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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa 

menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang 

diharapkan (Sudjana, 2010:136 ). 

Menurut Majid (2014:129), pelaksanaan pembelajaran merupakan 

kegiatan proses belajar-mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran 

yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah di susun 

dalam perencanaan sebelumnya. 

Menurut Bahri dan Aswan Zain (2010:28) pelaksanaan pembelajaran 

adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi 

yang terjadi antara guru dan peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif 

dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan beberapa tahap 

pelaksanaan pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal

Kegiatan Pembuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan peserta didik siap 

secara mental untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan ini guru 

harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta menunjukkan 

adanya kepedulian yang besar terhadap keberadaan peserta didik. Dalam 
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membuka pelajaran guru biasanya membuka dengan salam dan presensi peserta 

didik, dan menanyakan tentang materi sebelumnya, tujuan membuka pelajaran 

sebagai berikut : 

(a)  Menimbulkan perhatian dan memotifasi peserta didik. 

(b) Menginformasikan cakupan materi yang akan dipelajari dan batasan-

batasan tugas yang akan dikerjakan peserta didik. 

(c) Memberikan gambaran mengenai metode atau pendekatan-pendekatan 

yang akan digunakan maupun kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

peserta didik. 

(d) Melakukan apersepsi, yakni mengaitkan materi yang  telah dipelajari 

dengan materi yang akan dipelajari. 

(e) Mengaitkan peristiwa aktual dengan materi baru. 

2) Kegiatan inti 

Penyampaian materi pembelajaran merupakan inti dari suatu proses 

pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyampaian materi guru menyampaikan 

materi berurutan dari materi yang paling mudah terlebih dahulu, untuk 

memaksimalkan penerimaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan guru 

maka guru mengunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi dan 

menggunakan media sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran. Tujuan 

penyampaian materi pembelajaran sebagai berikut : 

(a)  Membantu peserta didik memahami dengan jelas semua permasalahan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

(b) Membantu peserta didik untuk memahami suatu konsep atau dalil. 

(c)  Melibatkan peserta didik untuk berpikir 
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(d) Memahami tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima 

pembelajaran. 

3) Kegiatan Akhir   

Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengahiri kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini guru melakukan 

evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Tujuan kegiatan menutup 

pelajaran sebagai berikut : 

(a) Mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari 

materi pembelajaran. 

(b) Mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

(c) Membuat rantai kompetensi antara materi sekarang dengan materi yang 

akan datang. 

Bardasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan pembelajaran dapat 

disimpulkan, bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar 

mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar peserta 

didik. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang didalamnya terdapat kegiatan 

interaksi antara guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran, guru dan peserta didik merupakan dua komponen yang 

tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan pembelajaran yaitu segala upaya bersama 

guru dengan peserta didik untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan 

pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri peserta didik dan menjadi 

landasan belajar yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembelajaran yang baik akan 
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membentuk kemampuan intelektual, berfikir kritis dan munculnya kreatifitas serta 

perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman 

tertentu. 

2. Peserta Didik  

a. Pengertian Peserta Didik 

Dalam pendidikan peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi 

yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan 

tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. 

Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik 

sering disebut bahan mentah (Raw Material). Peserta didik merupakan salah satu 

komponen yang menjadi subjek dalam pembelajaran. Menurut Prawiradilaga 

(2008: 12) mengatakan bahwa peserta didik adalah siapa saja yang belajar mulai 

dari murid TK, SD sampai SMA, Mahasiswa, peserta pelatihan dilembaga 

pedidikan pemerintah atau swasta. 

Sedangkan menurut Djamarah (2011: 80),  siswa atau peserta didik adalah 

subjek utama pendidikan. Dialah yang belajar setiap saat, peserta didik belajar 

tidak harus selalu dengan guru dalam proses interaksi edukatif. Peserta didik bisa 

juga belajar mandiri tanpa harus menerima pelajaran dari guru disekolah. 

Selanjutnya menurut Hamalik (2010:7), peserta didik atau siswa merupakan 

komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam 

proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. 

