
 
 
 

10 
 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku yang dilakukan secara sadar. Pelaksanaan proses belajar ini disebut 

pembelajaran. Gagne menyatakan bahwa belajar sebagai proses 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman (dalam Dahar, 

2011: 2). Hal ini sejalan dengan pendapat Schunk (2008: 2) yang 

menyatakan bahwa belajar adalah perubahan makna perilaku atau 

kemampuan berperilaku sebagai akibat dari praktik atau pengalaman 

lain. Belajar adalah perubahan perilaku atau kemampuan untuk 

melakukan suatu kinerja sebagai hasil dari pengalaman. Tetapi tidak 

semua perubahan tingkah laku dapat dikatakan belajar. Perubahan 

tingkah laku dapat dikatakan belajar jika bersifat relatif tetap dan ke arah 

yang positif. 

Belajar dilaksanakan melalui proses pembelajaran. 

Pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri maupun dibelajarkan oleh 

orang lain. Pembelajaran di sekolah merupakan proses membelajarkan 

peserta didik yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara 

sistematis agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara 
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efektif dan efisien. Gagne menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

serangkaian kegiatan yang berdampak pada peserta didik yang 

merupakan kegiatan belajar yang difasilitasi (dalam Sanjaya, 2013: 

102). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian proses yang memfasilitasi peserta 

didik untuk belajar. Proses tersebut diawali dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi agar peserta didik dapat belajar dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Teori Belajar 

Proses perubahan tingkah laku dalam belajar perlu dipahami 

secara teoretis yang dikenal dengan teori belajar. Teori belajar 

merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar 

yang bertujuan untuk memahami proses belajar secara kompleks. Ada 

tiga perspektif utama dalam teori belajar yang meliputi behaviorisme, 

kognitivisme, dan konstruktivisme. 

1) Teori Belajar Behaviorisme 

Belajar menurut teori belajar behaviorisme adalah perubahan 

tingkah laku yang dipengaruhi pengalaman yang diberikan oleh 

lingkungannya. Dalam teori behaviorisme perubahan tingkah laku 

diperoleh setelah individu berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Jamaris (2013: 114) yang menyatakan 

bahwa behaviorisme berkeyakinan bahwa semua perilaku yang 

diperoleh individu setelah berinteraksi dengan lingkungan yang 
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telah dikondisikan. Sanjaya (2013: 115) menyatakan bahwa belajar 

pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang 

ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau 

hubungan antara stimulus dan respon. Jadi dalam kegiatan belajar 

peserta didik mendapatkan stimulus-stimulus dari lingkungan. 

Pemberian stimulus ini dapat dikondisikan dalam lingkungan belajar 

peserta didik oleh guru. 

Tokoh-tokoh penting dalam teori behaviorisme antara lain 

Pavlov dan Waston dengan classical conditioning, Waston dengan 

behavioral psychology, dan Skinner dengan operant conditioning. 

Skinner menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran perlu 

diberikan reinforcement dan punishment. Pemberian reinforcement 

(stimulus) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan perilaku 

di masa yang akan datang, sedangkan punishment (hukuman) 

bertujuan untuk menghilangkan perilaku yang ditampilkan (Jamaris, 

2013: 119).  

Aplikasi teori belajar behaviorisme dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan 

peserta didik dan menetapkan tujuan pembelajaran. Skinner 

menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif apabila a) guru 

memberikan materi dalam langkah-langkah yang lebih kecil, b) para 

peserta didik merespon secara aktif daripada mendengarkan secara 

pasif, (c) guru memberikan umpan balik langsung setelah mendapat 
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respon-respon dari peserta didik, dan d) peserta didik mempelajari 

materi yang diberikan sesuai dengan langkah mereka sendiri 

(Schunk, 2008: 64-65). Berdasarkan behaviorisme kegiatan belajar 

sangat dipengaruhi oleh interaksi peserta didik dengan  lingkungan 

melalui pemberian stimulus atau lingkungan khusus yang telah 

terkondisi sehingga menghasilkan respon-respon dari peserta didik. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya penguatan dan hukuman. 

Selain itu tujuan pembelajaran yang spesifik juga sangat diperlukan. 

2) Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme pada awalnya dikembangkan 

oleh Piaget. Piaget menyatakan bahwa pengetahuan akan menjadi 

bermakna jika dikonstrusikan sendiri oleh peserta didik (dalam 

Sanjaya, 2013: 124). Mengkonstruksi pengetahuan dilakukan 

melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema yang sudah 

ada. Setelah Piaget, muncul perspektif kontruktivisme yang baru 

dari konstruktivis sosial yang salah satunya dikemukakan oleh 

Vygotsky. Perbedaan perspektif Piaget dan perspektif 

konstruktivisme baru (dalam Dahar, 2011: 152) dapat diamati pada 

tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Perbedaan Perspektif Konstruktivisme Piaget dengan 
Perspektif Baru 

Perspektif Piaget Perspektif Baru 
Memfokuskan pada general logical 
capabilities 

Memfokuskan pada spesific 
knowledge structure 

Konstruksi pengetahuan personal 
melalui interaksi individual dengan 
lingkungan 

Mengikutsertakan proses sosial 
dalam konstruksi pengetahuan 

 

Berdasarkan teori konstruktivisme pengetahuan dibangun 

berdasarkan pikiran peserta didik. Peran guru menurut teori belajar 

ini adalah membangun situasi yang sedemikian rupa sehingga 

peserta didik dapat terlibat secara aktif dengan  materi pelajaran 

melalui pengolahan materi dan interaksi sosial. Ratner, Foley & 

Gimpert menyatakan pandangan kontruktivis sosial menegaskan 

bahwa pembelajaran dalam kelompok sosial dan kerjasama dengan 

teman sebaya sangat bermanfaat (dalam Schunk, 2008: 239). Ketika 

peserta didik menjadi model bagi peserta didik yang lain, peserta 

didik tidak hanya mengajarkan keterampilan tetapi juga mengalami 

efektivitas diri yang lebih tinggi untuk belajar. 

Beberapa prinsip teori belajar konstruktivisme dalam 

kegiatan pembelajaran menurut Brook & Brook yang diperkaya oleh 

Jamaris (2004: 101) menyatakan beberapa prinsip-prinsip teori 

belajar seperti berikut (Jamaris, 2013: 153): a) Belajar dimulai dari 

isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan peserta didik dalam 

mengkonstruk pemahaman dan pengetahuannya secara aktif; b) 

Kebermaknaan pembelajaran memprasyaratkan pemahaman konsep 
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menyeluruh atau bagian-bagian; c) Pembelajaran disajikan dalam 

konteks yang membantu peserta didik membangun pemahaman dan 

pengetahuan interdisiplin; d) Asesmen bagian dari proses belajar; e) 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan pengetahuan aktual peserta 

didik. 

Berdasarkan pendapat dari ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa belajar berdasarkan teori belajar konstruktivisme adalah 

kegiatan belajar di mana peserta didik secara aktif membangun 

pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu,  guru yang harus 

mendesain kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

secara aktif memperoleh dan mengolah materi pembelajarannya 

dengan berinteraksi secara langsung baik dengan peserta didik yang 

lain, guru, lingkungan, maupun sumber belajar lainnya. Konsep atau 

materi yang dipelajari juga harus disesuaikan dengan pengetahuan 

aktual yang dimiliki oleh peserta didik. 

2. Pembelajaran Tematik-Integratif 

a. Pengertian pembelajaran tematik-integratif 

  Pembelajaran tematik-integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian 

tersebut dilakukan dalam tiga hal, yaitu integrasi attitude, skill dan 

knowlegde dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep 

dasar yang berkaitan. Tema mengarahkan dan memberikan proses 
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belajar yang bermakna dan utuh kepada peserta didik. Pembelajaran 

tematik menurut Hajar (2013: 21) diartikan sebagai konsep 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik. Menurut Trianto (2011: 147), 

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta 

didik. Penerapan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan yakni penentuan berdasarkan keterkaitan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, tema, dan masalah yang dihadapi. 

Hal ini ditegaskan pula oleh NSTA (National Science Teacher 

Association) dalam Scope Secquence and Coordination of Secondary 

School Science menyarankan agar tematik yang dipilih adalah yang 

memang sangat menonjol dan menyangkut berbagai pendekatan.  

Kurikulum terintegrasi menjadi topik diskusi sejak pergantian 

abad 20. National Council of Teachers of English (NCTE) 

mendefinisikan integrasi merupakan penyatuan semua mata pelajaran 

dan pengalaman (Susan & Rebecca, 2004: 8).  Penyatuan integrasi ini 

menunjuk kombinasi dari dua mata pelajaran, biasanya dilakukan oleh 

instruktur yang sama. Susan & Rebecca mendefinisikan tiga pendekatan 

untuk integrasi yaitu multidisciplinary, interdisciplinary, dan 
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transdisciplinary. Dressel’s (Lake, 1994) mengemukakan kurikulum 

terintegrasi sebagai berikut: 

In the integrative curriculum, the planned learning experiences not 
only provide the learners with a unified view of commonly held 
knowledge (by learning the models, systems, and structures of the 
culture) but also motivate and develop learners' power to perceive 
new relationships and thus to create new models, systems, and 
structures. (1958, pp. 3-25). 

 

Kurikulum integratif adalah pengalaman belajar yang direncanakan 

tidak hanya menyediakan peserta didik dengan pandangan yang sama 

dari pengetahuan umum, tetapi juga memotivasi dan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk melihat hubungan baru dan untuk 

menciptakan model-model, sistem dan struktur yang baru. 

Menurut Drake (2012: 6) kurikulum integrasi berawal dari suatu 

pendekatan membuat koneksi dan melihat sesuatu lebih dari satu 

perspektif. Pendidik dapat memahami kurikulum integrasi dengan 

berbagai cara diantaranya yaitu pelaksanaan yang unik di setiap 

pembelajaran dan hampir setiap kombinasi mata pelajaran dapat 

diintegrasikan oleh pendidik yang terlibat. Kurikulum integrasi bukan 

fenomena yang baru, melainkan dipengaruhi oleh filsafat John Dewey 

yang menganjurkan untuk menyeimbangkan kebutuhan pelajar/peserta 

didik dengan tuntutan isi pelajaran dan hidup dalam masyarakat yang 

demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip konstruktivisme, peserta didik 

membangun pengetahuan mereka sendiri, peserta didik belajar dengan 

melakukan bukan dengan menghafal fakta, serta pembelajaran 



18 
 

dilakukan berpusat pada peserta didik (Drake, 2008: 7). Peserta didik 

belajar dengan melakukan dan cara belajar mereka ditunjukkan dengan 

suatu penyelesaian melalui penyelidikan dari permasalahan yang 

diberikan. Penyelesaian yang berbasis pengalaman menjadikan peserta 

didik lebih termotivasi untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. 

Hamid (2012: 118) juga menjelaskan bahwa pendekatan 

integratif menurut banyak ahli merupakan pengaruh dari pemikiran 

progresivisme Dewey yang beranjak dari pendekatan interdisipliner 

(Hamid, 2012: 118). Menurut Dewey, kehidupan sekolah menarik, 

memberikan pengalaman yang berarti dan melibatkan anak didik dalam 

aktivitas sekolah. Untuk itu, proses pembelajaran harus mengacu minat, 

kekuatan dan kemampuan anak didik. Terkait dengan pernyataan 

tentang tematik-integratif, Liu & Wang (2010) juga menyatakan bahwa: 

Based on the definition of curriculum integration, the content of 

learning should be well-organized so as to achieve better learning 

effects. Artinya berdasarkan definisi kurikulum integrasi, isi 

pembelajaran harus terorganisir dengan baik sehingga mencapai efek 

belajar yang lebih baik. Dengan demikian proses pembelajaran 

menggunakan kurikulum integrasi sebaiknya harus mengorganisir 

setiap mata pelajaran dengan isi materi yang dipelajari sesuai dengan 

tujuan akhir pembeajaran. 

. Munawaroh (2009: 220) mengemukakan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan suatu konsep dapat dikatakan sebagai suatu 
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pendekatan belajar yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Dikatakan 

bermakna karena peserta didik mampu memahami konsep yang 

dipelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan 

konsep lain yang dipahaminya. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan 

peserta didik dalam proses belajar pembelajaran, dan menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Secara sederhana 

peserta didik diharapkan lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan prosese 

belajar. Oleh karena itu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan 

yang dipelajarinya. Untuk itu, guru juga perlu mengemas atau 

merancang pengalaman belajar yang mempengaruhi kebermaknaan 

belajar peserta didik. Meinbach mengungkapkan pendapat (2006: 2) 

bahwa; 

Thematic instruction is based on the idea that people acquire 
knowledge best when learning in the context of a coherent “whole”, 
and when they can connect what they’re learning to the real world. 
Thematic instruction seeks to put the teaching of cognitive skills such 
as reading, mathematics, science, and writing in the context of a 
real-world subject that is both specic enough to be practical, and 
broad enough to allow creative exploration. 

