumentasi dilakukan oleh  

peneliti sendiri untuk memperoleh gambaran secara alamiah. Data yang 

terkumpul untuk mendekripsikan data sebanyak-banyaknya berdasarkan fokus 

penelitian  yang dikaji. Pengumpulan data dalam penelitian ini bukan bertujuan 

untuk menguji  hipotesis,  melainkan  untuk memberikan  gambaran secara 

mendalam  tentang  efektivitas implementasi pembelajaran tematik di SD Negeri 

Banjarsari 2 Kecamatan  Gajah Kabupaten Demak. Kegiatan pengumpulan data 

dengan ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) menggunakan lingkungan 

alamiah; (2) bersifat  deskriptif analitik; (3) menekankan pada proses bukan pada 

hasil; (4) bersifat  induktif; dan (5)  mengutamakan  makna. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan  dalam  penelitian ini berupa  kata-kata  tertulis atau  

lisan hasil wawancara, foto-foto kegiatan sekolah, dan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, guru-guru dan orang-orang yang sesuai dengan 

pelaksanaan efektivitas implementasi pembelajaran tematik di SD Negeri Banjarsari 

2 Kecamatan  Gajah Kabupaten Demak. Sesuai dengan pernyataan Suharsimi 

Arikunto (2002: 29) yaitu: “Sumber  data diperoleh  dari tiga  objek, yakni dokumen, 

tempat, dan perorangan”, maka data yang  dikumpulkan diperoleh dari: (1)  

dokumen tertulis  berupa foto-foto, data-data, laporan-laporan yang dimiliki SD 

Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berkaitan dengan 

implementasi; (2) tempat  penyelenggaraan program pengembangan guru; (3) orang 

yang berupa ucapan secara lisan dan tindakan yang dilakukan kepala  sekolah, guru-

guru, siswa-siswa dan lain-lain. 
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Data dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti itu sendiri, sedangkan  

data sekunder adalah data yang dikumpulkan  oleh peneliti lainnya. Margono (2005: 

158). Data primer  diperoleh  dari mengadakan  pengamatan  aktivitas dan tindakan 

guru-guru dalam penyelenggaraan in-house training, pelatihan  internet, workshop, 

kegiatan belajar mengajar dan lain-lain. Selain pengamatan peneliti melakukan 

konsultasi dan bertanya kepada kepala sekolah, guru-guru, dan dan siswa-siswa SD 

Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Data sekunder  diperoleh  dengan melakukan pemotretan  kegiatan 

implementasi pembelajaran tematik. 

 

D. Teknik  Pengumpulan Data 

Menurut  Zuchdi (1991: 1) maupun menurut  Nasution (2000: 54). Ada 

beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif yaitu pengamatan berpartisipasi (participation observation), wawancara 

mendalam (depth interview), penyelidikan sejarah hidup dan analisis dokumen. 

Dalam penelitian ini metode pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

 
1. Metode Pengamatan 

Pengamatan  dilakukan untuk  mengatasi  masalah-masalah pengumpulan 

data yang tidak  terjangkau  oleh teknik wawancara.  Dalam pengamatan  peneliti  

perlu memperlihatkan tindakan-tindakan dan menanyakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan guru-guru, nara sumber penelitian dalam pengupayaan  sekolah menjadi 
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sekolah berstandar nasional. Hal itu sesuai dengan pernyataan Kerlinger (2003: 858) 

yaitu: (1) memperhatikan orang yang bertindak di latar penelitian; (2) menanyakan  

kepada orang  tentang tindakan-tindakan  yang dilakukan. 

Dalam melakukan pengamatan peneliti  melakukan dokumentasi  kegiatan 

dan merekam  kegiatan pengamatan dengan tape recorder dan handycam. Semua 

data yang  diperoleh  melalui  pengamatan dicatat  pada  buku  catatan lapangan dan 

ditranskripkan  dalam catatan  pengamatan  lapangan  serta  memberikan  koding  

pengamatan. Dalam catatan lapangan ditranskipkan tempat penelitian, waktu, 

kegiatan dan gambaran  secara umum kegiatan pengamatan dan hasil rekaman 

selama  mengadakan  pengamatan.   

 
2. Wawancara 

Wawancara  yang dilakukan untuk menggali  informasi dan memperoleh  

gambaran menyeluruh  tentang  efektivitas implementasi  pembelajaran tematik di 

SD Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Koentjaraningrat 

(1980: 162) menyatakan bahwa wawancara suatu penelitian bertujuan  untuk 

mengumpulkan  keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, 

serta pendirian  mereka, dan merupakan  pembantu utama  metode  pengamatan. 

Agar  pelaksanaan  wawancara  berjalan  dengan baik peneliti melakukan 

tahap-tahap yaitu: (persiapan wawancara; (2) menentukan siapa yang  diwawancarai; 

(3) melaksanakan wawancara; (4) mendeskripsikan hasil wawancara. Pada tahap 

awal peneliti  membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai fokus masalah. Tahap  

kedua,  peneliti menentukan guru-guru yang akan diwawancarai. Guru-guru yang 

diwawancarai sebagai informan  kunci adalah guru-guru yang mengajar  di kelas 
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satu yang telah mengikuti  diklat/ penataran  dan guru yang mengikuti  magang. 

Sebagai informan  kunci lainnya adalah kepala sekolah.  Tahap ketiga, melakukan 

wawancara  dan menjaga wawancara agar kondusif. Dalam melakukan wawancara 

peneliti  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan melanjutkan  

wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian serta menghentikan wawancara 

setelah mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara juga dapat dihentikan 

jika informan  ada kepentingan dan melanjutkan  pada kesempatan lain. 

Selama  penelitian, wawancara  dilakukan di sekolah  maupun di rumah  

guru-guru yang dijadikan informan. Dalam melaksanakan  wawancara peneliti 

membuat catatan lapangan  dan merekam  hasil wawancara apabila  informan  

bersedia  untuk direkam. Tahap  keempat,  segera mendeskripsikan hasil catatan  

lapangan setelah melakukan wawancara agar suasana alamiah dapat  dideskripsikan. 

Catatan lapangan  yang dibuat  dengan mencantumkan waktu, tempat, identitas 

informan dan pernyataan  informan dalam  wawancara. 

 
3. Dokumentasi 

Data  yang diperoleh dari dokumentasi terdiri dari laporan-laporan yang 

dibuat sekolah, data tentang guru dan siswa. Dokumen lain yang dipakai dalam 

penelitian adalah handout yang diperoleh dalam pelaksanaan pengembangan 

sekolah. Data yang diperoleh dalam dokumentasi dapat digunakan untuk  

memantapkan  hasil pengamatan  dan wawancara karena dokumentasi penting untuk 

mendukung dan menambah  bukti dari sumber-sumber lainnya. 

 

E. Keabsahan Data 
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Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena dengan 

keabsahan data merupakan salah satu langkah awal kebenaran dari analisis data. 

Baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, keduanya tidak membedakan 

pentingnya keabsahan data, hanya peristilahan yang digunakan serta tekniknya saja 

yang berbeda. Dalam penelitian kuantitatif keabsahan data dapat dilakukan dengan 

uji validitas dan uji reabilitas instrumen. 

Dalam menguji keabsahan suatu data atau memeriksa kebenaran data 

digunakan cara memperpanjang masa penelitian, pengamatan yang terus-

menerus, trianggulasi, baik trianggulasi sumber data maupun trianggulasi teknik 

pengumpulan data, menganalisis kasus negatif, mengadakan sumber check, serta 

membicarakan dengan orang lain atau rekan sejawat. 

Terkait dengan hal tersebut di atas maka dapat dirumuskan langkah-

langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang terpercaya melalui 

(Lexy J. Moleong, 2007: 325): 

1. Pengamatan secara terus menerus. Kegiatan ini dimaksudkan bahwa peneliti 

berusaha untuk selalu mengamati proses pelaksanaan pembelajaran  yang 

berlangsung. Dengan demikian, peneliti dapat memperhatikan segala kegiatan 

yang terjadi dengan lebih cermat, aktual, terinci dan mendalam. Di samping 

itu, peneliti mengumpulkan hal-hal yang bermakna untuk lebih memahami 

gejala yang terjadi. Pengamatan secara terus menerus ini dilakukan selain 

untuk menemukan hal-hal yang konsisten, juga dilakukan sebagai upaya untuk 

memenuhi kriteria reliabilitas data yang diperoleh. 
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2.  Trianggulasi data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pcngecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, untuk mencari 

atau memperoleh standar kepercayaan data yang diperoleh dengan jalan 

melakukan pengecekan data, cek ulang dan cek silang pada dua atau lebih 

informasi. Setelah mengadakan wawancara dan observasi, peneliti 

mengadakan penelitian kembali, mencocokkan data yang diberikan oleh 

informan satu dengan informan lainnya. Peneliti meminta kembali penjelasan, 

atau informasi baru dari informan yang sama dan pertanyaan yang sama tetapi 

dengan waktu dan situasi yang berbeda. Pengecekan dilakukan untuk 

mengecek kebenaran data hasil wawancara tentang Implementasi 

Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar Negeri Banjarsari  2 Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak. 

3. Membicarakan dengan orang lain (rekan-rekan sejawat yang banyak 

mengetahui dan memahami masalah yang diteliti). Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh 

dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga 

mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan 

keabsahan data. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan (Miles dan Huberman, 2001: 16) 

yaitu meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke 
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dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterprestasikan. Penelitian kualitatif 

memandang data sebagai produk dari proses memberikan interprestasi peneliti yang 

di dalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan 

demikian data yang dihasilkan dari konstruksi interaksi antara peneliti dan informan. 

Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari 

konstruksi sebelumnya. 

 Pada prinsipnya analisis data dilakukan bersama dengan proses pengumpulan 

data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik domain, teknik 

taksonomi, teknik komponensial, dan teknik tema (Spradley, 1997: 56). Analisis 

domain digunakan untuk mengungkapkan secara umum tentang permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran dan 

komunikasi guru. Analisis taksonomi digunakan untuk menciptakan taksonomi yang 

mengikhtisarkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kinerja guru SD 

Negeri Banjarsari 2 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif, artinya mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari 

penelitian berdasarkan kualitas kebenarannya kemudian menggambarkan dan 

menyimpulkan hasilnya untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian 

kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (Sutopo, 2002: 96) Model 

analisis interaktif seperti yang dikemukakan Sutopo terlihat seperti gambar berikut:  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah  Penelitian 

 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 terletak di desa Banjarsari Kecamatan 

Gajah Kabupaten Demak. SD Negeri Banjarsari 2 memiliki visi dan misi. Adapun 

visi SD Negeri Banjarsari 2 adalah  ”Unggul dalam preatasi berpijak pada iman dan 

budaya bangsa”, dengan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki prestasi dan mampu mengantarkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

2. Mampu berfikir logis, dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan 

dengan cerdas. 

3. Trampil melaksanakan tugas dan keputusan yang bertanggung jawab. 

4. Setiap kata dan perbuatan selalu didasari keimanan dan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang  Maha Esa. 

