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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Untuk menghindari kesamaan atau kemiripan dalam penulisan tesis 

ini, maka Penyusun mencoba akan memaparkan penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan judul tesis untuk menghindari kesamaan atau 

kemiripan, untuk itu diantaranya sebagai berikut : 

No Penelitian 

Terdahulu 
Temuan Letak Perbedaan 

Letak 

Persamaan 

1. Indah Haryati 

Amakae 

“Analisis Proses 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Tematik 

Menggunakan 

Pendekatan 

Saintifik di SD 

Negeri 

Monggang, 

Sewon, Bantul 

Dalam Penelitian ini, guru 

telah membuat RPP 

berdasarkan silabus yang 

telah disediakan pihak 

sekolah. 

Selanjutnya, guru 

mengembangkan RPP 

dengan cara 

mengembangkan 

tujuan pembelajaran 

berdasarkan indikator yang 

telah disediakan, 

Fokus Penelitian 

ini adalah  

(1)Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik dan (2) 

cara 

mengoptimalkan 

factor pendukung 

dan 

Pelaksanaan 

Manajemen 

Pembelajaran 

Tematik, 

18 



19 
 

 
 

                                                           
1 Indah Haryati Amakae “Analisis Proses Perencanaan Pembelajaran TematikMenggunakan 

Pendekatan Saintifik di SD Negeri Monggang, Sewon, Bantul Yogyakarta”, Skripsi 

(Yogyakarta,Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Februari 2016 

8 Hendra Bagus Prasetyo, “ Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Pada Tema 

Indahnya Kebersamaan Kelas IV SD Negeri Wedarijaksa 02”, Skripsi  (Semarang:Fakultas 

Ilmu Pendidikan Univ rsitas Negeri Semarang,  2014) 
 

 

 

Yogyakarta” memilih materi ajar, 

metode pembelajaran, 

menentukan sumber dan 

media pembelajaran, 

membuat langkah-langkah 

pembelajaran serta 

membuat penilaian 

pembelajaran.
1
 

 

meminimalisir 

factor 

penghambat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik  di MI 

Firrochman 

Gluntungan Desa 

Banjarsari Kec. 

Kradenan Tahun 

2016.   

 

2.  Hendra Bagus 

Prasetyo,  

“ Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Tematik  

Secara keseluruhan 

sevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran Kurikulum 

2013 Pada Tema Indahnya 

kebersamaan Kelas IV SD 

N Wedarijaksa 02 dilihat 

Fokus Penelitian 

ini adalah  

(1)Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan 

Pelaksanaan 

Manajemen 

Pembelajaran 

Tematik, 
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Pada Tema 

Indahnya 

Kebersamaan 

Kelas IV  

SD Negeri 

Wedarijaksa 02”  

 

dari segi perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi 

hasil pembelajaran 

tergolong cukup baik 2 

 

pembelajaran 

tematik dan (2) 

cara 

mengoptimalkan 

factor pendukung 

dan 

meminimalisir 

factor 

penghambat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik  di MI 

Firrochman 

Gluntungan Desa 

Banjarsari Kec. 

Kradenan Tahun 

2016.   

 

3.  Retno Tyas 

Utami, 

 “Manajemen 

Pembelajaran 

Tematik 

Perencanaan pembelajaran 

tematik terpadu, diawali 

dengan penyusunan RPP 

yang mengacu pada standar 

kompetensi dan kompetensi 

Fokus Penelitian 

ini adalah  

(1)Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

Pelaksanaan 

Manajemen 

Pembelajaran 

Tematik, 
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Terpadu Di SDN 

1 Karangasem 

Wirosari 

Grobogan” 

dasar yang ada di   

dalam kurikulum. 

Penyusunan RPP 

diserahkan kepada guru 

kelas, kecuali bidang studi 

agama dan olahraga, karena 

bidang studi tersebut 

diampu oleh guru khusus. 

Dalam RPP, guru 

merencanakan materi, 

metode pembelajaran, 

media pembelajaran, 

sumber belajar dan teknik 

penilaian yang digunakan. 

RPP yang disusun 

dilengkapi dengan kegiatan 

pembelajaran dalam bentuk 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

berisikan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup 

yang disertai dengan alokasi 

waktu yang disesuaikan 

dengan kompetensi, tujuan 

pembelajaran dan alokasi 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik dan (2) 

cara 

mengoptimalkan 

factor pendukung 

dan 

meminimalisir 

factor 

penghambat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik  di MI 

Firrochman 

Gluntungan Desa 

Banjarsari Kec. 

Kradenan Tahun 

2016.   

 



22 
 

 
 

                                                           
3 Retno Tyas Utami, “Manajemen Pembelajaran Tematik Terpadu Di SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan”, Tesis (Surakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Surakarta,  2016) 

 

waktu yang tersedia.3  

4. Hasan Ismail, 

“Identifikasi 

Hambatan Guru 

Pada 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Tematik Di SDN 

Wonosari IV 

Gunungkidul” 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hambatan pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik di SD N Wonosari 

IV berupa: (1) 

keterbatasan pemahaman 

guru tentang 

konsep perkembangan 

anak usia SD dan 

karakteristiknya karena 

hanya diperoleh 

saat kuliah kependidikan 

dan berdampak pada 

kurang optimalnya guru 

dalam 

melaksanakan 

pembelajaran tematik 

sesuai perkembangan 

anak, (2) keterbatasan 

pengetahuan guru 

Fokus Penelitian 

ini adalah  

(1)Faktor 

pendukung dan 

penghambat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik dan (2) 

cara 

mengoptimalkan 

factor pendukung 

dan 

meminimalisir 

factor 

penghambat 

pelaksanaan 

pembelajaran 

tematik  di MI 

Firrochman 

Gluntungan Desa 

Banjarsari Kec. 

Pelaksanaan 

Manajemen 

Pembelajaran 

Tematik, 
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mengenai pelaksanaan 

pembelajaran tematik, 

sehingga 

berdampak pada 

ketidakmunculan beberapa 

karakteristik pembelajaran 

tematik, (3) 

faktor-faktor yang 

menghambat pelaksanaan 

pembelajaran tematik 

adalah a) guru 

kurang disiplin waktu 

dalam hal melengkapi 

tugas administrasi guru, b) 

guru belum 

begitu memahami tentang 

pengembangan 

pembelajaran tematik 

dalam RPP, c)guru 

kesulitan dalam 

mengintegrasikan tema ke 

dalam jadwal yang sudah 

ada, d)guru kesulitan 

mengelola proses 

Kradenan Tahun 

2016.   
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B. Kajian Tori 

1. Konsep Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Sungguh Allah menciptakan mahluk dalam sebagus-bagus 

bentuk dan menyempurnakan penciptaanya tersebut dengan fitrahnya.  
                                                           
4 Hasan Ismail,“Identifikasi Hambatan Guru Pada PelaksanaanPembelajaran Tematik Di SDN 

Wonosari IV 

(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,  2014) 

pembelajaran siswa kelas 

rendah karena kurang 

pemahaman dalam 

perkembangan anak usia 

SD, e)guru tidak fokus 

terhadap materi 

yang diajarkan, f) guru 

belum bisa menilai siswa 

secara menyeluruh dalam 

mengevaluasi tiga ranah 

yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor, (4) Guru 

sudah 

melakukan beberapa upaya 

dalam mengatasi hambatan 

pelaksanaan pembelajaran 

tematik.
4
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Fitrah manusia adalah kewajiban dalam mencari ilmu. Yang mana ilmu 

tersebut berguna untuk bekal kehidupannya di dunia maupun diakhirat.  

Selain itu, dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Mujadalah ayat 11 

yang berbunyi: 

َاَِواللِهَِدَرَجاتِ ِاْلع ْلمَِِأهوتهواَِوالَّذ ينَِِم نكهمَِِْءاَمنهواِالَّذ ينَِِاللِهِيَ ْرَفعِ   َخب يِهِتَ ْعَملهونَِِِب 

 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.s. al-

Mujadalah : 11)
5  

Selanjutnya, setelah manusia memiliki ilmu pengetahuan mereka 

berkewajiban untuknya mengamalkan/mengajarkan ilmu yang sudah 

mereka peroleh. Dalam mengamalkan atau mengajarkan ilmu tersebut, 

hendaknya seorang guru memiliki wawasan tentang sistem pembelajaran.  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan  bantuan  yang  diberikan pendidik agar  dapat  terjadi     proses  

perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 

lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik.
6
  

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.  