 
Artinya instruksi tematik didasarkan bahwa orang memperoleh 

pengetahuan terbaik ketika belajar dalam konteks yang utuh dan ketika 

mereka dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari ke dunia nyata. 

Instruksi tematik menempatkan pengajaran ketrampilan kogntif seperti 
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membaca, matematika, ilmu pengatehuan alam, dan menulis ke konteks 

dunia nyata yang keduanya bersifat cukup praktis dan cukup luas 

memungkinkan eksplorasi kreatif. 

Senada dengan pernyataan di atas, Randle (2010: 85) 

menambahkan tentang penekanan dan manfaat pembelajaran tematik-

integratif, yakni: 

Integrated Thematic Instruction-based curricula stress the 
integration of all disciplines to present students with learning 
experiences that are based in real-world application and structured 
to encourage higher-order learning and the development of critical 
habits students need to become lifelong learners. 
 

Pernyataan di atas berarti bahwa instruksi tematik-integratif 

berbasis kurikulum menekankan pada pengintegrasian semua disiplin 

ilmu dengan pengalaman belajar yang berbasis pada aplikasi dan 

struktur dunia nyata, sehingga mendorong pembelajaran menjadi lebih 

baik dan mengembangkan kebiasaan dan kebutuhan peserta didik untuk 

menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

Nur Wangid dan Mustadi (2013: 32) menjelaskan pembelajaran 

tematik-integratif yaitu “… an integrated thematic learning-learning 

combine multiple fields of study into thema by establishing curricular 

priorities and find the skills, concepts, and attitudes thaht overlap in 

some areas of study.” Pelajaran ini dapat dimaknai bahwa pembelajaran 

tematik-integratif merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa 

kompetensi dari mata pelajaran ke dalam satu tema. Untuk memperoleh 
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keterpaduan ini ditemukan terlebih dahulu ketrampilan, konsep, dan 

sikap yang bersesuaian dari beberapa mata pelajaran untuk dipadukan.  

Ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan 

unit tematisnya Fogarty (1991: xv) mengemukakan sepuluh cara dalam 

merencanakan pembelajaran terpadu. Kesepuluh cara atau model 

tersebut adalah: (1) fragmented, (2) connected, (3) nested, (4) 

sequenced, (5) shared, (6) webbed, (7) threaded, (8) integrated, (9) 

immersed, dan (10) networked. Dari model pembelajaran terpadu yang 

telah dipaparkan tersebut, salah satu model sering digunakan dalam 

pembelajaran di Indonesia adalah model integrated. Integrated di sini 

berarti mengintegrasikan kurikulum yang mencakup perencanaan 

kelompok interdisiplin dengan konsep-konsep yang saling tumpang-

tindih menjadi pusat umum (tema pokok) lintas bagian. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran tematik-integratif merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari 

berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian 

tersebut dilakukan dalam tiga hal, yaitu integrasi attitude, skill dan 

knowlegde dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep 

dasar yang berkaitan. Tema dapat mengarahkan dan memberikan proses 

belajar yang bermakna dan utuh kepada peserta didik. 
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b. Karakteristik Pembelajaran Tematik-Integratif 

Berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah 

menuntut guru untuk memunculkan karakteristik tematik-integratif 

sebagai pembeda dengan pembelajaran lainnya. Apabila guru tidak 

mampu memunculkan karateristik tematik-integratif maka 

pembelajaran tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembelajaran 

tematik-integratif. Oleh karena itu guru perlu mengenal beberapa 

karakteristik kurikulum tematik-integratif. Menurut Hajar (2013: 44) 

karakteristik pembelajaran tematik diantaranya adalah berpusat pada 

peserta didik, memberi pengalaman langung, tidak terjadi pemisahan 

materi, menyajikan berbagai konsep, fleksibel, sesuai minat dan 

kebutuhan, belajar sambil bermain, mengembangkan komunikasi dan 

metakognisi, menekankan pada proses. Dari pendapat tersebut maka 

dapat diuraikan bahwa karakteristik kurikulum tematik-integratif adalah 

sebagai berikut: 

1) Berpusat pada Peserta Didik 

Pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai 

pusat aktivitas atau sering disebut dengan student centered 

merupakan karakteristik yang sangat sesuai dengan pendekatan 

belajar yang lebih banyak menjadikan anak didik sebagai subyek 

belajar bukan obyek. Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak 

diperkenankan melakukan aksi berlebihan dan pesera didik 

diperlakukan secara pasif hanya mendengarkan penjelasan guru dan 
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menulis yang ada di papan tulis. Peran guru hanya sebagai fasilitator 

yang memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik dan memberikan 

kesempatan peserta didik untuk bertanya dan melayani pertanyaan 

mereka. 

2) Memberikan Pengalaman Langsung 

Peserta didik dituntut mengalami dan mendalami materi 

secara langsung dengan diri mereka masing-masing. Artinya, 

mereka dihadapkan pada pembelajaran konkret, bukan hanya 

memahami melalui buku atau penjelasan dari guru. Oleh karena itu, 

guru dituntut untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan 

berupaya mendorong serta memfasilitasi tumbuhnya pengalaman 

bermakna dalam diri peserta didik. Dengan demikian proses belajar 

lebih bermakna.  

3) Tidak Terjadi Pemisahan Materi Pembelajaran secara Jelas 

Ketika diadakan kegiatan belajar dan mengajar dengan 

pendekatan tematik-integratif, guru tidak memisahkan mata 

pelajaran satu dengan lainnya secara jelas. Hal tersebut bukan berarti 

menghilangkan esensi mata pelajaran dan mengaburkan tujuan 

pembelajaran. 

4) Menyajikan Konsep dari Berbagai Materi Pelajaran 

Guru menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran 

dengan tujuan agar pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran tidak parsial (sepotong-potong). Dengan demikian peserta 
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didik apat memahami materi secara utuh. Pemahaman terhadap 

konsep secara utuh tersebut berguna bagi perkembangan 

kepribadian, kedewasaaan, serta pendidikan dan pengetahuan 

peserta didik. 

5) Bersifat Fleksibel 

Karakteristik pembelajaran yang bersifat fleksibel atau 

artinya, guru tidak boleh kaku saat berlangsungnya kegiatan belajar. 

Sebagai contoh, ketika menyampaikan materi pelajaran, guru harus 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran yang sedang 

dipelajari dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan guru juga bisa 

mengaitkan bahan ajar tersebut dengan lingkungan peserta didik, 

baik di lingkungan keluarga, masyarakaat, lingkungan sekolah, 

pekerjaan orang tua, dan semua lingkungan yang terkait dengan 

peserta didik. 

6) Hasil Pembelajaran sesuai Minat dan Kebutuhan Peserta Didik 

Sesuatu yang diperoleh peserta didik dari kegiatan belajar 

adalah sesuatu yang memang berguna bagi mereka, sangat 

dibutuhkan, sangat digemari serta sangat mempengaruhi 

perkembangan intelektual dan kehidupan mereka. Oleh karena itu, 

guru harus melakukan beberapa hal agar hasil belajar peserta didik 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, antara lain sebagai 

berikut.  
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a) Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta 

didik untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik sesuai dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik tersebut. 

b) Menyesuaikan kegiatan pembelajaran dan materi pembelajaran 

dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Tetapi, guru tidak 

boleh keluar dari inti dan esensi materi pelajaran yang diajarkan. 

c) Mengembangkan lingkungan belajar sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik. 

7) Menggunakan Prinsip Belajar sambil Bermain dan Menyenangkan 

Guru menggunakan prinsip belajar bermain supaya peserta 

didik merasa senang dalam kegiatan belajar dan tidak merasa 

terbebani. Guru dapat melakukan kegiatan pembelajaran 

menggunakan prinsip bermain sebagai berikut: 

a) Bermain tebak kata. 

b) Bermain peran. 

c) Diskusi. 

d) Bermain dengan huruf yang berserakan. 

e) Bermain adu cepat mengubah Bahasa Indonesia ke dalam 

bahasa asing. 

f) Jalan-jalan sambil menghitung langkah. 
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8) Mengembangkan Komunikasi Peserta Didik 

Pembelajaran tematik-integratif menekankan adanya 

kemampuan interaksi antara satu individu dengan individu lain. 

Kemampuan interaksi digunakan sebagai indikator keaktifan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran.   

9) Mengembangkan Kemampuan Metakognisi Peserta Didik 

Metakognisi diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan 

dengan sesuatu yang diketahui oleh seseorang tentang individu yang 

belajar, serta cara individu mengontrol dan menyesuaikan 

perilakunya. Metakognisi merupakan bentuk kemampuan melihat 

diri sendiri. Penekanan kemampuan metakognisi dalam kegiatan 

pembelajaran mendorong peserta didik bisa mengembangkan 

kemampuannya secara optimal.   

10) Lebih Menekankan Proses daripada Hasil 

Kegiatan pembelajaran harus menekankan proses daripada 

hasil. Ketika guru mengadakan kegiatan belajar dan mengajar, guru 

benar-benar mendorong peserta didiknya agar terlibat langsung dan 

aktif dalam serangkaian kegiatan pembelajaran, serta berupaya 

mendapatkan pemahaman secara mandiri dengan bantuan guru 

sebagai fasilitator. 

Kemendikbud (Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013, 2013: 193-194) menguraikan karakteristik pembelajaran 

tematik-integratif berikut ini: 
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a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

b. Memberi pengalaman bermakna dan langsung. 

c. Mata pelajaran menyatu dalam tema, tidak terkotak-kotak.  

d. Terdapat keterkaitan konsep antar mata pelajaran. 

e. Bersifat fleksibel, terlihat dari keterpaduan berbagai mata 

pelajaran. 

f. Hasil pembelajaran dapt berkembang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan siswa melalui penilaian proses dan hasil 

belajar. 

g. Pembelajaran tematik-integratif menggunakan pendekatan 

saintifik. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

karakteristik pembelajaran tematik-integratif adalah menempatkan 

peserta didik sebagai centered dan guru menjadi fasilitator sekaligus 

motivator sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang 

menyenangkan dan bermakna melalui proses pembelajaran yang 

menggunakan tema-tema dan pendekatan saintifik. 

c. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik-Integratif 

Rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran tematik-integratif pada dasarnya memiliki empat 

komponen utama. Keempat komponen utama tersebut menurut Trianto 

(2011: 212) adalah waktu, urutan kegiatan pembelajaran, metode 

pembelajaran dan media/bahan pembelajaran. 
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Berikut penjelasan untuk masing-masing komponen utama 

dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif:  

1) Waktu 

Jumlah waktu yang dibutuhkan pengajar/guru untuk 

menyelesaikan setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran 

terbatas kepada waktu yang digunakan guru dalam pertemuan 

dengan peserta didik. Guru harus membagi waktu untuk setiap 

langkah dalam kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Bagi guru 

perhitungan jumlah alokasi waktu dapat menyeimbangkan antara 

materi dengan waktu yang akan digunakan. Sedangkan bagi peserta 

didik dapat menjadi petunjuk dalam mengelola waktu belajarnya. 

2) Urutan Kegiatan Pembelajaran 

Urutan kegiatan pembelajaran terdiri dari komponen 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Setiap 

komponen kegiatan tersebut terdiri atas beberapa langkah yang 

bersifat fleksibel yang berarti tergantung pada waktu, kondisi kelas 

dan lingkungan kelas, tema dan tujuan yang akan disajikan dalam 

kegiatan pembelajaran tematik-integratif. Komponen kegiatan 

pendahuluan secara umum terdiri tiga angkah, yaitu: (a) penjelasan 

singkat tentang isi pembelajaran atau gambaran tentang isi pelajaran 

yang akan dipelajari, (b) penjelasan relevansi isi pelajaran baru 
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dengan pengetahuan, keterampilan, atau sikap peserta didik, (c) 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran. 

Komponen kegiatan inti secara umum terdiri dari tiga 

pengertian pokok, yaitu: penyajian uraian, pemberian contoh dan 

pemberian latihan. Sedangkan pada komponen kegiatan penutup 

dilaksanakan dengan langkah menyimpulkan, tes lisan atau tertulis, 

umpan balik serta tindak lanjut. 

3) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam 

menyajikan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapau 

tujuan tertentu. Untuk merancang strategi pembelajaran tematik-

integratif pengembang harus memilih metode yang sesuai untuk 

setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karena tidak semua 

metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu, 

sesuai dengan tingkatan kelas, sesuai dengan tema yang disajikan 

dalam pembelajaran tematik-integratif.  

4) Media/Bahan Pembelajaran 

Media digunakan sebagai alat untuk menyalurkan 

pengetahuan atau informasi. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat beraneka ragam. Dalam proses pemilihan media 

pembelajaran, pengembang maupun praktisi dapat mengidentifikasi 

beberapa media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

mempertimbangkan biaya yang diperlukan untuk pengadaan media, 
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kesesuaian metode pembelajaran, kesesuaian dengan karakter 

peserta didik, kepraktisan media, dan ketersedian media tersebut di 

pasaran.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam 

merancang pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif perlu 

memperhatikan empat komponen yaitu waktu, urutan kegiatan 

pembelajaran, metode dan media yang digunakan. Keempat 

komponen utama tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan 

proses pembelajaran, jika tidak terjadi kesesuaian antara salah satu 

komponen akan menggangu proses pembelajaran tematik-integratif. 

d. Manfaat Pembelajaran Tematik-Integratif 

Pembelajaran tematik-integratif adalah model pembelajaran yang 

disesuaikan dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar (SD). 

Haynes (2007: 36) menyatakan bahwa pembelajaran tematik-integratif 

tidak hanya mengembangkan konten tetapi juga keterampilan. Selain itu 

Hayes (2010: 385) menyatakan bahwa tematik-integratif sebagai suatu 

pendekatan menyediakan metode yang efektif untuk mengorganisasikan 

pembelajaran dan memungkinkan peserta didik memandang 

pengalamannya pada sudut pandang yang lebih bermakna. Adapun 

manfaat pembelajaran tematik-integratif yang tertera dalam 

Kemendikbud (2013), yaitu: 

a) Suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan.  
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b) Menggunakan kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, 

dan strategi pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk 

memecahkan masalah 

c)  Mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas yang ramah 

otak (brain-friendly classroom) 

d) Peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses 

informasi.  

e) Proses pembelajaran di kelas mendorong peserta didik berada dalam 

format ramah otak.  

f) Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan 

langsung oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari. 

g) Peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk 

menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara 

memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar 

tuntas. 

h) Program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru 

untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi 

cara penilaian. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Borich (2000: 126) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran interdisipliner seperti tematik-

integratif dapat membantu guru mencapai hasil-hasil berikut. 
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a) Menekankan bahwa proses belajar terbaik diupayakan sebagai suatu 

keseluruhan yang saling berhubungan daripada sebagai serangkaian 

mata pelajaran tertentu 

b) Mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kemitraan dan 

kelompok-kelompok kecil yang fokus pada nilai-nilai sosial belajar 

c) Mengajarkan para peserta didik agar menjadi pemecah masalah dan 

pemikir yang mandiri 

d) Membantu peserta didik untuk mengembangkan minat dan gaya 

belajar mereka sendiri 

e) Membantu peserta didik untuk mengetahui apa yang mereka perlu 

tahu dan apa yang mereka butuhkan untuk belajar daripada selalu 

mengharapkan guru untuk memberi mereka. 

Selain mengembangkan kemampuan peserta didik secara 

kognitif dan keterampilan, pembelajaran tematik-integratif juga dapat 

mengembangkan kemampuan peserta didik dari aspek sikap ke arah yang 

positif. Keterampilan-keterampilan belajar menurut Fogarty (1991: 77) 

meliputi keterampilan (social skill) dan keterampilan mengorganisir 

(organizing skill), berpikir (tinking skill). 

Berdasarkan pendapat ahli, pembelajaran tematik-integratif 

bermanfaat untuk mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Dengan pembelajaran tematik-integratif, peserta didik 

dapat mempelajari konsep dari berbagai sudut pandang dengan 

lingkungan pembelajaran lebih ramah otak sehingga peserta didik belajar 
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dengan nyaman dan menyenangkan, mampu memproses informasi 

dengan cepat dan tepat, mengembangkan minat dan sesuai dengan gaya 

belajar peserta didik, dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok 

kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga memberikan 

pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. 

Pembelajaran tematik-integratif merupakan pembelajaran yang 

bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara holistik atau 

memandang pengetahuan sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

Pembelajaran tematik-integratif dilaksanakan dengan cara memadukan 

berbagai mata pelajaran dalam sebuah tema, menyatukan sumber yang 

luas dan konsep yang saling berhubungan dengan pengalaman belajar 

yang berbasis aplikasi dunia nyata dan terstruktur untuk mendorong 

pengembangan kebiasaan kritis. Oleh karena itu dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik-integratif harus memenuhi hal-hal berikut: 

a. Adanya tema sebagai pemersatu atau isu sentral yang akan dipelajari 

peserta didik. 

b. Keterpaduan konsep antar mata pelajaran yang dipadukan. 

c. Konten pembelajaran yang bermakna berbasis aplikasi dunia nyata. 

d. Lingkungan belajar yang kaya. 

e. Melibatkan peserta didik secara aktif baik fisik maupun psikis. 

f. Adanya aktivitas kelompok dan diskusi yang memungkinkan. peserta 

didik berkolaborasi dalam belajar. 

g. Memberikan pengalaman belajar langsung. 
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h. Suasana yang nyaman dan menyenangkan. 

i. Penilaian yang bervariasi. 

Untuk dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari 

pembelajaran tematik-integratif maka sekolah dan guru harus 

menyediakan isu atau tema yang berisi berbagai konsep yang saling 

terkait, bermakna dan berbasis aplikasi dunia nyata untuk dipelajari. 

Menyediakan lingkungan belajar yang kaya dan menyenangkan. 

Membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi dan berkolaborasi, serta 

memberikan penilaian yang bervariasi untuk peserta didik.  

e. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik-integratif 

Pembelajaran tematik-integratif dengan pendekatan saintifik 

merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam Kurikulum 2013 di 

SD/MI. Implementasi dilakukan dari kelas I sampai kelas VI, namun yang 

utama kelas I dan kelas IV. Pembelajaran tematik-integratif merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema (Kemdikbud, 2013: 

137). Pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif atau pembelajaran 

terpadu mengacu dari satu tema yang telah dikembangkan dan ditetapkan. 

Tujuannya adalah dijadikan wahana untuk menjelajahi tema yang akan 

dibahas. Keuntungan dari penggunakan tema adalah peserta didik mudah 

memusatkan perhatian dan memberi pemahaman yang lebih mendalam. 

Unit tema yang dipilih dalam pembelajaran tematik-integratif sangat 

diperhatikan karena suatu unit tematik adalah suatu koleksi pengalaman 
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pelajaran yang membantu para peserta didik untuk menghubungkan 

pelajaran mereka pada suatu pertanyaan penting. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Freeman & Sokoloff (Handal & Bobis, 2007) bahwa 

"themes are concepts, skills and strategies are taught around a central 

theme that is intended to give meaning and direction to the learning 

process.” Yang berarti bahwa tema merupakan konsep, keterampilan, dan 

strategi yang mengajarkan seputar sebuah tema utama yang diharapkan 

untuk memberikan makna dan pengarahan pada proses pembelajaran. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam hal mengenal, kemudian memahami berbagai 

materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapat 

informasi. Informasi yang diperoleh bisa berasal dari mana saja, kapan 

saja, dan tidak bergantung pada informasi searah yang diperoleh dari guru 

saja. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran diharapkan dan diarahkan 

untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber 

pengamatan yang ada, bukan diberi tahu lagi oleh guru. 

Proses pembelajaran saat ini diharapkan dan diarahkan agar peserta 

didik mampu merumuskan masalah (dengan cara banyak menanya), 

bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. 

Pembelajaran diharapkan dan diarahkan untuk melatih berpikir analitis 

(peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan), bukan 

berpikir mekanistis (rutin mendengarkan dan menghapal saja). 
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Sudarwan (Kemendikbud, 2013: 200) menjelaskan tentang 

pendekatan saintifik bahwa pendekatan ini memiliki karakteristik 

penonjolan dalam dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, 

pengabsahan, dan penjelasan mengenai kebenaran. Dengan demikian, 

proses pembelajaran yang dilaksanakan harus dipandu nilai-nilai, prinsip-

prinsip, atau kriteria ilmiah. 

Menurut Kemendikbud (Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013, 2013: 207) proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi 

kriteria seperti berikut ini. 

1) Materi pembelajaran berdasarkan fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan secara ilmiah. 

2) Penjelasan yang diberikan guru, respon peserta didik, interaksi 

edukatif guru dan peserta didik terbebas dari prasangka, pemikiran 

subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logi. 

3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir dengan kritis, 

analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan hubungan satu 

sama lain dari materi pembelajaran. 

5) Mendorong dan menginspirasi peserta didik agar mampu memahami, 

menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan 

objektif dalam merespon materi pembelajaran. 
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6) Berdasarkan pada konsep, teori, dan fakta berdasarkan pengalaman 

terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang 

telah dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

7) Merumuskan tujuan pembelajaran secara sederhana dan jelas, namun 

menarik sistem penyajiannya. 

Pembelajaran tematik integratif ini menekankan pada pentingnya 

kolaborasi dan kerjasama diantara peserta didik dalam menyelesaikan 

setiap permalahan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, selain dengan 

tetap mengacu pada standar proses dimana pembelajarannya diciptakan 

suasana yang memuat ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi, guru sebisa 

mungkin menciptakan pembelajaran juga dengan memperhatikan kondisi 

peserta didik yang berperilaku ilmiah dengan bersama-sama diajak 

mengamati, menanya, menalar, merumuskan, menyimpulkan dan 

mengkomunikasi, sehingga peserta didik akan dapat dengan benar 

menguasai materi yangtelah dipelajari dengan baik. Kurikulum 2013, 

dalam pembelajarannya menekankan pada dimensi pedagogik modern, 

yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific 

appoach) dalam pembelajaran mencakup semua mata pelajaran meliputi 

menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian 

mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, 

dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan 

akhirnya mencipta (Kemendikbud dalam Modul Pelatihan Implementasi 

Kurikulum 2013, 2013: 109). Dalam mata pelajaran, materi, atau situasi 
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tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 

diterapkan sesuai prosedur. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses 

pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

harus menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah dan tetap 

bermakna. Kemendikbud (Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013, 2013: 227) memaparkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

antara lain meliputi langkah-langkah pokok sebagai berikut. 

a) Mengamati  

Guru dan peserta didik perlu memahami apa saja yang hendak dicatat 

melalui pengamatan. Pengamatan yang dilakukan pada jenjang 

pendidikan dasar akan lebih banyak menggunakan media gambar dan 

alat peraga yang sebisa mungkin bersifat kontekstual. 

b) Menanya 

Peserta didik akan bertanya jawab dengan guru apabila dihadapkan 

pada media yang menarik. Pertanyaan dimaksudkan untuk 

memperoleh jawaban verbal. Dengan demikian, siswa akan mencari 

tahu mengenai hal yang belum diketahui dengan cara bertanya.  

c) Menalar 

Dalam kurikulum 2013 guru dan peserta didik merupakan pelaku 

aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik 

harus lebih aktif daripada guru. Penalaran merupakan proses berfikir 

yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diamati. 

untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan.  
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d) Mencoba 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta 

didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk 

materi yang sesuai. Dengan hal ini, siswa akan memperoleh 

pengalaman secara langsung dan belajar akan bermakna. 

e) Mengolah 

Pada tahapan mengolah ini peserta didik sebisa mungkin dikondisikan 

belajar secara kerjasama. Peserta didik secara bersamasama, saling 

bekerjasama, saling membantu mengerjakan hasil tugas terkait dengan 

materi yang sedang dipelajari   

f) Menyimpulkan 

Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan 

mengolah. Menyimpulkan bisa dilakukan bersama-sama dalam satu 

kelompok, atau bisa juga dengan dikerjakan sendiri 

setelahmendengarkan hasil kegiatan mengolah informasi. 

g) Menyajikan 

Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif 

dan telah disimpulkan dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis 

h) Mengkomunikasikan 

Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik mampu 

mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara 

bersama-sama dalam kelompok dan atau secara individu dari hasil 

kesimpulan yang telah dibuat bersama. Dalam kegiatan 
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mengkomunikasikan ini guru dapat memberikan klarifikasi supaya 

peserta didik mengetahui secara benar apakah jawaban yang telah 

dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki.  