5. Selalu bersikap santun dan menjunjung tinggi tata krama dan budaya bangsa. 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi 
 Data 

Sajian 
 Data 

Penarikan 
simpulan/ 
verifikasi 

Gambar 2 : Model Analisis Interaktif 
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6. Peka dan peduli terhadap lingkungan. 

Misi SD Negeri Banjarsari 2 adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan management partisipatif dengan seluruh warga sekolah. 

2. Menumbuhkan pengamalan ajaran agama sebagai acuan dalam bersikap dan 

berprilaku sehari-hari. 

3. Menerapkan pola pembelajaran PAKEM, sehingga peserta didik mampu berfikir 

kritis serta memiliki kompetensi sesuai tuntutan kurikulum. 

4. Membimbing dan membantu peserta didik mengenali dirinya dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki dengan optimal. 

5. Menerapkan pola pembiasaan bersikap disiplin, sopan dan bertatakrama dalam 

pembentukan karakter (character building ) peserta didik. 

Tujuan pendidikan di SD Negeri Banjarsari 2 adalah bertitik tolak pada  visi 

dan misi. Tujuan pendidikan tersebut dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Membentuk peserta didik  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Membekali peserta didik agar mampu berfikir dengan cerdas dan memiliki 

dasar-dasar kecakapan hidup. 

3. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

4. Menciptakan kerja sama dengan lembaga terkait, warga masyarakat dan dunia 

usaha dalam rangka mengembangkan program pendidikan yang berakar pada 

budaya bangsa dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

5. Melaksanakan program PAKEM yang mengarah pada pencapaian tujuan 

pembelajaran. 
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6. Mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada life skill untuk 

membekali peserta didik. 

7. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan tambahan bagi peserta didik yang 

berpotensi.  

SD Negeri Banjarsari 2 memiliki jumlah guru  sebanyak 12 orang yang 

terdiri dari  1 orang Kepala sekolah, 6 orang guru kelas tetap, guru wiyata 3 orang, 

guru penjaskes 1 orang dan guru pendidikan agama islam 1 orang, dan ditambah 1 

penjaga sekolah Dasar. Jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.  
Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jumlah Guru  Tingkat 
Pendidikan GT GTT DPK GWB 

Keter. 

S-3 / S-2 - - - -  

S-1 / D-4 2 - - 2  

D-3 / D-2 7 - - 1  

D-1 / SLTA - - - -  

Jumlah  9 - - 3  
 Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 

 Jumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 sebanyak 168  siswa, 

dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. 
Jumlah Siswa SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 

 
Jumlah Peserta Didik Jumlah Tamatan  Tahun 

Pelajaran L P JML L P JML 
Angka DO 

2006 / 2007 91 96 187 19 12 31 - 

2007 / 2008 91 93 184 11 19 30 - 
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2008 / 2009 86 90 176 11 13 24 - 

2009 / 2010 84 84 168     

 Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD negeri Banjarsari 2 sampai tahun 

2009-2010 adalah sebidang tanah dengan luas 4.212  m2, luas bangunan 394,5 m2 

dengan rincian bangunan seperti terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 

Sarana dan Prasarana Pendidikan, Jumlah dan Kondisi Ruang 

Kondisi Ruang 
Jenis  Jumlah 

Ruang 
Luas 

( m2  ) Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

Keter. 

Ruang Kelas 6 290 3 3 -  

Perpustakaan  1 55,5 1 - -  

Praktik/Lab - - - - -  

Kantor 1 49 - 1 -  
 Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 

 Sumber keuangan SD Banjarsari 2 di dalam melaksanakan kegiatan 

operasional berasal dari  Bantuan Pemerintah Daerah, Bantuan dari Pemerintah 

Pusat ( BOS ) , Sumbangan Pemerintah Desa dan Bantuan Komite Sekolah ( bantuan 

sukarela  tanpa tekanan). Letak SD Negeri Banjarsari 2 berada di desa Banjarsari 

utamanya berada di area  luar desa, ditepi jalan antar desa, sehingga relative mudah 

terjangkau oleh  seluruh warga sekolah. Sumber dana SD Negeri Banjarsari 2 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini” 

Tabel 4. 

Data Sumber Dana SD Negeri Banjarsari 2 

Sumber Dana 
Pemerintah 

Tahun 
Pelajaran 

Jml. Dana 
Total ( Rp) 

BOS DPP 
Masy 
(Rp) 

APBDes 
(Rp) 

Keter. 

2006/2007       

2007/2008 56.198.000 47.498.000  7.200.000 1.500.000  

2008/2009 54.236.000 46.736.000  6.000.000 1.500.000  

2009/2010 77.593.000 67.093.000  8.500.000 2.000.000  
 Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 
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 Lingkungan budaya masyarakat desa Banjarsari dengan jumlah penduduk 

yang relative padat akan memungkinkan adanya peluang peningkatan partisipasi 

terhadap prestasi siswa. Namun kenyataan yang terjadi yang selama ini menghambat 

adanya peningkatan mutu pendidikan adalah masih lemahnya atau kurangnya respon 

terhadap adanya perubahan dan pembaharuan dibidang pendidikan. 

 Sosial ekonomi masyarakat desa Banjarsari pada umumnya sebagaian besar 

penduduk  adalah sebagai petani, yang terbiasa hidup sederhana. Hal ini sangat 

mempengaruhi pola hidup dan kebiasaan siswa. Hal yang menghambat adalah 

karena kebanyakan orang tua siswa adalah bukan petani kaya, maka sumbangan 

sukarelah yang dihimpun oleh komite sekolah relative sangat minim. Mata 

pencaharian orang tua siswa adalah seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. 

Mata Pencaharian Orang Tua Siswa 

Nomor Pekerjaan Orang Tua Jumlah  Keterangan 

1 PNS 5  

2 TNI / POLRI 1  

3 KARYAWAN SWASTA 30  

4 PETANI 120  

5. NELAYAN -  

6. PEDAGANG/WIRASWASTA 12  

7. LAIN - LAIN -  

 Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 
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Kondisi ekonomi orang tua siswa dapat ditentukan dengan penghasilan rata-

rata per bulan, data penghasilan orang tua siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 6. 

Data Penghasilan Orang Tua  Peserta Didik ( Rata – rata ) 
 

Nomor Rata-rata Penghasilan 
Per bulan 

Jumlah  Keterangan 

1 <  Rp 200.000,- -  

2 Rp  201.000,-  -  Rp 
400.000,- 

8  

3 Rp  401.000,- -   Rp 
600.000,- 

60  

4 Rp  601.000,- -   Rp 
1.000.000,- 

80  

5 >  Rp 1.000.000,- 20  
 Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 

 Dari sisi pendidikan masyarakat desa Banjarsari sebagian sudah 

berpendidikan relative tinggi, sehingga dapat memberi daya dorong bagi siswa untuk 

menuntut ilmu yang setinggi tingginya. Hanya saja yang menjadi penghambat 

adalah kebanyakan orang tua cenderung bersifat “Mongso Borong“ menyerahkan 

seluruh pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Adapun tingkat pendidikan orang 

tua siswa dapat dilihat seperti tabel berikut ini: 

Tabel  7 

Data Kondisi Orang Tua Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Nomor Tingkat Pendidikan Orang 
Tua 

Jumlah  Keterangan 

1 SD 120  

2 SLTP 22  

3 SLTA 21  

4 PERGURUAN TINGGI 5  

Sumber: Data Primer SD Negeri Banjarsari 2 Kabupaten Demak 
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B. Temuan Penelitian 

1. Implementasi pembelajaran  tematik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas  1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

Pelaksanaan pembelajaran tematik diawali dengan persiapan guru, yang 

meliputi persiapan Silabus dan RPP dan beberapa buku  ajar  yang merupakan  

persiapan bahan  yang akan diajarkan  kepada siswanya. Langkah berikut yang 

dilakukan oleh guru adalah menyiapkan tema yang akan diajarkan.  

Tema  yang akan di ajarkan adalah “diri sendiri”. Pembelajaran  diawali  

dengan menyanyi “Dua mata saya”  yang dinyanyikan oleh seluruh siswa sambil 

mendemontrasikan menunjuk pada anggota badannya. Siswa tampak ceria 

menyanyikan lagu tersebut, kemudian Bu Guru menunjuk salah seorang siswa untuk 

maju ke depan kelas, dan  mengulangi lagu atau nyanyian yang telah dinyanyikan 

bersama tadi, dan diikuti oleh temannya satu kelas. 

Selesai menyanyi, siswa diajak untuk belajar berhitung dengan media dirinya 

sendiri.  

Anak-anak coba kalian tunjukkan mana mata kita?” anak-anak 
menunjukan pancaindra yang dimaksud bu Mar.”Ada berapa anak-anak ? 
dengan serempak anak-anak menjawab sambil mengulurkan dua jarinya.”dua 
bu guru “. Dua ya… dua, bu mar mengulangi jawaban yang di sampaikan 
oleh siswanya. “Kalian tahu bagaimana menulis angka dua ?  coba tangan 
kalian diangkat semua? Sambil memberi contoh  cara menulis angka dua di 
awang-awang, para siswa mengikuti gerak tangan bu mar.Kegiatan ini 
diulang beberapa kali, langkah berikutnya bu mar memberi contoh cara 
menulis di papan tulis.” Nah anak-anak ini angka dua”.Kalian ingat cara 
menulisnya tadi?  Ingat bu guru, kata-anak-anak.Siapa yang berani membuat 
angka 2 di papan tulis? Saya bu guru ,tanpa ditunjuk oleh bu guru  dua orang 
siswanya maju dan menulis angka  2 di papan tulis (CL. No. 02). 
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Dalam kegiatan pembelajaran guru melihat  beberapa anak diam duduk di 

kursi paling ujung timur. Guru mendekati menuntun siswanya yang kesulitan untuk 

latihan menulis angka 2 dengan benar. Setelah dirasa anak menguasai dan dapat 

menulis dengan benar maka semua siswa diajak untuk membaca. “Angka berapa  

yang kalian tulis tadi anak-anak?” dua bu, jawab siswa.” mari coba kita tulis 

hurufnya. 

Setelah siswa dapat mengerjakan, guru melanjutkan materi  pelajaran lain 

yaitu, IPA kemudian Pelajaran Bahasa Indonesia dengan memberi contoh 

pengenalan angka 2 ditulis menjadi  huruf. Kemudian  guru memberi contoh menulis 

huruf satu persatu, seperti biasanya sebelum menulis di bukunya siswa diajak untuk 

menulis di udara, kemudian mempraktekkan di bukunya masing-masing. 

Pekerjaan itupun dilakukan-berkali-kali sampai anak menguasai betul. 

Sebelum pembelajaran berakhir anak-anak diajak untuk menyanyikan lagu “dua 

mata saya” dan “kepala pundak lutut kaki” kemudian diberi tugas  tentang materi 

yang telah di  diterangkan tadi sebagai pengayaan. 

Menurut Mardijati (guru kelas 1) menjelaskan: mula-mula dilakukan guru 

dalam pembelajaran tematik adalah pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator dalam tema kemudian membuat jaringan tema, seperti jaring laba-laba itu, 

penyusunan silabus dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP). 

 Pemetaan ini dimaksudkan untuk  memperoleh gambaran secara menyeluruh 

terkait Standar kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dari berbagai mata 

pelajaran yang dipadukan dalam tema yang telah dipilih atau ditentukan. Setelah 
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masing-masing indikator dari berbagai mata pelajaran dipetakan kedalam tema, 

maka langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. 