                                                           
5
 Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya, (Semarang, CV. Wicaksana, 1993), jilid.10, 

hlm.24 

6
 Ensiklopedi Nasional Indonesia 14, (Jakarta: Cipta Adi Prakasa,1990), hlm.332 
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Tematik adalah pokok isi atau wilayah dari suatu bahasan materi 

yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang disajikan dalam 

proses pembelajaran di kelompok belajar.  Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa.
7
  

Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seseorang individu 

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Menurut Yunanto, 

“Pembelajaran merupakan pendekatan belajar yang memberi ruang kepada 

anak untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar.” Pembelajaran Tematik 

adalah merupakan suatu bentuk model pembelajaran yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran untuk  memberikan pengalaman yang bermakna 

kepada siswa. 
8
 

Model pembelajaran tematik adalah merupakan kegiatan belajar 

mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu 

tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar cara ini dapat dilakukan 

dengan dua cara. Cara pertama, materi beberapa mata pelajaran disajikan 

dalam tiap pertemuan. Sedangkan cara kedua, yaitu tiap kali pertemuan 

hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran. Pada cara kedua ini, 

keterpaduannya diikat dengan satu tema pemersatu. Oleh karena itu 

                                                           
7 Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Strategi  Pembelajaran yang Mengaktifkan 

Siswa.(Jakarta. Depdiknas,2006) hlm.3 

8 Rahman Widodo http://wyw1d.wordpress.com/2009/10/12/strategi-pembelajaran-tematik/ 

http://wyw1d.wordpress.com/2009/10/12/strategi-pembelajaran-tematik/
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pembelajaran tematik ini sering juga disebut pembelajaran terpadu atau 

integrated learning. 

Istilah model pembelajaran terpadu sebagai konsep sering 

dipersamakan dengan integrated teaching and learning, integrated 

curriculum approach, a coherent curriculum approach. Jadi berdasarkan 

istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir dari pola 

pendekatan kurikulum yang terpadu (integrated curriculum approach).
9
  

Beberapa model pembelajaran terpadu adalah the fragmented 

model, the connected model, the nested model, the webbed model dan 

berbagai model lainnya. Pembelajaran terpadu model webbed adalah 

pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan 

ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema 

bisa ditetapkan dengan negosiasi antar guru dan siswa, tetapi dapat pula 

dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, 

dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan 

bidang-bidang studi.
10

  

Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  20  

Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional   tersebut,    kebijakan-kebijakan 

umum   yang dapat  digunakan   sebagai   pedoman   pelaksanaan  

pembelajaran  di kelas awal adalah bahwa setiap anak mempunyai hak 

yang sama untuk mendapatkan  pendidikan  dengan  menjunjung  tinggi  

                                                           
9 Trianto. Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi anak usia dini TK/RA & anak Usia 

Kelas Awal SD/MI, (Jakarta. Kencana. 2011) hlm.147 

10
Ibid,  hlm.115 
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hak  asasi  manusia.  Anak  berhak mendapatkan  pelayanan  pendidikan  

agar  dapat  mengembangkan  bakat, minat  dan  kemampuan  yang  

dimilikinya;  termasuk  anak  yang  memiliki kelainan  fisik,  emosional,  

mental,  intelektual  dan  atau  sosial.  Implikasi bagi  guru  dan  pihak    

sekolah  dituntut  untuk  dapat  memberikan pendidikan  yang  bermutu  

agar  bakat,  minat  dan  kemampuan  anak  dapat berkembang  dengan  

baik.  Sekolah  dituntut  untuk  menyelenggarakan pendidikan  yang  dapat  

mengembangkan  budaya  membaca,  menulis  dan berhitung pada anak 

didik
11

 (pasal 4 dan 5). 

Apabila ditinjau dari aspek guru dan peserta didik, pembelajaran 

tematik memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan atau keuntungan 

pembelajaran tematik bagi guru antara lain yaitu : 

a) Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pembelajaran 

tidak dibatasi oleh jam, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hari, 

mencakup berbagai mata pelajaran. 

b) Hubungan antar mata pelajaran dan topic dapat diajarkan secara logis 

dan alami. 

c) Dapat ditunjukkan bahwa belajar adalah sifat yang kontinyu, tidak 

terbatas pada buku paket, jam pelajaran. Guru dapat membantu siswa 

memperluas kesempatan belajar keberbagai aspek kehidupan.  

d) Guru bebas melihat masalah, situasi, atau topic dari berbagai sudut 

pandang. 

                                                           
11 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,(pasal4 dan5) 
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e) Pengembangan masyarakat belajar terpasilitasi. Penekanan pada 

kompetensi bisa dikurangi dan diganti dengan kerja sama dan 

kolaborasi. 

Sedangkan keuntungan atau kelebihan pembelajaran tematik bagi 

siswa diantaranya yaitu : 

a) Bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar, daripada hasil belajar. 

b) Menghilangkan batas semu antar bagian-bagian kurikulum dan 

menyediakan pendekatan proses belajar yang integrative. 

c) Menyediakan kurikulum yang berpusat pada siswa yang dikaitkan 

dengan minat, kebutuhan dan kecerdasan. Mereka didorong untuk 

membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan 

belajar. 

d) Merangsang penemuan dan penyelidikan di dalam dan di luar kelas. 

Membantu siswa membangun hubungan antara konsep dan ide 

sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman. Adapun kelemahan-

kelemahan pembelajaran tematik diantaranya adalah : 

a) Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi   

b) Tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan 

konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. 

Menurut Resmini kelemahan pembelajaran tematik diantaranya 

adalah : 

a) Menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, 

kreatifitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri dan etos akademik 

yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. 
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b) Dalam pengembangan kreatifitas akademik, menuntut kemampuan 

belajar siswa yang baik dalam aspek intelegensi. 

c) Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang 

cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan 

pengetahuan yang diperlukan. 

d) Memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk pengembangannya. 

e) Pembelajaran tematik memerlukan system penilaian dan pengukuran 

(obyek, indikator, dan prosedur) yang terpadu. 

f) Pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata 

pelajaran dalam proses pembelajarannya. 

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 

beberapa prinsip dasar  yang perlu diperhatikan yaitu prinsip penggalian 

tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi dan prinsip 

reaksi. 

Selain itu Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, ada beberapa 

prinsip yang harus dilakukan yaitu perencanaan yang mencakup : 

Pemetaan Kompetensi Dasar, menetapkan jaringan tema, penyusunan 

silabus, dan penyusunan  rencana pembelajaran 

Dalam implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar 

mempunyai berbagai yang mencakup : Implikasi bagi guru, implikasi bagi 

siswa, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan media, 

implikasi terhadap pengaturan ruang, dan implikasi terhadap pemilhan 

metode. 
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Pembelajaran tematik mempunyai ciri khas dan karakteristik 

tersendiri. Adapun ciri khas pembelajaran tematik di antaranya: 1) 

pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa sekolah dasar; 2) kegiatan yang 

dipilih dalam pembelajaran tematik bertitik tolak dari minat dan kebutuhan 

siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi peserta 

didik 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 peserta didik di lingkungannya; dan 6) mengembangkan 

keterampilan sosial siswa, misalnya: kerjasama, toleransi, komunikasi, dan 

tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya tema itu 

ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema “Air” dapat 

ditinjau dari mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Lebih 

luas lagi, tema itu dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti IPS, bahasa 

dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman 

implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak 

pada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang 

tematik adalah epitome dari seluruh bahasa pembelajaran yang 

memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan yang 

dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan 
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yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan 

penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka. 

Pembelajaran terpadu/tematik menawarkan model-model 

pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan 

penuh makna bagi siswa, baik aktivitas formal maupun informal, meliputi 

pembelajaran inquiri secara aktif sampai dengan penyerapan pengetahuan 

dan fakta secara pasif, dengan memberdayakan pengetahuan dan 

pengalaman siswa untuk membantunya mengerti dan memahami dunia 

kehidupannya. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang oleh 

guru yang demikian akan sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan 

pengalaman siswa dan menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan 

menarik. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan isi bidang studi lain 

yang relevan akan membentuk skema, sehingga akan diperoleh keutuhan 

dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan dan 

kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat 

direfleksikan melalui pembelajaran terpadu.  