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

langkah-langkah pokok dalam pendekatan ilmiah mencakup mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, mengolah, menyimpulkan, menyajikan, dan 

mengkomunikasikan. Langkah-langkah pokok ini bila dapat diterapkan 

dalam proses pembelajaran tematik integratif, maka siswa akan belajar 

secara menyeluruh dengan memperoleh pengalaman belajar yang 

bermakna sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. 

f. Tahapan Pelaksaaan Pembelajaran Tematik Integratif 

Kemendikbud (2013: 189) memaparkan tahap-tahap yang harus 

dilakukan dalam pendekatan pembelajaran tematik-integratif atau tematik 

terpadu sebagai berikut. 

a) Menentukan tema 

Dalam menentukan tema ini, dapat ditentukan oleh pengambil 

kebijakan, atau juga dapat ditentukan dengan diskusi antara guru dan 

siswa hingga disepakati sebuah tema yang akan dipelajari. 

b) Mengintegrasikan tema dengan kurikulum  

Setelah menentukan tema selanjutnya guru harus mampu mendesain 

tema pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan kurikulum yang 

mengedepankan dimensi keterampilan, sikap, dan pengetahuan. 
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c) Mendesain rencana pembelajaran 

Dalam tahap ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan 

ajar, media belajar, termasuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

bertujuanuntuk menunjukkan suatu tema pembelajaran terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa. 

d) Melaksanakan aktivitas pembelajaran 

Pada tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu 

ikut serta dan memahami berbagai sudut pandang dari satu tema. 

Selain itu juga memberi kesempatan bagi guru dan siswa untuk 

melakukan eksplorasi pada satu pokok bahasan sehingga dapat 

memperoleh hal yang baru. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap 

–tahap yang harus dilakukan dalam pembelajaran tematik integratif yang 

pertama adalah menentukan tema, selanjutnya mengintegrasikan tema 

dengan kurikulum, kemudian mendesain perencanaan pembelajaran yang 

akan dilakukan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan pembelajaran. Jika 

tahap-tahap ini dapat dilaksanakan dengan baik, tentu proses 

pembelajaran tematik integratif juga akan berjalan dengan baik pula. 

g. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif 

Guru selain memperhatikan tahap-tahap pembelajaran tematik 

integratif di atas, juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang mendasari 

pembelajaran tematik integratif. Kemendikbud (2013: 189) menyebutkan 
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ada tujuh prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran 

tematik integratif sebagai berikut. 

a) Tema hendaknya jangan terlalu luas sehingga dapat dengan mudah 

digunakan untuk dapat memadukan berbagai bidang studi, mata 

pelajaran, ataupun disiplin ilmu. 

b) Tema yang dipilih hendaknya yang dapat memberikan bekal bagi 

siswa untuk belajar lebih lanjut pada tema selanjutnya. 

c) Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Tema 

yang ditentukan tentu akan berbeda antara kelas I dan kelas IV, 

dengan demikian tema kelas I akan lebih sederhana dibandingkan 

dengan tema kelas IV. 

d) Tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat serta bakat anak, 

sehingga dapat menambah motivasi belajar siswa.  

e) Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang 

terjadi dalam rentang waktu belajar, selain itu juga harus dekat 

dengan kehidupan siswa sehari-hari. 

f) Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang sedang diterapkan. 

g) Tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar dan 

juga sarana prasarana. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam pembelajaran tematik-integratif, tema merupakan salah satu hal 

yang pokok untuk keberhasilan pembelajaran. Guru harus dapat 

menentukan tema yang dekat dengan siswa dan sesuai dengan kehidupan 
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sehari-harinya, dengan demikian siswa akan memperoleh pengalaman 

belajar yang bermakna. 

h. Dukungan Lingkungan Warga Sekolah dalam Pembelajaran 
Tematik-integratif 
 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan dasar. Maju mundurnya pendidikan dasar 

dapat dilihat dari seberapa besar dukungan yang diberikan masyarakat. 

Hasil penelitian Aikara (2011: 186) menunjukkan bahwa, “decentralisation 

of education and community participation in education may be viewed as 

processes with the same objective–involvement of the people at the lower 

levels in providing the education service”. Maksudnya, desentralisasi 

pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dipandang 

sebagai proses dengan tujuan yang sama dengan melibatkan orang-orang 

dari semua elemen dalam memberikan pelayanan pendidikan. Berdasarkan 

pendapat tersebut, semakin besar dukungan masyarakat maka pengelola 

sekolah semakin mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas 

pendidikan bisa ditinjau dari proses pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan guru. Untuk menunjang proses pelaksanaan pembelajaran yang 

berkualitas di butuhkan dukungan dari komponen-komponen yang ada di 

dalam satuan pendidikan tersebut. 

Secara umum semua komponen yang dimiliki oleh sekolah dasar 

merupakan masukan (input). Secara garis besar Bafadal (2003: 7) 

mengklasifikasikan komponen sekolah dasar yaitu Input sumber daya 
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manusi (SDM), input material, masukan lingkungan, proses pendidikan, 

siswa. Komponen sekolah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Input Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia (SDM) di sekolah dasar meliputi keseluruhan 

personil sekolah, misalnya kepala sekolah, guru dan karyawan lainya. 

SDM ini harus ada dalam komponen sekolah baik itu sekolah dasar 

maupun sekolah menengah. 

2) Input Material 

Masukan material adalah komponen yang meliputi kurikulum, dana, dan 

segala komponen sekolah selain manusia misalnya gedung sekolah, alat 

peraga, laboratorium, ruang multi media dan lain sebagainya. Komponen 

ini disebut dengan sarana dan prasarana sekolah. 

3) Masukan Lingkungan ((environmental input) 

Sekolah merupakan dasar sebuah sistem yang terkait dengan jaringan 

organisasi lain di luar sekolah tersebut. Sekolah dasar berada dalam satu 

jaringan organisasi seperti masyarakat, komite sekolah atau dewan 

sekolah, kelompok kerja guru (KKG), kelompok kerja kepala sekolah 

(KKKS), kelompok kerja pengawasa sekolah (KKPS), kantor Dinas 

Pendidikan, PGRI, penerbit buku dan departemen keuangan. 

4) Proses Pendidikan 

Proses pendidikan ini mencakup keseluruhan kegiatan belajar yang 

diikuti peserta didik dari pagi sampai pulang dari sekolah. Proses tersebut 

meliputi: (a) Upacara bendera; (b) Senam pagi; (c) Kegiatan kurikuler; 
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(d) Kegiatan ekstrakurikuler, dan (e) Kegiatan pendisiplinan peserta 

didik. 

5) Siswa (raw input) 

Siswa merupakan komponen mentah, artinya semua siswa dengan segala 

karakteristik yang dimiliki awalnya merupakan subjek yang akan dididik 

melalui berbagai kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga akan 

menjadi keluaran atau lulusan sebagimana yang diharapkan. 

Warga sekolah merupakan anggota sekolah berupa komponen 

hidup yang terdiri dari masukan sumber daya manusia (human resources 

input), masukan lingkungan, (environmental input), dan masukan mentah 

(raw input). Dengan kata lain warga sekolah pada satuan pendidikan 

sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu warga sekolah eksternal dan 

warga sekolah internal meliputi kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, 

komite sekolah, pengawas sekolah dalam hal ini Dinas Pendidikan, serta 

siswa. 

Dukungan Dinas pendidikan dan Kebudayaan sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif. Dukungan Dinas 

Pendididikan yang sangat diharapkan dapat berupa pelatihan-pelatihan dan 

sosialisasi. Menurut Mulyasa (2013: 48) “sosialisasi kurikulum perlu 

dilakukan terhadap berbagai pihak yang terkait dalam implementasinya, 

serta terhadap seluruh warga sekolah, bahkan terhadap masyarakat dan 

orang tua peserta didik”. Dapat diartikan dukungan dari dinas pendidikan 

sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran tematik-integratif, 
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dilihat dari sosialisasi yang diberikan. Dukungan Dinas pendidikan dan 

Kebudayaan juga perlu di berikan kepada sekolah jika dilakukan dalam 

bentuk penilain kesiapan dari komponen yang ada dalam sekolah di tinjau 

dari aspek Sumber Daya Manusia dan kesiapan sekolah secara utuh dalam 

melaksanakan kurikulum yang sifatnya masih baru. 

 Dukungan dan partisipasi masyarakat sekitar lingkungan sekolah 

sangat diharapkan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 

(tematik-integratif) di sekolah dasar. Untuk mendapatkan dukungan yang 

kuat dari masyarakat sekitar sekolah hendaknya membina hubungan yang 

baik. Tujuan dari menjalin hubungan yang baik guna untuk mendapatkan 

bantuan yang sifat fisik maupun non fisik. Tujuan hubungan sekolah 

dengan masyarakat yang dikemukakan oleh L. Hagman dalam (Sudrajat, 

2010: 10) sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat. 

2. Untuk memajukan program pendidikan. 

3. Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, 

sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara 

bersama dan dalam waktu yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa, dukungan 

masyarakat sekitar lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat 

penting. Peran tersebut berupa ikut aktif dalam komite sekolah, menyusun 

rencana sekolah, dukungan bantuan tenaga dan dana serta ikut menjaga 

keamanan dan kenyamanan sekolah. 
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Dukungan warga sekolah yang dikelompokkan ke dalam warga 

sekolah internal meliputi kepala sekolah, guru, serta karyawan lainnya. 

Dukungan warga sekolah internal sangat dibutuhkan dalam rangka 

mengimplementasikan kurikulum 2013. Kunci keberhasilan implementasi 

kurikulum 2013 juga terletak pada dukungan dan partisipasi warga 

sekolah, (Mulyasa, 2013: 55). Berdasarkan uraian di atas maka, dukungan 

internal warga sekolah ini difokuskan pada peningkatan pemahaman dan 

peningkatan kualitas dalam pembelajaran serta kelengkapan sarana dan 

prasarana yang dimiliki sekolah dalam melaksanakan implementasi 

pembelajaran tematik-integratif. 

3. Metode dan Model Pembelajaran Tematik Integratif 

Pada Kurikulum 2013, melalui pendekatan pembelajaran tematik 

integratif, siswa dituntut untuk berperan serta secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Menurut John Lock (1690) (Warsono dan Hariyanto, 2013: 

4) pengetahuan berpangkal dari pengalaman yang artinya bahwa untuk 

dapat memperoleh pengetahuan peserta didik harus aktif mengalaminya 

sendiri. Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang berfokus kepada 

siswa sebagai penanggung jawab dalam belajar (Warsono dan Hariyanto, 

2013: 5). Dalam kurikulum 2013 ini, metode dan model pembelajaran aktif 

yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Problem Based Learning (PBL) 

Menurut pendapat Arends (Warsono dan Hariyanto, 2013: 147) 

pembelajaran berbasis masalah berlandaskan kontruktivisme 
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danmengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat 

secara aktif dalam memecahkan masalah yang kontekstual. Dengan 

demikian, model PBL ini melihat suatu masalah dan menggunakan masalah 

tersebut sebagai sarana belajar suatu pengetahuan atau teori baru bagi siswa. 

Model ini dilakukan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil dan 

guru berperan sebagai fasilitator. Menurut Sugiyanto (2010: 152) fokus dari 

PBL ini adalah bukan pada apa yang dikerjakan peserta didik, namun pada 

apa yang dipikirkan peserta didik. Warsono dan Hariyanto (2013: 152) 

memaparkan beberapa kekuatan dari model PBL ini sebagai berikut. 

1) Peserta didik akan terbiasa menghadapi dan memecahkan masalah 

sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

2) Dengan diskusi dapat memupuk solidaritas sosial. 

3) Interaksi antara guru dan peserta didik akan semakin akrab. 

Selanjutnya Warsono dan Hariyanto (2013: 152) juga menjelaskan 

kelemahan dari penerapan model ini sebagai berikut. 

1) Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada 

pemecahan masalah. 

2) Seringkali memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang. 

3) Aktivitas siswa yang dilaksanakan di luar sekolah sulit dipantau guru. 

Berdasarkan pendapat yang dinyatakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa PBL memiliki kelebihan dan juga kekurangan. 