Untuk  menyusun atau membuat jaringan tema Mardijati menyatakanb 

bahwa:  

Untuk membuat jaringan tema Saya buat bersama kelompok kerja 
guru kelas 1 ketika ada kegiatan Seton, termasuk pula silabusnya, walau 
akhir-akhir ini ada silabus dari BSNP. Namun tidak serta merta, karena pada 
umumnya silabus dari BSNP kurang menggambarkan kondisi lingkungan 
sekolah di daerah  Demak khususnya di daerah gajah, maka perlu 
disesuaikan.Bahan  dari  BSNP itu saya gunakan  sebagai rambu-rambu dan 
bilamana ada yang kurang pas menurut pemikiran saya, ya ganti yang sesuai 
(CL.No 05) 

 
Penentuan alokasi waktu yang menjadi perhatikan adalah jumlah jam per-

minggu dalam satu semester kemudian  dibagi dalam setiap tema secara 

proporsional dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur calistung mendapat porsi 

paling banyak, dan pemenuhan jam wajib yang harus di laksanakan dalam satu tahun 

deangan melihat kakender pendidikan. 

Terkait dengan Ketika penyusunan silabus mardijati mengemukakan bahwa: 

tahap penyusunan silabus itu relative agak lebih ringan bila dibanding dengan 

pembuatan pemetaan jaringan tema dan penentuan alokasi waktu. Karena 

penyusunan silabus ini khususnya  tematik kita tinggal memindahkan dari apa yang 

telah kita petakan pada jaringan tema (wawancara, 28 Agustus 2009) 

Komponen silabus yang digunakan  mengadopsi dari ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh BSNP yaitu terdiri dari Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, 

Indikator, Pengalaman belajar, alat/ sumber dan penilaian. Terkait dengan 

penyusunan rencana pembelajaran tematik  Mardijati (wawancara, tanggal 28 

Agustus 2009) menyampaikan secara tegas bahwa Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran tematik  di sekolah dasar khususnya secara tata urutan sama dengan  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada umumnya, yaitu didahului dengan 

identitas yang meliputi: Mata Pelajaran, Kelas, Semester dan alokasi 

waktu.Kemudian Kompetensi dasar dan Indikator  dan tujuan pembelajaran yang 

akan di laksanakan, materi pokok beserta uraiannya dalam rangka mencapai 

kompetensi dasar dan indikator, selanjutnya adalah metode yang akan digunakan, 

langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran yang meliputi kegiatan 

awal, kegiatan inti dan kegiatan  akhir.Berikutnya adalah alat dan media  yang 

digunakan dalam upaya memperlancar pencapaian kompetensi dasar dan di akhiri 

dengan penilaian dan tindak lanjut. 

Perbedaan Rencana pembelajaran tematik dan rencana pembelajaran yang 

berorientasi mata pelajaran  adalah peramuan dari berbagai  indikator  dari berbagai 

mata pelajaran kedalam satu bentuk proses pembelajaran, yang diikat dalam satu 

tema. Berdasarkan dokumentasi yang ada di Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, diketahui bahwa komponen rencana 

pembelajaran tematik adalah sebagai berikut: 

a. Tema sebagai pengikat; 

b. Identitas mata pelajaran yang terdiri  nama mata pelajaran yang akan dipadukan, 

kelas ,semester dan waktu banyaknya jam pertemuan yang telah di alokasikan; 

c. Kompetensi dasar dan Indikator yang akan dilaksanakan; 

d. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka  

mencapai kompetensi dasar dan indikatorm yang akan dilaksanakan; 

e. Metode pembelajaran; 
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f. Langkah-langkah pembelajaran yaitu berisi kegiatan awal, inti dan akhir dimana 

berisi ramuan dan strategi pembelajaran yang berisi kegiatan secara kongkrit 

yang harus dilaksanakan siswa dalam berinteraksi dengan marei pelajaran dan 

sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indicator; 

g. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi 

dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik 

sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai; 

h. Penilaian dan tindak lanjut, merupakan instrument dan prosedur yang akan 

digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut 

hasil penilaian. 

Metode pembelajaran yang direncanakan oleh guru klas 1 banyak 

menggunakan metode ceramah bervariasi, untuk menuju ke pembelajaran alam, 

artinya bahwa anak dikenalkan dengan lingkungan alam senyatanya, atau 

mengadakan pengamatan langsung. Untuk memberikan pengenalan membaca dan 

menulis guru cenderung menggunakan metode eja seperti layaknya digunakan guru 

lain. Selain merencakan metode guru juga merencanakan media dan peraga yang 

digunakan yaitu berupa gambar-gambar, kartu huruf dan lingkungan sekitar. 

Terkait dengan perencanaan pembelajaran tematik, Samsiati (kepala sekolah) 

menegaskan bahwa: 

Terkait dengan  persiapan guru didalam mengajar saya selalu menyarankan 
agar seorang guru selalu membuat RPP sebelum mengajar karena dengan 
adanya RPP ini pembelajaran lebih terarah, indicator dalam  kompetensi 
dasar akan dapat tercapai. (CL. No. 07) 
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Berkenaan dengan alat peraga atau media pembelajaran  seorang guru kelas 

satu merupakan kewajiban yang tidak bias dihindari.  Alat peraga tidak harus yang 

mahal tapi yang murah dan ada disekitar siswa. 

Dari pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa Dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik khususnya di kelas 1 di SD Banjarsari 2 pembelajaran tematik 

sudah jalan dengan baik, dan pembelajaran berjalan lebih efektif.  Hal tersebut 

didukung adanya guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 20 tahun 

sehingga tidak diragukan.   Hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru, khususnya 

guru klas 1 terlihat bahwa dengan dilakukan pembelajaran tematik guru selalu 

berusaha untuk dekat dengan murid-muridnya, kedekatan tersebut memudahkan 

guru untuk mengajak anak-anak belajar di lingkungan sekolah dengan cara melihat 

lihat pemandangan di lingkungan sekolah, kemudian  kembali ke dalam kelas.  

Pelaksanaan pembelajaran tematik pada satu jam di awal para siswa diajak 

bernyanyi  sambil bermain, setelah itu baru masuk ke kegiatan inti yang stressingnya 

adalah membaca menulis dan berhitung walau tidak mengurangi pembelajaran yang 

lain, namun endingnya adalah membaca menulis dan berhitung.  Metode yang 

digunakan didalam pembelajaran tematik dikelas satu banyak menggunakan metode 

ceramah bervariasi, Tanya jawab dan metode drill atau latihan. 

Menurut Samsiati (wawancara, tanggal 27 Agustus 2009) mengatakan 

bahwa:  

Sebenarnya banyak trik yang dapat dilakukan oleh guru dalam 
pembelajaran tematik misalnya ketika pembelajaran berakhir, dan anak-anak 
mau pulang  tidak langsung dipulangkan tetapi ada ada bimbingan belajar 
untuk mengecek tingkat ketuntasan pembelajaran yang diajarkan saat ini atau 
pembelajaran sebelumnya. (CL.No. 07) 
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Guru perlu memperhatikan aspek-aspek dalam merencanakan pembelajaran, 

aspek yang perlu diperhatikan guru dalam menyusun rencana pembelajaran terdapat 

enam aspek yaitu: (1) Merencanakan pengelolaan pembelajaran yang meliputi 

perumusan kompetensi dasar dan indikator kedalam tujuan pembelajaran, penentuan 

metode pembelajaran, penentuan langkah-langkah pembelajaran, penentuan cara-

cara memotivasi siswa, penentuan pengalaman belajar siswa dan penentuan alokasi 

waktu. (2) Merencanakan pengorganisasian materi pembelajaran yang antara lain 

adalah Kesesuaian materi pembelajaran dengan kurikulum, mengembangkan materi 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan siswa (3) Merencanaan pengelolaan 

kelas, yang didalamnya termasuk penataan ruang kelas dan pengorganisasian siswa 

aktif dalam kelas (4) Merencanakan penggunaan sumber media pembelajaran. 

Diantaranya adalah menentukan penggunaan alat /media pembelajaran (5) 

Merencanakan penilaian yang meliputi bentuk dan prosedur penilaian dan menyusun 

alat penilaian.dan yang terakhir (6) yaitu penggunaan bahasa tulis 

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik 

diawali dengan persiapan guru, yang meliputi persiapan Silabus dan RPP dan 

beberapa buku  ajar  yang merupakan  persiapan bahan  yang akan diajarkan  kepada 

siswanya, yang dilanjutkan dengan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator dalam tema kemudian membuat jaringan tema,  penentuan alokasi waktu 

yang menjadi perhatikan adalah jumlah jam per-minggu dalam satu semester 

kemudian dibagi dalam setiap tema secara proporsional dengan tetap 

mempertimbangkan unsur-unsur calistung mendapat porsi paling banyak, dan 
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pemenuhan jam wajib yang harus di laksanakan dalam satu tahun deangan melihat 

kakender pendidikan. 

Berdasarkan data dokumentasi administrasi yang dimiliki guru kelas untuk 

mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik adalah: (1) Pengajaran, meliputi 

kalender Pendidikan, Jadwal pelajaran, Program Tahunan, Program Semester, 

Persiapan Mengajar (RPP), Silabus, Kurikulum, Buku jurnal, Daftar nilai, buku 

kumpulan soal, buku analisis, Buku raport dan buku analisis materi pelajaran. (2) 

Kesiswaan meliputi: Daftar kelas, Grafik absen siswa, papan kehadiran siswa, buku 

mutasi, buku kenaikan kelas, buku program BP, (3) Personalia dan tata  usaha 

meliputi: Buku ijin meninggalkan kelas, buku notulen rapat, buku notulen KKG, file 

pribadi (4) Keuangan meliputi: Buku Tabungan Siswa, (5) Peralatan/perlengkapan 

meliputi: Buku inventaris kelas, Buku Piket atau regu kerja siswa, dan (6) Hubungan 

Masyarakat meliputi Buku tamu kelas, Buku Konsultasi, Buku Pembinaan, Buku 

kunjungan rumah. 