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 

berikut: a) Berpusat pada siswa b) Memberikan pengalaman langsung c) 

Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas d) Menyajikan konsep dari 

berbagai matapelajaran e) Bersifat fleksibel f) Hasil pembelajaran sesuai 

dengan minat dan kebutuhan siswa g) Menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain dan menyenangkan 

Manfaat pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan 

siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, 
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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 menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi 

kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk 

memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah 

epitome dari seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk 

secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan 

memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang 

dunia di sekitar mereka. 

Pembelajaran tematik dikemas dalam suatu tema atau bisa disebut 

dengan istilah tematik. Pendekatan tematik ini merupakan satu usaha 

untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran 

serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dengan kata lain 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena 

dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep 

yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan 
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menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya.
12

 

Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran yang menolak proses 

latihan/hafalan (drill) sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan 

struktur intelektual anak. Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh 

Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran 

itu haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan 

anak. Pendekatan pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan 

konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing)
13

  

Berdasarkan teori psikologi perkembangan anak siswa kelas 1, 2,3 

masih mempunyai keterbatasan dalam memahami konsep yang abstrak 

seperti matematika, IPA, IPS, Bahasa, dan PKn. Siswa usia dini masih 

melihat segala sesuatu secara utuh atau satu kesatuan (holistik), dan 

pembelajaran masih tergantung pada objek yang dekat dengan dirinya 

(kontekstual). Sehingga pembelajaran akan lebih mudah dipahami bila 

dipadukan dalam tema yang telah diketahui oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Setiap siswa memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar 

dapat hidup di masyarakat dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui 

pengalaman belajar di sekolah. Oleh sebab itu pengalaman belajar di 

                                                           
12 Depdiknas. Materi Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP). (Jakarta. 

2007), hlm.226 

13 Trianto. Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik. (Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher, 

2009),hlm.45 
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sekolah sedapat mungkin memberikan bekal kepada siswa untuk mencapai 

kecakapan dalam hidup bermasyarakat dan berkarya. 

Seperti dijelaskan di atas, pendekatan pembelajaran tematik 

selayaknya dilaksanakan pada kelas rendah (1-3) sekolah dasar untuk lebih 

meningkatkan kebermaknaan pembelajaran dimana pendekatan 

pembelajaran  ini terarah melalui tema yang dapat dipergunakan oleh guru 

supaya lebih aktual dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Namun, penerapan pembelajaran ini dilihat masih belum maksimal, masih 

banyak ditemukan berbagai pihak  kurang mengenal dan mampu 

mengoperasikan pendekatan pembelajaran ini secara baik. kurangnya 

pelatihan dan masih barunya penerapan sistem ini menjadi salah satu 

faktor kurang maksimalnya pendekatan pembelajaran ini. disamping itu 

salah satu kendala utama yaitu masih sulitnya memadukan kompetensi-

kompetensi dasar pada berbagai bidang studi menjadi satu tema yang 

bermakna. Akhirnya sering ditemui pembelajaran di kelas rendah masih 

menerapkan pendekatan bidang studi. 

Sesuai dengan tahap perkembangan anak, karakteristik cara anak 

belajar,  konsep belajar dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan 

pembelajaran bagi anak kelas awl SD sebaiknya dilakukan dengan 

Pembelajaran tematik. Pengertian Pembelajaan tematik adalah 

pembelajaran tepadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat  memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok 

yang menjadi pokok pembicaraan. 

http://mbegedut.blogspot.com/2010/10/tahap-tahap-perkembangan-manusia.html
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan 

bermakna karena dalam pembelajaran tematik ini, siswa akan memahami 

konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep-konsep lain yang sudah mereka 

pahami.
14

  

Perbedaan yang mendasar dari konsepsi kurikulum tematik dan 

pembelajaran tematik terletak pada perencanaan dan pelaksanaannya. 

Idealnya, pembelajaran tematik seharusnya bertolak pada kurikulum 

tematik, tetapi kenyataan menunjukan bahwa banyak kurikulum yang 

memisahkan mata pelajaran yang satu dengan lainnya (separated subject 

curriculum) menuntut pembelajran yang sifatnya tamatik (integrated 

learning). 

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 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 

                                                           
14 Ibid,  hlm.46 
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mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-

pecah. 4) Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka 

penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. 

Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadian berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Perubahan ini bersifat 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan atau 

pengalaman. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antar anak dengan 

anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan guru/pendidik. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran tematik menurut para ahli 

diatas, disini penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah 

suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran 

untuk memberikanpengalaman yang bermakna pada anak. Dalam model 

ini, guru pun harusmampu membangun bagian keterpaduan melalui satu 

tema.Pembelajaran tematik sangat menuntut kreatifitas guru dalam 

memilihdan mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang dipilih 

hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik, agar 

pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Demikian halnya 

pembelajaran menjadi ilustrasi dan contoh-contoh yang menarik dalam 

pembelajaran. 

Dengan tema diharapkan akan  memberikan banyak keuntungan, di 

antaranya: 

1. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, 

2. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar matapelajaran dalam tema yang sama; 
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3. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan; 

4. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

matapelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa; 

5. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas; 

6. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat  berkomunikasi dalam 

situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu 

mata pelajaran sekaligus mempelajari matapelajaran lain; 

7. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan 

secara tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua 

atau tiga pertemuan,  waktu selebihnya dapat digunakan untuk 

kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep 

belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, 

guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan 

mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. 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). 
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b. Manfaat Pembelajaran Tematik 

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. 

Hal ini diinspirasikan dari ayat Al-Qur’an dengan kalimat “qaulan 

layinan”. Allah berfirman : 

 (۶۶ا)طه:اَيْخَشىاَأوْاايَ َتذَكَّرُااَلَعلَّهُااًنالَي  ااقَ ْوًلااَلهُاافَ ُقوَلا

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”.  (taha:44)
15  

Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan 

lancar manakala ada interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik. 

Komunikasi yang arif dan bijaksana memberikan kesan mendalam kepada 

para siswa sehingga “teacher oriented” akan berubah menjadi “student 

oriented”. Guru yang bijaksana akan selalu memberikan peluang dan 

kesempatan kapada siswanya untuk berkembang.  

 Melalui pengalaman langsung siswa akan memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain 

yang telah dipahaminya. Dengan pelaksanaan pembelajaran dengan 

memanfaatkan tema ini, akan diperoleh beberapa manfaat yaitu:
16

 1) 

Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi 

                                                           
15

 Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya,(Semarang, CV. Wicaksana, 1993) Jilid.5, 

hlm. 150 

16
 www. pppg tertulis.or.id. 02/02/2012 
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mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi 

dapat dikurangi bahkan dihilangkan, 2) Siswa mampu melihat hubungan-

hubungan yang bermakna sebab isi atau 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) Dengan adanya pemaduan antar 

mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan 

meningkat 

Dalam suatu model pembelajaran pasti akan terdapat suatu 

kekurangan, seideal apapun suatu model pembelajaran, pasti akan terdapat 

suatu kekurangan. Dimana terdapat ketidak sesuaian, ketidak sesuaian 

tersebut pasti terdapat dalam salah satu aspek-aspek tertentu. 

Menurut Kunandar, model pembelajaran tematik mempunyai 

beberapa kelebihan yakni: 

a) Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta 

didik. 

b) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

c) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna. 

d) Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didiksesuai dengan 

persoalan yang dihadapi. 

e) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama. 

f) Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan 

orang lain. 
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g) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

dihadapi dalam lingkungan peserta didik.
17

 

Selain kelebihan-kelebihan model pembelajaran tematik yang 

dipaparkan di atas, model pembelajaran tematik ini pun memiliki beberapa 

kelemahan. Yang menjadi kelemahan dalam model pembelajaran tematik 

tersebut adalah apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya seorang 

guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema sehingga 

dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema 

dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika skenario 

pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif maka pencapaian 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai karena akan 

menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna. 

Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain adalah 

sebagai berikut
18

:  1) Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. 2) 

Materi pelajaran tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat 

dilanjutkan sepanjang hari, mencakup berbagai mata pelajaran. 3) 

Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan 

alami. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang 

kontinyu, tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan 

empat dinding kelas. 4) Guru dapat membantu siswa memperluas 

kesempatan belajar ke berbagai aspek kehidupan. Guru bebas membantu 

                                                           
17 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) da 

Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2007)hlm.315 

18
 www.p3gmatyo.go.id. 02/02/2012 

http://www.p3gmatyo.go.id/
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siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. 5) 

Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi. Penekanan pada kompetisi 

bisa dikurangi dan diganti dengan kerja sama dan kolaborasi. 

Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan 

perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi 

perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi/ materi 

pembelajaran tematik yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat 

keluasan dan kedalamanya sesuai dengan tahap perkembangan peserta 

didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi/ 

materi pembelajaran tematik tersebut di sampaikan kepada peserta didik 

dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya, melalui 

pembelajaran tematik di harapkan adanya perubahan perilaku peserta didik 

menuju kedewasaan, baik fisik, mental/intelektual, moral, maupun sosial. 

Dunia  anak  adalah  dunia  nyata,  untuk  itu  pembelajaran  yang 

dilakukan  di  kelas  awal  harus  aktual,  dekat  dengan  dunia  anak,  dekat 

dengan  lingkungan  alamiah  yang  dialami  anak,  dan  dilakukan  dalam 

suasana  yang  menyenangkan.  Dalam  kehidupan  sehari-hari,  anak  tidak 

pernah  melihat  adanya  hal  yang  terpisah-pisah  satu  sama  lain,  

sehingga dalam  melaksanakan  pembelajaran  di  kelas  awal, 

pembelajaran  lebih berhasil  kalau  dapat  menggabungkan  kajian  

beberapa  mata  pelajaran dalam satu ikatan tema.
19

  

Peserta  didik  yang  berada  pada  sekolah  dasar  kelas  I,  II,  dan  

III berada  pada  rentangan  usia  dini.  Pada  umumnya  tingkat  

                                                           
19 Time pengembangan PGSD, 1997, Pembelajaran Terpadu Dii Dan Sii Pendidikan Dasar. 

Ditjen dikti, bagian proyek pengembangan pendidikan guru sekolah dasar, Jakarta 

http://www.referensimakalah.com/2012/09/teori-perkembangan-kognitif-pigeat.html
http://www.referensimakalah.com/2012/09/teori-perkembangan-kognitif-pigeat.html
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perkembangan masih  melihat  segala  sesuatu  sebagai  satu  

Permasalahan  menunjukkan  bahwa  kesiapan  bersekolah  sebagian besar  

peserta  didik  kelas  awal  sekolah  dasar  di  Indonesia  cukup  rendah. 

Sementara  itu,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peserta  didik  

yang telah  masuk  Taman  Kanak-Kanak  memiliki  kesiapan  bersekolah  

lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengikuti 

pendidikan Taman  Kanak-Kanak.  Selain  itu,  perbedaan  pendekatan,  

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

sekolah  dasar dengan  pendidikan  pra-sekolah  dapat  juga  menyebabkan  

peserta  didik yang  telah  mengikuti  pendidikan  pra-sekolah  pun  dapat  

saja  mengulang kelas atau bahkan putus sekolah.
20

  

Atas  dasar  pemikiran  di  atas  dan  dalam  rangka  implementasi 

Standar  Isi  yang  termuat  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan,  maka 

pembelajaran  pada  kelas  awal  sekolah  dasar  yakni  kelas  satu,  dua,  

dan tiga  lebih  sesuai  jika  dikelola  dalam  pembelajaran  terpadu  

melalui pendekatan pembelajaran tematik.
21

  

c. Landasan Pembelajaran Tematik 

Landasan Pembelajaran tematik mencakup, Landasan filosofis 

dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat 

yaitu: (1) Progresivisme (2) Konstruktivisme (3) Humanisme.
22

  

Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu 

ditekankan pada  pembentukan kreatifitas, pemberian sejumlah kegiatan, 

                                                           
20

 Sutirjo dan Sri Istuti Mamik.  (2005). Tematik: Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum 

2004. Malang: Bayumedia Publishing. 
21

 Ibid, hlm. 
22

 Sanjaya, Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif. (Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional Indonesia, 2006), hlm.78 
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suasana yang alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman siswa. 

Aliran  progresivisme  memandang  proses  pembelajaran perlu  

ditekankan  pada pembentukan  kreatifitas,  pemberian  sejumlah kegiatan,  

suasana  yang  alamiah  (natural),  dan  memperhatikan pengalaman siswa. 

Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa  (direct  

experiences)  sebagai  kunci  dalam  pembelajaran.  Menurut aliran  ini,  

pengetahuan  adalah  hasil  konstruksi  atau  bentukan  manusia.
23

  

 Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam 

pembelajaran tematik meliputi landasan filosofis, landasan psikologis, dan 

landasan praktis. 

1. Landasan filosofis 

Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik, bahkan landasan filsafat ini menjadi 

landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan / 

kompetensi dan isi / materi pembelajaran tematik pada dasarnya 

bergantung pada pertimbangan-pertimbangan filosofis.secara filosofis, 

kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran 

filsafat sebagai berikut: 

a) Aliran progresivisme beranggapan bahwa pembelajaran pada 

umumnya perlu sekali ditekankan pada : 

1) Pembentukan kreatifitas 

2) Pemberian sejumlah kegiatan 

                                                           
23 Suparno, P. Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan. (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 

2007), hlm.87 
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3) Suasana yang alamiah(natural) 

4) Memperhatiakn pengalaman siswa 

Dengan kata lain proses pembelajaran itu bersifat mekanistis. 

Aliran ini juga memandang bahwa dalam proses belajar, siswa sering 

dihadapkan pada persoalan-persoalan yang harus mendapatkan pemecahan 

atau bersifat “problem solving”. 

b) Aliran kontruktivisme melihat pengalaman langsung siswa 

(directexperiences) sebagai kunci dalam pembelajaran. Bagi 

kontruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari 

seorang guru kepada siswa, tetapi harus diinterprestasikan sendiri oleh 

masing-masing siswa. Siswa harus mengkontruksi pengetahuan 

sendiri.  

Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu 

proses yang berkembang terus menerus. Pengetahuan tidak lepas dari 

subyek yang sedang belajar, penegtahuan lebih dianggap sebagai proses 

pembentukan (kontruksi) yang terus menerus, terus berkembang dan 

berubah. 

c) Aliran humanisme melihat siswa dari segi: 

1) Keunikan / kekhasanya 

2) Potensinya 

3) Motivasi yang dimilikinya 

Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu : 

1) Layanan pembelajaran selain bersifat klasikal, juga bersifat 

individual. 
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 2) Pengakuan adanya siswa yang lambat (slow learner) dan siswa yang 

cepat. 

3) Penyikapan yang unik terhadap siswa baik yang menyangkut factor 

personal / individual maupun yang menyangkut factor lingkungan 

social / kemasyarakatan. 

2. Landasan Psikologis 

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, 

oleh sebab itu dalam melaksanakan pembelajaran tematik harus dilandasi 

oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana 

perilaku itu harus dikembangkan. Siswa adalahindividu yang berada dalam 

proses perkembangan, seperti perkembangan fisik / jasmani, intelektual, 

social, emosional, dan moral. Tugas utama guru adalah mengoptimalkan 

perkembangan siswa tersebut. 

Pandangan-pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran 

tematik dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitas sendiri. 

Dengan kata lain, pengalaman langsung siswa adalah kunci dari 

pembelajaran yang berarti bukan pengalaman oaring lain atau guru 

yang di transfer melalui berbagai bentuk media. 

2)  Pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk 

mencari pola dan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. 

Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk menemukan pola 

dan hubungan tersebut dari berbagai disiplain ilmu. 
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3) Pada dasarnya seoarang siswa adalah seorang individu dengan 

berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan 

untuk berkembang. Dengan demikian, peran guru bukanlah satu-

satunyapihak yang paling menentukan, tetapi lebih bertindak sebagaii 

“tut wuri handayani”. 

4) Kesseluruhan perkembangan anak adalah tematik dan anak melihat 

sekitar dirinya dan sekitarnya secara utuh (holistic). 

