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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. KAJIAN TEORI 

1.1 Hakekat Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang khas bagi anak usia 

dini dari jenjang pendidikan prasekolah sampai kelas-kelas rendah sekolah 

dasar. Peserta didik pada kelas rendah perkembangan kecerdasannya sangat 

pesat dan melihat segala sesuatu satu keutuhan serta serta mampu memahami 

hubungan antara konsep secara sederhana. 

Menurut (Trianto, 2011: 151) mengemukakan bahwa pembelajaran 

tematik/terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk 

mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dan pengalaman kehidupan 

nyata sehari-hari siswa sehingga dapat memberikan pengalaman bermakana 

bagi siswa. Pembelajaran tematik juga terbentuk karena adanya sebuah 

kurikulum interdisipliner dimana kurikulum tersebut merupakan sebuah 

bagian-bagian kurikulum yang mengacu pada permasalahan kehidupan yang 

menyangkut kajian dari berbagai bidang studi.  

Menurut (Khoiru Ahmadi & Sofan Amri, 2011:14) menyatakan 

kurikulum interdisipliner merupakan pandangan mengenai pengetahunan dan 

pendekatan kurikula yang menerapakan metodologi dan bahasa lebih dari satu 

disiplin ilmu untuk mengkaji tema, isu, permasalahan, topik, atau pengalaman 

sentral. Pembelajaran tematik berangkat dari teori pembelajaran yang tidak 

mengedepankan drill-system sebagai dasar pembetukan pengetahuan dan 

struktur  
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intelektual anak (Depdiknas, 1996). Dengan diterapkannya drill-system 

maka siswa akan cepat merasa bosan dan tidak dapat menyerap materi secara 

keseluruhan sehingga tidak sesuai dengan prinsip keilmuan secara holistik.          

 Adapun menurut (Depdiknas, 1996) prinsip keilmuan secara holistik 

adalah memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena secara utuh, 

selanjutnya hal ini akan membuat siswa dalam menyikapi kejadian-kejadian 

yang ada secara realistik, selanjutnya bermakna merupakan prinsip keilmuan 

dalam pembelajaran terpadu yang mengkaji suatu fenomena dari segala aspek, 

sehingga dapat terbentuk jaringan antara konsep yang satu dengan lainnya yang 

disebut skemata, hal ini akan berdampak pada suatu materi yang dipelajari. 

Pada prinsip pembelajaran otentik dinyatakan bahwa pembelajaran terpadu 

memungkinkan siswa memahami secara langsung kegiatan pembelajaran.  

Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar 

pemberitahuan guru, informasi yang otentik dapat diperoleh melalui 

eksperimen sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi secara utuh 

dan menyeluruh. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

merupakan salah satu bentuk pendekatan yang menggabungkan berbagai 

bidang studi dengan menggunakan tema yang mencerminkan dunia nyata di 

sekeliling siswa dan dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak, 

dengan konsep yang digabungkan dalam beberapa bidang studi yang berbeda 

maka diharapkan anak akan belajar lebih baik dan bermakna. 

 

1.2 Fungsi Tema Dalam Pembelajaran Tematik  

Dalam pembelajaran tematik, tema digunakan untuk menyatukan isi 

kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan 
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bahasa anak didik dan membuat pembelajaran lebih bermakna, peran tema 

yang lain adalah agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah 

dan jelas serta menciptakan materi yang terintegrasi.  

Menururt (Asri, 2006:85) memberikan alasan perlunya pengintegrasian 

berbagai materi pelajaran ke dalam pembelajaran, karena didalam kehidupan 

manusia sebagaian besar masalah dan pengalamannya adalah bersifat 

interdisipliner. Sejalan dengan (Asri, 2006 : 85) mengemukakan 

pengintegrasian berbagai materi pelajaran juga sesuai dengan otak manusia. 

Maka dari itu pembelajaraan yang menjurus pada materi yang tidak terpadu 

akan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Dapat disimpulkan tema dalam pembelajaran temati berperan sebagai 

pemersatu kegiatan yang memadukan beberapa mata pelajaran segaligus, dengan 

menggunakan pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. Dan juga memberikan kemudahan bagi guru untuk memberikan 

pembelajaran yang tepat. 