Sadirman (2012:111), menambahkan tentang pengertian peserta didik 

bahwa “peserta didik  atau anak didik adalah suatu komponen manusiawi yang 
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menempati posisi sentral dalam belajar mengajar”. Sedangkan Desmita (2012:39) 

juga menambahkan bahwa, peserta didik dalam perspektif psikologi adalah 

individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik 

fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang 

tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan 

pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik adalah seseorang yang memiliki potensi dasar yang perlu dikembangka 

melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis baik pendidikan dilakukan di 

lingkungan keluarga, sekolah, maupun dilingkungan masyarakat dimana anak 

tersebut berda. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hadiyanto bahwa 

tugas pertama seorang guru adalah mengobseravasi minat dan mengklasifikasi 

kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Sebagai seorang pendidik, guru harus 

memahami dan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek yang terdapat 

dalam diri peserta didik untuk dapat dikembangkan sehingga tujuan pendidikan 

berkualitas dan tercapai dengan baik. 

b. Karakteristik Peserta Didik 

Sebagai manusia yang berpotensi maka di dalam diri peserta didik ada 

suatu daya yang dapat tumbuh dan berkembang di sepanjang usianya. Potensi 

peserta didik sebagai daya yang tersedia, sedangkan pendidikan sebagai alat yang 

ampuh untuk mengembangkan daya itu. Menurut Desmita (2012:40) bila peserta 

didik adalah sebagai komponen inti dalam kegiatan pendidikan, maka merekalah 

sebagai pokok persoalan dalam interaksi edukatif. Oleh karena itu 

mengembangkan berbagai potensi-potensi tersebut seorang pendidik terlebih 
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dahulu harus memahami karakteristik peserta didiknya dengan baik. Karakteristik 

yang harus dipahami tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1) Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas 

sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi khas yang dimilikinya 

ini perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf 

perkembangan yang optimal. 

2) Peserta didik adalah individu yang sedang berekembang. Artinya, peserta didik 

tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang 

ditunjukkan kepada diri sendiri maupun diarahkan pada penyesuaian dengan 

lingkungannya. 

3) Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan 

manusiawi. Sebagai individu yang sedang berkembang maka proses pemberian 

bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkatan perkembangannya. 

4) Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam 

perekembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang 

kearah kedewasaan. Disamping itu, dalam diri peserta didik juga terdapat 

kecenderungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain. 

Oleh karena itu, setahp demi setahap orang tua atau pendidik perlu 

memberikan kesempatan peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab 

sesuai dengan kepribadiannya sendiri. 

Sedangkan menurut Siti dkk (2009:80) peserta didik memiliki karakteristik 

tertentu yakni; 

1) Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung 

jawab pendidik (guru). 
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2) Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya sehingga 

menjadi tanggung jawab pendidik. 

3) Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secra 

terpadau yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelegensi, emosi, 

kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, latar belakang sosial, 

latar belakang biologis, serta perbedaan individual. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kakateristik peserta didik maka 

dapat disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik adalah seorang yang 

memilikipotensi fisik dan psikis yang dapat dikembangakan melalaui pendidikan, 

sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal. Mereka juag 

seorang individu yang memerlukan bimbingan dan perlakuan manusia. Oleh 

karena itu pendidikan dan orang tua berhak memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk belajar mandiri, tanggung jawab akan dirinya sendiri. 

3. Tunagrahita 

a. Pengertian Tunagrahita 

Peserta didik penyandang tunagrahita memiliki kemampuan yang kurang 

dalam akademik atau lebih lamban dari pada peserta didik normal, baik 

perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut peserta didik 

keterbelakangan mental. Peserta didik yang mengalami keterbelakangan mental 

(mental retarded) merupakan hambatan yang ditandai dengan intelegensi umum 

dibawah rata-rata dan kurangnya perilaku adaptif. Perilaku adaptif yang berkaitan 

dengan keterampilan hidup sehari-hari dan perilaku yang sesuai dalam situasi 

sosial digunakan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi peserta didik yang 

mengalami keterbelakangan mental. 
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Peserta didik penyandang tunagrahita adalah peserta didik yang memiliki 

keterbelakangan mental. Mental merupakan penggerak kecerdasan seseorang, 

penyandang  tunagrahita dikodratkan memiliki intelegensia rendah mulai dari 30-

69. Makin rendah tingkat intelegensinya, sehingga makin rendah pula daya 

nalarnya. Tunagrahita ringan memiliki tingkat intelegensi anatara 60-69, bisa di 

didik berbagai keterampilan, seperti membaca, mengenal huruf, dan uang, 

mengenal norma masyarakat, serta bersosisalisasi. Tunagrahita sedang bisa 

melakukan beberapa keterampilan hidup dan berkomunikasi. Namun tunagrahita 

berat, motorik halusnya tidak berkembang akibatnya tidak bisa melakukan 

berbagai pekerjaan dengan baik dan takut bertemu orang lain. Ketunagrahitaan 

bisa didapat karena faktor genetik, terinfeksi virus, kurang asupan gizi, atau 

pengaruh konsumsi Janis obat dalam dosis tertentu yang mengakibatkan kelainan 

pada syaraf-syaraf kecerdasannya di otak. Meskipun daya nalarnya tergolong 

rendah mereka memiliki kelebihan yang sangat khas yaitu selalu berperilaku jujur 

(Purwanti, 2012:28) 

