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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan yang penting dalam kemajuan manusia. 

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu gigih dalam menuntut ilmu seperti 

yang diperintahkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist. Kegiatan 

pendidikan pada dasarnya selalu terkait dua belah pihak, yaitu: pendidik dan 

peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, pendidik memiliki peran utama 

dalam menentukan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Yakni 

memberikan pengetahuan (cognitive), sikap dan nilai (affektif) dan 

keterampilan (psikomotor) dengan kata lain tugas dan peran pendidik yang 

utama terletak dibidang pengajaran. Allah berfirman dalam Surat Al A’laq ayat 

1-5:  

ْنَساَن ِهْن َعلَق  1اْقَزْأ بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق ) 3( اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم )2) ( َخلََق اْْلِ  

ْنَساَن َها لَْن يَْعلَْن )4الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن ) 5( َعلََّن اْْلِ  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq, 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Pemurah, 

Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.(Q.S Al  

A1aq/96 : 1-5). 

 

Sejak awal kehadirannya, Islam telah memberikan perhatian yang 

sangat besar terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Hal ini 

antara lain dapat dilihat pada apa yang ditegaskan dalam Al Qur‟an, dan pada 

                                                           
1
 Kementerian Agama RI, Al Qur‟an dan Tafsirnya, (Semarang:CV.Wicaksana, 1993),jilid.10, 

hlm.747 
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apa yang secara empiris dapat dalam sejarah. Secara normatif-teologis, sumber 

ajaran Al Qur‟an dan As Sunnah yang diakui sebagai pedoman yang dapat 

menjamin keselamatan hidup di dunia dan akhirat, amat memberikan perhatian 

yang besar terhadap pendidikan. Demikian pula secara historis empiris, umat 

islam telah memainkan peran yang sangat signifikan dan menentukan dalam 

bidang pendidikan yang hasilnya hingga saat ini masih dapat dirasakan. Al 

Qur‟an memandang pendidikan sebagai sarana yang sangat strategis dan 

ampuh dalam mengangkat harkat dan martabat manusia dari keterpurukan 

sebagaimana dijumpai di abad Jahiliyah. Hal ini dapat dipahami karena dengan 

pendidikan seseorang akan memiliki bekal untuk memasuki lapangan kerja, 

mendapatkan berbagai kesempatan dan peluang yang menjanjikan masa depan, 

penuh percaya diri, dan tidak mudah diperalat. Sejalan dengan hal itu, Al 

Qur‟an menegaskan tentang pentingnya tanggungjawab intelektual dalam 

melakukan berbagai kegiatan. Dalam kaitan ini, Al Qur‟an selain mengajarkan 

manusia untuk belajar dalam arti seluas-luasnya hingga akhir hayat, 

mengharuskan seseorang agar bekerja dengan dukungan ilmu pengetahuan, 

keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pekerjaan yang dilakukan tanpa 

dukungan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dianggap tidak sah, 

bahkan akan mendatangkan kehancuran. 

Salah satu sistem yang dapat diterapkan yakni siswa belajar dengan 

“melakukan”. Selama proses “melakukan” tersebut mereka akan memahami 

dengan lebih baik dan menjadi lebih antusias di kelas. Menurut Sutirjo dan 

Mamik, dalam proses pembelajaran perlu memadukan antara satu mata 
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pelajaran dengan mata pelajaran lain dalam satu tema.
2
 Alasan pertama yang 

mendasari hal ini adalah karena latar belakang empiris. Kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari tidak satupun fenomena alam yang terjadi secara terpisah 

atau berdiri sendiri, namun justru bersifat kompleks dan terpadu. Alasan kedua, 

yaitu tuntutan dan perkembangan iptek yang begitu pesat dan kompleks, secara 

ilmiah membutuhkan penyikapan secara realistis. Dengan demikian, 

peningkatan kualitas pembelajaran dan bahan ajar di sekolah harus diperkaya 

dengan kenyataan hidup dan tuntutan zaman.
3
  

Agar proses pembelajaran dapat mengakomodasikan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang begitu kompleks 