 

1.3 Kelebihan Dan Kelemahan Pembelajaran Tematik  

(Kunandar, 2007:337) mengatakan bahwa pembelajaran tematik 

memiliki kelebihan yaitu: 

1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta 

didik.  

2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.  
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4. Mengembangkan keterampilan berfikir anak didik sesuai dengan 

persoalan yang dihadapi  

5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama. 

6. Memiliki sikap toleransi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan 

orang lain,  

7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan peserta didik  

             Selain kelebihan diatas pembelajaran tematik juga mempunyai 

kelemahan. Kelemahan tersebut bisa terjadi apabila guru kelas kurang 

menguasai mendalam penjabaran tema sehingga dalam pembeljaran tematik 

akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata 

pelajaran. Di lain hal, jika skenario tidak menggunakan metode yang yang 

inovatif dan beragam maka pencapaian standar kompetensi maka akan 

menyulitkan guru dalam pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

 

1.4 Perencanaan Pembelajaran Tematik  

A. Pemetaan Standar, Kompetensi, Kompetensi Dasar (SK,KD), Indikator 

Dalam Tema  

          Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara 

menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang 

dipilih (Abdul Majid, 2011: 97). Pemetaan kompetensi yang mencakup 

SKKD didalam mata pelajaran yang dipadukan menggunakan tema yang 

telah dipilih, selanjutnya perlu dilakukan penjabaran SKKD ke dalam 
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indikator dengan memperhatikan penggunaan kata kesesuaian dengan peserta 

didik serta karakteristik mata pelajaran. 

Setelah penjabaran dilakukan, tahap selanjutnya adalah menentukan tema 

pemersatu. Tema yang ditentukan dipilih berdasarkan hal yang mudah ke 

yang sukar, dari sederhana ke yang kompleks, dari konkret ke abstrak. selain 

itu perlu diperhatikan pula lingkungan terdekat siswa dan karakteristik serta 

kebutuhan siswa yang menjadi bagian dari bahan pertimbangan untuk 

penentuan tema. Proses pemetaan ini mencakup pengkajian kompetensi 

secara mendalam dan pengembangan tema-tema yang relevan dengan peserta 

didik dan kompetensi yang diacu, sehingga dapat ditemukan tema yang tepat 

dan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai.  

 

B. Menetapkan Jaring Tema  

        Jaring tema dibuat dengan cara menghubungkan kompetensi dasar dan 

indikator yang sesuai dengan tema pemersatu maka akan terlihat kaitan antara 

tema, kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran (Khoiru 

Ahmadi & Sofan Amri, 2011: 111).  

Jaringan tema ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan 

alokasi waktu setiap tema. Dengan adanya jaring tema keterhubungan akan 

nampak dengan jelas serta mempermudah siswa dalam memahami materi 

pembelajaran seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 2.1: contoh jaring tema pembelajaran 

 

C. Penyusunan Silabus Pembelajaran Tematik  

Silabus dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan satuan 

pembelajaran tematik, selain itu silabus juga bermanfaat sebagai pengelolaan 

pembelajaran misalnya seperti kegiatan pembelajaran klasikal, kelompok, 

dan individual serta sebagai pengembang sistem penilaian. Menyusun silabus 

yaitu menjabarkan semua KD menjadi komponen-komponen silabus yaitu 

identitas/tema mata pelajaran, SKKD, materi, kegiatan pembelajaran, 

indikator, penilaian, alokasi waktu,dan sumber belajar.  

Terkait dengan penyusunan silabus pembelajaran tematik (Kunandar, 

2008:244) mengemukakan silabus adalah bagian dari perencanaan 

pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran atau tema 

tertentu yang mencakup beberapa komponen seperti standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran yang mengacu pada suatu 

PKn  

 Menjelaskan pentingnya tata tertib 

di rumah dan di sekolah  

 Melaksanakan tata tertib di rumah 

dan di sekolah  

 

Tema : DIRI SENDIRI 

SBK 

 Mengidentifikasi unsur rupa pada 

benda di alam sekitar 

 Menunjukkan sikap apresiatif 

terhadap unsur rupa pada benda di 

alam sekitar 

BAHASA INDONESIA 

 Mendeskipsikan benda-benda di sekitar 

dan fungsi anggota tubuh dengan 

kalimat sederhana 

 Mendeklamasikan puisi anak dengan 

lafal dan intonasi yang sesuai 
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tema, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian, penialaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk lebih 

jelasnya,  Abdul Majid (2011: 109) mengemukakan ada beberapa prinsip 

dalam hal pengembangan silabus yaitu :  

1. Ilmiah adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar da dapat dipertanggungjawabkan secara 

keilmuan.  