Dengan adanya kelengkapan administrasi tersebut diatas, diharapkan proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, hal ini seperti dikemukakan oleh 

Mardiyati (wawancra, tanggal 26 Agustus 2009) mengatakan: 

Selain kesiapan berupa silabus, RPP, bahan ajar, sekolah perlu 
melengkapi berbagai administrasi, karena dengan adanya adminsitrasi yang 
tertib maka hal tersebut dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran, karena 
di sekolah dasar belum ada tenaga administrasi secara khusus, maka kegiatan 
administrasi dilakukan oleh guru kelas masing-masing. (CL.No. 15) 

 
Terkait dengan kegiatan administrasi, samsiyati (wawancara, 7 September 

2009) mengemukakan: 

Setiap guru wajib melaksanakan kegiatan administrasi, sehubungan dengan 
kegiatannya didalam kelas, baik yang berhubungan dengan persiapan 
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mengajar, pelaksanaan sampai pada pelaporan, dan kinerja seorang guru 
tidak hanya dapat dilihat dari kepiawaianya mengajar didepan kelas, namun 
harus mampu mengadministrasikan dengan baik dan memadai (CL. 16) 
 
Pengerjaan administrasi, tidak harus dikerjakan oleh guru dengan cara 

lembur, tetapi dapat dikerjakan guru setelah jam mengajar usai, karena guru sebagai 

pegawai negeri seharusnya tiap hari pulang pada jam 14:00, seperti yang dinyatakan 

oleh Samsiyati (wawancara, tanggal 7 September 2009) sebagai berikut: 

Sorang guru wajib tinggal beberapa jam setelah para peserta didik pulang, 
untuk mengerjakan administrasi yang belum diselesaikan. Dengan cara itu 
para guru tidak harus nglembur dalam mengerjakan administrasi kelasnya. 
Memang beban kerja tatap muka minimal 24 jam. Untuk jam pelajaran tatap 
muka adalah 35 menit per-jam pelajaran. Namun sebagai seorang pegawai 
negeri harus memenuhi 37,5 jam perminggu, maka kalau dihitung dalam 
enam hari kerja, pulangnya  sampai jam 14.00. 
 
Pernyataan tersebut dipertegas oleh Mashud (wawancara, tanggal 7 

September 2009) mengatakan: 

Memang benar  bahwa  setelah peserta didik pulang, guru tidak ikutan 
pulang, tetapi tinggal dulu untuk mengerjakan administrasi kelas yang 
menjadi tanggung jawabnya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi 
guru untuk tidak mengerjakan administrasi dengan alasan kekurangan waktu. 
Masalah banyaknya administrasi kelas, sudah ada rambu-rambu, sehingga 
penerapannya tergantung pada guru masing-masing (CL. 17) 
 
Dari data tersebut diatas dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan 

pembelajaran tematik perlu persiapan yang memadai, artinya bahwa seorang guru 

harus mampu meramu materi/indikator  dari berbagai mata pelajaran kedalam suatu 

penyajian pembelajaran yang baik. Maka sudah selayaknya bila didalam mengajar 

seorang guru harus mempersiapkan bekalnya yaitu berupa slabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

Terkait guru yang mengajar di kelas satu kepala sekolah mengemukakan 

bahwa: 
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Implementasi pembelajaran tematik di kelas satu perlu saya ceritakan 
sedikit mengenai guru saya bahwa dia (Mardijati) sudah mempunyai 
pengalaman mengajar selama 20 tahun di kelas satu. Walaupun di usia yang 
begitu senja namun masih mau menerima pembaharuan-pembaharuan, dan 
ternyata cepat bisa mengakomodasi  perubahan itu dan berusaha untuk 
melakukan yang terbaik dan tidak segan segan mau bertanya ketika ada 
kesulitan. (CL. No. 07) 

 
Adanya kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) kelas yang di laksanakan 

setiap hari sabtu juga memberikan dampak yang positif bagi guru didalam 

mempersiapkan dan pengelolaan pembelajaran di kelasnya masing-masing. 

Kelebihan yang dimiliki adalah kemampuan didalam memahami siswanya dalam 

pembelajaran tidak diragukan. 

Dalam pengelolaan proses pembelajaran tematik yang diketahui, ada tiga 

kegiatan  selalu dilaksanakan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir.  

Kegiatan awal dilakukan dengan mengulang materi sebelumnya, bernyanyi, kadang 

anak-anak diajak keluar ruangan untuk melihat lihat pemandangan yang ada di 

sekeliling sekolah. 

Kegiatan inti ini bagaimana guru menyusun strategi dan dalam 

kepeawaiannya memadukan atau meramu tujuan pembelajaran dalam berbagai mata 

pelajaran kedalam desain pembelajaran yang untuh,sehingga tidak tampak 

pemisahan antar mata pelajaran, yang akhirnya diarahkan pada kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung. 

Proses belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan alat peraga dan alat 

peraga dan media yang sesuai. Alat peraga tidak harus yang mahal tapi yang dapat 

memperjelas dalam penyampaian materi kepada siswa. Metode yang digunakan 
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didalam pembelajaran tematik dikelas satu banyak menggunakan metode ceramah 

bervariasi, Tanya jawab dan metode drill atau latihan 

Pelaksanaan pembelajaran tematik menurut Mardijati (wawancara, tanggal 

31 Agustus 2009) mengatakan bahwa:  

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang biasa saya lakukan  
pertama-tama  adalah melakukan persiapan pembelajaran yaitu: (1) Melihat 
tema yang akan di ajarkan; (2) Mempelajari indikator dari berbagai mata 
pelajaran yang masuk dalam jaringan tema tersebut; (3) Mempelajari dan 
penguasai materi pokok dari berbagai mata pelajaran yang terkait dengan 
indicator dalam tema tersebut di atas; (4) Mendesain strategi pembelajaran, 
agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat mengakomodasi dari berbagai 
indicator dari berbagai mata pelajaran itu menjadi satu pembelajaran yang 
utuh, tidak terkotak-kotak dan tidak terpilah pilah dengan memperhatikan 
metode dan media yang akan di gunakan. (CL. No. 09) 

 
Guru harus dapat mengatur waktu dalam pembelajaran dengan baik sehingga 

hasilnya lebih efektif, kegiatgan awal dilaksanakan secara singkat yaitu dengan 

melakukan mempersiapkan siswa dengan melakukan mengabsen kehadiran siswa, 

melakukan kegiatan apersepsi baik dengan cara mengulang materi yang lalu atau 

menuju materi yang akan saya berikan. Untuk kegiatan apersepsi didalam memulai 

pelajaran menuju inti pembejaharan adalah dengan mendongeng atau menyanyi, 

tergantung pada materi dan tema yang akan diberikan. Hal ini saya lakukan karena 

anak kelas satu  sangat senang bila mendengarkan dongeng dan bernyanyi.  

Kagiatan inti, memiliki waktu 3x35 menit, biasanya guru melanjutkan 

ceramah yang bertolak dari hasil mendongeng ataupun menyanyi, kemudian guru 

melintas dari satu pelajaran, ke pelajaran yang lain, dengan mengajak siswa untuk 

memperagakan, melihat gambar ataupun melakukan sesuatu, sehingga kegiatan 

belajar mengajar tampak hidup dan menyenangkan.  
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Kegiatan akhir, adalah kegiatan untuk penenangan. Waktu yang disediakan 

selama 1 jam pelajaran yaitu 1x35 menit, ini dilakukan guru dengan kegiatan  

mengulang kembali atau menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 

bercerita/ dongeng ataupun bernyanyi dan member motivasi kepada siswa terkait 

dengan unggah-ungguh tatakrama baik dirumah, dijalan maupun disekolah ataupun 

ditempat lain. 

Evaluasi yang dilakukan untuk kelas 1 SD ada beberapa cara dalam satu 

semester yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester.  

Ulangan harian, oleh guru kelas 1 lebih banyak diambilkan waktu proses 

pembelajaran berlangsung baik melalui tanya jawab maupun perbuatan. Untuk test 

tulis tidak terlalu sering dilakukan karena pada semester pertama ini lebih banyak 

difokuskan latihan membaca menulis dan berhitung. Pada akhir pembelajaran 

biasanya berupa tugas PR disamping drill, artinya bagi siswa yang dapat menjawab 

bisa pulang lebih duluan. Ini dimaksudkan untuk mengingat kembali materi yang 

telah diajarkan. 

Masalah Penilaian untuk kelas 1 yang biasa dilakukan adalah lebih banyak 

dengan melakukan test lesan dan perbuatan daripada test tertulis, mengingat pada 

pereode ini tingkat kemampuan membaca dan menulis masih belum sempurna. 

Sedangkan untuk mempercepat proses keterampilan kemampuan membaca dan 

menulis biasanya dengan melakukan drill setiap akhir pelajaran, menjelang pulang. 

Kadang-kadang menambah jam khusus diluar jam pembelajaran. 

Kaitannya dengan kualitas pembelajaran diakui oleh kepala sekolah bahwa 

dengan adanya pembelajaran tematik, maka pembelajaran siswa lebih berkualitas, 
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hal ini dapat dibuktikan dengan kemajuan siswa dimana pada saat kepala sekolah 

memimpin,  siswa yang sudah dapat membaca baru 3 siswa dari 24 siswa. Sampai 

saat ini tinggal 1 siswa yang tidak dapat membaca dan menulis, persoalannya siswa 

ini nampaknya ada kelainan.   

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran dilakukan 

dalam tida langkah yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan 

awal, guru menyampaikan pengulangan kembali materi sebelumnya, bernyanyi, 

kadang anak-anak diajak keluar ruangan untuk melihat lihat pemandangan yang ada 

di sekeliling sekolah. Pelaksanaan kegiatan inti dilakukan guru dengan 

menggunakan metode ceramah bervariasi, Tanya jawab dan metode drill atau 

latihan, sedangkan kegiatan akhir pembelajaran diisi dengan pemberian tugas, dan 

tanya jawab. Penerapan pembelajaran tematik pada kelas 1 terbukti mampu 

meningkatkan kualitas belajar siswa dimana terbukti dari 3 siswa dari 24 siswa. 

Sampai saat ini tinggal 1 siswa yang tidak dapat membaca dan menulis. 

 
2. Bagaimana pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

Pelaksanaan pembelajaran tematik, dilakukan atas pertimbangan umur anak 

yang masuk di Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 rata-rata umurnya telah mencapai 

6 tahun yang mana sebagian besar anak belum mempunyai kemampuan baca tulis 

dengan baik, selain itu siswa masih mempunyai rasa takut dengan lingkungan yang 

baru.  Hal ini seperti dikemukakan oleh Mardijati (wawancara, tanggal 26 Agustus 

2009 jam 10.00) sebagai berikut: 
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Siswa yang masuk dikelas 1 SD Banjarsari 2 berasal dari Taman 
Kanak-Kanak desa setempat. Rata-rata umurnya telah mencapai 6 tahun. 
Ketika masuk awal kemampuan akademik terkait dengan kemampuan baca 
tulis baru 3 peserta didik, itupun  dalam kategori belum lancar. Keadaan 
siswa beragam, karena latar belakang pendidikan orang tua dan sosial 
ekonomi yang berlainan. Dari kemandirian dan tingkat keberanian siswa, 
masih ada beberapa siswa yang harus ditungguhi orang tuanya di luar kelas 
dan ada satu siswa yang harus didampingi ibunya di dalam kelas (CL. No. 
05) 
 
Pembelajaran tematik diperlukan persiapan yang matang, persiapan tersebut 

dilakukan dengan langkah: memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator dalam tema kemudian membuat jaringan tema, seperti jaring laba-laba itu, 

penyusunan silabus dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Pemetaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait 

Standar kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dari berbagai mata pelajaran 

yang dipadukan dalam tema yang telah dipilih atau ditentukan. Setelah masing-

masing indikator dari berbagai mata pelajaran dipetakan kedalam tema, maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Jaringan tema dalam 

pembelajaran tematik dibuat oleh kelompok kerja guru kelas 1 ketika ada kegiatan 

Seton, termasuk pula silabusnya, walau akhir-akhir ini ada silabus dari BSNP.  