3. Landasan praktis 

Landasan praktis diperlukan karena pada dasarnya guru harus 

melaksanakan pembelajran tematik secara aplikatif dalam kelas. 

Sehubungan dengan hal ini maka dalam pelaksanaanya pembelajaran 

tematik juga dilandasi landasan praktis sebagai berikut : 

a) Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak 

informasi yang dimuat dalam kurikulum. 

b) Hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama 

lain, padahal seharusnya saling terkait. 

c) Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sekarang ini 

cenderung lebih bersifat lintas mata pelajaran (interdisipliner) sehingga 

diperlukan usaha kolaboratif antara berbagai mata pelajaran untuk 

memecahkannya. 

d) Kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik dapat dipersempit 

dengan pembelajaran yang dirancang secara tematik sehingga siswa 

akan mampu berpikirteoritis dan pada saat yang sama msmpu berpikir 

praktis. 
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Manusia  mengkonstruksi  pengetahuannya  melalui  interaksi  

dengan obyek,  fenomena,  pengalaman  dan  lingkungannya.  

Pengetahuan  tidak dapat  ditransfer  begitu  saja  dari  seorang  guru  

kepada  anak,  tetapi  harus diinterpretasikan  sendiri  oleh  masing-masing  

siswa.  Pengetahuan  bukan sesuatu  yang  sudah jadi,  melainkan  suatu  

proses  yang  berkembang  terus menerus.  Keaktifan  siswa  yang  

diwujudkan  oleh  rasa  ingin  tahu  sangat berperan  dalam  perkembangan  

pengetahuannya.  Lebih  jauh  dikatakan bahwa siswa membangun 

pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru 

berdasarkan pengalaman awal. Pengalaman awal selalu merupakan 

dasar/tumpuan yang digabung dengan pengalaman baru untuk 

mendapatkan  pemahaman  baru.
24

   

Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa (direct 

experiences) sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, 

pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, 

fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat 

ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus 

diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan 

sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus 

menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat 

berperan dalam perkembangan pengetahuannya.  Aliran humanisme 

                                                           
24 Ibid,  hlm.87 
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melihat siswa dari segi keunikan/kekhasannya, potensinya, dan motivasi 

yang dimilikinya.
25

  

Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama 

berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi 

belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan 

isi/materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat 

keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta 

didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana 

isi/materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan 

bagaimana pula siswa harus mempelajarinya.
26

  

Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan 

berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah 

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan 

bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya (pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada 

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya
27

  

 

                                                           
25 Ibid, hlm.89 

26
Ibid, hlm.89 

27 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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d. Arti Penting Pembelajaran Tematik 

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.
28

 

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 (6) 

Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.
29

 

                                                           
28 Resmini, Novi, dkk, Penentuan Unit Tema Dalam Pembelajaran Terpadu, (IKPI Malang, 

1996), hlm.54 

29 Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi anak usia dini TK/RA & anak Usia 

Kelas Awal SD/MI, (Jakarta, Kencana. 2011)hlm.32 
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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 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) Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka 

penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.
30

 

e. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Berpikir dianggap sebagai suatu proses kognitif, suatu aktifitas 

mental untuk memperoleh pengetahuan. Proses berpikir dihubungkan 

dengan pola perilaku yang lain yang memerlukan keterlibatan aktif 

pemikir. Piaget berpendapat bahwa pada kognisinya, setiap orang 

memiliki pengaturan dari dalam (self-regulation) yang berkembang 

sepanjang hidupnya seperti kematangan pengalaman, transmisi sosial dan 

ekuilibrasi. Piaget mengungkapkan bahwa proses perolehan pengetahuan 

diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi 

melalui self regulation sehingga pengetahuan akan dibangun sendiri oleh 

anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. 

Berpikir dianggap sebagai suatu proses kognitif, suatu aktifitas 

mental untuk memperoleh pengetahuan. Proses berpikir dihubungkan 

                                                           
30

 Ibid, hlm.32 
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dengan pola perilaku yang lain yang memerlukan keterlibatan aktif 

pemikir. Piaget berpendapat bahwa pada kognisinya, setiap orang 

memiliki pengaturan dari dalam (self-regulation) yang berkembang 

sepanjang hidupnya seperti kematangan pengalaman, transmisi sosial dan 

ekuilibrasi. Piaget mengungkapkan bahwa proses perolehan pengetahuan 

diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi 

melalui self regulation sehingga pengetahuan akan dibangun sendiri oleh 

anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. 

Penerapan pembelajaran terpadu dapat membantu mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa, dimana siswa dihadapkan pada konsep-konsep 

yang dapat ditinjau dari berbagai bidang studi, dari berbagai sudut 

pandang. Disini siswa belajar untuk menganalisis konsep tersebut dan 

kemudian menemukan pola hubungan diantara konsep tersebut. 

Pembelajaran terpadu sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional 

yang menjejali siswa dengan ingatan dan hapalan semata dan miskin 

dengan aktifitas dalam perolehan pengetahuan tersebut. Menurut 

Wadsworth  mengingat dan menghafal tidak dianggap sebagai belajar yang 

sesungguhnya karena kegiatan tersebut tidak memasukkan proses asimilasi 

dan pemahaman.
31

 

Piaget berpendapat, bahwa pengetahuan itu dibentuk sendiri oleh 

murid dalam berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang 

dipelajarinya. Oleh karena itu, kegiatan murid dalam membentuk 

pengetahuannya sendiri menjadi hal yang sangat penting dalam system 

                                                           
31 Suparno, P.,  Op.Cit.,  hlm.141 
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piaget. Proses balajar harus membantu dan memungkinkan murid aktif 

mengkonstruksi pengetahuannya. Dalam hal ini, penekanan pembelajaran 

aktif terletak pada kebutuhan dan kemampuan siswa atau student centre 

bukan teacher centre. 

Menurut Piaget, seorang anak mempunyai cara berfikir yang 

berbeda secara kualitatif dengan ornag dewasa dalam melihat dan 

mempelajari realitas. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, guru 

seyogyanyalah memahami cara berfikir murid dalam memandang suatu 

objek yang dipelajarinya. Guru hendaknya menyediakan bahan belajar 

yang sesuai dengan taraf perkembangan kognitif anak agar dapat 

memudahkan mereka menuntaskan materi pelajaran yang diberikan dan 

lebih berhasil dalam membentuk konstruksi pengetahuan dalam fikiran 

anak tersebut. 

Anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya dengan baik, jika ia 

diberi peluang untuk dapat aktif berinteraksi dalam pembelajaran, baik 

dengan guru, media pengajaran, lingkungan sosial, dan sebagainya. 

Dengan belajar secara aktif, anak dapat mengolah bahan belajar, bertanya 

secara aktif, dan mencerna bahan dengan kritis, sehingga mampu 

memecahkan permasalahan, membuat kesimpulan dan bahkan 

merumuskan suatu rumusan menggunakan kata-kata sendiri. Peran guru 

sebagai fasilitator, dan motivator sangat penting bagi keberhasilan anak 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya, dan guru bukanlah sebagai 

pentransfer ilmu pengetahuan semata. 
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Pembelajaran tematik membuka peluang yang sangat besar untuk 

penciptaan situasi belajar tersebut, dimana guru bertindak sebagai 

fasilitator dan motivator sementara siswa aktif membangun 

pengetahuannya berdasarkan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. Pembelajaran tematik memberi kesempatan pada siswa dalam 

rangka menemukan dan membangun pengetahuannya, dengan 

memberikan keleluasaan pada siswa untuk mengungkapkan gagasannya, 

pemikirannya, dan rasa keingintahuannya akan objek belajar yang 

dipelajarinya, baik secara lisan dan tulisan. Disini peranan guru sebagai 

jembatan antara anak dengan pengetahuan untuk meminimalkan terjadinya 

miskonsepsi anak terhadap suatu konsep atau materi pelajaran. 

Piaget mengemukakan bahwa ada dua hal yang dapat menjadi 

motivasi intrinsik dalam diri seseorang, yaitu : adanya proses asimilasi dan 

adanya situasi konflik yang merangsang seseorang melakukan akomodasi. 

Tindakan asimilasi ini akan menghubungkan pengetahuan yang sudah 

dimiliki seseorang dengan hal baru yang sedang dipelajari atau 

ditemukannya. Agar proses adaptasi dan asimilasi ini berjalan baik, 

diperlukan kegiatan pengulangan dalam suatu latihan atau praktik. 

