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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kurikulum 2013  

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau 

pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar (Syaodih, 2009:5). 

Selanjutnya menurut Nasution (2006:5) kurikulum dipandang sebagai suatu 

rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah 

bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf 

pengajarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum biasanya dibedakan 

antara kurikulum sebagai rencana dengan kurikulum yang fungsional. 

Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kurikulum yang 

dioperasikan di dalam kelas merupakan kurikulum fungsional (Syaodih, 

2009: 5) 

Kurikulum 2013 sering disebut juga dengan kurikulum berbasis 

karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 

2013 sendiri merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada 

pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut untuk 
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paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Kurikulum ini secara 

resmi menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang sudah 

diterapkan sejak 2006. 

Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud 

adalah (Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah): Tujuan  

Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara  yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu  berkontribusi  pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang  dilandasi 

pemikiran  tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat,  

perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan  

fenomena negatif yang mengemuka (Pedoman Pelatihan Implementasi  

Kurikulum 2013, 2013: 4). 

Berdasarkan uraian di atas maka kurikulum 2013 dapat diartikan 

sebagai kurikulum yang berbasis karakter dalam hal ini terkait dengan 

pemahaman, kemampuan dan pendidikan berkarakter, dimana siswa dituntut 

untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi sehingga mendukung 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Kurikulum ini juga merupakan 

kurikulum baru yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan 
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Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan bentuk 

kurikulum dalam penyempurnaan pola pikir penguatan tata kelola kurikulum, 

pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan 

penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang 

diinginkan dengan apa yang dihasilkan. 

2. Ciri-Ciri Kurikulum 2013  

Perubahan yang mendasar kurikulum 2013 dengan kurikulum 

KTSP berikut sedikit karakteristik yang dimiliki Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 disusun untuk menyempurnakan 

kurikulum  sebelumnya yaitu KTSP. Penekanan pada Kurikulum 2013 adalah 

pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill siswa  yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan (Fadlillah, 

2014). Kurniasih (2014: 22) mengungkapkan ciri-ciri Kurikulum 2013 yang 

paling mendasar adalah: 

a. Menuntut kemampuan guru dalam pengetahuan dan mencari tahu 

pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang mudah 

mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan 

informasi. 

b. Siswa lebih didorong untuk memiliki tanggungjawab kepada  lingkungan, 

kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan 

berpikir kritis. 

c. Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif,  inovatif, 

dan efektif. 
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d. Khusus untuk tingkat SD, pendekatan  tematik integratif  memberi  

kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu  tema  dalam 

berbagai mata pelajaran. 

e. Di tingkat SD pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata  pelajaran 

Bahasa Indonesia 

3. Sejarah Pelaksanaan  Kurikulum 2013 

Berikut diuraikan mengenai sejarah perkembangan pelaksanaan 

kurikulum 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

Kurikulum 2004, disebut juga Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga 

unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-

indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan 

pengembangan pembelajaran. Ciri-ciri KBK sebagai berikut: 

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 

individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning 

outcomes) dan keberagaman. 

2. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi, 

3. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya 

yang memenuhi unsur edukatif. 

4. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 
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5. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, 

kelas dan semester. 

6. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun 

dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. 

7. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun 

pelajaran pada setiap level. 

8. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, 

a. Siswa harus mengetahui dan mampu melakukan peningkatan hasil 

belajar. 

b. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas 

kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan 

berbagai teknik penilaian. 

9. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan 

indikator adalah untuk menjawab pertanyaan,  Bagaimana kita 

mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang 

diharapkan. 

10. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan 

kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai 

dengan standar performance yang telah ditetapkan. (Puskur, 2002:55). 

Kurikulum 2004 lebih keren dengan nama Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan 

kompetensi apa yang mesti di capai siswa. Kerancuan muncul pada alat 

ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa Ujian Akhir Sekolah dan 
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Ujian Nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. Bila tujuannya 

pada pencapaian kompetensi yang diinginkan pada siswa, tentu alat 

ukurnya lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu 

mengukur sejauh mana pemahaman dan kompetensi siswa. Walhasil, 

hasil KBK tidak memuaskan dan guru-guru pun tak paham betul apa 

sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. 

b. Kurikulum Periode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) 2006 

Awal 2006 uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Disusun 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang selanjutnya 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 pasal 1 ayat 15, 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. Jadi, penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan 

dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Disamping itu, pengembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi 

satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta peserta didik. 

Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun 

oleh BSNP dimana panduan tersebut berisi sekurang-kurangnya model-
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model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tersebut dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ 

karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta 

didik. 

c. Kurikulum Periode 2013 

1. Pengertian  

Menurut Amri (2013:28) kurikulum periode 2013 merupakan 

kurikulum terpadu sebagai sebuah konsep dapat dikatakan sebagai sebuah 

sistem dan pendekatan pembelajaran yang  melibatkan beberapa disiplin 

ilmu atau mata pelajaran/bidang studi untuk  memberikan pengalaman 

yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dikatakan bermakna 

karena dalam konsep kurikulum terpadu, peserta didik akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh  dan realistis.  

Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam 

menghadapi tantangan masa depan, kurikulum disusun untuk 

mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum 2013 bertujuan 

agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

melakukan: observasi, bertanya (wawancara), bernalar dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan) dari materi pelajaran. 

2. Ciri Pembelajaran dalam K13 

Pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan antar mata pelajaran tidak 
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nampak, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  dalam suatu  

proses pembelajaran, fleksibel, hasil pembelajaran berkembang sesuai 

dengan  minat dan kebutuhan siswa. Landasan pembelajaran tematik ada 

tiga, yaitu: filosofis, psikologis, dan yuridis. Prinsip pembelajaran tematik 

adalah terintegrasi  dengan lingkungan, bentuk belajar dirancang agar 

siswa menemukan tema, dan efisiensi. Menurut Panduan Pengembangan 

Pembelajaran Tematik Terpadu Permendikbud No. 24 Tahun 2016, 

pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri  sebagai berikut: 

Menurut Suryosubroto (2009: 135) 

a. Berpusat pada anak 

b. Memberikan pengalaman langsung pada anak 

c. Pemisahan antara bidang studi/mata pelajaran dalam tidak begitu 

jelas menyajikan konsep dari berbagai bidang studi/mata pelajaran 

dalam suatu  proses pembelajaran 

d. Bersifat luwes hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan 

minat dan kebutuhan  anak 

3. Pembelajaran dalam K13 

Pembelajaran Kurikulum 2013 adalah bentuk pembelajaran 

yang diharapkan sebagai akibat Kebijakan pemberlakuan Kurikulum 

2013. Kebijakan tentang pembelajaran kurikulum 2013 ini tercantum 

dalam dokumen regulasi Permendikbud No. 81A tahun 2013 yang 

diperbaharui dengan Permendikbud No. 104 tahun 2014 tentang 

Pembelajaran. Sudah barang tentu pembelajaran kurikulum 2013 

https://belajarpedagogi.wordpress.com/2014/05/04/pembelajaran-kurikulum-2013/
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membawa konsekwensi yang harus ditindaklanjuti oleh semua 

pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Semua pihak harus 

mulai dengan memahami pembelajaran kurikulum 2013. Tanpa 

pemahaman yang baik, guru tidak akan dapat melaksanakan 

pembelajaran kurikulum 2013 yang sesuai harapan. 

Pembelajaran Kurikulum 2013 berorientasi kepada usaha-

usaha untuk mempersiapkan generasi yang memiliki kompetensi dan 

memiliki pemahaman terkait dengan proses pembelajaran yang 

dilakukan dengan berbagai pemahaman siswa yang terdapat pada 

kurikulum 2013. 

 

B. Pembelajaran Tematik-Terpadu 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik-Terpadu 

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 

pokok pembicaraan (Poerwadarminta, 2003), dengan tema diharapkan 

akan memberikan banyak keuntungan bagi siswa. Siswa mudah 

memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, siswa mampu 

mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar 

antar mata pelajaran dalam tema yang sama, pemahaman terhadap materi 

pelajaran lebih mendalam dan berkesan, kompetensi dasar dapat 

dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi siswa, siswa mampu lebih merasakan manfaat dan 

makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas, 

https://belajarpedagogi.wordpress.com/2014/05/04/pembelajaran-kurikulum-2013/
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 siswa mampu lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata 

pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain; guru dapat 

menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik 

dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, 

waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remidial, pemantapan, 

atau pengayaan. 

Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. (Depdiknas, 2006 dalam Trianto, 2011: 147). 

Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dan pembelajaran yang 

secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa Kompetensi Dasar 

(KD) dan indicator dari kurikulum/standar isi (SI) dari berbagai mata 

pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. 

Pembelajaran tematik lebih ditekankan 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.  

Melalui pengalaman langsung siswa akan memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain 

yang telah dipahaminya. Salah satu diantaranya adalah memadukan 

Kompetensi Dasar. Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat 
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memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan 

untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-

hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk 

dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Pada 

pendekatan pembelajaran terpadu, progam pembelajaran disusun dalam 

bernagai cabang ilmu. Pengembangan pembelajaran terpadu, dalam hal 

ini, dapat mengambil sub topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian 

dillengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang ilmu yang 

lain. Topik/Tema dapat dikembangkan dari isu, perostiwa, dan 

permasalahan yang berkembang. 

2. Ciri Pembelajaran Tematik-Terpadu 

Ciri-ciri Pembelajaran Tematik Terpadu menurut Karli dan 

Margaretha (2002: 15) yaitu mengemukakan beberapa ciri pembelajaran 

tematik terpadu, yaitu sebagai berikut: 

a. Holistik, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus 

untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi.  

b. Bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah 

kebermaknaan konsep yang dipelajari da diharapkan anak mampu 

menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-

masalah nyata di dalam kehidupannya. 

c. Aktif, pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan 

diskoveri inkuiri. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 
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pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak 

untuk belajar.  

Berdasarkan ciri pembelajaran tematik terpadu yang telah 

diuraikan maka dapat diketahui bahwa selama ini aktivitas yang 

dilakukan siswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan untuk 

memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Peran Guru Dalam Pembelajaran Tematik 

Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih 

ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tapi juga berfungsi untuk 

menanamkan nilai (value) serta membangun karakter (Character Building) 

peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kalau dilihat 

secara terminology, peran guru merupakan manifestasi dari sifat ketuhanan.  

Orang yang telah mempunyai ilmu pengetahuan memiliki kewajiban 

mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, profesi guru dalam 

menyebarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. 

Selain itu, guru juga berperan sebagai pendidik (nurturer) yang 

berperan dan berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan 

(supporter), tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta 

tugastugasyang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi 

patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan 

masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan 

dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih 

lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan 
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orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, 

pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan.untuk perkawinan dan hidup 

berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan 

spiritual.  

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya 

pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan. oleh setiap satuan pendidikan. 

Rumusan pada tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.  Untuk 

mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya dan karakter 

bangsa perlu dikemukakan pengertian istilah budaya, karakter bangsa, dan 

pendidikan. Pengertian yang dikemukakan di sini dikemukakan secara teknis 

dan digunakan dalam mengembangkan pedoman ini. Budaya diartikan 

sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyak nan 
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(belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, 

norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan 

sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma 

dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan 

sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, 

teknologi, seni, dan sebagainya.  

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan 

norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada 

orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter 

masyarakat dan karakter bangsa. Pengembangan karakter bangsa hanya 

dapat dilakukan melalui  pengembangan karakter individu seseorang.  

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha 

masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa 

depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter 

yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. 

Pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa 

bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter 

bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di 
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masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, 

secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan 

proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka 

dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang 

lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

Pendidikan yang berbasis karakter dan moral bangsa sesuai dengan 

Pasal 20 tahun 2010. Dalam isi kurikulum ini, perlu sekali selain untuk 

mendukung proses pembelajaran juga memberikan tingkah laku dan 

perilaku yang baik sehingga kedepan peserta didik mempunyai perilaku 

yang baik. Tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang diharapkan kita, sebagai 

generasi penerus bangsa, peserta didik perlu sekali dibekali attitude yang 

baik dan terpuji, mengenal karakter diri dan budaya yang selama ini menjadi 

kebiasaan yang baik dimata masyarakat bahkan dunia 

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. Melalui 

pengalaman langsung siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka 

pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah 

dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt, 

termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna 

dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan 
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sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau 

merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan 

belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur 

konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual 

antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga siswa 

akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan 

penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu 

siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangannya siswa yang masih 

melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik). 

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; 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. 

Dengan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini, 

akan diperoleh beberapa manfaat yaitu: 1) Dengan menggabungkan 

beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi 
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penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan, 2) Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna 

sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan 

tujuan akhir, 3) Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat 

pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4) 

Adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep akan 

semakin baik dan meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatkan bahwa guru 

memiliki peran dalam memberikan  motivasi, kematangan, hubungan 

peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman 

dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Jika faktor-faktor di atas 

dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta didik dapat belajar dengan 

baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik 

dan terampil dalam memecahkan masalah. Guru juga memberikan dukungan 

dalam proses pembelajaran sehingga memiliki kekuatan yang maksimal 

dalam upaya meningkatkan potensi yang dimiliki oleh siswa dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

C.  Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Hasil penelitian Dwi Ramadani Prastianingsih (2013) dengan judul 

analisis kesulitan guru dalam pembelajaran tematik di SD Negeri 3 Haji 

Pemanggilan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa responden mengalami kesulitan 
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dalam pelaksanaan pembelajaran tematik karena dipengaruhi beberapa faktor, 

seperti pengetahuan mengenai konsep pembelajaran tematik, minat dan 

kemauan yang rendah dalam memahami konsep pembelajaran tematik, daya 

dukung yang kurang memadai, serta sosialisasi yang kurang maksimal dari 

dinas terkait. 

Muhamad Ahyar Rasidi (2013) mengenai Faktor-Faktor Kesulitan 

Guru Pada Pembelajaran Tematik Integratif di SD Kota Mataram. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor kesulitan guru pada 

perencanaan pembelajaran yaitu: (1) penjabaran materi yang relevan dengan 

konten pembelajaran, (2) pemilihan metode dan media berorientasi 

lingkungan, (3) penyusunan indikator, dan (4) penjabaran materi yang 

relevan dengan tema. Pada aspek pelaksanaan, terdapat tiga faktor yaitu: (1) 

penguasaan konsep dalam pembelajaran saintifik yang interaktif, (2) 

pemanfaatan media dalam menciptakan karya, dan (3) penguasaan 

keterampilan apersepsi. Pada pengelolaan kelas, faktor-faktor yang 

mempengaruhi adalah: (1) penataan kelas yang variatif dan edukatif, (2) 

pengkordinasian belajar sesuai konteks pembelajaran, dan (3) 

pengkoordinasian kelas dengan regulasi simpel dan terukur. 

Khoirotun Nisa (2015)  Analisis Kesulitan Yang Dialami Guru Kelas 

Bawah Dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Di Sd Negeri 

Wonotunggal 03 Batang Tahun Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesulitan guru kelas satu dan tiga adalah pada pemetaan 

SK, KD, dan indikator dengan tema, RPP, silabus, pengembangan jaringan 
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tema, soal evaluasi, media, cara mengajar, pemahaman siswa dengan 

pembelajaran tematik. Sedangkan untuk guru kelas dua kesulitan dalam 

membuat media tematik. Faktor  penyebab kesulitan yang dialami guru kelas 

bawah dalam menerapkan  pembelajaran tematik di SD Negeri Wonotunggal 

03 Batang adalah karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang 

pembelajaran tematik; sarana prasarana pembelajaran tematik sangat tidak 

memadai karena belum adanya buku tematik, jadwal tematik, soal tes 

tematik, dan rapot tematik; dan juga kurangnya kreatifitas guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran dan membuat media. 
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D. Kerangka Pikir Penitian 

Kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini dapat disajikan pada 

gambar 2.1 
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