2. Relevan adalah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan 

penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan 

fisik, itelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.  

3. Sistematis adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan 

secara fungsional dalam pencapaian kompetensi.  

4. Konsisten adalah ada hubungan yang konsisten  antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar dan sistem penilaian.  

5. Memadai adalah cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk 

menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

6. Aktual dan kontekstual adalah cakupan indikator, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan system penilaian 

memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, da seni mutakhir dalam 

kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

7. Fleksibel adalah kesleuruhan komponen silabus dapat mengakomodasi 

variasi peserta didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi 
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di sekolah dan tuntutan masyarakat. Sementara itu, materi ajar ditentukan 

berdasarkan dan atau memperhatikan kultur daerah masing-masing.  

8. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan peserta didik tidak tercerabut dari 

lingkungannya.  

9. Menyeluruh adalah komponen silabus mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa silabus pembelajaran tematik dikembangkan 

berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, dan dengan disesuaikan pada 

lingkungan atau budaya yang ada di lingkungan sekolah maupun sekitar, 

sehingga silabus yang disusun dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik (RPP)  

(Rusman, 2011:266) Menyusun RPP yaitu menjabarkan lebih lanjut 

silabus tematik menjadi lebih operasional terutama pada kegiatan 

pembelajaran dan wujud alat penilaiannya. RPP tematik menjabarkan 

pelaksanaan suatu kompetensi dasar menjadi satu atau beberapa pertemuan 

sesuai dengan waktu yang dimiliki. RPP dalam pembelajaran tematik juga 

merupakan sebuah realisasi dari pengalaman belajar siswa yang terdapat 

dalam silabus. Dalam RPP tematik terdapat komponen-komponen sebagai 

berikut. 

1. Tema atau judul yang akan dipelajari dalam pembelajaran  

2. Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, 

semester, dan waktu/banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan). 

3. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan.  
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4. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka 

pencapaian kompetensi dasar dan indikator.  

5. Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan 

sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator). 

6. Alat dan media yan digunakan untuk memperlancar pencapaian 

kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

7. Penilaian dan tindak lanjut (prosedur dan instrumen yang akan digunakan 

untuk menilai pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut hasil penilaian 

dalam penyusunan RPP tematik perlu mengacu pada prinsip-prinsip yang 

ada, dengan begitu RPP yang disusun dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya, prinsip tersebut yaitu : 

a. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik   

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 

kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, 

potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan 

peserta didik. 

b. Mendorong partisipasi aktif peserta didik  

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, 

kemandirian, dan semangat belajar. 
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c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis  

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 

d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut  

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remidi.  

e. Keterkaitan dan keterpaduan  

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan 

antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan 

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman budaya. 

f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam pengembangan RPP tematik pada dasarnya 

prinsip-prinsipnya sama, yaitu tetap memuat komponen-komponen 

RPP pada umumnya hanya saja RPP tematik lebih menonjolkan 

keterpaduan rumusan-rumusan komponen dan pengalaman belajar 

dengan tema yang ditetapkan.  
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E. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik  

           Pada tahap pelaksanaan guru tidak hanya sebagai pemeran tunggal 

namun guru sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan 

menciptakan suasana belajar yang bersifat alami kepada siswa, serta 

memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi mandiri. Tahap 

pelaksanaan sebaiknya mengikuti rancangan pembelajaran yang telah dibuat 

sehingga lebih efisien dan tepat waktu.  