dalam masyarakat, maka dapat diterapkan pembelajaran Tematik. Mengingat, 

dengan pembelajaran Tematik siswa tidak terpisah dengan kehidupan nyata 

dan tidak „gagap‟ dalam menghadapi perkembangan zaman. Pembelajaran 

Tematik akan menciptakan sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong 

keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran, dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Pembelajaran Tematik yakni kegiatan mengajar dengan 

memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Dalam 

kurikulum 2004, pembelajaran Tematik dapat diartikan sebagai pemaduan 

materi pelajaran dalam satu tema. Dengan demikian, proses pembelajarannya 

mengelola pembelajaran yang mengintegrasikan materi dari beberapa mata 

                                                           
2
Sutirjo dan Sri Istuti Mamik.  Tematik: Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum 2004. (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2005). 

3 Resmini, Novi, dkk, Penentuan Unit Tema Dalam Pembelajaran Terpadu, IKPI Malang. 1996 
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pelajaran dalam satu topik pembelajaran atau satu tema.
4
 Peserta didik yang 

berada pada sekolah dasar kelas satu, dua, dan tiga berada pada rentangan usia 

dini, Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan kecerdasan seperti IQ, 

EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada umumnya tingkat 

perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik) 

serta mampu memahami hubungan antara konsep secara sederhana. Proses 

pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman 

yang dialami secara langsung. 

Pendidikan adalah suatu bidang kehidupan yang selalu mengalami 

perubahan. Para guru dan pemangku kebijakan pendidikan dasar merasa 

tercengang dengan diberlakukan kurikulum 2013 yang sekarang disebut 

dengan Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah. Ibarat orang yang 

sedang berkendara, mereka sedang enak-enaknya berkendara, namun mereka 

harus berganti kendaraan dan berganti jalan yang harus dilalui. Pada kurikulum 

KTSP 2006, pembalajaran di SD/MI di kelas rendah adalah pembelajaran 

tematik dan pada kelas atas (kelas IV, V, VI) berdasarkan mapel. Namun pada 

kurikulum sekarang ini semua pembelajaran di SD/MI dari kelas I samapai 

dengan kelas VI semuanya adalah pembelajaran tematik. Hal ini tentu 

menimbulkan permasalahan-permasalahan yang komplek. Permasalahan ini 

muncul disebabkan beberapa faktor, baik dari faktor guru maupun dari faktor 

diluar guru. Dari factor guru muncul permasalahan bahwa guru telah terbiasa 

mengajar pelajaran secara terpisah antar mapel. Ada pula sekolah/madrasah 

                                                           
4 Time pengembangan PGSD, Pembelajaran Terpadu Dii Dan Sii Pendidikan Dasar. 

Ditjen dikti, bagian proyek pengembangan pendidikan guru sekolah dasar, Jakarta, 1997: 54) 
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yang menerapkan guru mapel. permasalahan lain adalah bahwa guru masih 

meraba-raba tentang pembelajaran tematik ini. Sedangkan faktor di luar guru 

adalah ketersediaan sarana pembelajaran dan sumber belajar yang ada. Dari 

faktor siswa juga muncul permasalahan yaitu siswa di kelas 3 menerima 

pembelajaran dengan kurikulum lama dan pada kelas 4 akan menerima 

pembelajaran dengan kurikulum baru. Permasalahan-permasalahan ini tentu 

diperlukan solusi sehingga kegiatan pembelajaran tematik dapat dilaksanakan 

sesuai dengan harapan. Kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan 

didunia pendidikan harus bernar-benar bijaksana. 

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak para guru SD menjadi 

bingung setelah dicanangkannya pembelajaran tematik yang harus 

dilaksanakan dikelas. Begitu pula sang kepala sekolah menghadapi dilema 

dalam memutuskan apakah perlu pembelajaran tematik dilaksanakan dikelas. 

Baik para guru ataupun kepala sekolah belum memahami pembelajaran 

tematik. Disisi lain padahal sang guru terbiasa mengajar dengan pembelajaran 

yang bersifat Fragmented, pembelajaran yang memberikan pelajaran secara 

terpisah-pisah untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan di SD/MI.  