Pengetahuan baru yang telah dikonstruksikan perlu dilatih dengan 

pengulangan agar semakin bermakna bagi dirinya. 

Dalam pembelajaran tematik memiliki karakteristik sangat 

fleksibel dalam penerapannya memberikan peluang bagi siswa untuk dapat 

melakukan proses pengulangan dalam praktek atau latihan, mengingat 

pembahasan mengenai suatu tema tertentu memakan waktu yang cukup 
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lama, berkisar 1-3 minggu tergantung pada jumlah kompetensi dan materi 

yang dikaitkan dalam tema tersebut. 

Sementara itu, keadaan konflik kognitif, menurut Piaget, 

diperlukan untuk merangsang seseorang mengadakan akomodasi atau 

perubahan pengetahuan. Dalam menyusun pembelajaran tematik, guru 

dalam hal ini memerlukan penguasaan terhadap tanda-tanda konflik dan 

tahu bagaimana menciptakan konflik agar murid tertantang secara kognitif 

untuk mengubah dan mengembangkan pengetahuannya. 

Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak 

juga tergantung pada interaksi unsur-unsur lain, seperti kematangan diri 

dan transmisi sosial. Oleh karena itu dalam lingkungan sekolah, perlu 

diperhatikan tingkat kematangan murid untuk menangkap pelajaran dan 

bagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan sosial mereka, seperti 

pertemanan. Hal ini dapat dilakukan dalam pembelajaran tematik, dimana 

kegiatan pembelajaran bagi siswa melibatkan aktifitas siswa secara 

bervariasi tergantung tujuan dan kebutuhan. Pelaksanaan pembelajaran di 

kelas tidak hanya bersifat DDHC (duduk, dengar, hapal dan catat) saja, 

melainkan dilakukan secara berkelompok baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Guru dapat pula mendatangkan nara sumber lain yang 

merupakan ahli di bidangnya untuk memperkuat konsep yang dimiliki 

oleh siswa yang sesuai dengan tema yang dibahas pada saat itu. Hal ini 

tentu dapat mengembangkan aktifitas minds-on siswa. 

Minds-on atau keterampilan berpikir termasuk ke dalam ranah 

kognitif. Istilah kognitif itu sendiri berasal dari bahasa latin “cognoscre” 
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yang berarti mengetahui (to know). Istilah kognitif ini erat kaitannya 

dengan konsep intelektual atau intelegensia. Claparede dan Stern 

mendefinisikan intelegensia sebagai suatu adaptasi mental pada 

lingkungan baru
32

 (Depdiknas.  Intelegensia adalah potensi biopsikologis 

yang ditentukan oleh faktor genetik dan sifat-sifat psikologinya, mulai dari 

kekuatan kognitifnya sampai dengan kecenderungan kepribadiannya. 

Untuk dapat menyusun sebuah pembelajaran tematik yang 

menitikberatkan pada aktifitas minds-on maka seorang guru hendaklah 

memahami klasifikasi keterampilan berpikir apa yang hendak 

dikembangkan pada diri siswa seperti yang diungkapkan oleh Presseisen, 

dan taksonomi belajar yang dikemukakan oleh Benjamin S.Bloom pada 

tahun 1956. Kemampuan berpikir seseorang dapat berupa keterampilan 

yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, antara lain 

pemahaman informasi, pengelolaan gagasan, penilaian terhadap informasi 

atau perilaku. Kemampuan berpikir menurut Taksonomi Bloom diatur ke 

dalam enam tingkatan, yaitu dari yang terendah (knowledge) hingga yang 

tertinggi (evaluation). Tujuan ranah kognitif berhubungan dengan ingatan 

atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan 

keterampilan intelektual. a) Evaluasi (Evaluation) b) Sintesis (Synthesis) c) 

Analisis (Analysis) d) Aplikasi (Application) e) Pemahaman 

(Comprehension) f) Pengetahuan (Knowledge) 

                                                           
32 Depdiknas, Materi Sosialisasi dan Pelatihan Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP). (Jakarta. 

2007) 
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Beberapa karakteristik yang perlu anda pahami dari pembelajaran 

tematik, coba perhatikan uraian dibawah ini: 

1.  pembelajaran tematik berpusat pada siswa ( student centered ). Hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak 

sebagai fasilitator yaitu memberika kemudahan-kemudahan kepada 

siswa untuk melakukan aktivitasbelajar. 

2. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yangnyata (konkrit) sebagai dasar untuk 

mamahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3. Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas. Bahkan dalam pewlaksanaan di keles-kelas awal 

madrasah ibtidaiyah (MI), focus pembelajaran diarahkan kepada 

pambahsan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa. 

4. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa 

dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini 

diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Pembelajaran tematik bersikap luwes (fleksibel), sebab guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 
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yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan 

dimana sekolah dan siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberikan kesempatan untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  (1) Berpusat 

pada siswa.  Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), 

hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. (2) Memberikan 

pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). Dengan 

pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata 

(konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.  (3) 

Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik 

pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus 

pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat 

berkaitan dengan kehidupan siswa. (4) Menyajikan konsep dari berbagai 

matapelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan 

demikian, Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. 

Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-
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masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. (5) Bersifat fleksibel. 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. (6) Hasil 

pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai 

dengan minat dan kebutuhannya. (7) Menggunakan prinsip belajar sambil 

bermain.
33

  

f. Prinsip-prinsip Pembelajaran Tematik 

Dari proses pembelajaran tematik ini siswa diharapkan mandiri 

dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip-prinsip tematik 

(1) Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat sederhana, artinya 

pembelajaran disajikan dalam sebuah format dengan keterkaitan ketika 

siswa itu menemukan masalah dan memecahkan masalah dengan 

nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (2) Bentuk 

pembelajarannya harus di desain agar sama bersungguh sungguh 

menemukan tema pelajaran yang nyata sekaligus 

penerapannya. (3) Efisien dalam hal ini efisien meliputi penggunaan waktu 

metode, sumber yang akurat, dalam upaya memberikan pengalaman 

                                                           
33 Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) da 

Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007) 

hlm.58 
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belajar yang riil kepada setiap siswa dalam mencapai ketentuan 

kompetensi yang tepat.
34

  

Penentuan tema atau topik yang dipilih diharapkan melibatkan 

siswa dalam tugas-tugas yang terkait dengan sesuatu yang menjadi bagian 

dalam kehidupan siswa. Pemilihan dan penentuan tema atau topik yang 

merupakan pemersatu mata pelajaran, dan dengan adanya tema tersebut 

tidak dikehendaki bahwa mata pelajaran tidak dapat dibahas. Apapun tema 

yang akan dimunculkan seyogyanya tidak menghalangi masuknya 

indikator dari kompetensi dasar dari sebuah mata pelajaran yang akan 

dibahas. Oleh karena itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut : 

a. Tema tidak terlalu luas, namun dapat dengan mudah dipergunakan 

untuk memadukan banyaknya mata pelajaran 

b. Tema bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus 

memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 

c. Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis anak 

d. Tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi sebagian besar 

minat anak di sekolah/kelas 

e. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa 

otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar 

f. Mempertimbangkan kurikulum yang berlaku dan harapan masyarakat 

terhadap hasil belajar siswa. 

g. Mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. 

                                                           
34

 http://id.shvoong.com 02/02/2012 

http://id.shvoong.com/


61 
 

 
 

Setelah guru memiliki tema, langkah berikutnya adalah membuat 

jaringan Kompetensi Dasar (KD) dan indikator. Semua KD dan indikator 

yang telah dibuat dari semua mata pelajaran (Agama, Bahasa Indonesia,, 

Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Estetika/Seni – Budaya dan Olah Raga – Jasmani dan 

Kesehatan) ditulis dalam jaringan. 