Kelebihan dari PPBL adalah terjadi interaksi yang intens antara siwa dan 

guru, memungkinkan terjadi solidaritas dari kegiatan diskusi yang 
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dilakukan, dan siswa akan terbiasa menghadapi dan memecahkan masalah 

yang terjadi. Kekurangan dari PBL adalah tidak semua guru mampu mampu 

mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Aktivitas PBL 

memerlukan biaya mahal dan waktu yang panjang, selain itu kegiatan yang 

dilakukan di luar sekolah sulit dipantau oleh guru. 

b. Discovery (Penemuan) 

Menurut Jarome Bruner (1960) (Sugiyanto, 2010: 155) discovery 

learning menekankan pentingnya untuk membantu siswa dalam memahami 

struktur dan ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif 

peserta didik dalam pembelajaran dan keyakinan bahwa pembelajaran sejati 

terjadi melalui personal discovery (penemuan pribadi). Sejalan dengan 

pendapat di atas Robert B. Sund (1973) (Oemar Hamalik, 2008: 219) 

menjelaskan bahwa discovery akan terjadi apabila individu terlibat, 

terutama dalam penggunaan proses-proses mentalnya untuk menemukan 

beberapa konsep dan prinsip. Arthur K. Ellis (1998: 189) mengemukakan 

pendapatnya mengenai pembelajaran discovery sebagai berikut. 

“Sensory experience is fundamental to discovery learning, and all 
people employ it, at least in casual fashion, on a daily basis. These sensory 
experience, of course, are direct encounters with the environment a 
hallmark of discovery. The teacher who wants to emphasize discovery 
learning capitalizes on the built in tendency for people to use their senses 
to help them learn. The keys to discovery learning in a school setting are 
twofold. Provide your students with sensory experience and help them 
develop the skills of systematic inquiry” 

 
Pemaparan di atas menjelaskan bahwa pengalaman dengan perasaan 

merupakan dasar dari pembelajaran discovery dan semua orang 

melakukannya, setidaknya secara kebetulan dalam lingkup kehidupan 
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sehari-hari. Pengalaman dengan perasaan ini tentu saja berhadapan 

langsung dengan lingkungan sebagai tanda dari pembelajaran discovery. 

Guru ingin menekankan pembelajaran penemuan ini dengan 

mengedepankan kecenderungan pada perasaan untuk membantu siswa 

belajar. Ada dua kunci utama dalam pembelajaran penemuan di sekolah 

yaitu siswa dengan pengalaman perasaannnya dan membantu mereka untuk 

mengembangkan kemampuan pada sistem penyelidikan.  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran discovery merupakan model pembelajaran yang mengatur 

pembelajaran sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya 

belum diketahui tidak dengan pemberitahuan, melainkan siswa berperan 

aktif dalam menemukannya sendiri. Dengan demikian, siswa diharapkan 

dapat menemukan sendiri dan mengalami proses mental sendiri, sedangkan 

guru berperan sebagai pembimbing. Hal-hal yang ditemukan oleh siswa 

berasal dari pengalaman hidup sehari-hari sehingga, siswa dapat 

mengunakan pengalaman dengan perasaannya. 

c. Inquiry (Penyelidikan) 

Model pembelajaran Inquiry atau disebut juga dengan penyelidikan 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, dimana 

kelompok siswa menyelidiki ke dalam suatu isu dan mencari jawaban 

terhadap pertanyaan dengan prosedur yang digariskan secara jelas (Oemar 

Hamalik, 2008: 220). Dengan demikian, siswa bersama kelompoknya akan 

mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai 
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masalah yang sedang dibahas. Tom V. Savage dan David G. Armstrong 

(1996: 237-238) berpendapat bahwa pembelajaran dengan inquiry adalah 

sebagai berikut. 

“Inquiry teaching introduces concepts to learners 
inductively.Inductive learning, which involves reasoning from the 
particular to thr general, begins with the teacher introducing a number of 
specific examples. Pupils study the examples and try to pick out general 
patterns. They conclude by identifying a broad general principle drawn 
from the characteristics of the examples” 

 
Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran inquiry memperkenalkan konsep untuk pembelajaran secara 

induktif, yang melibatkan alasan dari khusus ke umum, dimulai dengan guru 

memperkenalkan beberapa contoh khusus. Siswa mempelajari contoh-

contohnya dan mencoba untuk menemukan pola umum. Mereka dapat 

menyimpulkan dengan mengidentifikasi prinsip umum ditarik dari 

karakteristik contoh-contohnya.  

Selanjutnya Tom V. Savage dan David G. Armstrong (1996: 238) 

menjelaskan lebih lanjut mengenai pembelajaran inquiry sebagai berikut. 

“Inquiry learning might be thought of as an exercise in knowledge 
production. Learners are asked to develop conclusions based on their own 
consideration of evidence. The kinds of reasoning involved in inquiry 
learning parallels the rational thinking learners will be called upon to 
exercise throughout their lives” 

 
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pembelajaran inquiry dapat 

dianggap sebagai latihan yang menghasilkan pengetahuan. Siswa diminta 

untuk mengembangkan kesimpulkan berdasarkan fakta yang mereka 

selidiki dan mereka pertimbangkan sendiri. Berbagai macam alas an 

tersebut termasuk dalam pembelajaran inquiry yang menghubungkan 
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pemikiran rasional yang disebut latihan melalui kehidupan mereka. 

Pembelajaran inquiry diharapkan dapat membentuk sebuah pengetahuan, 

dalam pembentukan pengetahuan ini siswa aktif melakukan kegiatan, aktif 

berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang 

sedang dipelajari. Pembelajaran ini berpusat pada sisiwa dan guru berperan 

sebagi fasilitator. Keberhasilan dalam pembelajaran ini terjadi berdasarkan 

niat yang muncul dari dalam siswa sendiri 

d. Experiment (Percobaan) 

Metode eksperimen atau percobaan merupakan cara penyajian 

pelajaran dimana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri materi yang telah dipelajari (Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain, 2010: 84). Dalam proses pembelajaran dengan 

metode percobaan, siswa diberi kesempatan untuk mengalami dan 

melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek. 

Metode ini mengajak siswa lebih aktif karena siswa dituntut untuk 

mengerjakan sendiri eksperimennya. Diharapkan siswa lebih memahami 

dari proses persiapan sampai akhir dari ekperimennya. Dengan demikian, 

siswa akan mendapatkan pengalaman langsung dari hasil percobaannya 

sendiri.  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2010: 84) 

metode eksperimen ini memiliki kelebihan sebagai berikut. 
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1) Berdasarkan percobaan yang dilakukannya sendiri, membuat peserta 

didik lebih percaya atas hasil ataupun kesimpulan dari percobaan 

tersebut. 

2) Metode ini dapat membimbing siswa untuk menemukan hal-hal baru 

dari penemuan hasil percobaan sehingga dapat dimanfaatkan bagi 

kehidupan manusia.  

Selanjutnya Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain (2010: 85) 

menjelaskan kekurangan dari metode eksperimen ini sebagai berikut. 

1) Metode ini lebih cenderung dapat digunakan pada bidang sains dan 

teknologi. 

2) Membutuhkan berbagai macam fasilitas dan sarana prasarana, serta 

bahan yang terkadang sulit ditemukan dan mahal. 

3) Hasil dari setiap percobaan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. 

Metode eksperimen memiliki kelebihan membimbing siswa 

melakukan percobaan yang sistematis dan menemukan hal-hal baru yang 

bermanfaat. Kelemahan dari metode eksperimen adalah kecenderungan 

metode ini digunakan pada bidang sains dan teknologi saja. Metode 

eksperimen juga membutuhkan berbagai fasilitas, sarana prasarana dan 

bahan yang terkadang sulit ditemukan belum lagi haildari percobaan tidak 

selalu sesuai dengan harapan. 

4. Teknik Penilaian Pembelajaran Tematik Integratif 

Setiap proses pembelajaran pastilah terdapat penilaian untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang telah 
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dipelajari. Depdikbud (Zainal Arifin, 2011: 4) mengemukakan bahwa 

penilaian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam usaha 

memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh 

mengenai proses serta hasil yang telah dicapai oleh siswa. Dalam hal ini, 

yang dimaksudkan dengan menyeluruh yaitu penilaian tidak hanya 

ditujukan pada pemahaman ataupun penguasaan salah satu bidang tertentu 

saja, namun mencakup seluruh aspek yang ada yakni pengetahuan, 

keterampilan, sikap serta nilai-nilai.  

Sejalan dengan definisi di atas, Trianto (2010: 123) menjelaskan 

bahwa penilaian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data mengenai proses dan hasil 

belajar siswa. Dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga 

menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian 

merupakan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, 

berkesinambungan dan menyeluruh dengan tujuan memperoleh informasi 

mengenai proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa untuk 

pertimbangan ketika pengambilan keputusan. Pertimbangan disini seperti 

nilai yang diberikan, pertimbangan kenaikan kelas ataupun kelulusan. 

Dengan adanya penilaian hasil belajar, maka muncul tujuan dari penilaian 

hasil belajar tersebut. Adapun tujuan dari penilaian hasil belajar seperti yang 

dipaparkan oleh Zainal Arifin (2011: 15) sebagai berikut. 
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a. untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi 

yang telah diberikan; 

b. untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat dan sikap peserta 

didik terhadap program pembelajaran; 

c. untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta 

didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan; 

d. untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat 

dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan 

pengembangan lebih lanjut, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan 

acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan; 

e. untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai 

dengan jenis pendidikan tertentu; 

f. untuk menentukan kenaikan kelas; 

g. untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penilaian hasil 

belajar adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi, mengetahui 

timbal balik dari siswa terhadap program pembelajaran, mengetahui kemajuan hasil 

belajar siswa, mendiagnosis kelemahan dan keunggulan yang dimiliki siswa, 

menentukan jenis pendidikan yang sesuai serta menentukan kenaikan kelas dan 

juga menempatkan siswa sesuai dengan potensinya. 
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Dengan diberlakukannya kurikulum 2013, yang menekankan pada 

pembelajaran berbasis aktivitas maka penilaian hasil belajarnya pun lebih 

menekankan penilaian pada proses, baik dari segi aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik.  

Kemendikbud (Panduan Teknis Penilaian di SD Kurikulum 2013, 2013: 7) 

menjelaskan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara luas, 

lengkap dan menyeluruh untuk dapat menilai aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan mulai dari masukan (input), proses, sampai pada keluaran (output) 

pembelajaran. Penilaian ini memiliki sifat alami, apa adanya dan tidak dalam 

suasana tertekan. Penilaian autentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui 

oleh siswa, namun lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh 

siswa.  

Kemendikbud (Panduan Teknis Penilaian di SD Kurikulum 2013, 2013: 8-

11) menyebutkan bahwa penilaian di SD dilakukan dengan berbagai teknik untuk 

mencakup semua kompetensi dasar. Teknik penilaian ini dikategorikan kedalam 

tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

a. Pengetahuan 

1) Tes Tulis 

Tes tulis ini merupakan tes atau pengukuran yang soal dan jawabannya 

tertulis, dapat berupa pilihan ganda, isian, benar-salah, menjodohkan dan 

uraian. 
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2) Tes Lisan 

Tes lisan adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara terucap 

sehingga siswa merespon pertanyaan tersebut dengan terucap pula dapat 

berupa kata, frase, kalimat ataupun paragraf, sehingga akan menimbulkan 

keberanian dan kepercayaan diri. 

3) Penugasan 

Penugasan merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru, dapat berupa 

pekerjaan rumah baik individu maupun secara berkelompok sesuai dengan 

jenis tugasnya. 

b. Sikap 

1) Observasi 

Teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan 

menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung 

menggunakan format observasi, dilakukan di luar maupun di dalam kelas. 

2) Penilaian Diri 

Teknik penilaian yang dilakukan dengan cara meminta siswa untuk 

menemukakan kekuatan dan kelemahan dirinya untuk pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar penilaian diri. 

3) Penilaian Antarteman 

Teknik penilaian ini dilakukan dengan cara meminta siswa untuk saling 

menilai antarsiswa berhubungan dengan sikap dan perilaku sehari-hari siswa 

tersebut. Instrumen yang digunakan dapat berupa lembar penilaian 

antarpeserta didik. 
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4) Jurnal/Catatan Guru 

Teknik penilaian yang berupa catatan guru di dalam maupun di luar kelas 

yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kelebihan dan kelemahan 

siswa yang berhubungan dengan sikap dan perilaku. Jurnal dapat pula 

disebut dengan catatan yang berkesinambungan dari hasil pengamatan. 

c. Keterampilan 

1) Kinerja 

Kinerja merupakan suatu penilaian dengan cara meminta siswa untuk 

melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya dengan menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Contohnya adalah menyanyi, 

menari, dan memainkan alat musik. 

2) Projek 

Penilaian projek merupakan penilaian terhadap tugas yang mengandung 

penyelidikan dan harus selesai dalam periode tertentu. Tugas ini meliputi 

perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dari penilaian ini akan diperoleh 

informasi mengenai pengetahuan siswa, kemampuan siswa menerapkan 

pengetahuan itu dan juga kemapuan siswa mengkomunikasikan informasi. 

Contohnya adalah laporan pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau. 