Berdasarkan pernyataan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti 

tentang “Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di MI Firrochman 

Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan? 

2. Aspek-aspek apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pelaksanaan manajemen pembelajaran tematik di MI Firrochman 

Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan? 

3. Bagaimana optimalisasi aspek pendukung dan minimalisasi aspek 

penghambat pelaksanaan manajemen pembelajaran tematik di MI 

Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Manajemen Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan   

2. Untuk mengetahui Aspek-aspek apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat pelaksanaan manajemen pembelajaran tematik di MI 

Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan  

3. Untuk mengetahui optimalisasi aspek pendukung dan minimalisasi aspek 

penghambat pelaksanaan manajemen pembelajaran tematik di MI 

Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaatyang 

berarti bagi peserta didik, guru, dan sekolah sebagai suatu system pendidikan 

yang mendukung peningkatan proses belajar dan mengajar peserta didik. 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah khazanah keilmuwan para pembaca khususnya 

mengenai Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. Kradenan Sebagai bahan 

dan pertimbangan atau acuan bagi para peneliti lebih lanjut terhadap 

Aspek-aspek apa saja yang dapat mengefektifkan manajemen pelaksanaan 

pembelajaran tematik di MI Firrochman Gluntungan Desa Banjarsari Kec. 

Kradenan  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai masukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan model 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

b. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

E.  Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
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digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiyah.
5
 Sejalan dengan 

definisi tersebut, bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengatahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung pada 

pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-

orang  tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
6
 Penggunaan 

penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan dengan 

kenyataan ganda. 

2. Pendekatan ini mengajarkan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan subjek peneliti. 

3. Pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman bersama terhadap pola-pola yang dihadapi.
7
  

2. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Studi Kasus Pendekatan dalam pandangan Studi Kasus berusaha memahami 

arti peristiwa dan kait-kaitanya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi 

tertentu.  

  Penelitian dengan pendekatan studi kasus tidak berasumsi 

mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang di teliti. Yang 

ditekankan hanyalah aspek subyektif dari perilaku orang. Sehingga penelitian 

                                                           
5
 Ahmad, Beni, Saebani, Metode Penelitian.  (CV Pustaka Setia: Bandung, 2008) hlm.122 

6
 Moleong, Lexy, J, Metodologi Penelitian Kualitatif . (Remaja Rosdakarya: Bandung, 

2003), hlm.3 
7 Ibid, hlm.5 
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ini berusaha untuk masuk kedalam dunia subyek dan akhirnya dapat 

mengetahui bagaimana peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. 
8
  

  Dalampenelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus  karena 

penelitian ini berusaha untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses 

pembelajaran tematik di MI Firrochman Gluntungan, Desa Banjarsari Kec. 

Kradenan. 

3. Fokus Penelitian  

   Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan 

focus. Spradley dalam buku Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, 

Kualitatif R&D (karangan Sugiyono), mengatakan bahwa “a focused rever 

single cultural domain or a few related domains”maksudnya yaitu bahwa 

focus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait 

darisituasi sosial.
9
 Jadi yang menjadi focus penelitian yang perlu peneliti 

paparkan adalah : Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman Gluntungan, Desa Banjarsari Kec. Kradenan, terutama kelas I, II 

dan III. 

4.  Data dan Sumber Data Penelitian 

  Metode penentua subyek dalam penelitian ini adalah usaha penentuan 

sumber data artinya darimana data penelitian diperoleh. Jadi subyek yan 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber yang memberikan keterangan 

penelitian atau data. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang akan menjadi 

sumber data atau subyek dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
8 Moleong, Lexy, J, Metodologi Penelitian Kualitatif . (Remaja Rosdakarya: Bandung, 

2013), hlm.17 

9
 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.286 
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a. Sumber Primer 

  Sumber merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada peneliti.
10

 Dalam hal ini yang menjadi sumber primer dalam 

penelitian tentang Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman Gluntungan, Desa Banjarsari Kec. Kradenan yaitu:  

1) Kepala Madrasah MI Firrochman 

2) Guru MI Firrochman 

3) Peserta didik MI Firrochman 

b. Sumber Skunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak lansung memberikan data 

kepada peneliti.
11

 Maksudnya data bisa diperolrh melalui orang lain atau 

melalui dokumen, buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Jadi sumber 

skunder merupakan data pendukung sumber primer. 