Di lain hal pelaksanaan pembelajaran terpadu diperlukan metode yang 

bervariasi dan media yang tepat, hal ini dikarenakan pembelajaran tematik 

mencakup berbagai bidang studi yang di integrasikan menggunakan suatu 

tema sehingga dapat dikatakan dalam satu tema bisa menggunakan berbagai 

metode yang berpusat pada siswa. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan 

tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran tematik : 

a. Kegiatan Awal/Pendahuluan  

Berkaitan dengan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran 

tematik (Trianto, 2011:217) mengemukakan bahwa kegiatan utama yang 

dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran ini diantaranya untuk 

menciptakana kondisi-kondisi awal pembelajaran yang kondusif, 

melaksanakan kegiatan apersepsi (apperception), dan penilaian awal (pre-

test). Apersepsi mempunyai fungsi untuk pemanasan agar siswa 

memfokuskan diri untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan apersepsi juga 

disesuaikan dengan tema pembelajaran, sebagai contoh kegiatan apersepsi 

misalnya bertanya jawab, gerak, atau bisa juga dengan permainan yang 

sesuai dengan tema pada saat itu.  
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Dalam rangka penggalian terhadap pengalaman siswa tentang tema 

yang akan disajikan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berekspresi dengan cara mereka, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk 

membawa dunia anak ke dunia seorang pendidik dengan begitu 

pembelajaran akan terasa menyenangkan dan bermakna. Sedangkan 

penilaian awal dapat dilakukan dengan cara lisan pada peserta didik yang 

dianggap mewakili seluruh peserta didik.  

b. Kegiatan Inti  

          Dalam kegiatan inti guru menyajikan meteri pelajaran sesuai 

dengan tema dan menyamarkan batasan antar mata pelajaran yang 

dipadukan serta menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini guru sebisa mungkin dapat menyajikan benda-benda 

atau contoh yang relevan sesuai dengan tema pembelajaran yang disajikan 

kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa merespon materi 

pembelajaran dengan baik. Sesuai dengan karakter pembelajaran tematik, 

pada kegiatan inti aktivitas yang paling diutamakan adalah keaktifan 

peserta didik (student centered) dimana pendidikan berpusat pada siswa 

sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan nyaman bagi siswa, guru 

hanya memberikan pengarahan dan memberikan kemudahan bagi siswa 

yang mengalami kesulitan. 

Berdasarkan permendiknas RI No. 41 tahun 2007 tentang standar 

proses untuk satuan pendidikan bahwa kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 
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memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik 

melalui proses yakni : 

a) Eksplorasi  

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  

1. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari.  

2. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain. 

3. memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.  

4. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

5. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan.  

b) Elaborasi  

Dalam kegiatan elaborasi, guru:  

1. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

2. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan 

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis.  

3. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 



24 
 

4. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. 

5. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

6. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok. 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok. 

8. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan. 

9. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.  

c) Konfirmasi  

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:  

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,  

2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber.  

3. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar.  
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5. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar. 

6. Membantu menyelesaikan masalah.  

7. Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi. 

8. Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

9. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi. 

d) Penutup  

Dalam kegiatan penutup ini guru dapat pula meninjau kembali 

pembelajaran dengan mengajak siswa merangkum inti pelajaran dan 

mengadakan evaluasi (Abdul Majid, 2012). Selama kegiatan 

pembelajaran tematik berlangsung dapat terjadi segala kemungkinan, 

maka dalam kegiatan penutup ini guru merencanakan kegiatan tindak 

lanjut berupa remidi, program pengayaan, konseling/atau memberikan 

tugas-tugas sesuai dengan hasil belajar pesrta didik.  

Guru juga menyampaikan pada peserta didik mengenai tema apa 

yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, hal ini dilkukan 

supaya peserta didik dapat mempersiapkan segala sesuatu yang terkait 

dengan materi. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan suatu rangkaian 

langkah-langkah yang sistematis dan terencana serta dilaksanakan pada 

beberapa kali pertemuan untuk satu tema.  
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e) Penilaian  