3) Portofolio 

Penilaian portofolio adalah penilaian melalui sekumpulan karya dari siswa 

yang tersusun secara sitematis dan terorganisasi serta dilakukan dalam kurun 

waktu tertentu, sehingga dapat dipantau perkembangan pengetahuan dan 

keterampilan siswa secara terus menerus. Dengan hal ini maka dapat 
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memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai proses dan pencapaian 

hasil belajar siswa. Contohnya adalah laporan hasil percobaan, mulai dari 

penulisan draf, perbaikan hingga laporan siap diprsentasikan. Dalam proses 

ini diperlukan bimbingan dan masukan dari guru melalui catatan tentang 

karya siswa tersebut. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

kurikulum 2013 penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara luas, lengkap 

dan menyeluruh tentang aspek pengetahuan, sikap dan juga keterampilan 

siswa. Penilaian ini memiliki sifat alami, apa adanya dan tidak dalam suasana 

tertekan.  

 Teknik penilaian di Sekolah Dasar dalam kurikulum 2013 dikategorikan ke 

dalam tiga aspek sebagai berikut: Pengetahuan meliputi tes tulis, tes lisan dan 

penugasan. Sikap meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antarteman, dan 

jurnal/catatan guru. Keterampilan meliputi kinerja, projek dan portofolio. 

5. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar (SD) 

Pandangan secara umum mengenai kurikulum dipandang sebagai 

rencana pembelajaran di suatu sekolah atau madrasah. Pelajaran-pelajaran dan 

materi apa saja yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah disebut 

kurikulum. 

Pada kenyataaannya bila ditelusuri lebih jauh kurikulum mempunyai 

banyak arti. Hal itu juga seperti yang dikemukakan oleh Hidayat (2013: 20) 

menyatakan bahwa, “kurikulum mempunyai banyak arti, yaitu: 1) sebagai 

rencana pengajaran; 2) sebagai rencana belajar peserta didik; 3) sebagai 
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pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari sekolah atau madrasah”. 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, (Poerwati & Amri, 

2013: 79).  Komponen struktur kurikulum 2013 pada tingkat SD telah dirancang 

oleh Kemendibud. Beban belajar di SD/ MI dikelas I, II, dan III masing-masing 

30, 32, dan 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap 

minggu, dan jam belajar pada mesing-masing tingkat adalah 35 menit. Jumlah 

mata pelajaran delapan yaitu, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, 

Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Seni Budaya. Untuk lebih jelasnya 

dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel. 2 
Struktur Kurikulum 2013 pada tingkat SD/MI 

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU 
I II II IV V VI 

Kelompok A  
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 4 4 4 4 4 4 

2 Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganagaraan 5 6 6 4 4 4 

3 Bahasa Indonesia 8 8 10 7 7 7 
4 Matematika 5 6 6 6 6 6 
5 Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3 
6 Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3 

Kelompok B  
1 Seni Budaya dan Prakarya 4 4 4 5 5 5 

2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
Kesehatan 4 4 4 4 4 4 

Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 30 32 34 36 3
6 36 

(Warso, 2013: 18) 

Mata pelajaran Seni Budaya dan prakarya dapat Bahasa daerah. Integrasi 

Kompetensi Dasar IPA dan IPS didasarkan pada keterdekatan makna dari konten 

Kompetensi Dasar IPA dan IPS dengan konten pendidikan Agama dan Budi 
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Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 

Matematika, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang berlaku di 

kelas I, II, dan III. Sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI, Kompetensi Dasar IPA 

dan IPS berdiri sendiri dan diintegrasikan kedalam tema-tema yang ada dikelas 

IV, V, dan VI. 

6. Kesiapan Pelaksanaan di Sekolah 

Pengimplementasikan suatu program yang baru di sekolah tentu tidak 

terlepas dari kendala atau rintangan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir 

adanya kendala dalam proses implementasi tersebut perlu adanya persiapan-

persiapan yang harus dilakukan sekolah. Sebagai tempat berlangsungnya proses 

implementasi kurikulum, sekolah perlu memikirkan dan berupaya untuk 

melakukan tindakan-tindakan persiapan berkenaan akan diterapkannya 

Kurikulum 2013 dengan pembelajaran tematik-integratif menggunakan 

pendekaran saintifik. Ada dua hal pokok yang perlu disiapkan oleh pihak 

sekolah, yaitu mencakup kesiapan materiil dan non materiil. Kesiapan materiil 

dapat berupa kesiapan sekolah berkenaan dengan materi yang sifatnya 

kebendaan seperti perangkat kurikulum, sarana prasarana sekolah 

(laboratorium, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain), unsur keuangan, dan 

unsur lingkungan sekolah. Kesiapan non materiil dapat berupa tenaga 

pendidikan yang handal dan profesional (kepala sekolah/guru), kesiapan dari 

unsur peserta didik dan orangtua peserta didik. Selanjutnya penelitian ini akan 

melihat implementasi pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya dari kesiapan sarana dan prasarana dan kesiapan non materiil 
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berupa tenaga pendidikan yang handal dan profesional (kepala sekolah/guru) 

dan peserta didik. 

a. Pengertian Kesiapan 

Kesiapan menurut Slameto (2003:113) adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di 

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu 

saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon. Hamalik 

(2003:41) menyatakan kesiapan adalah keadaan kapasitas yang ada pada diri 

siswa dalam hubungan dengan tujuan pengajaran tertentu. Menurut 

Soemanto (1998:191) ada orang yang mengartikan kesiapan sebagai 

kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu.  

Lebih lanjut Hidayat (2013: 60) menyatakan bahwa “kesiapan 

berhubungan dengan kesedian seseorang untuk melatih diri tentang 

keterampilaan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku-perilaku khusus”. 

Hamalik (2009: 41) menyatakan “kesiapan adalah suatu kondisi atau 

keadaaan kapasitas yang ada pada diri seseorang dalam hubungan dengan 

mencapai tujuan-tujuan tertentu”. Mencapai tujuan-tujuan yang 

dimaksudkan seseorang harus memiliki kesiapan yang sudah diperhitungkan 

dengan matang. Selanjutnya Slameto (2013: 113), berpendapat bahwa:  

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuat orang atau 
individu siap memberi respon atau jawaban dalam cara tertentu 
terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat 
berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon. 

 
Berbagai pendapat para ahli di atas menunjukan bahwa kesiapan adalah 

suatu keadaan yang dimiliki oleh setiap orang maupun setiap institusi yang 
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berupa kesiapan mental maupun fisik untuk mencapai suatu tujuan yang 

ingin dicapai. Kesiapan institusi satuan pendidikan dalam menghadapi 

sesuatu yang sifatnya masih baru akan banyak menemui kesulitan. Sesuatu 

yang dimaksudkan di sini adalah kurikulum dan pembelajaran yang belum 

biasa dilakukan oleh komponen pengelola pendidikan yang ada di dalam 

satuan pendidikan tersebut. Mengatasi kesulitan tersebut perlu adanya 

kesiapan oleh masing-masing komponen yang ada di dalam satuan 

pendidikan. Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibrahim Bafadal (2003: 

v) yang menyatakan bahwa: sekolah dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-

baiknya, baik secara sosial-institusional maupun fungsional akademik, baik 

secara proses maupun keluaran. Secara sosial-intitusional berarti sekolah 

dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar berfungsi sebagai 

tempat terjadinya proses sosialisasi antar anak didik yang pada akhirnya 

membina dan mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya secara 

mental maupun sosial. Sedangkan fungsional-akademik berarti seluruh 

perangkat di sekolah dasar, seperti tenaga, kurikulum, dan perangkat 

pendidikan lainnya harus dipersiapkan untuk mengemban misi pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan satuan 

pendidikan dalam peyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan persiapan 

yang matang berupa kesiapan materil dan non materil. Kesiapan dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh semua komponen yang ada di dalamnya. 

Bentuk kesiapan non materiil sekolah dapat dilihat dari dimensi 

kepemimpinan kepala sekolah, kesiapan guru, dan kesiapan peserta didik 
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sedangkan kesiapan materiil sekolah dapat dilihat dari kesiapan sarana dan 

prasarana. 

b. Kesiapan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin di lembaga pendidikan atau 

satuan pendidikan yang dipimpinnya. Pola kepemimpinannya berpengaruh 

bahkan sangat menentukan kemajuan dari sekolah yang dipimpinnya 

(Samani et.al, 2009: 11). Kecakapan kepala sekolah dalam mengelola 

sekolah sangat berperan untuk kemajuan dan pencapaian hasil peserta didik. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat 

berperan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di satuan 

pendidikan (Kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum dan 

pembelajaran yang sifatnya baru sangat sulit untuk dilaksanakan, namun itu 

sudah menjadi tugas yang harus ditunaikan. Sudarwan Danim (2002: 136) 

mengemukakan “tugas pokok kepala sekolah pada tingkat satuan pendidikan 

dasar adalah mengelola tugas-tugas administratif melalui proses yang tepat 

sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien”. 

Tugas-tugas yang diemban oleh kepala sekolah menuntutnya untuk memiliki 

keterampilan pada taraf tinggi dalam bidang konsep keadministrasian. 

Kemampuan melakukan hubungan manusiawi dengan staf secara 

perseorangan dan kelompok serta dengan masyarakat, serta keterampilan 

teknis untuk meyelenggarakan tugas-tugas intruksional dan non-intruksional 

di sekolah.  



65 
 

Koontz (dalam Wahyosumidjo, 2011: 105) menyatakan kepala sekolah 

merupakan pemimpin di tingkat sekolah yang harus mampu 1) mendorong 

timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para 

guru, staf dan peserta didik dalam melaksanakan tugas masing-masing dan 

2) memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para peserta 

didik serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi 

kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan.  

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam praktik sehari-hari 

selalu berusaha memperhatikan dan mempraktikan delapan fungsi 

kepemimpinan dalam kehidupan sekolah antara lain: 1) bertindak arif, 

bijaksana, adil, tidak ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, 2) 

memberikan saran dan anjuran kepada para guru, staf dan peserta didik untuk 

selalu memelihara dan meningkatkan semangat, rela berkorban, rasa 

kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-masing, 3) bertangung 

jawab untuk memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan oleh 

para guru, staf dan peserta didik berupa dana, peralatan, waktu, bahkan 

suasana yang mendukung, 4) mampu menimbulkan dan menggerakkan 

semangat para guru, staf dan peserta didik dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan, 5) menciptakan rasa aman di dalam lingkungan sekolah, 6) 

kepala sekolah harus menjaga integritasnya, selalu terpercaya, dihormati 

baik sikap, prilaku maupun perbuatannya, 7) selalu membangkitkan 

semangat, percaya diri terhadap para guru, staf dan peserta didik, dan 8) 
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menghargai apapun yang dihasilkan oleh mereka (guru dan staf) yang 

menjadi tanggung jawabnya (Wahyosumidjo, 2011: 106). 

Kepala sekolah sebagai manajer, artinya kepala sekolah hakikatnya 

adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan seorang pengendali. 

Kepala sekolah sebagai seorang manajer harus memiliki setidaknya tiga 

keterampilan yaitu: 1) memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerjasama atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus 

mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang 

terkait dalam melaksanakan tugasnya, 2) memberikan kesempatan kepada 

para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, sebagai kepala 

sekolah harus meningkatkan profesi secara persuasif dari hati ke hati, dan 3) 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, yang dimaksudkan 

bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan 

(partisipasi) semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah 

(Encu Mulyasa, 2009: 104). 

Selain itu untuk mendukung sekolah dalam mengelola pembelajaran, 

kepala sekolah diharapkan memiliki empat kompetensi (Syaiful Sagala, 

2013: 126) yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Masing-masing kompetensi 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Kompetensi Kepribadian 
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Seorang kepala sekolah harus berintegritas, memiliki kepribadian yang 

kuat sebagai pemimpin. Mempunyai kemampuan mengendalikan diri, 

terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala 

sekolah. Mempunyai bakat dan minat sebagai pendidik.  

2) Kompetensi Manajerial 

Kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan sekolah untuk 

berbagai tingkatan perencanaan. Mampu mengembangkan organisasi 

sekolah, mengelola sarana dan prasarana agar berdayaguna optimal. 

Kepala sekolah juga harus mengelola hubungan sekolah dan masyarakat. 

Mengelola peserta didik, terutama saat penerimaan siswa baru, 

penempatan siswa, dan pengembangannya. Mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arah dan tujuan 

pendidikan nasional. Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien. Mengelola 

ketatausahaan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. 

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai 

dengan standar pengawasan yang berlaku. 

3) Kompetensi Supervisi 

Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-tenik yang tepat. 