Menurut Apriyanto (2013:21) peserta didik tunagrahita adalah peserta 

didik  yang secara signifikan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata peserta didik  

pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan 

lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki keterlambatan dalam segala bidang dan 

itu sifatnya permanen. Rentang memori mereka pendek terutama yang 

berhubungan dengan akademik, kurang dapat berpikir secara abstrak. 

Seseorang dikategorikan berkelainan mental dalam arti kurang atau 

tunagrahita, yaitu peserta didik yang diidentifikasi memiliki tingkat kecerdasan 

yang sedemikian rendaahnya (di bawah normal). Oleh sebab itu untuk meneliti 
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perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus, termasuk di 

dalamnya program pendidikan dan bimbingannya (Arifah, 2014:14). 

Berdasarkan pada pengertian tunagrahita di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tunagrahita adalah peserta didik yang secara nyata mengalami hambatan dan 

keterbelakangan perkembangan mental dan intelektual di bawah rata-rata. Oleh 

sebab itu mereka mengalami kesulitan dalam meyelesiakan tugas-tugasnya dan 

memerlukan pendidikan layanan khusus. Oleh karena itu dengan adanya 

pendidikan layanan khusus ataupun sekolah inklusi, mereka juga merasakan 

bagaimana mendapatkan pendidikan secara layak seperti peserta didik pada 

umumnya. Meskipun keampuan dalam berfikir abstrak atau menalar, kemampuan 

sosial dan lain sebagainya sangat kurang, namun tetap mereka layak mendapatkan 

pendidikan.  

b. Klasifikasi Tunagrahita 

Ada berbagai cara pandang dalam mengklasifikasikan peserta didik  

tunagrahita. Pengklasifikasian tunagrahita ini akan memudahkan guru dalam 

penyusunan program layanan pendidikan atau pembelajaran yang akan diberikan 

secara tepat. Pengklasifikasian peserta didik tunagrahita sangat penting dilakukan 

karena peserta didik tunagrahita memiliki perbedaan individual yang sangat 

bervariasi.  

Tingkat kecerdasan seseorang diukur melalui tes intelegensi yang hasilnya 

disebut IQ (Intelegensi Quitient). Tingkat kecerdasan yang digunakan di 

Indonesia saat ini sesuai dengan PP 71 Tahun 1991 adalah sebagai berikut: 

1) Tunagrahita ringan memiliki IQ 50-70 

2) Tunagrahita sedang memiliki IQ 30-50 
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3) Tunagrahita berat dan sangat berat IQ kurang dari 30 (Ine 2014:14). 

Menurut Apriyanto (2013:31), Pengklasifikasian peserta didik  tunagrahita 

berdasarkan keperluan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Educable merupakan, peserta didik pada kelompok ini masih mempunyai 

kemampuan dalam akademik setara dengan peserta didik regular pada kelas 5 

sekolah dasar. 

2) Trainable merupakan, mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, 

pertahanan diri, dan penyesuaian social sangat terbatas kemampuannya untuk 

mendapat pendidikan secara akademik. 

3) Custodia merupakan, dengan pemberian latihan yang terus menerus dan 

khusus. Dapat melatih peserta didik tentang dasar-dasar cara menolong diri 

sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. 

c. Karakteristik Tunagrahita 

1) Karakteristik Umum 

Menurut Apriyanto (2013:33) karakteristik peserta didik tunagrahita secara 

umum sebagai berikut:  

a) Kecerdasan 

Kapasitas belajar peserta didik keterbelakangan sangat terbatas. Terlebih 

lagi kapasitas mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan 

membeo (rote learning) dari pada dengan pengertian. Mereka juga memerlukan 

waktu yang lama untuk menyelesaikan tugasnya serta memiliki kesanggupan yang 

rendah dalam mengingat memerlukan jangka waktu yang lama. 

b) Sosial 
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Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memlihara dan memimpin 

dirinya sendiri. Pada saat masih kanak-kanak aktivitasnya harus selalu dibantu 

oleh orang lain, setelah dewasa kepentingan ekonominya sangat bergantung pada 

orang lain. Dalam berteman mereka cenderung memilih berteman dengan anak 

yang usianya lebih muda darinya, mereka juga mudah terjerumus ke dalam 

tingkah laku yang tidak baik. 