5. Teknik  Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Metode observasi yang dilakukan adalah metode observasi partisipasi, 

yaitu bekerja berdasarkan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperolehnya 

melalui observasi.
12

 Dan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek selama data itu 

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku 

tanpa gangguan.
13

  

                                                           
10

 Ibid, hlm.308 
11

 Ibid, hlm.309 
12

 Ahmad, Beni, Saebani, Metode Penelitian.  (CV Pustaka Setia: Bandung, 2008) 

hlm.186 
13

 Moleong, Lexy, J, Metodologi Penelitian Kualitatif . (Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 2004), hlm.117 
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Didalam observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan dan ikut serta 

dalam kegiatan belajar mengajar di MI Firrochman Gluntungan, Desa 

Banjarsari Kec. Kradenan. Metode observasi digunakan untuk memperoleh 

data yang berkaitan dengan aktifitas kegiatan pembelajaran siswa serta 

pelaksanaan manajemen pembelajaran tematik di MI Firrochman Gluntungan, 

Desa Banjarsari Kec. Kradenan  

2. Wawancara/ Interview 

Metode wawancara merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan yang sistematis kepada responden dan kegiatannya dilakukan 

secara lisan.
14

 Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data secara langsung dari objek penelitian tentang pelaksanaan 

manajemen pembelajaran tematik di MI Firrochman Gluntungan dengan 

mengajukan pertanyaan kepada kepala sekolah, Guru kelas 1, 2, 3 serta siswa  

di MI Firrochman Gluntungan.   

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel 

yang berupa bahan tertulis ataupun Film, cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dokumentasi dan termasuk 

buku-buku yang berhubungan dengannya.
15

 Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data tentang  RPP, Kurikulum 

                                                                                                                                                               
 

14
 Brannen, Julia. (2005). Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Pustaka 

Pelajar Offset: Yogyakarta,2005) hlm.27 
15

 Furchan Arif (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. (Usaha Nasional: 

Surabaya-Indonesia.,1992),hlm.50 
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dan Silabus. Instrumen yang digunakan yaitu berupa sumber dokumentasi yang 

berisi tentang data RPP, Kurikulum dan Silabus. 

6. Teknik  Keabsahan Data 

Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Maka untuk 

mendapatkan data yang valid perlu teknik pemeriksaan. Ada beberapa teknik 

yang bisa digunakan diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triagulasi, pengecekan sejawat, kecukupan resensi, kajian, kasus 

negative, pengecekan anggota, uraian rincian, audit kebergantungan dan audit 

kepastian.
16

  

Untuk menyusun obyektivitas dan validasi data yang terkumpul dalam 

suatu penelitian kualitatif, diperlukan adanya langkah uji keabsahan data 

dengan menggunakan teknik yang ilmiyah dan sesuai. Dalam penelitian ini, 

teknik pemeriksaan data yang penulis gunakan adalah Triagulasi yang artinya 

teknik uji keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
17

  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan 

melalui triagulasi, sumber, dalam arti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

berbeda. Dalam metode kualitatif yang dapat dipakai adalah: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawanacara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

                                                           
16 Moleong, Lexy, J, Op.Cit. hlm.175 
17 Ibid, hlm.178 
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3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuai dokumen yang 

berkaitan.
18

   

7. Teknik Analisis Data  

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasinya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
19

 

Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang 

merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan 

hipotesis.
20

 Seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha  untuk 

memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. 

Teknik analisis data adalah proses mengordinasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

ditelaah. Langkah berikutnya adalah mengadakan redukasi data, kemudian 

menyusunnya dalam satuan-satuan dikategorisasikan, kemudian mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data yang penulis gunakan adalah analisis interaktif. 