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan 

sesuai dengan prosedur yang tepat. 

4) Kompetensi Sosial 
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Seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi social yang meliputi 

kerampil bekerjasama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling 

menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah. Mampu 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Memiliki kepekaan 

sosial terhadap orang tua atau kelompok lain. 

Menurut Rusman (2011: 11) tugas dan peran kepala sekolah 

yang berkenaan dengan manajemen kurikulum terdapat pada 

kompetensi manajerial, yaitu: 

1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan 

2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah/madrasah secara optimal.    

4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif. 

5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal. 

7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 
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8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar, dan pembinaan 

sekolah/madrasah. 

9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru 

serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 

11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/madrasah. 

13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah. 

14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

peyusunan program dan pengambilan keputusan. 

15) Memanfaatkan kemajuan tehnologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah. 

16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, 

serta merencanakan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dukungan kepala 

sekolah dalam pelaksanaan pendidikan meliputi pengetahuan dan 
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pemahaman terhadap tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, memiliki 

kemampuan kepemimpinan yang tangguh dan pola kepemimpinan yang 

demokratis. Akan tetapi tugas kepala sekolah yang akan ditekankan di sini 

hanya tiga yaitu: memiliki pengetahuan dan pemahaman manajerial yang 

baik dalam peyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, memiliki 

pola kepemimpinan yang baik serta memiliki karakteristik sebagai kepala 

sekolah. Sehingga fokus dari aspek kesiapan kepala sekolah dalam 

pembelajaran tematik-integratif lebih ditekankan pada kemampuan 

kepemimpinan dan pemahaman tentang pembelajaran tematik-integratif. 

c. Kesiapan Guru 

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan tenaga kependidikan 

terutama guru terasa sangat esensi dan urgen pada pendidikan formal pada 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud di 

sini adalah guru. Secara sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan masyarakat 

adalah orang yang meyelenggarakan pendidikan di tempat tertentu, tidak 

mesti di lembaga pendidikan formal. Pada lembaga pendidikan formal guru 

menjalankan tugas dan fungsi pokok yang bersifat multi peran, yaitu sebagai 

pendidik, pengajar, dan pelatih (Sudarwan Danim, 2002: 15). 

Menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagai guru secara efektif 

dan efisien, maka para guru harus memiliki kompetensi tertentu. 

Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru harus merujuk pada 

konsep yang dianut oleh Depdiknas. Ada sepuluh kompetensi guru menurut 



71 
 

Sudarwan Danim (2002: 32) yang merujuk pada konsep yang dianut di 

lingkungan Depdiknas. Kesepuluh kompetensi guru tersebut adalah sebagai 

berikut:   

1) Mengembangkan kepribadian 

2) Menguasai landasan kependidikan 

3) Menguasai bahan ajar 

4) Menyusun program pengajaran 

5) Melaksanakan program pengajaran 

6) Menilai hasil dan proses belajar mengajar 

7) Meyelenggarakan program bimbingan 

8) Meyelenggarakan administrasi sekolah 

9) Kerjasama dengan sejawat dan masyarakat 

10) Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran 

Pada proses pembelajaran guru dituntut untuk selalu membangkitkan 

dan meningkatkan gairah belajar peserta didiknya. Stronge (2007: 78) 

mengatakan “One way to engage students and to increase learning is to use 

a variety of instructional strategies, depending on factors such as prior 

knowledge of the students and the content and skills to be taught”. 

Maksudnya, salah satu cara untuk melibatkan para peserta didik dan 

meningkatkan pembelajaran adalah dengan menggunakan berbagai strategi 

pembelajaran, tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan 

sebelumnya dari peserta didik, konten dan keterampilan yang akan diajarkan. 
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Dalam proses pembelajaran guru juga memiliki peran sebagai 

fasilitator belajar bagi peserta didik. Pada proses belajar mengajar ini, Oemar 

Hamalik (2009: 48) menyatakan bahwa guru mempunyai kewajiban sebagai 

berikut: 

1) Menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas 

2) Membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud individu 

dalam kelas 

3) Mengimplementasikan tujuan-tujuan yang yang bermakna bagi peserta 

didik 

4) Mengorganisasi dan mempermudah serta memperluas sumber-sumber 

belajar 

5) Menjawab ekspresi kelompok kelas dengan menerima kepuasan 

intelektual dan sikap emosional peserta didik 

6) Memandang dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk dimanfaatkan 

oleh kelompok 

7) Bertindak sebagai peserta anggota kelompok dan memberikan 

pendapatnya sebagai individu 

8) Tetap berhati-hati terhadap pernyataan yang dalam dan kuat 

9) Berusaha menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri  

Selain memperhatikan tugas multi peran dan kompetensi sebagai guru, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 pada tingkat sekolah dasar yang menggunakan pembelajaran 
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tematik-integratif. Menurut Encu Mulyasa (2013: 43) ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan guru dalam implementasi Kurikulum 2013, yaitu: 

1) Menggunakan metode bervariasi. 

2) Memberikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. 

3) Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, serta 

disesuaikan dengan mata pelajaran. 

4) Menghubungi spesialis, bila ada peserta didik yang mempuyai kelainan. 

5) Memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran. 

6) Menggunakan prosedur yang bervariasi dalam membuat penilaian dan 

laporan. 

7) Memahami bahwa peserta didik tidak berkembang dalam kecepatan yang 

sama. 

8) Mengembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja 

dengan kemampuan masing-masing pada setiap pelajaran. 

9) Mengusahakan keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran. 

Lebih lanjut Trianto (2011: 180) mengungkapkan bagaimana 

seharusnya guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, yaitu: 

guru dalam pembelajaran terpadu dituntut untuk rajin dan kreatif 
mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam 
pembelajaran. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan 
pembelajaran terpadu tergantung pada wawasan, pengetahuan, 
pemahaman, dan tingkat kreativitasnya dalam mengelola bahan ajar. 
Semakin lengkap bahan yang terkumpulkan dan semakin luas wawasan 
dan pemahaman guru terhadap materi tersebut, maka kecenderung 
semakin baik pembelajaran yang dilaksanakan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan guru memiliki 

peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, baik pendidikan yang 

besifat formal maupun non formal. Melihat pentingnya peranan guru, maka 

guru harus memiliki empat kompetensi seperti yang tertuang dalam Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Empat 

kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi 

tersebut dijabarkan seperti berikut. 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Pada kompetensi peddagogik meliputi: a) kemampuan 

merencanakan program belajar mengajar, b) kemampuan melaksanakan 

interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan c) kemampuan 

melakukan penilaian.  

2) Kompetensi Kepribadian 

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar memiliki 

karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian guru merupakan 

faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. 

3) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sesama guru, 

orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru yang efektif 
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adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan dengan berhasil 

mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan 

perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. 

4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesiona adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran 

secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional meliputi kepakaran 

atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus 

diajarkannya beserta metodenya yang di dalamnya juga mencakup 

memantau hasilbelajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, rasa 

tanggung jawab akan tugasnya, dan rasa kebersamaan dengan teman 

sejawatnya.  

Keberhasilan guru dalam pelaksanaan pembelajaran juga ditentukan 

oleh kesiapan guru dalam menyusun perencanaan proses pembelajaran. 

Perangkat perencanaan proses pembelajaran ini meliputi silabus dan RPP 

yang mengacu pada Standar Isi. Dalam penyusunan silabus dan RPP 

disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran. 

1) Silabus  

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata 

pelajaran atau tema pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh 

satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 
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Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar.  Permendikbud No 65 

tahun 2013, silabus paling sedikit memuat: 

a) Identitas  mata pelajaran   

b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 

c) Kompetensi inti,  

d) Merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam 

aspek sikap,  pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari 

peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; 

e) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaran; 

f) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 

g) Materi  pokok,  memuat  fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi; 

h) Pembelajaran,yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 

i) Penilaian, merupakan  proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik; 

j) Alokasi waktu  sesuai dengan jumlah jam  pelajaran  dalam struktur 

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 

k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 
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Pada tingkat satuan pendidikan dasar guru tidak diperkenankan 

menyusun silabus sendiri, akan tetapi disusun pada tingkat nasional 

(Warso, 2013: 8). Silabus dijadikan acuan untuk menyusun renacana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal ini dilakukan agar guru tidak 

keluar dari rambu-rambu yang telah disusun sebelumnya di dalam 

silabus. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik-Integratif 

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada 

semua tingkat satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis (Rusman, 2011: 5). Maka dapat diartikan 

bahwa, RPP disusun dalam pembelajaran tematik-integratif berdasarkan 

KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. Guna untuk keperluan pembelajaran tematik perlu disusun RPP 

sesuai yang di tetapkan dengan ketetapan Permendikbud No 65 tahun 

2013 yang meliputi komponen-komponen di antaranya sebagai berikut: 

a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 

b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

c) Kelas/semester. 

d) Materi pokok. 

e) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan 
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jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang 

harus dicapai. 

f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 

h) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 

i) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik. 

mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta  didik 

dan KD yang akan dicapai. 

j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 

l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

m) Penilaian hasil pembelajaran. 

Penyusunan RPP dalam pelaksaksanaan pembelajaran sangat memiliki 

peranan penting yang dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman 

pembelajaran di dalam kelas. 
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Dalam melaksanakan pembelajaran tematik-integratif para guru 

hendaknya terlebih dahulu menyusun rencana langkah-langkah kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran berupa kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan atau awal yang pada dasarnya kegiatan yang 

pembuka yang seharusnya ditempuh oleh guru dan peserta didik 

dalam setiap kali pelaksanaan pembelajaran tematik. Fungsi dari 

kegiatan pembuka ini untuk memberikan motivasi dan 

memciptakan suasana yang efektif untuk memungkinkan peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Adapun 

kegiatan pendahuluan ini menurut Rusman (2011: 268) 

dilaksanakan di antaranya: (1) melakukan apersepsi, yaitu 

mengaitkan materi yang telah diberikan dengan materi yang akan 

dipelajari, sehingga pemahaman peserta didik menjadi utuh, (2) 

mengiformasikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam 

kegiatan pembelajaran, hal ini dilakukan agar peserta didik 

mengetahui arah dan capaian dalam kegiatan pembelajaran, (3) 

melakukan pretest atau kuis, yaitu untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan inti 
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menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Permendikbud No 

65 Tahun 2013 menyatakan bahwa, pemilihan pendekatan  tematik 

dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) atau pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah  (project based learning) 

disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang 

pendidikan. Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu 

alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. 

Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan 

aktivitas tersebut. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas 

mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar 

dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan 

dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk 

memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik 

sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk 

mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan 

kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan 
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menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik 

dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan 

harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses 

pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan 

tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus 

belajar berbasis penyingkapan atau penelitian (discovery 

/inquirylearning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya 

berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

c) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi: 

(1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan 

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung. 

(2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 

(3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan 
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(4)  Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya. 

Berbagai kesiapan guru sehubungan dengan implementasi 

kurikulum 2013 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Kesiapan perencanaan meliputi menyiapkan silabus dan menyusun RPP. 

Kesiapan pelaksanaan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Sedangkan kesiapan evaluasi meliputi evaluasi proses 

dan hasil belajar peserta didik. 

d. Kesiapan Peserta Didik 

Menurut Darsono (2000: 27) faktor kesiapan, baik fisik maupun 

psikologis, merupakan kondisi awal suatu kegiatan belajar. Lebih lanjut 

Djamarah (2002: 35) menyatakan kesiapan untuk belajar merupakan kondisi 

diri yang telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar 

peserta didik. Menurut Darsono (2000:27) faktor kesiapan meliputi: Kondisi 

fisik yang tidak kondusif; misalnya sakit, kondisi psikologis yang kurang 

baik; misalnya gelisah, tertekan, adalah kondisi awal yang tidak 

menguntungkan bagi kelancaran belajar. 

Menurut Slameto (2003:113) kondisi kesiapan mencakup 3 aspek, 

yaitu: 1) kondisi fisik, mental dan emosional, 2) kebutuhan-kebutuhan, motif 

dan tujuan, dan 3) keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang 

telah dipelajari. Menurut Djamarah (2002:35) faktor-faktor kesiapan 

meliputi: 1) kesiapan fisik; misalnya tubuh tidak sakit (jauh dari gangguan 
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lesu, mengantuk, dan sebagainya), 2) kesiapan psikis; misalnya ada hasrat 

untuk belajar, dapat berkonsentrasi, dan ada motivasi intrinsik, dan 3) 

kesiapan materiil; misalnya ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa 

buku bacaan, catatan. 