c) Fungsi mental lainnya 

Mereka mengalami kesukaran pemusatan perhatian, minatnya sedikit dan 

cepat beralih perhatian, pelupa, sukar membuat asosiasi-asosiasi, sukar membuat 

kreasi baru. Mereka juga cenderung menghindari dari hal berfikir. 

d) Pembelajaran Kepribadian 

Peserta didik tunagrahita tidak banyak yang mempunyai kepribadian 

secara dinamis, menawan, berwibawa, dan berpandangan luas. Kepribadian 

peserta didik tunagrahita pada umumnya mudah goyah. 

Ketunagrahitaan merupakan suatu kondisi yang dalam perkembangan 

kecerdasannya memiliki banyak hambatan, sehingga mereka sulit dalam mencapai 

tahap-tahap perkembangan yang optimal, menurut Astati (2011:29) ada beberapa 

karakteristik yang dapat dipelajari, sebagai berikut: 

a) Kecerdasan  

Kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal abstrak. 

Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo bukan dengan pengertian. 
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b) Sosial 

Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan 

memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak mereka harus dibantu terus menerus, 

disingkirkan dari bahaya, dan di awasi waktu bermain dengan anak lainnya. 

c) Fungsi Mental Lainnya 

Mengalami kesulitan dalam pemusatan perhatian, mudah lupa serta sukar 

dalam mengungkapkan kembali suatu ingatannya sendiri. Mereka lebih memilih 

menghindari hal-hal yang memerlukan daya berfikir. 

d) Kepribadian 

Mereka cenderung tidak percaya dengan kemampuannya dirinya sendiri, 

mereka juga selalu bergantung pada orang lain. Oleh sebab itu kepribadian  

mereka bisa dikatakan kurang mandiri. 

2) Karakteristik khusus 

Menurut Wardani, dkk (2010:36), mengemukakan bahwa 

karakteristik peserta didik tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya 

sebagai berikut: 

a) Karakteristik Tunagrahita Ringan   

Peserta didik yang tergolong penyandang tunagrahita ringan memang tidak 

dapat menyamai peserta didik normal namun mereka masih bisa belajar membaca, 

menulis, dan berhitung sederhana. kecerdasannya berkembang dengan kecepatan 

antara setengah dan tiga perempat kecepatan peserta didik normal dan berhenti 

pada usia muda. 

b) Karakteristik Tunagrahita Sedang 



20 
 
 

 
 

Peserta didik tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-

pelajaran akademik, namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus 

dirinya sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin, dapat dilatih 

berkawan, mengikuti kegiatan dan menghargai hak milik orang lain. Setelah 

dewasa kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal usia 6 tahun. 

c) Karakteristik Tunagrahita Berat 

Peserta didik penyandang tunagrahita berat sepanjang hidupnya akan 

selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat 

memelihara dirinya sendiri, mereka juga tidak dapat membedakan bahaya dan 

yang bukan berbahaya. Dalam berbicara atau berkomunikasi mereka hanya 

mengucapkan kata-kata atau tanda sederhana saja. Kecerdasannya walau berada 

pada usia dewasa berisar seperti anak normal usia 4 tahun. 

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa 

peserta didik penyandang tunagrahita itu memiliki kekurangan dalam kemampuan 

untuk memahami yang bersifat abstrak. Pada tingkat tunagrahita tertentu mereka 

juga bisa belajar akademik secara sederhana, untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan mereka juga masih membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu  

mereka masih perlu pengawasan dalam bergaul karena mereka mudah terperosok 

kedalam tingkah laku yang kurang baik. 

4. Pembelajaran Tematik  

a. Hakikat pembelajaran tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik (Poerwadarminta, 2014:101). 
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Menurut Majid (2014:85), mengatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan 

suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa 

aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaran. Dengan 

adanya pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. 

Sedangkan menurut Trianto (2012:56), mengatakan bahwa  pembelajaran 

terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, 

baik secara individu maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan 

konsep serta prinsip kelimuan secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran 

terpadu akan terjadi apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi tema 

menjadi pengendali di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan berpartisipasi di 

dalam eksplorasi tema atau peristiwa tersebut peserta didik belajar sekaligus 

proses dan isi beberapa mata pelajaran secara serempak. 