Namun tidak serta merta, karena pada umumnya silabus dari BSNP kurang 

menggambarkan kondisi lingkungan sekolah di daerah  Demak khususnya di daerah 

gajah, maka perlu disesuaikan. Bahan  dari  BSNP digunakan  sebagai rambu-rambu 

(CL. No. 05) 

Penentuan alokasi waktu dalam menyusun rencaya dilakukan dengan 

memperhatikan jumlah jam per-minggu dalam satu semester selanjutnya dibagi 

dalam setiap tema secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur 
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calistung mendapat porsi paling banyak, dan pemenuhan jam wajib yang harus di 

laksanakan dalam satu tahun deangan melihat kakender pendidikan. 

Dengan tersusunnya tema dalam pembelajaran penyusunan silabus menjadi 

ringan, karena silabus merupakan silabus merupakan gabungan dari tema-tema yang 

telah disusun, hal ini seperti dikemukakan oleh Mardijati (wawancara, tanggal 26 

Agustus 2009 jam 10.00) bahwa:  

Tahap penyusunan silabus itu relative agak lebih ringan bila 
disbanding dengan pembuatan pemetaan jaringan tema dan penentuan 
alokasi waktu. Karena penyusunan silabus ini khususnya tematik kita tinggal 
memindahkan dari apa yang telah kita petakan pada jaringan tema. Menurut 
bu Mar bahwa komponen silabus adalah  mengadopsi dari ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh BSNP yaitu terdiri dari Standar Kompetensi, 
Kompetensi Dasar, Indikator, Pengalaman belajar, alat/ sumber dan penilaian 
(CL. No. 05) 
 
Mengenai penyusunan RPP  pada umumnya, didahului dengan identitas yang 

meliputi: Mata Pelajaran, Kelas, Semester dan alokasi waktu. Kemudian Kompetensi 

dasar dan Indikator dan tujuan pembelajaran yang akan di laksanakan, materi pokok 

beserta uraiannya dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator, 

selanjutnya adalah metode yang akan digunakan, langkah-langkah pembelajaran atau 

strategi pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan  akhir. 

Berikutnya adalah alat dan media  yang digunakan dalam upaya memperlancar 

pencapaian kompetensi dasar dan di akhiri dengan penilaian dan tindak lanjut (CL. 

05) 

Perbedaan Rencana pembelajaran tematik dan rencana pembelajaran yang 

berorientasi mata pelajaran  adalah peramuan dari berbagai  indikator  dari berbagai 

mata pelajaran kedalam satu bentuk proses pembelajaran, yang diikat dalam satu 

tema. Adapun komponen rencana pembelajaran tematik adalah sebagai berikut: (1) 
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Tema sebagai pengikat, Identitas mata pelajaran yang terdiri  nama mata pelajaran 

yang akan dipadukan, kelas ,semester dan waktu banyaknya jam pertemuan yang 

telah di alokasikan (2) Kompetensi dasar dan Indikator yang akan dilaksanakan, 

Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka  mencapai 

kompetensi dasar dan indikatorm yang akan dilaksanakan, (3) Metode pembelajaran, 

Langkah-langkah pembelajaran yaitu berisi kegiatan awal, inti dan akhir dimana 

berisi pemaduan atau ramuan dan strategi pembelajaran yang berisi kegiatan secara 

kongkrit yang harus dilaksanakan siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran 

dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator, yang 

dilakukan dalam rangkaian yang utuh (CL. No. 05) 

Pembelajaran tematik diperlukan persiapan yang matang, persiapan tersebut 

dilakukan dengan langkah: memetakan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator dalam tema kemudian membuat jaringan tema, seperti jaring laba-laba itu, 

penyusunan silabus dan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

Pemetaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait 

Standar kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dari berbagai mata pelajaran 

yang dipadukan dalam tema yang telah dipilih atau ditentukan. Setelah masing-

masing indikator dari berbagai mata pelajaran dipetakan kedalam tema, maka 

langkah selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu. Jaringan tema dalam 

pembelajaran tematik dibuat oleh kelompok kerja guru kelas 1 ketika ada kegiatan 

Seton, termasuk pula silabusnya, walau akhir-akhir ini ada silabus dari BSNP.  

Namun tidak serta merta, karena pada umumnya silabus dari BSNP kurang 

menggambarkan kondisi lingkungan sekolah di daerah  Demak khususnya di daerah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



gajah, maka perlu disesuaikan. Bahan  dari  BSNP digunakan  sebagai rambu-rambu 

(CL. No. 05) 

Penentuan alokasi waktu  dalam menyusun rencaya dilakukan dengan 

memperhatikan jumlah jam per-minggu dalam satu semester selanjutnya dibagi 

dalam setiap tema secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur 

calistung mendapat porsi paling banyak, dan pemenuhan jam wajib yang harus di 

laksanakan dalam satu tahun deangan melihat kakender pendidikan. 

Dengan tersusunnya tema dalam pembelajaran penyusunan silabus menjadi 

ringan, karena silabus merupakan silabus merupakan gabungan dari tema-tema yang 

telah disusun, hal ini seperti dikemukakan oleh Mardijati (wawancara, tanggal 26 

Agustus 2009 jam 10.00) bahwa:  

Tahap penyusunan silabus itu relative agak lebih ringan bila disbanding 
dengan pembuatan pemetaan jaringan tema dan penentuan alokasi waktu. Karena 
penyusunan silabus ini khususnya tematik kita tinggal memindahkan dari apa yang 
telah kita petakan pada jaringan tema. Menurut bu Mar bahwa komponen silabus 
adalah  mengadopsi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSNP yaitu terdiri 
dari Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator, Pengalaman belajar, alat/ 
sumber dan penilaian (CL. No. 05) 

 
Mengenai penyusunan RPP  pada umumnya, didahului dengan identitas yang 

meliputi: Mata Pelajaran, Kelas, Semester dan alokasi waktu. Kemudian Kompetensi 

dasar dan Indikator dan tujuan pembelajaran yang akan di laksanakan, materi pokok 

beserta uraiannya dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator, 

selanjutnya adalah metode yang akan digunakan, langkah-langkah pembelajaran atau 

strategi pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan  akhir. 

Berikutnya adalah alat dan media  yang digunakan dalam upaya memperlancar 
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pencapaian kompetensi dasar dan di akhiri dengan penilaian dan tindak lanjut (CL. 

No. 05) 

Perbedaan Rencana pembelajaran tematik dan rencana pembelajaran yang 

berorientasi mata pelajaran  adalah peramuan dari berbagai  indikator  dari berbagai 

mata pelajaran kedalam satu bentuk proses pembelajaran, yang diikat dalam satu 

tema.  Adapun komponen rencana pembelajaran tematik adalah sebagai berikut: (1) 

Tema sebagai pengikat, Identitas mata pelajaran yang terdiri  nama mata pelajaran 

yang akan dipadukan, kelas ,semester dan waktu banyaknya jam pertemuan yang 

telah di alokasikan (2) Kompetensi dasar dan Indikator yang akan dilaksanakan, 

Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka  mencapai 

kompetensi dasar dan indikatorm yang akan dilaksanakan, (3) Metode pembelajaran, 

Langkah-langkah pembelajaran yaitu berisi kegiatan awal, inti dan akhir dimana 

berisi pemaduan atau ramuan dan strategi pembelajaran yang berisi kegiatan secara 

kongkrit yang harus dilaksanakan siswa dalam berinteraksi dengan materi pelajaran 

dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator, yang 

dilakukan dalam rangkaian yang utuh (CL. No. 05) 

Persiapan pembelajaran tematik, merumuskan indikator merupakan hal yang 

paling banyak membutuhkan tenaga dan pikiran, hal ini seperti dikemukakan oleh 

Mardijati (wawancara, tanggal 26 Agustus 2009 jam 10.00) bahwa:  

Dalam mempersiapkan pembelajaran tematik yang paling banyak 
menguras tenaga adalah memasukkan indikator  dari berbagai mata pelajaran 
kedalam tema. sebab ini merupakan  pekerjaan yang menurut saya paling 
melelahkan,karena butuh kecermatan, ketelitian dan ketahanan 
kerja.Pekerjaan berikutnya setelah pemetaan ini dapat dilakukan adalah 
mengatur pembagian jam pelajaran berdasar pada pemenuhan jam 
pembelajaran dalam satu semester. Keberhasilan pemetaan indikator kedalam 
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tema akan memberikan jalan atau kemudahan dalam menyusun persiapan 
berikutnya (CL. No. 05) 
 
Tentang tema yang diajarkan pada kelas 1 SD, Mardijati (wawancara, 

tanggal 26 Agustus 2009 jam 10.00) Mengatakan:  

Tema untuk semester 1 adalah tema diri sendiri, lingkungan, 
keluarga, pengalaman, budi pekerti, kegemaran dan kegiatan. Sedangkan 
tema dalam semester 2 ada 7 yaitu peristiwa, kebersihan, keluarga, 
lingkungan, permainan, kesehatan dan budi pekerti. (CL. No. 05) 
 
Metode  dan media pembelajaran yang di gunakan,  untuk kelas satu banyak 

menggunakan metode ceramah bervariasi, tanya jawab dan drill  serta metode lain 

yang relevan yang mengacu pada tema yang di ajarkan untuk menuju ke 

pembelajaran dengan memperhatian pengalaman yang dimiliki  oleh siswa, artinya 

bahwa anak dikenalkan dengan lingkungan  siswa senyatanya, dengan  mengadakan 

pengamatan langsung (CL. 05) 

Dalam memberikan pengenalan membaca dan menulis guru cenderung 

menggunakan metode eja, sedangkan media yang digunakan adalah gambar-gambar, 

kartu huruf dan lingkungan sekitar, seperti dikemukakan oleh Mardijati (wawancara, 

tanggal 26 Agustus 2009 jam 10.00), sebagai berikut:  

Dalam memberikan pengenalan membaca dan menulis saya 
cenderung menggunakan metode eja seperti layaknya digunakan bapak dan 
ibu guru ketika saya  sekolah dulu, daripada menggunakan  MMP atau SAS. 
Media dan peraga yang saya gunakan berupa gambar-gambar, kartu huruf 
dan lingkungan sekitar (CL. 05) 
 
Kegiatan pembelajaran tematik diawali dengan persiapan pembelajaran yaitu: 

Melihat tema yang akan di ajarkan. Mempelajari indikator dari berbagai mata 

pelajaran yang masuk dalam jaringan tema. Mempelajari dan penguasai materi 

pokok dari berbagai mata pelajaran yang terkait dengan indikator dalam tema. 
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Mendesain strategi pembelajaran, agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 

mengakomodasi dari berbagai indikator dari berbagai mata pelajaran menjadi satu 

pembelajaran yang utuh, tidak terkotak-kotak dan tidak terpilah pilah dengan 

memperhatikan metode dan media yang akan di gunakan (CL. 09). 