Adapun tahapan-tahapan analisis tersebut adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemasaran, pemusatan 

perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang 

                                                           
18 Ibid, hlm.178 
19 Ibid, hlm.103 
20 Ibid, hlm.103 
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muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Dalam hal ini, penulis membuat 

catatn lapangan kemudian apabila catatan lapangan itu terkumpul, maka 

penulisan memilih diantaranya catatan-catatan itu, serta cerita-cerita apa yang 

sedang berkembang. 

2. Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah menguji data 

secara jelas dan singkat. Dalam hal ini, data hasil kegiatan reduksi kemudian 

disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti pada sekolah yang menjadi 

lokasi penelitian. Dengan demikian penyajian data secara singkat dan jelas 

dimungkinkan dapat memudahkan memahami gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari aspek-aspek yang diteliti. Penyajian data yaitu 

deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan 

penarikan dan pengambilan tindakan.
21

  

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah akhir yang ditempuh setelah menganalisis data adalah 

melakukan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 

dimaksud dalam tahapan ini adalah memaknai terhadap data yang telah 

terkumpul. Kesimpulan perlu dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan 

mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti, 

karena memerlukan intisari dari data hasil penelitian. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara bertahap, pertama dirumuskan 

kesimpulan sementara, akan tetapi dengan bertambahnya data perlu dilakukan 

verifikasi data. Kegiatan verifikasi data dilakukan dengan cara meminta 

                                                           
 21 Formen, Ali (2005). Berfikir Kualitatif, Makalah Disajikan Dalam Pelatihan Skripsi 

Mahasiswa Tarbiyah. (STAIN Surakarta: Surakarta,2005), hlm.11 
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pertimbangan dari pihak-pihak yang berkompeten. Kedua kegiatan ini 

dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh kesimpulan akhir. Jadi 

kesimpulan harus senantiasa diverifikasikan selama penelitian berlangsung. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan  merupakan kerangka penelitian yang memberikan 

petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan tesis ini. Untuk itu , penulis membagi menjadi tiga bagian utama, 

yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian awal 

Pada bagian awal meliputi halaman sampul , halaman judul, 

halaman pernyataan keaslian tulisan, berita acara kelulusan dari 

penguji, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, 

kata pengantar serta daftar isi. 

2. Bagian isi  

Bab Satu, Pendahuluan yang berisi : Latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

  Bab Dua,  dalam bab ini akan diuraikan secara sitematis mengenai 

: Kajian Riset Terdahulu, Kajian Teori tentang Konsep  Pembelajaran 

Tematik meliputi ; Pengertian Pembelajaran tematik, manfaat 

Pembelajaran Tematik, landasan Pembelajaran Tematik, arti penting 

Pembelajaran Tematik, karakteristik Pembelajaran Tematik, prinsip-

prinsip Pembelajaran Tematik, manajemen Pembelajaran Tematik, 
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pelaksanaan Pembelajaran Tematik dan implikasi Pembelajaran 

Tematik, serta Kerangka berpikir. 

  Bab Tiga, Dalam bab ini diuraikan tentang : Pelaksanaan 

manajemen pembelajaran tematik di MI Firrochman Gluntungan, 

Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, karena penelitian ini 

berbentuk kualitatif lapangan maka diperlukan satu bab untuk 

mengetahui keadaan lapangan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub 

bab yaitu; sub bab pertama tentang  Gambaran umum MI Firrochman 

Gluntungan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Sub bab kedua 

tentang Pelaksanaan manajemen Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman,  dan sub bab ketika implikasi pelaksanaan manajemen 

Pembelajaran Tematik di MI Firrochman. 

Bab Empat, Dalam bab ini dikemukakan tentang Hasil Penelitian; 

Analisis Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Tematik, Analisis 

Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pelaksanaan 

Pembelajaran Tematik dan Analisis Hal-hal yang dapat 

Mengoptimalkan factor Pendukung dan Meminimalisir Faktor 

Penghambat Manajemen Pelaksanaan Pembelajaran Tematik di MI 

Firrochman Gluntungan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan. 

  Bab Lima,  dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan, saran, 

dan penutup. 

 



17 

 

 

3. Bagian (referensi) 

Pada bagian ini termuat ; daftar pustaka, out line penelitian,  

lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis. 

 