Bedasarakan definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahawa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema 

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

Pembelajaran tematik menyediakan keluasaan dan kedalaman implementasi 

kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada peserta didik untuk 

memunculkan dinamika dalam proses pembelajaran serta memfasilitasi peserta 

didik untuk secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan 

memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara ilmiah tentang lingkungan 

di sekitar mereka. 
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b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid (2014:89), pembelajaran tematik memiliki beberapa 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  

1) Berpusat pada peserta didik 

2) Memberikan pengalaman langsung 

3) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

4) Bersifat fleksibel 

5) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik menurut Hesty (2008:90), 

sebagai berikut: 

1) Holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran tematik terpadu di amati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran 

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. 

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

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki peserta 

didik. 

3) Otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi 

otentik. 

4) Aktif, artinya peserta didik perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses penilaian. 

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang dapat membantu peserta didik 

dalam proses belajar karena peserta didik dianggap sebagai subjek utama dalam 

pembelajaran. Selain itu, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif 
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sehingga peserta didik tidak jenuh dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik 

pembelajaran tematik tidak menyulitkan peserta didik karena sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

c. Manfaat Pembelajaran Tematik  

Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri (2014: 224-225) mengemukakan 

bahwa, manfaat pembelajaran terpadu terdiri dari : 

1) Terciptanya suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

2)  Menggunakan kelompok kerja sama dan strategi pemecahan konflik yang 

mendorong peserta didik untuk memecahkan masalah.  

3) Mengoptimalkan lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah otak.  

4) Peserta didik secara cepat dan tepat waktu dalam memproses informasi yang 

sudah ada maupun baru serta membantu peserta didik mengembangkan 

pengetahuan secara siap.  

5) Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung 

oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari.  

6) Guru dapat memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip 

pembelajaran tuntas bagi peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan 

menuntaskan program belajar. 

7) Program pembelajaran yang bersifat ranah otak memungkinkan guru untuk 

mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara penilaian. 

Menurut Tim Puskur (Daryanto, 2014: 33-34) menjelaskan bahwa ada 

beberapa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran tematik, yaitu : (1) Materi-

materi yang tertuang dari beberapa mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna dan utuh, (2) peserta didik mudah 
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memusatkan perhatian karena beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema 

yang sama, (3) peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi beberapa mata pelajaran dalam tema yang sama, (4) 

pembelajaran tematik melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat 

hubungan beberapa mata pelajaran, sehingga mampu memperoleh informasi 

dengan cara yang sesuai dengan daya pikirnya, (5) menghemat waktu karena 

beberapa mata pelajaran disajikan secara terpadu. 

d. Perencanaan Pembelajaran Tematik 

Pelaksanaan pembelajaran tematik untuk anak usia kelas rendah SD/MI, 

pada dasarnya sama seperti pelaksanaan pembelajaran umumnya. Trianto (2013: 

323), mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu 

dilakukan beberapa hal meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan 

pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaring tema, pengembangan silabus, 

dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal itu senada dengan 

pendapat Daryanto (2014: 13) yang menjelaskan bahwa dalam persiapan 

pembelajaran tematik, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuat pemetaan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dalam tema, setelah itu 

menetapkan jaringan tema, menyususn silabus dan juga rencana pelaksanaan 

pembelajaran.  

Senada dengan pendapat di atas, Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri 

(2014: 212-213), menjelaskan tentang tata cara dalam merancang pemetaan 

kompetensi dasar, pengembangan jaring tema, pengembangan silabus, dan 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu sebagai berikut :  

1) Pemetaan Kompetensi Dasar ke dalam Indikator  
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Pertama, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap 

mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam kegiatan ini perlu memperhatikan hal-

hal berikut : (1) indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, 

(2) indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, (3) 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diamati. 

Kedua, menetukan tema yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (1) 

mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam 

masing-masing mata pelajaran , dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai, 

(2) menetapkan terlebih dahulu tematema pengikat keterpaduan. Sebelum 

menetapkan tema tersebut, guru bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai 

dengan minat dan kebutuhan anak. Selain itu, dalam menetapkan tema perlu 

memperhatikan beberapa prinsip yakni memperhatikan lingkungan yang terdekat 

dengan peserta didik, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang sederhana 

menuju yang kompleks, dari yang konkret ke abstrak, tema yang dipilih harus 

memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri peserta didik, dan ruang 

lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik, termasuk 

minat, kebutuhan, dan kemampuannya. 

Ketiga, melakukan identifikasi dan analisis standar kompetensi, 

kompetensi dasar,dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga semua 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. 