(Menurut Masnur, 2011: 78) penilaian adalah poses sistematis 

pengumpulan informasi (angka, deskripsi verbal), analisis, dan 

interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap kadar 

hasil kerja. Terkait dengan penilaian dalam pembelajaran tematik 

(Trianto, 2011:254) menyebutkan bahwa pada pembelajaran tematik 

penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dan 

indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema 

tersebut. Dengan demikian  

penilaian tidak lagi terpadu melalui tema, tetapi sudah terpisah-

pisah sesuai dengan kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator mata 

pelajaran.Penilaian dalam pembelajaran tematik difokuskan pada 

penilaian proses dan hasil. Penilaian proses merupakan suatu bentuk 

penilaian yang berorientasi pada tingkat keterlibatan, minat dan 

semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian hasil 

belajar merupakan serangkaian kegiatan penilaian yang lebih 

ditekankan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap 

substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupannya sehari-hari. dalam 

penilaian pem-belajaran tematik seorang guru dituntut dapat 

memahami perkembangan peserta didik.  

Selain itu kemampuan lain yang harus dimiliki adalah guru dapat 

fokus pada informasi yang relevan dan dalam penilaian dilakukan 

secara obyektif sehingga hasil penilaian bisa mencerminkan hasil 

sesungguhnya. Suatu penilaian akan bermakna apabila Guru dapat 

mendeskripsikannya dengan bahasa yang tepat serta menggunakan 
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instrument yang akurat. Menurut Nana Sudjana (Trianto, 2011:257) 

fungsi penilaian yaitu :  

1. Alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran 

2. Memberikan umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar  

3. Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para 

orang tuanya  

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan penilaian dalam pembelajaran 

tematik adalah suatu upaya untuk mendapatkan berbagai informasi 

yang dilakukan secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh 

tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang 

telah dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan demi 

kemajuan belajar siswa. 
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B. Kerangka Pikir 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi Awal 

melakukan observasi terhadap 

SDN panggungrejo 04 Kepanjen 

 

Guru  kesulitan menerapkan 

tematik guru  masih sering 

menggunakan KTSP padahal 

menerapkan kurikulum sekolah 

tersebut sudah menggunakan 

Kurikulum 2013 

 

 Permasalahan  

solusi dari pihak sekolah 

solusi ini bertujuan untuk 

mengatasi kesulitan guru SDN 

Panggungrejo 04 Kepanjen 

dalam menerapkan pembelajaran 

tematik 

 

Dalam hal ini Masalah tentang 

kesulitan guru dalam 

menerapkan pembelajaran 

tematik belum terselesaikan 

dikarenakan beberapa faktor 

yaitu guru belum memahami 

pembelajaran tematik dan faktor 

media yang kurang mendukung 

 

Solusi yang diterapkan 

guru kelas III 

Guru sebelum pembelajan 

mempelajari  materi dan  

membuat media untuk siswa 

bila media tidak ada 

Dalam menerapkan tematik 

guru berusaha semaksimal 

mungkin mempersiapkan 

materi yang diajarkan dapat 

dipahami murid 
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C. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan dengan judul “Identifikasi Hambatan Guru 

Pada Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di SDN Wonosari IV Gunungkidul” 

oleh Hasan Ismail yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 

Permasalahan pada penelitian ini adalah Guru kelas kebawah ( I, II, III) di SDN 

Wonosari Gunungkidul IV  yang mengalami kesulitan dalam menerapkan tematik. 

Guru terlihat masih kesulitan dalam praktiknya pembelajaran sering menguap 

begitu saja. Dan sering guru yang seharusnya mata pelajaran terpadu dan tidak 

terpisah-pisah dengan menyatukan pembahasan dalam satu tema, tetap saja pada 

proses belajar mengajar terpisah-pisah.  

Dengan kemampuan guru yang kurang tersebut menyebabkan kebingungan 

dalam memilih metode pembelajaran. Meteode pembelajaran yang dijalankan apa 

adanya dan kurang bervariasi. Oleh karena itu, pembelajaran tematik belum 

maksimal dalam pelaksanaanya sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan 

kurikulum. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama 

memiliki tujuan untuk mengatasi kesulitan guru-guru sekolah dasar dalam 

menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada objek yang 

diteliti, pada penelitan terdahulu penelitian dilakukan di SDN Wonosari IV 

Gunungkidul kelas bawah yaitu kelas I, II, III, pada peneliti ini dilakukan pada 

SDN Panggungrejo 04 Kepanjen di kelas III. 

 

 

 

 