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada 

beberapa prinsip dasar  yang perlu diperhatikan yaitu prinsip penggalian 

tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi dan prinsip 

reaksi. Adapun gambaran yang lebih jelas berikut ini akan diurakan ketiga 

prinsip tersebut,  berikut ini : 

a). Prinsip Penggalian Tema 

Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam 

pembelajaran tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan 

ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan 

demikian dalam penggalian tema tersebut hendaklah memperhatikan 

beberapa persyaratan, diantaranya yaitu : 

(a) Tema hendaknya tidak terlalu luas,namun dengan mudah dapat 

digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran ; 

(b) Tema harus bermakna, tema yang dipilih harus memberikan bekal bagi 

siswa untuk belajar selanjutnya ; 

(c) Tema harus disesuaikan dengan tingkat dengan perkembangan 

psikologi anak 

(d) Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak ; 
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(e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi direntang waktu belajar ; 

(f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang 

berlaku serta harapan masyarakat ; 

(g) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan 

sumber belajar. 

b). Prinsip Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu 

menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus 

menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses 

pembelajaran. Menurut Prabowo (2000) dalam pengelolaan pembelajaran 

hendaklah guru dabat berlaku sebagai : 

(a) Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi 

pembicaraan dalam proses belajar mengajar ; 

(b) Pemberian tanggungjawab individu dan kelompok harus jelas dalam 

setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok ; 

(c) Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali 

tidak terpikirkan dalam perencanaan. 

c). Prinsip Evaluasi 

Pada dasarnya evaluasi menjadi fokus dalam setiap kegiatan. 

Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan 

evaluasi. Maka dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik 

diperlukan langkah-langkah positif antara lain : 
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(a) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri, 

disamping bentuk evaluasi lainnya ; 

(b) Guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang 

telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang 

akan dicapai. 

Setelah dirumuskan visi-visi organisasi dalam pelaksanaan seluruh 

pelaksanaan organisasi yang di pamdang sebuah sistem, dalam manajemen 

lembaga pendidikan Islam terdapat prinsip-prinsip yang merupakan 

pedoman umum atau pegangan umum pelaksanaan aktivitas manajerial, 

yang akan menentukan sukses-tidaknya suatu pengelolaan organisasi 

lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dipacu dengan melaksanakan 

berbagai kegiatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang umum 

dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. 

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik diantaranya : 

1) Dalam proses penggalian tema-tema perlu diperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

a) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat 

digunakan untuk memadukan mata pelajaran. 

b)  Tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipilih intuk dikaji 

harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 

c) Tema harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. 

d) Tema yang dikembangkan harus mampu menunjukan sebgian minat 

siswa. 
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e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-

peristiwa yang terjadi didalam rentang waktu belajar. 

f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang 

berlaku serta harapan masyarakat. 

g) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan 

sumber belajar. 

2) Dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik perlu diperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a) Guru hendaknya bersikap otoriter “single actor” yang mendominasi 

aktivitas dalam proses pembelajaran. 

b) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas 

dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. 

c. Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang 

sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. 

c) Dalam proses penilaian pembelajaran tematik perlu diperhatikan 

prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian 

diri (self evaluation) disamping bentuk penilaian lain. 

2)  Guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan yang 

telah dicapai berdasarkan criteria keberhasilan pencapaian 

tujuan atau kompetensi yang telah disepakati 

2) Manajemen Pembelajaran Tematik 

Belajar pada hakekatnya merupakan proses perubahan didalam 

kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan dan kepandaian. 
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Sesuai dengan tahap perkembangan anak, maka kegiatan pembelajaran bagi 

anak usia awal SD sebaiknya menerapkan membelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa  

 Proses pengembangan manajemen pembelajaran tematik yaitu 

sebagai berikut: 

1).  Perencanaan  

Pada tahap perencanaan guru kelas 1, 2, 3 sudah mampu menilai 

mengembangkan tema secara tepat karena dengan pembelajaran lintas guru 

akan lebih bebas dalam mengembangkan Mengumpulkan informasi dan 

referensi, yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi 

dan informasi seperti komputer dan internet. Mengidentifikasi dan mengkaji 

sumber belajar yang diperlukan dalam pengembangan promes, prota, 

silabus, RPP 

2).  Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan segala sumber daya untuk 

mengoptimalkan kemampuan masing-masing pribadi hingga terwujud 

kerjasama dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian pengembangan 

pembelajaran tematik juga harus didukung dengan adanya tahapan-tahapan 

yang meliputi waktu/jadwal, sumber daya manusia yang mendukung, sarana 

dan prasarana yang memadahi serta materi kurikulum yang jelas. 

3). Pelaksanaan  

http://administrasisekolah.com/pengembangan-silabus.html
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Pelaksanaan pembelajaran tematik di MI Muhammadiyah Klaseman 

itu diterapkan mulai dari kelas 1 sampai 3, proses pembelajaran tematik 

ditiap-tiap kelas berjalan dengan lancar dan model pembelajaran ini 

mempermudah siswa untuk menangkap pembelajaran yang diajarkan oleh 

guru. Fasilitas dan media yang disediakan disekolah yang lengkap, 

menunjang lancarnya kegiatan pembelajaran dan mempermudah untuk 

menerapkan metode pembelajaran tematik 

4). Evaluasi 

Evaluasi atau penilaian pembelajaran tematik dilakukan untuk 

mengetahui tercapainya kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata 

pelajaran yang terdapat dalam satu tema pembelajaran. Berbagai bentuk 

penilaian yaitu proses dan produk yang meliputi tiga ranah yaitu afektif 

(Sikap), psikomotorik (keterampilan) dan kognitif (proses berfikir). 

3) Pelaksanaan Manajemen Pembelajaran Tematik 

Pada kurikulum 2013 pembelajaran tematik terpadu diberlakukan di 

seluruh kelas di sekolah dasar, yang. meliputi seluruh mata pelajaran yang 

disajikan secara terpadu dengan tema sebagai pemersatu Namun 

kenyataannya belum semua guru yang mengajar di SD/MI memiliki 

pengalaman mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran tematik. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang pengelolaan pembelajaran tematik 

terpadu sangat diperlukan bagi semua guru yang mengajar di SD/MI. 

Polanya mengikuti pola yang dikeluarkan oleh BNSP, yaitu ada 

kegiatan pembuka, inti dan penutup. 
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Sesuai dengan tujuannya, maka kegiatan pembuka dan penutup 

lebih banyak dalam bentuk nyanyian, permaian, mendengarkan cerita, 

pesan moral dan kegiatan sejenis lainnya. Terhadap kegiatan-kegiatan 

tersebut tidak dapat ditanyakan mata pelajaran apa. Dengan demikian tidak 

dapat dibuat jadwal mata pelajaran. 

Memperhatikan hal tersebut dan juga untuk menghindari terjadinya 

tumpang tindih, maka dalam pembelajaran tematik tidak perlu ada jadwal 

mata pelajaran.  

Fakta bahwa dalam satu kegiatan siswa belajar berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran. Maka yang paling ideal dalam pembelajaran 

tematik tidak ada jadwal metapelajaran. 

Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang 

pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema 

atau topik sentral, setelah tema ditetapkan maka selanjutnya tema itu 

dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub tema dari 

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar 

sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam  perencanaan  

sebelumnya. Pelaksanaan pelambelajaran tematik diterapkan kedalam tiga 

langkah pembelajaran yaitu (1) Kegiatan awal bertujuan untuk menarik 

perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa,dan memberikan 

acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan,
35

  

                                                           
35 Sanjaya, Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif. (Jakarta : Departemen 

Pendidikan Nasional Indonesia, 2006) hlm.41 

http://mbegedut.blogspot.com/2011/01/konsep-pembelajaran-tematik.html
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(2) Kegiatan inti, merupakan kegiatan  pokok dalam pembelajaran. Dimana 

dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai 

kegiatan belajar dengan menggunakan multi metode dan media sehingga 

siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna.  Pada waktu 

penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya 

lebih berperan sebagai fasilitator (3) Kegiatan  akhir, dapat diartikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran 

dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran.  

Dalam Model Pembelajaran Tematik di kelas awal yang diterbitkan 

Balitbang Diknas, tahun 2006 dikemukakan bahwa sebagai suatu model 

pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal 

ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung 
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Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, Siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan 

untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 
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Bermakna disini memberikan arti bahwa pada pembelajaran tematik 

peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

melalui pengalaman lansung dan nyata yang menghubungkan antar konsep-

konsep dalam intra maupun antar mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan 

pendekatan konvensional, maka pembelajaran tematik tampak lebih 

menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, 

sehingga peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran untuk 

pembuatan keputusan. 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki tiga 

tahapan, yakni tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan 

evaluasi. 