2) Menetapkan Jaring Tema 

Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat keterkaitan antara tema, 

kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Selain itu, jaringan 

tema juga dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Menurut 
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Martiyono (182: TT), jaring tema adalah hubungan kompetensi dasar dan 

indikator dengan tema pemersatu.caranya adalah menghubungkan kompetensi 

dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Daryanto (2014: 15) menjelaskan 

bahwa jaring tema adalah pola hubungan antara tema tertentu dengan sub-sub 

pokok bahasan yang diambil dari berbagai bidang studi terkait . Dengan 

menggunakan jaring tema, diharapkan peserta didik dapat memahami satu tema 

tertentu dalam beberapa mata pelajaran. Selain itu, jaring tema juga mengajarkan 

peserta didik agar mampu berpikir secara integratif dan holistik. 

Pembuatan jaring tema dilakukan dengan cara menggabungkan 

kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaring tema 

tersebut akan terlihat kaitannya dengan tema ini dapat dikembangkan sesuai 

dengan alokasi waktu yang tersedia untuk setiap tema (Daryanto, 2014: 17). 

3) Penyusunan Silabus 

Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya 

dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat/sumber, dan 

penilaian. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah menjelaskan bahwa silabus sebagai 

acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran, atau tema pelajaran, 

SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Dalam pelaksanaannya, 

pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau 

berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), 

dan Dinas Pendidikan. 

4) Penyusunan Rencana Pembelajaran 

Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar 

peserta didik yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen 

rencana pembelajaran tematik meliputi: (1) identitas mata pelajaran (nama mata 

pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu/banyaknya jam 

pertemuan yang dialokasikan); (2) kompetensi dasar dan indikator yang akan 

dilaksanakan; (3) materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari peserta 

didik dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator; (4) strategi 

pembelajaran berisi kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan 

peserta didik dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar 

untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator . Kegiatan ini tertuang dalam 

kegiatan awal, inti dan penutup; (5) alat dan media yang digunakan untuk 

memperlancar pencapaian kompetensi dasar; (6) penilaian dan tindak lanjut 

(prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar 

peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian). 

Selain pendapat di atas, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran juga menjelaskan bahwa untuk 

memperkuat pendekatan tematik dan saintifik disarankan untuk menerapkan 

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inqury learning). Selain itu, 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum bagian 

pedoman umum pembelajaran terkait cara menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yaitu : 
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a) Mengkaji silabus yaitu silabus yang telah disusun 
Menurut Trianto (2012: 96), silabus adalah rencana pembelajaran pada 

suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar. 

b) Mengidentifikasi materi pembelajaran yang mempertimbangkan potensi 

peserta didik misalnya relevan dengan karakteristik daerah, tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 

Selain itu, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, dan juga 

keluasan materi pembelajaran. 
c) Menentukan tujuan yang mengacu pada indikator dan mengandung empat 

unsur yakni audience (peserta didik), behavior (kemampuan), Condition 

(kondisi pembelajaran), dan degree (tingkat kemampuan). 
d) Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memuat langkah pendahuluan, 

inti, dan penutup. Dalam kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian 

dari lima kegiatan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan. 
e) Penjabaran jenis penilaian yang mencantumkan berbagai bentuk tes dan nontes 

seperti bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, 

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/ atau produk. 
f) Menetukan alokasi waktu. 
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g) Menentukan sumber belajar sebagai rujukan yang digunakan dalam 

pembelajaran berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta 

lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 
e. Jenis Penilaian dalam Pembelajaran Tematik 

Daryanto (111-112: 2014) mengemukakan bahwa penilaian adalah 

rangkaian untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses 

dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap 

pendekatan ilmiah (scientific approach), karena dalam hal ini menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, 

menalar, mencoba, sekaligus membangun jejaring. 

M. Hosnan (387-388: 2014) menjelaskan bahwa sinonim dari autentik 

yakni asli, nyata, valid, atau reliable. Penilaian autentik adalah pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, 

keterampilan dan pengetahuan. Selain itu, untuk menyesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan diukur, penilaian autentik dapat digunakan untuk menilai 

proses belajar peserta didik pada situasi dunia nyata atau konteks yang membawa 

peserta didik berhadapan langsung dengan masalahmasalah yang memerlukan 

beberapa macam cara pemecahan. Penilaian autentik memfasilitasi peserta didik 

agar tidak mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh 

dalam pelajaran melainkan juga dapat menerapkan kecakapan dan pengetahuan 

tersebut pada situasi kehidupan nyata. 
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Senada dengan pendapat di atas, Abidin (Ahmad Yani, 146: 2013) 