Menurut Soemanto (1998: 191) faktor-faktor yang membentuk 

readiness, meliputi: 

1) Perlengkapan dan pertumbuhan fisiologi; ini menyangkut pertumbuhan 

terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh pada umumnya, alat-alat 

indera, dan kapasitas intelektual. 

2) Motivasi yang menyangkut kebutuhan, minat serta tujuan individu untuk 

mempertahankan serta mengembangkan diri. 

 Berdasarkan beberapa tersebut dapat disimpulkan bahwa kesiapan 

belajar menyangkut motivasi dari diri sendiri maupun dari luar peserta 

didik. Terdapat tiga aspek yang memengaruhi seseorang untuk belajar 

yaitu kondisi fisik, mental, dan emosional, aspek kebutuhan-kebutuhan, 

motif dan tujuan, dan yang ketiga adalah keterampilan, pengetahuan dan 

pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

e. Kesiapan Sarana dan Prasarana 

Kesiapan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran sangat diperlukan. Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas 

pada proses pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu membutuhkan 

pengaturan ruang yang maksimal agar suasana belajar menyenangkan.  
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Depdiknas (dalam Trianto, 2011:191) menyatakan bahwa, agar suasana 

pembelajaran menyenangkan dalam proses pembelajaran tematik, maka 

diperlukan pengaturan ruang yang meliputi: 

1) Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan 
2) Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan 

keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung 
3) Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di 

tikar/karpet 
4) Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas 
5) Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta 

didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar 
6) Alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga 

memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan meyimpannya 
kembali. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan pelaksanaan 

pembelajaran tematik-integratif juga memerlukan kesiapan sarana dan 

prasarana sekolah yang memadai di satuan pendidikan, terlebih lagi pada 

tingkat satuan pendidikan dasar. Pembelajaran tematik-integratif pada 

dasarnya memerlukan sarana prasarana yang relatif sama dengan 

pembelajaran yang lain (Iif K. Ahmadi & Sofian Amri, 2014: 151). Sarana 

dan prasaran pendidikan yang diperlukan bagi SD sangat banyak. Menurut 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sarana dan prasarana pendidikan 

mencakup bangunan, perabotan, alat peraga/alat pelajaran dan media 

pendidikan. 

1) Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru 

untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Sarana pendidikan 

berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu: 
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a) Alat pelajaran 

Alat pelajaran adalah alat-alat yang digunakan untuk rekam-merekam 

bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan belajar, contoh: papan 

tulis. 

b) Alat peraga 

Alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan memperagakan 

objek atau materi pelajaran. Pada intinya “memperagakan,” yaitu 

menjadikan sesuatu yang “tak terlihat” menjadi terlihat. 

c) Media pendidikan 

Media pendidikan adalah sesuatu (apapun) yang di dalamnya 

terkandung pesan (message) komunikasi, merupakan saluran 

(perantara) komunikasi. 

2) Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan adalah segala macam alat, perlengkapan, atau 

benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat 

nyaman) pelaksanaan pendidikan. Prasarana yang harus ada pada sekolah 

yaitu: a) ruang kelas, b) ruang perpustakaan, c) laboratorium IPA, d) ruang 

pimpinan, e) ruang guru, f) tempat beribadah, g) ruang UKS, h) toilet, i) 

gudang, j) ruang sirkulasi, dan k) tempat bermain/berolahraga. 

Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah 

mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Persediaan 

yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar 

mengajar, demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi 
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kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan 

perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Namun yang lebih 

penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah disesuaikan 

dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang. 

Dalam penerapan model pembelajaran tematik atau terpadu ini sangat 

berimplikasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang 

memadai yang disertai dengan manajemen yang baik. Rusman (2011: 

283) menjelaskan bahwa: 

Hal yang paling penting dalam kaitannya dangan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan pembelajaran tematik 
di SD yaitu tersedianya sumber belajar yang lengkap dengan 
pengelolaan yang profesional. Sumber belajar tersebut baik yang 
sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan 
pembelajaran tematik (by design), maupun sumber belajar yang 
tersedia di lingkungan yang tidak didesain untuk kepentingan 
pemebelajaran, namun dapat dimanfaatkan. 
 
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya 

proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta 

alat-alat media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana 

pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk 

pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olah raga, 

komponen tersebut merupakan sarana prasarana pendidikan. 
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Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana dan prasarana 

pendidikan, mustahil suatu lembaga persekolahan akan bermutu tanpa 

dilengkapi oleh dua hal tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 pasal 42 ayat 1 yang menjelaskan 

bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber 

belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

Standar prasarana yang harus dimiliki sekolah adalah ruang 

perpustakaan yang merupakan penunjang belajar siswa, siswa 

dikondisikan belajar dengan literatur-literatur. Di samping itu sekolah 

memiliki ruang yang standar sesuai dengan standar ruang kelas, sirkulasi 

udara yang baik, ruang kelas yang nyaman. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 19 pasal 42 ayat 2 yang 

menyebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana 

yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah 

raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan 

ruang/tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan.  
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Selain Peraturan Pemerintah di atas, standar mengenai sarana dan 

prasarana diatur juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tahun 2007 

Nomor 24 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “standar sarana dan 

prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah 

menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah 

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum 

sarana dan kriteria minimum prasarana”. Standar sarana dan prasarana ini 

untuk lingkup pendidikan formal, jenis pendidikan umum, jenjang 

pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

Standar sarana dan prasarana ini mencakup beberapa kriteria 

antara lain: 

1) Kriteria minimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang 

wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah. 

2) Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-

ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap 

sekolah/madrasah. 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber 

daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di 

sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan 
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pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

Sebagaimana ditetapkan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab XII 

pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Setiap satuan pendidikan formal dan 

nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”. 

Pasal ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam satuan 

pendidikan, sebab tanpa didukung adanya sarana dan prasarana yang 

relevan, maka pendidikan tidak akan berjalan secara efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesiapan sarana 

dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif dapat 

dilihat dari beberapa aspek kondisi fasilitas yang tersedia di sekolah yang 

pengelolaannya dengan profesional. Maka dapat diartikan kondisi fasilitas 

sekolah dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif 

dapat dilihat dari ketersedian dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

sekolah yang pengelolaannya baik. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan dan hal-hal yang terkait 

dengan pendidikan telah banyak dilakukan. Adapun hasil penelitian mengenai 

implementasi kurikulum yang melibatkan interaksi antara guru, peserta didik, 

dan sistem kurikulum yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran di 

antaranya adalah: 
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1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supiana (2010) yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran IPA Terpadu di SMP Negeri Kota 

Yogyakarta”. Menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran berada pada 

kategori baik (skor rerata 49, 93).  Pelaksanaan pembelajaran juga berada 

pada kategori baik (skor rerata 52, 94).  Demikian pula dengan penilaian 

hasil pembelajaran berada pada kategori baik (skor rerata 40, 53). Kendala-

kendala implementasi pembelajaran IPA Terpadu di SMP Kota Yogyakarta, 

yaitu latar belakang pendidikan guru yang merupakan guru bidang studi, 

guru belum terbiasa melakukan pembelajaran terpadu, kesulitan 

menentukan topik/tema, minimnya buku referensi, dan kurangnya 

kreativitas guru dalam melakukan inovasi pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sururuddin (2008) yang berjudul 

“Implementasi KTSP pada Mata Pelajaran IPA di SDN 2 Kelayu Utara, 

SDN 1 Kelayu Selatan, dan SDN 2 Kelayu Selatan Tahun Pelajaran 

2007/2008”. Dari hasil penelitian terungkap bahwa masing-masing sekolah 

tersebut belum memiliki perangkat KTSP yang lengkap. Sekolah 

mengalami kendala dalam mengimplementasikan KTSP, kendala yang ada 

meliputi ketersediaan buku dan alat-alat penunjang praktik pembelajaran 

IPA yang tidak memadai, guru-guru belum memahami sistem penilaian 

yang sesuai dengan ketentuan KTSP, guru-guru belum terbiasa 

memberikan, memeriksa, mengembalikan tugas (PR) secara rutin kepada 

peserta didik, dan peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 



91 
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Owens, William T. (1997) yang berjudul 

“The Chalengges of Teaching Social Studies Methods to Preservice 

Elementary Teachers” (Jurnal Heldref Publication). Mengungkap fakta 

bahwa tercapainya tujuan proses belajar mengajar yang baik dalam kegiatan 

pendidikan dan pengajaran, memerlukan usaha terciptanya interaksi yang 

baik antara guru (pengajar) yang mengajar dan peserta didik yang belajar. 

Guru perlu mengadakan team teaching. Ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dan dilakukan dengan sistem penyampaian team teaching, 

antara lain banyaknya bahan pelajaran menyebabkan tidak mungkin hanya 

akan diberikan oleh seorang tenaga pengajar saja, sifat dari bidang studi 

yang begitu luas, perubahan dari struktur kurikulum yang berlaku, dan 

reorganisasi kurikulum. 

4. Penelitian yang dilakukan Luafata Simanu-Klutz (2007) yang berjudul 

“Integrated Curriculum” (Artikel Pasifik Resources for Education and 

Learning). Penelitan menunjukkan bahwa pembelajaran terpadu membantu 

peserta didik dalam menyatukan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, 

pendekatan belajar, strategi belajar, maupun sumber belajar. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian tentang kurikulum yang 

pernah ada sebelumnya, namun dengan perspektif yang berbeda. Penelitian ini 

mengkhususkan pada implementasi kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif di sekolah dasar. Adapun yang 

menjadi pertimbangan adalah desain kurikulum 2013 untuk saat ini dianggap 

sebagai kurikukum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. 
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Pendidikan berpusat peserta didik, menggunakan model pembelajaran tematik-

integratif dengan pendekatan saintifik, penilaian dilakukan secara otentik, 

seluruh pengembangan kurikulum diarahkan kepada potensi yang dimiliki 

peserta didik dan berorientasi pada perubahan yang terjadi di masyarakat. 

C. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran tematik-integratif adalah suatu pendekatan pembelajaran 

dalam Kurikulum 2013. Kurikulum tersebut sudah diterapkan di semua jenjang 

pendidikan baik SD, SMP dan SMA. Melalui pembelajaran tematik-integratif. 

Kurikulum 2013 memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memahami 

keterkaitan ide, gagasan secara utuh antar mata pelajaran. Dalam prakteknya, 

kurikulum 2013 juga menekankan pada penerapan pendekatan saintifik dan 

penilaian otentik dalam melaksanakan dan mengukur keberhasilannya. 

Guru memiliki peran strategis pada implementasi pembelajaran tematik-

integratif. Sebagai pelaksana kurikulum, guru berkewajiban merencanakan 

pembelajaran sebelum diterapkan. Perencanaan pembelajaran meliputi 

penyusunan indikator tujuan, pendekatan, media, pemilihan materi dan tema 

pembelajaran. Pada tahapan pelaksanaan, guru menerapkan apa yang sudah 

direncanakan sehingga dibutuhkan keterampilan guru melaksanakan proses 

pembelajaran, selain itu juga tidak terlepas dari penguasaan guru tentang materi 

yang diajarkan, guru mampu membedakan konsep-konsep antar materi dan 

memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. 

Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas 

dari keterampilan guru mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas dengan 
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memperhatikan lingkungan fisik, prosedur dan aturan kelas, dan 

pengkoordinasian kelas. Sedangkan tahapan terakhir adalah keberhasilan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 

peserta didik. Pemilihan jenis penilaian didasarkan pada karakteristik dari apa 

yang dinilai baik aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan jenis 

penilaian yang berbeda. 

Berdasarkan berbagai teori dan penelitian yang sudah ada, sebuah 

konsep tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa dilaksanakan. 

Meskipun demikian, sebuah konsep dapat dikatakan bermutu apabila disusun 

oleh para ahli pendidikan, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan bekerja secara profesional. Keterlibatan berbagai pihak 

ini memungkinkan program-program kurikulum yang direncanakan akan sesuai 

dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. 

Kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik-integratif telah dilaksanakan 

oleh sekolah-sekolah piloting, tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh 

kesiapan masing-masing sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan sarana 

prasarana pendidikan. Dari uraian di atas, dapat dibuat kerangka berpikir sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian dibuat sebagai acuan bagi peneliti dan akan 

dijawab berdasarkan perolehan data-data di lapangan. Adapun pertanyaan 

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapan pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif di SD 

Negeri 2 Pahandut? 

2.  Bagaimana gambaran pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif di SD 

Negeri 2 Pahandut Palangkaraya? 

3. Bagaimana evaluasi proses pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 

Pahandut Palangkaraya? 