Dalam melaksanakan pembelajaran tematik guru harus mengatur waktu agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, hal ini seperti dikemukakan oleh 

Mardijati (31 Agustus 2009 jam 10.10)  bahwa: 

Dalam melaksanakan pembelajaran saya harus dapat mengatur waktu 
agar dalam pelaksanaannya itu dapat efektif. Dalam kegiatannya, 
pembelajaran dibagi dalam 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan 
kegiatan akhir. Dalam kegiatan awal, waktu yang disediakan adalah 1 jam 
pelajaran yaitu 1 x 35 menit. Biasanya saya gunakan  untuk mempersiapkan 
siswa dengan melakukan mengabsen kehadiran siswa, melakukan kegiatan 
apersepsi baik dengan cara mengulang materi yang lalu atau menuju materi 
yang akan saya berikan. Untuk kegiatan apersepsi didalam memulai 
pelajaran menuju inti pembelaharan adalah dengan mendongeng atau 
menyanyi, tergantung pada materi dan tema yang akan diberikan.Hal ini saya 
lakukan karena anak kelas satu  sangat senang bila mendengarkan dongeng 
dan bernyanyi (CL. 09) 

 
Kagiatan inti, dilakukan selama 3x35 menit, guru bertolak dari hasil 

mendongeng ataupun menyanyi, kemudian melintas dari satu pelajaran, ke pelajaran 

yang lain, dengan mengajak siswa untuk memperagakan, melihat gambar ataupun 

melakukan sesuatu, sehingga kegiatan belajar mengajar tampak hidup dan 

menyenangkan. Kegiatan inti focus kegiatannya diarahkan pada kegiatan  

kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (CL. 09) 

Kegiatan akhir merupakan kegiatan untuk penenangan. Waktu yang 

disediakan selama 1 jam pelajaran yaitu 1x35 menit, diisi dengan kegiatan  

mengulang kembali atau menyimpulkan materi yang telah dibahas, kemudian 

bercerita/dongeng ataupun bernyanyi dan member motivasi kepada siswa terkait 
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dengan unggah-ungguh tatakrama baik dirumah,dijalan maupun disekolah ataupun 

ditempat lain (09) 

Evaluasi untuk kelas 1 SD dilaksanakan dalam satu semester yaitu  ulangan 

harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ulangan harian, oleh 

guru kelas 1 lebih banyak diambilkan waktu proses pembelajaran berlangsung baik 

melalui tanya jawab maupun perbuatan. Untuk test tulis tidak terlalu sering 

dilakukan karena pada semester pertama ini lebih banyak difokuskan latihan 

membaca menulis dan berhitung. Pada akhir pembelajaran biasanya berupa tugas PR 

disamping  drill, artinya bagi siswa yang dapat menjawab bisa pulang lebih duluan. 

Ini dimaksudkan untuk mengingat kembali materi yang telah diajarkan (CL. 11) 

Dari observasi yang dilakukan tanggal 26 Agustus 2009 jam 07.00 dapat 

diketahui bahwa, pada tahap awal sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, guru 

mempersiapkan siswa, persiapan siswa bertujuan agar gurudapat menentukan dari 

mana pembelajaran itu akan dimulai dan agar dalam pembelajaran tercipta kondisi 

yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran dilanjutkan dengan usaha guru unntuk 

mempersiapkan siswanya dengan baik dan suasana kelas yang menyenangkan, 

namun  demikian masih ada beberapa siswa  nampaknya tampak resah dan sering 

melihat keluar jendela.  Kegiatan selanjutnya dilakukan oleh guru mengajak siswa 

untuk menyanyi, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan memberi 

motivasi awal dan apersepsi dengan mendongeng keadaan yang terkait dengan 

materi yang akan disampaikan. Dari sikap guru yang terkait dengan kejelasan 

artikulasi suara, variasi gerakan badan, antusiasme dalam penampilan dan mobilitas 

posisi mengajar, cukup baik.  
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Kegiatan pembelajaran dilanjutkan oleh guru dengan menyampaikan inti 

pelajaran. Guru mengaitkan materi dengan realita kehidupan disekeliling siswa, 

mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, menyampaikan materi 

dengan jelas dan menunjukkan penguasaan di dalam materi pembelajaran. Dalam 

strategi pembelajaran, penguasaan kelas dan penyampaian secara runtut masih 

tampak belum maksimal, namun dari sisi pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan yang positip, menumbuhkan partisipasi aktif siswa, keceriaan, 

antusiasme, respon terhadap siswa sangat baik. Pada akhir pembelajaran guru 

melakukan refleksi dengan mengajak untuk mengingat kembali apa yang telah 

disampaikan dan dilakukan sebelumnya bersama siswa, kemudian memberikan 

arahan dalam tugas sebagai bagian dari remidi dan pengayaan (CL. 04) 

Pelaksanaan pembelajaran pada tahap berikutnya, siswa lebih aktif, dan 

pembelajaran lebih efektif,  hal ini seperti terlihat pada observasi yang dilakukan 

pada tanggal 27 Agustus 2009, dimana pada tahap awal siswa lebih siap untuk 

belajar dibanding pada pertemuan sebelumnya. Siswa sudah mulai terbiasa dalam 

suasana yang baru di sekolah, bersama temannya sudah mulai tampak akrab. Guru 

melakukan apersepsi seperti untuk mengawali pembelajaran, dengan mengulangi 

pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan 

menyanyi untuk menuju pembelajaran yang akan dilakukan. Pada tahap penyampain 

inti pelajaran, guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, 

penyampaian materi dengan mengaitkan dengan realitas kehidupan  ada peningkatan 

dengan baik, suasana  belajar menjadi luwes akrab dan kondusip. Pendekatan dan 

strategi yang digunakan jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya, pembelajaran 
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dilakukan secara runtut dan memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Guru 

memanfaatkan media dan sumber belajar dengan baik, guru terlihat melibatkan 

siswa dalam pemanfaatan media dan memicu keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Baik dalam hal menumbuhkan partisipasi aktif siswa didalam 

pembelajaran, sikap terbuka terhadap respon siswa, menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar. Pengelolaan kelas terjaga dengan baik, ada 

pemantauan kemajuan belajar selama proses pembelajaran.  Pada akhir pembelajaran  

guru memberikan penguatan, arahan dan motivasi kepada siswa agar selalu tergugah 

ada kebiasaan dan semangat untuk selalu belajar. Guru memberikan tugas akhir dan 

pekerjaan rumah untuk kegiatan di rumah (CL. 06) 

Pelaksanaan pembelajaran tematik ternyata mampu meningkatkan semangat 

siswa untuk mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat pada observasi yang dilakukan pada 

tanggal 31 Agustus 2009, dimana siswa pada awal pelajaran lebih tertib, lebih 

semangat, dan lebih senang untuk mengikuti pembelajaran. Demikian pula pada saat 

guru menyampaikan inti pembelajaran guru menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran lebih baik. Guru mengaitkan materi dengan realita kehidupan 

disekeliling siswa, mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan, 

menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan kierarki belajar dan karakteristik 

siswa. Penguasaan kelas lebih terarah, penyampaian lebih sistematis, dan siswa 

terlihat lebih aktif (CL. 08) 

Semakin hari pelaksanaan pemelajaran tematik dapat memberikan motivasi 

kepada siswa, hal ini terlihat pada observasi yang dilakukan pada tanggal 1 

September 2009, dimana pada tahap awal lebih kondusif, lebih antusias dan tampak 
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responsif. Setelah melakukan berdoa bersama yang dipimpin ketua kelas, bu guru 

mulai melakukan apersepsi.  Dalam proses pembelajaran guru runtut dalam 

menyampaikan pelajaran. Guru lebih bervariasi dalam menggunakan metode, siswa 

lebih berpartisipasi dalam kegiatan kelompok (CL. 10) 

Dengan adanya pembelajaran tematik, hasil belajar siswa terbukti meningkat, 

peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat dari nilai ketuntasan belajar 

siswa, nilai hasil belajar siswa sejak diterapkannya pembelajaran tematik mengalami 

peningkatan, peningkatan hasil belajar siswa, sebelum diterapkan pembelajaran 

tematik, rata-rata kelas dibawah 65, namun setelah diterapkannya pembelajaran 

tematik ternyata, nilai rata-rata lebih dari 72, perbandingan nilai rata-rata mata 

pelajaran sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran yang diketahui dari 

dokumentasi di SD Negeri Banjarsari 02, seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 8   

Nilai rata-rata hasil ulangan mid semester I SD Negeri Banjarsari Kecamatan 

Gajah 2 Kabupaten Demak sebelum dan sesudah pembelajaran tematik 

No Mata pelejaran Sebelum  Sesudah  peningkatan 

1 Agama 60.33 77.00 27.63% 

2 Bhs. Indonesia 62.00 74.33 19.89% 

3 PKn 63.50 73.04 15.02% 

4 Matematika 61.00 74.50 22.13% 

5 IPA 62.33 7688 23.34% 

6 IPS 64.50 72.50 12.40% 

7 Bhs. Jawa 65.00 76.50 17.69% 

8 SBK 62.50 76.33 22.13% 

9 Penjas 65.00 73.33 12.82% 

Data Primer: SD Negeri Banjarsari Kecamatan Gajah 2 Kabupaten Demak 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan hasil belajar mata 

pelajaran agama sebesar 27,63%, Bahasa Indonesia meningkat 19,89%, PKn 

meningkat 15%, matematika meningkat 22,13%, IPA meningkat 23,34%, IPS 

meningkat 12,40%, Bahasa Jawa meningkat 17,69%, SBK meningkat 22,13%, dan 

pendidikan jasmani meningkat 12,82% 

Menurut Sulistyaning wahyu (wawancara, tanggal 3 September 2009) 

mengemukakan bahwa: ”Sejak diterapkannya pembelajaran tematik, hasil belajar 

anak meningkat, terutama dilihat dari prestasi hasil belajar siswa yang semakin hari 

semakin meningkat, demikian pula dengan angka ketuntasan semakin hari juga 

semakin meningkat. 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

pembelajaran tematik maka hasil belajar siswa dapat meningkat, peningkatan hasil 

belajar tersebut dapat terlihat dari nilai prestasi belajar anak. 

 
3. Bagaimana cara mengatasi  kendala dalam melaksanakan model 

pembelajaran tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

Menurut Sulistyaning Wahyu (wawancara, tanggal 3 September 2009) 

mengemukakan bahwa: Setelah saya mempelajari pembelajaran tematik, banyak 

masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu (1) masalah  

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), karena penyusunannya  

tidak seperti RPP mapel pada umumnya, (2) Masalah Lembar Kerja, (3) Masalah 

evaluasinya dan (4) Masalah alat peraganya. Karena  mungkin kurang pemahaman 

saya terhadap tematik, itu yang menjadi kesulitan saya dalam pembelajaran tematik. 
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Senada dengan hal tersebut dinyatakan pula Mardijati (wawancara, tanggal 

31 Agustus 2009) menyatakan bahwa:  

Dalam melaksanakana pembelajaran tematik, memang saya 
mengalami berbagai kendala diantaranya adalah kesulitan dalam menyusun 
RPP, dimana tematik baru diperkenalkan sekitar tahun 2004/2005, sehingga 
hal tersebut merupakan hal yang baru bagi guru, selain itu masalah lembar 
kerja belum semuanya siap sehingga guru kekurangan bahan ajar, selain itu 
dengan pembelajaran tematik evaluasi tidak cukup untuk melakukan evaluasi 
secara keseluruhan, sedangkan alat peraga di sekolah dasar masih sangat 
minim (CL. 02) 

 
Selain permasalahan tersebut kendala dalam pembelajaran tematik dialamik 

oleh orang tua murid terutama dalam membantu anak belajar dirumah, hal ini seperti 

dikemukakan oleh Supodo (orang tua) mengatakan: Saya agak heran sekarang anak-

anak sekarang tidak mempunyai buku, sehingga anak-anak tidak dapat belajar di 

rumah, karena semua hasil pembelajaran di pajang di sekolah sebagai porto folio 

anak. 