mengemukakan bahwa penilaian autentik adalah mengukur, memonitor, dan 

menilai semua aspek belajar yang meliputi domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor, baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran, 

maupun berupa perubahan dan perkembangan aktifitas, dan perolehan belajar 

selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Beberapa kompetensi dan kemajuan belajar peserta didik tidak mampu 

diungkap hanya dengan menggunakan tes. Penilaian dalam pendekatan saintifik 

memiliki kesamaam dengan jenis penilaian dalam pembelajaran tematik. Trianto 

(2013: 261) menjelaskan bahwa penilaian dalam pembelajaran tematik dilakukan 

berdasarkan kegiatan belajar mengajar dengan cara pengumpulan kerja peserta 

didik (portofolio), hasil karya (product), penugasan (project), kinerja 

(peformance) dan tes tertulis. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penilaian autentik merupakan proses evaluasi untuk mengukur kinerja, prestasi, 

motivasi, dan sikap-sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam 

pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menilai kemampuan peserta didik dalam 

konteks dunia nyata. Jadi, penilaian autentik merupakan sebuah instrumen yang 

memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil 

penelitian, karya ilmiyah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai 

perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam skripsi ini penulis akan 
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mendikripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penulis 

antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan  

No Penelitian Terdahulu Perbedaan  Persamaan Temuan 

1  Ifa Arifah (2014) 

dalam penelitiannya  

tentang “Pelaksanaan 

Pembelajaran Bagi 

Peserta didik 

Tunagrahita di Kelas 5 

SD Gunungdani, 

Pengasih, Kulon 

Progo” menyimpulkan 

bahwa pelayanan 

pendidikan yang 

diberikan guru kepada 

peserta didik 

tunagrahita sangat 

baik dan mempunyai 

potensi tinggi untuk 

meningkatakan 

perkembangan peserta 

didik tunagrahita 

dengan cara 

menyederhanakan 

materi pembelajaran, 

menggunakan media 

menarik dan konkrit. 

  

a. Tempat 

penelitian yang 

dilakukan 

berbeda 

b. Tingkatan 

pendidikan yang 

di teliti berbeda 

c. Kurikulum yang 

diterapkan di 

sekolah berbeda  

d. Materi 

pembelajarannya 

juga berbeda. 

e. Penelitian di 

sekolah inklusi 

a. Meneliti 

pelaksanaan 

pembelajaran 

pada peserta 

didik tunagrahita 

b. Pendekatan 

kualitatif  

c. Jenis penelitian 

deskriptif. 

Hasil dari penelitian 

menyebutkan bahwa 

pelaksanaan 

pembelajaran di SD 

Gunungdani, dapat 

dikatakan baik karena  

guru memberikan 

layanan pendidikan bagi 

peserta didik 

penyandang tunagrahita 

sesuai dengan 

kebutuhan peserta 

didik. Komponen dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran meliputi 

materi yang 

disederhanakan, 

penggunaan media 

konkrit, waktu 

pelaksanaan 

pembelajaran, serta 

pemilihan strategi 

pembelajaran yang yang 

sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik 

tunagrahita. 

 

 2 Izza El Maylia (2010) 

dalam penelitiannya 

tentang “Analisis 

Pembelajaran Siswa 

tunagrahita Ringan 

Kelas 6 di SDLB 

Putra Jaya Malang” 

a. Tempat 

penelitian 

berbeda 

b. Jenjang 

pendidikan 

berbeda yaitu 

berda di kelas 

tinggi  

a. Meneliti 

pelaksanaan 

pembelajaran 

pada peserta 

didik 

tunagrahita 

b. Pendekatan 

kualitatif  

”. Hasil dari penelitian 

ini dijelaskan bahwa 

proses pelaksanaan  

pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik, 

metode dan media yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan materi yang di 
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c. Kurikulum yang 

diterapkan 

berbeda 

c. Jenis penelitian 

deskriptif. 

d. Tempat 

penelitian di 

SDLB  

ajarkan. Selama proses 

pembelajaran 

matematika terdapat 

kendala meliputi 

semangat belajar siswa, 

mood dan daya ingat. 

Dari kendala tersebut 

muncul upaya guru 

dalam mengatasi 

kendala yang dihadapi 

selama proses 

pembelajaran yaitu 

dengan memotivasi 

siswa atau 

memperbolehkan siswa 

yang selesai 

mengerjakan tugas 

untuk beramain, 

bimbingan yang intensif 

memberikan motivasi, 

mengajak rekreasi atau 

jalan-jalan melakukan 

penyesuaian dengan 

siswa, dan melakukan 

pengulangan terhadap 

materi yang telah di 

ajarkan.  