1. Tahap Perencanaan Pembelajaran 

Sebelum dilakukan pemilihan tema yang akan diangkat dalam 

kegiatan pembelajaran, pendidik terlebih dahulu harus melakukan kegiatan 

menganalisis KI dan KD yang ada dalam standar isi. Kemudian 

mengelompokkan KI dan KD yang memiliki keterkaitan atau hubungan 

satu sama lainnya, baik dalam satu mata pelajaran ataupun antar mata 

pelajaran. 

Setelah kegiatan pengelompokan KI dan KD selesai lalu pendidik 

merancang materi pembelajaran untuk setiap KI dan KD tersebut, 

kemudian dilakukan analisis ulang. Berdasarkan KI, KD dan materi 

esensial yang telah dikelompokkan dan dianalisis, guru kelas dan guru 

mata pelajaran melakukan diskusi untuk menetapkan tema dasar dan unit 

tema. 
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Tema dapat juga dipilih berdasarkan pertimbangan lain yaitu : tema 

yang dipilih berdasarkan konsensus antar siswa, misalnya dari buku-buku 

bacaan, pengalaman, minat, isu-isu yang sedang berkembang ditengah-

tengah masyarakat. Hal ini membutuhkan sarana dan prasarana yang 

menunjang serta sumber belajar yang tersedia, dan juga harus 

memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 

Tema disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik SD/MI 

sehingga azas perkembangan berfikir anak dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. tema harus bersifat cukup problematik  dan populer sehingga 

membuka kemungkinan luas untuk melaksanakan pembelajaran beragam 

yang mengandung substantif yang lebih luas apabila dibanding dengan 

pembelajaran biasa. 

Setelah dilakukan analisis terhadap KI dan KD lalu dirumuskan 

indikator ketercapai kompetensi, KD dan indikator didistribusikan pada 

tema-tama yang telah ditentukan, sehingga semua KD dan indikator 

tersebut semuanya habis. Apa bila ada kompetensi yang tidak tercakup, 

artinya KD dan indikator yang tidak dapat dipadu dengan tema yang 

tersedia atau tidak dapat dipadu dengan mata pelajaran lain maka KD dan 

indikator tersebut diajarkan secara tersendiri. 

Untuk mendistribusikan semua KI, KD dan indikator tersebut 

dibuatlah jaringan tema, untuk menghubungkan KD dan indicator dengan 

tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihatlah 

keterkaitan antara tema, KD dan indikator dari setiap mata pelajaran. 

Jaringan tema ini dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. 
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Untuk mengoperasionalkan silabus tersebut dalam pelaksanaan 

pembelajaran perlu disusun RPP. Rancangan Program Pembelajaran 

tersebut merupakan patron dari kegiatan pendidik dan peserta didik dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik. 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegitan inti dari aktivitas 

pembelajaran, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu 

yang telah disusun pada Rancangan Program Pembelajaran (RPP). Pada 

tahapan ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dari rancangan yang 

telah disusun. Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan pendidik dalam 

melaksanakan model pembelajaran tematik. Kemampuan pendidik dalam 

mengembangkan materi pembelajaran, membuat proses pembelajaran 

lebih bermakna sangat erat hubungannya dengan dengan pemilihan tema 

pembelajaran. 

Menurut Dunkin,  ada sejumlah aspek yang mempengaruhi kualitas 

proses pembelajaran dilihat dari faktor guru yaitu: (1) Formative 

experience, meliputi jenis kelamin serta semua pengalam hidup yang 

menjadi latar belakang sosial mereka. (2) Teacher training experience, 

meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan 

latar belakang pendidikan pendidik. (3) Training properties, segala sesuatu 

yang berhungan dengan sifat yang dimiliki pendidik, seperti sikap 

pendidik terhadap siswa, kemampuan dan intelegensi pendidik, baik dalam 
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kemampuan pendidik mengelola kegiatan pembelajaran, maupun 

kemampuan pendidik menguasai materi pembelajaran.
36

 

Disamping faktor pendidik banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas proses pembelajaran tersebut, diantaranya kualitas 

rancangan pembelajaran, faktor sarana dan prasarana yang tersedia, faktor 

alat bantu belajar, media dan sumber belajar, faktor lingkungan belajar dan 

termasuk yang sangat menentukan faktor peserta didik itu sendiri. 

Prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik tidak berbeda dengan 

pelaksanaan pembelajaran lainnya, pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan tiga tahapan pembelajaran, yaitu: kegiatan awal, kegiatan 

inti dan kegiatan akhir pembelajaran. Pada kegiatan awal dilakukan 

kegiatan mengkondisikan kelas untuk siap melaksanakan proses 

pembelajaran, menginformasikan tema dan subtema, KD dan indikator 

yang akan dibahas melalui materi ajar, tujuan pembelajaran dan mereviu 

tugas terstruktur kalau ada. Kegiatan inti menggunakan pendekatan 

saintifik yaitu kemampuan kreativitas dapat diperoleh dengan metode  

Observing (mengamati), Questioning (menanya),  Experimenting 

(mencoba), Associating (menalar),  Networking (membentuk 

jejaring/mengkomunikasikan).   

Kegiatan akhir pembelajaran berisikan kegiatan pemberian Latihan 

Dalam Proses (LDP)  dan  menginformasikan tema  atau   subtema    untuk  

pembelajaran berikutnya, serta memberikan tugas terstruktur kalau 

dibutuhkan.
37

  

                                                           
36 Sanjaya, Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional 

Indonesian, 2006), hlm.43 
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3. Mengevaluasi Proses dan Hasil Belajar. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

penekanannya pada kebermaknaan proses dalam artian bahwa peserta 

didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui pengalaman lansung 

dalam proses pembelajaran dari pada menguasai setumpuk konsep yang 

belum tentu dimengerti dan diperlukan mereka. Olehkarenanya penilaian 

proses pembelajaran dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesinabungan.  Adapun aspek-aspek utama yang harus selalu diamati 

pendidik antara lain adalah, seberapa besar dan dalam tingkat keterlibatan 

peserta didik dalam proses pembelajaran yang sedang berlansung, tingkat 

keaktifan dan kreaktifitas peserta didik dalam mengkonstruk 

pengetahuaannya melalui pengalamannya dalam proses pembelajaran, 

disamping motivasi dan ketekunannya mengikuti proses pembelajaran.
38

  

Penilaian hasil belajar yang memiliki kesesuaian dengan 

pembelajaran tematik adalah autentic assesment dalam bentuk penilaian 

kinerja dan portofolio ketimbang dalam bentuk  penilaian konvensional 

yang mengunakan instrumen test tertulis atau lisan. Karena peserta didik 

akan mengkonstruk pengetahuannya sendiri sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan skemata yang telah mereka miliki. 

 

 

                                                                                                                                                               
37 Kunandar. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) da 

Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 

hlm.23 

38 Ibid,  hlm.23-24 
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C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

yang dikembangkan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) kelas rendah. Pembelajaran 

tematik dilaksanakan dengan cara menggunakan tema-tema tertentu untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran. Siswa diharapkan untuk mendapatkan 

pelajaran yang bermakna dan berguna bagi kehidupannya sehari-hari. 

Pembelajaran tematik tercermin dari keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik 

pembelajaran yang diamati dalam proses pembelajaran yang meliputi berpusat 

pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak 

begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, 

dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Hal 

tersebut sesuai dengan karakteristik siswa MI kelas rendah, yaitu mempunyai 

kemampuan intelektual yang sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya 

berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. 

Anak sudah dapat diberikan tentang dasar-dasar keilmuan seperti membaca, 

menulis dan berhitung.  

Kajian tentang pelaksanaan pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI)  pada  kelas I, II dan III dijabarkan dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Namun, pada tataran praktiknya 

pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar belum sesuai dengan teori 

pembelajaran tematik yang sesungguhnya. Pemahaman guru mengenai 

pembelajaran tematik merupakan kunci utama dalam melaksanakan pembelajaran 

tematik di Madrasah Ibtidaiyah (MI).   
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Kerangka berpikir yang menjadi dasar penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

Mapel 2 Mapel  1 Mapel 3 Mapel  4 
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