Menurut Mashut (wawancara, tanggal 3 September 2009) mengemukakan 

bahwa: 

Pembelajaran tematik esensinya adalah di skenario pembelajaran itu 
sendiri. Bagaimana seorang guru mampu merancang pembelajaran dari 
berbagai mata pelajaran kedalam satu pembelajaran yang utuh tanpa terkesan 
ada pemilahan mata pelajaran, atau tampak mata pelajaran  aslinya sehingga 
keterpaduan betul-betul menyatu. Bilamana  perancangan strategi atau desain 
skenario ini dapat dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan dapat 
maksimal, tetapi bilamana perancangan strategi kurang memadai maka 
hasilnya sudah pasti tidak maksimal (CL. 14). 

 
Mengenai kesiapan siswa, untuk anak seusia SD itu yang paling banyak 

berperan adalah guru, maka kesiapan siswa lebih banyak tergantung oleh guru itu 

sendiri. Kekurangan sarana-prasarana dapat diatasi guru dengan membuat sendiri, 
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karena alat pembelajaran tematik untuk kelas rendah tidak perlu membutuhkan 

sarana dan prasarana yang  mahal, bisa buat  APM (Alat Peraga Murah). 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk meningkatkan hasil belajar 

yang efektif adalah belajar sambil praktek langsung. Untuk mengatasi kesulitan 

dalam menyusun RPP guru dikumpulkan dalam suatu pertemuan (kegiatan Pusat 

Sumber Belajar Guru) kemudian secara bersama-sama menyusun, merancang 

pembelajaran yang menjadi persoalan dalam pembelajaran.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pembelajaran 

tematik adalah: (1) kesulitan dalam menyusun RPP, (2) Masalah Lembar Kerja tidak 

memadai (3) pelaksanaan evaluasi yang kurang sesuai (4) alat peraganya yang 

kurang dan (5) anak tidak mempunyai catatan yang cukup sehingga anak tidak dapat 

belajar di rumah. 

 
C. Pembahasan 

1. Implementasi pembelajaran  tematik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas  1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

Pengembangan desain model pembelajaran tematik yang diterapkan di  

Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 02 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak  mengacu 

pada model pembelajaran tematik yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). Dalam model tematik yang digunakan dilakukan dengan 

langkah-langkah:  

a. Pemetaan Kompetensi Dasar, Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh akan semua standar 
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kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang 

dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini 

adalah :  

1). Penjabaran Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) ke dalam 

Indikator, Pada penjabaran SK dan KD ke dalam indikator yang perlu 

dipertimbangkan adalah kesesuaian antara indikator dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Selain itu juga indikator harus dirumuskan 

dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diamati.  

2). Menentukan Tema, dilakukan dengan dua cara yaitu (1) mempelajari SK dan 

KD yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan 

menentukan tema yang sesuai; dan (2) menetapkan terlebih dahulu tema-

tema pengikat keterpaduan, untuk menentukan tema tersebut, guru dapat 

bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan 

kebutuhan anak, hal ini sesuai dengan penentuan tema yang ditentukan oleh 

BSNP (2006) 

b. Penentuan tema dilakukan berdasarkan minat dan kedekatan tema tersebut 

dengan diri dan lingkungan siswa. penentuan tema dapat berasal dari berbagai 

sumber, di antaranya :  

1). Topik-topik yang ada dalam kurikulum (Kompetensi Dasar) Contohnya: 

binatang-binatang, pengenalan musim, cuaca, tanaman, hidup sehat, matahari 

dan bulan, mesin sederhana, cahaya dan panas, bertetangga, bermasyarakat, 

transportasi, kehidupan keluarga, tumbuh menjadi besar dan berolahraga  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2). Isu-isu yang langsung menimpa diri siswa. Contohnya : pekerjaan rumah, 

kejadian dalam keluarga, saudara kandung, aturan-aturan, masalah sampah  

3). Masalah-masalah yang lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya umum. 

Contohnya: penggunaan energi, kriminalitas, sumber-sumber alamiah, 

lingkungan dan makanan Kejadian khusus. Contohnya: ulang tahun, liburan, 

nonton sirkus dan perjalanan wisata.  

4). Minat siswa, berkenaan dengan kegemaran atau aktivitas. Contohhnya : 

teman dan tetangga, liburan, eksplorasi ruang angkasa, naik pesawat terbang 

atau kapal laut, sesuatu yang menakutkan siswa, alam laut atau pegunungan 

dan tema-tema yang berasal dari film (dinosaurus, monster, shark).  

5). Ketertarikan pada bacaan. Contohnya : kisah petualangan, fiksi, puisi, kisah 

misteri, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita olah raga, dan buku-buku dari 

penulis favorit  

6). Lebih lanjut Meinbach, dkk (1995) menyatakan beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan tema, yaitu :  

a). Tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk 

memadukan banyak bidang studi  

b). Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa.  

c). Bermakna, maksudnya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus 

memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya  

d). Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir 

pada diri siswa.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



e). Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan tingkat 

perkembangan psikologis anak, termasuk minat kebutuhan dan 

kemampuannya.  

7). Identifikasi dan Analisis Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) 

dan Indikator, melakukan identifikasi dan analisis untuk setiap SK, KD dan 

indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga semua SK, KD dan 

indikator terbagi habis, akan tetapi jika terdapat kompetensi yang tidak 

tercakup pada tema tertentu tetap diajarkan melalui tema lain ataupun 

disajikan secara tersendiri. Artinya untuk SK, KD dan indikator yang tidak 

dapat dipadukan dengan mata pelajaran lain disajikan secara tersendiri.  

Selain itu pula dimungkinkan untuk menentukan tema guru 

melakukan penggabungan kompetensi dasar lintas semester, dengan tetap 

memperhatikan organisasi materi pelajaran yang diberikan kepada siswa.  

c. Menetapkan Jaringan Tema  

Jaringan tema dibuat untuk menghubungkan KD dan indikator dengan 

tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, 

KD dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dikembangkan 

sesuai dengan alokasi waktu setiap tema.  

d. Penyusunan Silabus  

Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya 

dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari SK, 

KD, indikator, pengalaman belajar, alat/sumber dan penilaian  
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e. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

RPP merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah 

ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen RPP tematik meliputi 

1). Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, 

semester dan waktu/banyaknya jam pertemuan yang alokasikan).  

2). Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan.  

3). Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai kompetensi dasar dan indikator.  

4). Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber 

belajar untuk menguasai kompetensi dan indikator. Kegiatan ini tertuang 

dalam kegiatan pembukaan, inti dan penutup)  

5). Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi 

dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

tematik sesuai dengan KD yang harus dikuasai.  

6). Penilaian dan tindak lanjut (prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk 

menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian).  

Penentuan tema yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar Banjarsari 02 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak tersebut sesuai dengan penentuan tema 

yang dikemukakan oleh Alwasilah, dkk (1998:16), yang menyatakan bahwa: 

Penentuan tema dapat dilakukan oleh guru melalui tema konseptual yang cukup 

umum tetapi produktif. Dapat pula ditetapkan dengan negosiasi antara guru 

dengan siswa, atau dengan cara diskusi sesama siswa. Adapun tahapan 
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penentuan tema seperti dikemukakan oleh Alwasilah, dkk (1998:16) adalah 

sebagai berikut: 

Alwasilah, dkk (1998:16) menyebutkan bahwa tema dapat diambil dari 

konsep atau pokok bahasan yang ada disekitar lingkungan siswa, karena itu tema 

dapat dikembangkan berdasarkan minat dan  kebutuhan siswa yang bergerak dari 

lingkungan terdekat siswa dan selanjutnya beranjak ke lingkungan terjauh siswa.   

Perencanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar dilakukan melalui 

beberapa tahap yaitu: 

1). Pemetaan Kompetensi Dasar, yang meliputi : 

a). Penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar kedalam Indikator 

b). Menentukan tema 

2). Identifikasi dan analisis Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan 

indikator. 

3). Menetapkan jaringan Tema 

4). Penyusunan Silabus 

5). Penyusunan Rencana Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan inti dari aktivitas 

pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang 

telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. Pada tahapan ini dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan dari rancangan desain yang telah disusun. Oleh karena itu 

dibutuhkan kemampuan guru dalam melaksanakan model pembelajaran tematik. 

Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran tematik yang menjadi fokus 
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dalam penelitian ini adalah pada kemampuan guru untuk menerapkan langkah-

langkah pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pembelajaran 

tematik kualitas belajar anak menjadi meningkat, karena pembelajaran tematik 

dipandang oleh beberapa guru termasuk pembelajaran yang efektif, dinamis, efisien 

dan positif.  Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Rohani 

(2004: 1), yang menyatakan bahwa: ”Pengajaran merupakan suatu proses yang 

sistimatis dan sistemik yang terdiri atas banyak komponen. Masing-masing 

komponen pengajaran  tidak bersifat parsial (terpisah) atau berjalan sendiri-

sendiri,tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer, dan 

berkesinambungan, untuk itu diperlukan pengelolaan pengajaran yang baik”. 

 
2. Bagaimana pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil 

pembelajaran di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

Dengan melihat peningkatan nilai rata-rata kelas untuk mata pelajaran 

agama, bahasa Indonesia, PKn, matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa, SBK dan 

Pendidikan jasmani, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik ternyata dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, peningkatan hasil belajar siswa ini lepas adanya 

desain pembelajarannya. Persiapan yang matang, dan pelaksanaan yang baik akan 

menghasilkan kualitas dan hasil pembelajaran yang memadai. Kemampuan guru 

dalam mendesain pembelajaran sebagai koreksi terhadap hasil yang pernah 

dilakukan merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk kegiatan 

pembelajaran berikutnya sehingga dapat memberikan peningkatan hasil seperti yang 
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diharapkan.  Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gagne, Briggs & 

Wager (1992: 125) yang menyatakan bahwa: “Desain pembelajaran meliputi koreksi 

dan  revisi  pembelajaran berdasarkan  hasil tes empiris. Hal  ini  penting untuk  

memperkirakan  hasil desain  pembelajaran  secara jelas dan tepat. 