 

3 Ine Putri Rachmayanti 

(2010) dam 

penelitiannya tentang 

“Analisis Pelaksanaan 

Pembelajaran Siswa 

Tunagrahita Kelas 2 

SDN Bedali Lawang” 

a. Tempat 

penelitian yang 

dilakukan 

berbeda 

b. Tingkatan 

pendidikan yang 

di teliti berbeda 

berada pada 

kelas 2 

c. Kurikulum yang 

diterapkan di 

sekolah berbeda  

d. Materi 

pembelajarannya 

a. Meneliti 

pelaksanaan 

pembelajaran 

pada peserta 

didik 

tunagrahita 

b. Pendekatan 

kualitatif  

c. Jenis penelitian 

deskriptif. 

“Hasil penelitian bahwa 

proses pelaksanaan 

pembelajaran 

perencanaan yang 

terdiri dari tujuan, 

materi disesuaikan 

dengan siswa regular, 

dan media, metode yang 

digunakan adalah 

metode ceramah dan 

tanya jawab dan 

penugasan. Guru dalam 

mengelola kelas sangat 

kurang, sehingga 
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juga berbeda. 

e. Penelitian di 

sekolah inklusi 

pelaksanaan 

pembelajaran tidak 

kondusif. Serta terdapat 

faktor penghambat yaitu 

kurangnya tenaga 

pendidik disekolah atau 

bisa disebut GPK  dan 

kurangnya sarana 

prasarana pendukung di 

sekolah yang membuat 

pelaksananaan 

pembelajaran kurang 

efektif dan kondusif. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kebutuhan akan pendidikan bukan hanya milik siswa normal, tapi juga 

siswa dengan kebutuhan khusus, salah satunya adalah penyandang tunagrahita. 

Penyandang tunagrahita adalah mereka dengan hambatan dibidang mental dan 

intelektual. Walaupun memiliki hambatan dibidang intelektual para penyandang 

tunagrahita tetap memiliki kebutuhan yang sama dengan orang normal, termasuk 

Peserta Didik Tunagrahita 

Peserta Didik dengan hambatan 

mental dan intelektual 

 

Layanan Pendidikan bagi 

peserta didik  tunagrahita  

 

Analisis pelaksanaan 

pembelajaran siswa 

tunagrahita 

 

Perencanaan pembelajaran 

bagi peserta didik 

tunagrahita 

 

Pelaksanaan pembelajaran 

bagi peserta didik  

tunagrahita 

 

Evaluasi pembelajaran 

bagi peserta didik  

tunagrahita 

 

Pembelajaran yang fungsional, efektif, efisian serta bervariasi 

sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara 

optimal dan agar dapat hidup secara mandiri di masyarakat 
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mendapatkan pembelajaran . Pembelajaran bagi tunagrahita pada dasarnya sama 

dengan pembelajaran pada umumnya. Akan tetapi dengan hambatan intelektual 

yang disandangnya, mereka memerlukan penanganan yang lebih. Pembelajaran 

pada tunagrahita didasarkan pada kemampuan, masalah, dan kebutuhan yang 

dialaminya. Rencana, sistem, maupun kurikulum pembelajaran juga disesuaikan 

dengan kemampuan peserta didik bukan sebaliknya.  

Pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita tidak semudah pelaksanaan 

pembelajaran bagi siswa normal. Pembelajaran bagi tunagrahita walaupun pada 

prinsipnya sama dengan pembelajaran umum, tapi ada prinsip-prinsip khusus, 

pendekatan khusus, maupun pembelajaran yang dilakukan secara individual agar 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran bagi tunagrahita 

dapat dilaksanakan disekolah-sekolah khusus, maupun sekolah inklusi. 

Salah satu sekolah yang khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus 

yang berada di Blimbing, Kota Malang didalamnya terdapat peserta didik 

penyandang tunagrahita. pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita di SDLB 

Sumber Dharma Malang telah dilaksanakan dengan baik. Walaupun ada kendala 

dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dengan demikian dibutuhkan upaya lebih 

lanjut apakah pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita telah sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perlu diadakan 

identifikasi hambatan-hambatan yang ada selama pelaksanaan pembelajaran bagi 

tunagrahita, sehingga dapat dicari upaya untuk menangani hambatan-hambatan 

tersebut. 

 