Selain itu peningkatan hasil belajar tersebut tidak lepas dari ketepatan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Atwi Suparman (2000: 157) yang menyatakan pendekatan pembelajaran merupakan 

perpaduan dari urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi pelajaran, siswa, 

peralatan, bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan 

 
3. Bagaimana cara mengatasi  kendala dalam melaksanakan model 

pembelajaran tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

Berbagai kendala dihadapi oleh guru dalam pelaksanan pembelajaran tematik 

diantaranya adalah(1) kesulitan dalam menyusun RPP, (2) Masalah Lembar Kerja 

tidak memadai (3) pelaksanaan evaluasi yang kurang sesuai (4) alat peraganya yang 

kurang dan (5) anak tidak mempunyai catatan yang cukup sehingga anak tidak dapat 

belajar di rumah.  Kesulitan guru dalam menyusun RPP tersebut dikarenakan 

kompleknya dalam menyusun topik pembelajaran secara utuh, sehingga hanya guru 

yang berpengalaman saja yang dapat menyusun RPP dengan baik.  Demikian pula 

dengan lembar kerja yang tersedia untuk pembelajaran siswa saat ini kurang 

lengkap.  Hal ini disebabkan karena guru tidak mempunyai waktu untuk menyusun 

lembar kerja sesuai dengan kondisi sekolah, permasalahan alat peraga yang kurang 
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sebenarnya dapat diatasi selama guru tersebut mempunyai kemauan, karena alat 

peraga yang digunakan untuk kelas rendah merupakan alat peraga yang tergolong 

murah. 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk meningkatkan hasil belajar 

yang efektif adalah belajar sambil praktek langsung. Untuk mengatasi kesulitan 

dalam menyusun RPP guru dikumpulkan dalam suatu pertemuan (kegiatan Pusat 

Sumber Belajar Guru) kemudian secara bersama-sama menyusun, merancang 

pembelajaran yang menjadi persoalan dalam pembelajaran. Kegiatan guru tersebut 

merupakan usaha guru untuk memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, dan 

merupakan peran guru sebagai fasilitator.  Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Alwasilah (1988)  yang menyatakan bahwa: pada waktu 

penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya lebih 

berperan sebagai fasilitator  

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
B. Kesimpulan 

1. Implementasi pembelajaran  tematik dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas  1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 

 
Perencanaan pembelajaran tematik yang diterapkan di  Sekolah Dasar Negeri 

Banjarsari 02 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak  mengacu pada model 
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pembelajaran tematik yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). Dalam model tematik yang digunakan dilakukan dengan langkah-langkah: 

Pemetaan Kompetensi Dasar, Penentuan tema, Menetapkan Jaringan Tema,  

Penyusunan Silabus,  Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

RPP merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah 

ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen RPP tematik meliputi: (1) 

Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester 

dan waktu/banyaknya jam pertemuan yang alokasikan), (2) Kompetensi dasar dan 

indikator yang akan dilaksanakan, (3) Materi pokok beserta uraiannya yang perlu 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator, (4) Strategi 

pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa 

dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai 

kompetensi dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti dan 

penutup), (5) Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian 

kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

tematik sesuai dengan KD yang harus dikuasai, (6) Penilaian dan tindak lanjut 

(prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta 

didik serta tindak lanjut hasil penilaian).  

Perencanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar dilakukan melalui 

beberapa tahap yaitu: (1) Pemetaan Kompetensi Dasar, yang meliputi: penjabaran 

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar kedalam Indikator, menentukan tema, 

Identifikasi dan analisis Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan indikator, 

menetapkan jaringan tema, penyusunan silabus, penyusunan rencana pembelajaran. 
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Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan implementasi perencanaan 

sebelumnya. Pada pelaksanaan pembelajaran tematik guru melakukan tiga langkah 

yaitu: kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan pembelajaran tematik kualitas belajar anak menjuadi meningkat,  

karena pembelajaran tematik dipandang oleh beberapa guru termasuk pembelajaran 

yang efektif, dinamis, efisien dan positif.   

 
2. Pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil pembelajaran di kelas 

1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2   di Kecamatan Gajah, Kabupaten 

Demak 

Peningkatan hasil belajar pada pembelajaran tematik disebabkan adanya 

desain pembelajarannya. Persiapan yang matang, dan pelaksanaan yang baik. 

Kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran sebagai koreksi terhadap hasil 

yang pernah dilakukan merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk kegiatan 

pembelajaran berikutnya sehingga dapat memberikan peningkatan hasil seperti yang 

diharapkan.  Selain itu peningkatan hasil belajar tersebut tidak lepas dari ketepatan 

pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru. Adanya jaringan tema yang 

tepat yang dibuat oleh guru dan siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh 

terkait Standar kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator dari berbagai mata 

pelajaran yang dipadukan dalam tema yang telah dipilih atau ditentukan. 

 
3. Bagaimana cara dan mengatasi  kendala dalam melaksanakan model 

pembelajaran tematik di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Banjarsari 2 di 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 
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Berbagai kendala dihadapi oleh guru dalam pelaksanan pembelajaran tematik 

diantaranya adalah(1) kesulitan dalam menyusun RPP, (2) Masalah Lembar Kerja 

tidak memadai (3) pelaksanaan evaluasi yang kurang sesuai (4) alat peraganya yang 

kurang dan (5) anak tidak mempunyai catatan yang cukup sehingga anak tidak dapat 

belajar di rumah.   

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk meningkatkan hasil belajar 

yang efektif adalah belajar sambil praktek langsung. Untuk mengatasi kesulitan 

dalam menyusun RPP guru dikumpulkan dalam suatu pertemuan (kegiatan Pusat 

Sumber Belajar Guru) kemudian secara bersama-sama menyusun, merancang 

pembelajaran yang menjadi persoalan dalam pembelajaran.  

 
C. Implikasi 

Secara umum adanya dampak positif dari pembelajaran tematik terhadap 

peningkatan kualitas belajar siswa tersebut siswa mempunyai ketertarikan dan 

kesesuaian dengan model pembelajaran tersebut, dengan adanya model 

pembelajaran  tersebut dapat membantu siswa dan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Adanya pembelajaran tematik tersebut memungkinkan siswa lebih 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran, karena pembelajaran tematik  dalam 

pelaksanaannya lebih menekankan pada aktivitas siswa (student oriented).  Dengan 

menggunakan pembelajaran tematik siswa lebih aktif belajar terutama dilihat dari 

kemampuan siswa dalam bertanya, mengungkapkan pendapat dan bekerjasama 

dalam kerja kelompok. Keaktifan siswa dalam pembelajaran tematik menuntut guru 

lebih kreatif dan mempunyai kemampuan dalam mengorganisasi materi 

pembelajaran dan kelas selama pembelajaran itu berlangsung. Pemilihan tema yang 
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dekat dengan diri dan lingkungan siswa sangat membantu guru dalam menerapkan 

pembelajaran di kelas dan dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. 

Namun bila pembelajaran tematik tidak dilakukan oleh guru maka pembelajaran 

tidak akan optimal. 

Implikasi khusus adanya pembelajaran tematik bagi seorang guru, 

meningkatkan kreatifitas guru, baik dalam persiapan kegiatan belajar, maupun dalam 

memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran.  Pembelajaran tematik agar lebih 

bermakna, maka diperlukan guru yang kreatif dan inovatif,  sehingga tema-tema 

yang disampaikan kepada siswa lebih menarik.  Namun bila guru tidak kreatif dalam 

mendesain pengelolaan kelas, maka kemungkinan akan berdampak pada kebosanan 

siswa. 

Bagi siswa adanya dampak positif dari pembelajaran tematik terhadap 

peningkatan kualitas belajar, siswa lebih siap dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, yang memungkinkan untuk bekerja secara individual, kelompok kecil, 

berpasangan maupun klasikal. Namun bila pembelajaran tematik tersebut tidak 

diterapkan dengan baik siswa tidak tertarik dan bosan dalam mengikuti 

pembelajaran yang akhirnya akan berdampak pada turunnya hasil belajar. 

Dampak positif dari pembelajaran tematik terhadap peningkatan kualitas 

belajar berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana belajar semakin meningkat. 

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan pokok untuk menunjuang kegiatan 

belajar baik secara individual maupun secara kelompok. Demikian halnya dengan 

ketersediaan sumber belajar yang cukup memungkinkan guru dan siswa dapat 

belajar dengan variatif, hal tersebut dapat menghilangkan konsep yang abstrak.  
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Sebaliknya bila sarana dan prasarana tidak tersedia dengan baik, maka pembelajaran 

akan mengurangi hasil belajar siswa, karena pembelajaran tidak dapat berjalan 

secara optimal. 

Adanya dampak positif dari pembelajaran tematik terhadap peningkatan 

kualitas belajar siswa berdampak pada pemilihan metode pembelajaran.  Sesuai 

dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka perlu dipersiapkan berbagai variasi 

dengan menggunakan multi metode, seperti percobaan, bermain peran, tanya jawab, 

demonstrasi, percakapan. Demikian pula terhadap pengaturan ruangan, dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik perlu melakukan penataan ruangan disesuaikan 

dengan tema yang ada agar suasana belajar menyenangkan. Susunan bangku peserta 

didik dapat berubah-ubah sesuai dengan keperluan.  

Adanya dampak positif dari pembelajaran tematik terhadap peningkatan hasil 

belajar tersebut mempunyai implikasi bahwa sekolah yang telah menerapkan model 

pembelajaran tematik mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan sekolah yang 

belum melaksanakan pembelajaran tematik.  

Adanya kendala dari pelaksanaan pembelajaran tematik tersebut memberikan 

implikasi bahwa guru khususnya yang mengajar di kelas rendah berusaha untuk 

memecahkan permasalahan yang terkait dengan kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik. Hal tersebut memungkinkan guru berusaha untuk mencari 

jalan  keluar guna memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik. 
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D. Saran-saran 

1. Untuk Guru dan Sekolah 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut di atas, maka untuk 

meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar siswa, disarankan agar guru yang 

mengajar di kelas rendah (kelas 1 dan 2 sekolah dasar) menerapkan pembelajaran 

tematik, walaupun masih adanya beberapa kendala, tetapi kendala tersebut kiranya 

dapat dipecahkan bersama. 

Selain itu agar pembelajaran mencapai hasil yang optimal dalam perencanaan 

dan pelaksanaan disarankan guru  mempertimbangkan: 

a. Tujuan yang hendak dicapai baik dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

b. Kompleksitas tujuan pembelajaran 

c. Bahan ajar yang akan disampaikan 

d. Tingkat kematangan siswa, bakat, minat dan kondisi siswa. 

e. Penetapan metode  untuk mencapai tujuan. 

Untuk mencapai hal tersebut  empat kompetensi sebagai bagian dari 

kualifikasi seorang guru dan integral dari pembelajaran harus dimiliki, baik 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial maupun profesional dengan cara 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan KKG, Workshop, 

seminar maupun peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Disarankan agar sekolah menambah buku-buku pelajaran, karena 

penggunaan buku yang sudah ada saat ini dari masing-masing pelajaran masih dirasa 

kurang, dan hal tersebut dapat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
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yang lebih baik. Selain itu kegiatan pembelajaran disarankan agar tidak hanya 

dilakukan di dalam kelas, tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas. 

 

 
2. Untuk Orang Tua 

Saran untuk orang tua, masyarakat sebagai pemangku kepentingan dan 

pengguna jasa pendidikan bisa ikut berpartisipasi aktif, baik dalam bentuk 

pemikiran, finansial maupun tenaga.  

 
3. Untuk Pemerintah 

Saran untuk pemerintah, khususnya dinas pendidikan disarankan agar dapat 

melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran khususnya untuk tematik seperti 

gambar-gambar, media, dan menyediakan LKS yang lengkap.  
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