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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. Hasil Penelitian 

1. Profil SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

a. Lingkungan SD Negeri 2 Pahandut 

SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya berdiri di atas tanah seluas 836 

m². Tanah tersebut bersertifikat dengan status milik sendiri. SD Negeri 2 

Pahandut terletak di daerah padat pemukiman warga, tidak jauh dari pasar 

dan komplek pertokoan. SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya tepatnya 

berada di jalan Dr. Murjani Palangkaraya, kelurahan Pahandut, kecamatan 

Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode 

Pos 73111. Sekolah ini cukup strategis dan mudah dijangkau karena 

berada dekat jalan besar. 

Batas-batas wilayah SD Negeri 2 Pahandut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk, pertokoan dan 

perkantoran swasta maupun pemerintahan. 

2) Sebelah timur berbatasan dengan SD Negeri 10 Pahandut. 

3) Sebelah selatan berbatasan jalan raya Dr. Murjani. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan asrama tentara. 

Berdasarkan data dokumentasi dari pihak sekolah, didapatkan hasil 

bahwa SD Negeri 2 Pahandut berdiri pada tanggal 14 Pebruari 1967. SD 

Negeri 2 Pahandut merupakan tempat pendidikan yang cukup baik serta 
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memiliki prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. 

Dikatakan merupakan tempat pendidikan yang baik karena di sekolah ini 

guru bekerja keras untuk memberdayakan peserta didik yang umumnya 

berasal dari keluarga yang kurang mampu atau dengan status ekonomi 

lemah serta menjalani berbagai jenis pekerjaan, menjadi anak-anak yang 

berprestasi dan berkompeten. Hal ini terbukti dengan status SD Negeri 

Pahandut yang terakreditasi A dan diperolehnya berbagai prestasi yang 

diraih peserta didik. 

b. Visi, Misi, dan Tujuan 

Berdasarkan data dokumentasi dari sekolah dan observasi pada 

papan identitas sekolah, didapatkan hasil bahwa visi, misi dan tujuan SD 

Negeri 2 Pahandut sebagai berikut. 

1) Visi 

“Terwujudnya sekolah berkualitas, berbudaya yang berlandaskan imam 

dan taqwa”. 

2) Misi 

a) Menyiapkan generasi unggul yang menguasai IPTEK dan 

berlandaskan pada IMTAQ. 

b) Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif dan 

mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 

c) Menyiapkan generasi yang berkepribadian luhur dan berbudaya. 

3) Tujuan 

Mewujudkan peserta didik: 
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a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, dan 

berbudi pekerti luhur. 

b) Sehat jasmani dan rohani. 

c) Memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 

untuk melanjutkan pada jenjang lebih tinggi. 

d) Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaan 

Indonesia. 

e) Kreatif, terampil, dan inovatif untuk dapat mengembangkan diri 

secara terus menerus.  

c. Kondisi Sarana dan Prasarana di SDN 2 Pahandut Palangkaraya 
 

SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya dalam menjalankan 

operasionalnya didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SD Negeri 2 Pahandut tampak pada 

tabel 9 berikut. 
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Tabel 9. Kondisi Sarana dan Prasarana di SD Negeri 2  
Pahandut Palangkaraya 

No Jenis Ruang Jumlah 
(Ruang) 

Luas/ 
Panjang 

Kondisi Ruang 
Baik Rusak 

Ringan 
Rusak 
Sedang 

Rusak 
Berat 

1 Ruang teori/kelas 6 96 m2  - - - 
2 Ruang perpustakaan 1 36 m2  - - - 
3 Ruang baca - - - - - - 
4 Ruang kepala sekolah 1 16 m2  - - - 
5 Ruang guru 1 32 m2  - - - 
6 Ruang ibadah 1 16 m2  - - - 
7 Ruang UKS 1 12 m2  - - - 
8 Kamar mandi/WC guru 2 12 m2  - - - 
9 Kamar mandi/WC peserta 

didik 
4 12 m2  - - - 

10 Gudang  1 12 m2  - - - 
11 Tempat bermain/olahraga 1 500 m2  - - - 
12 Bak penampungan air 1 1100 l  - - - 
13 Kantin  2 18 m2  - - - 
14 Pagar sekolah  - - - - - - 
15 Laboratorium IPA - - - - - - 
16 Laboratorium Multimedia - - - - - - 
17 Gardu satpam - - - - - - 
18 Ruang Ketrampilan - - - - - - 
19 Ruang TU - - - - - - 
20 Ruang BP/BK - - - - - - 

Sumber: Dokumentasi SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

Data tersebut memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana yang 

dimiliki SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya sudah cukup lengkap yakni 

terdiri dari ruang teori/kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang 

guru, ruang ibadah, ruang UKS, tempat bermain/ olahraga, kantin, kamar 

mandi/WC guru, kamar mandi/WC peserta didik, bak penampung air, dan pagar 

sekolah. Beberapa ruangan yang belum tersedia adalah ruang laboratorium, 

ruang TU, ruang BP/BK, ruang ketrampilan, dan gardu satpam.    

Dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah 

dapat dikatakan secara umum masih dalam kondisi baik, sangat memadai. 

Untuk ruangan kelas terdapat sebanyak enam ruangan yang termasuk 
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dalam kondisi baik demikian juga dengan ruangan-ruangan lain kondisinya 

masih baik dan layak digunakan. 

d. Kondisi Guru dan Tenaga Teknis Pendidikan di SD Negeri 2 
Pahandut Palangkaraya 

 
Kegiatan pembelajaran di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

didukung oleh seorang kepala sekolah dan 11 orang guru. Ketenagaan SD 

Negeri 2 Pahandut Palangkaraya mencakup tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. Kualifikasi tenaga pendidik di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya adalah berpendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 

berjumlah satu orang, Diploma II (D II) keguruan sebanyak tiga orang, 

yang berpendidikan sarjana keguruan enam orang, dan dua orang guru 

yang berkualifikasi sarjana non keguruan. Kualifikasi tenaga kependidikan 

di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya adalah satu orang berijazah Paket 

C, dan satu orang berpendidikan S-1. 

Secara lengkap kualifikasi tenaga pendidik di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 10. Tenaga Pendidik di SD Negeri 2 Pahandut 
Palangkaraya 

Status 
Kepegawaian 

Jabatan Tingkat Pendidikan Jumlah 
SPG D2 

Keguruan 
S1   

Keguruan 
S1 Non 

Keguruan 
Tetap  Kepala sekolah - - 1 - 1 

Guru PNS 1 3 5 - 9 
Guru PNS Depag - - - 2 2 
Jumlah   1 3 6 12 12 

Tidak tetap  Guru bantu pusat - - - - - 
Guru bantu daerah - - - - - 
Guru tidak tetap - - - - - 
Jumlah  - - - - 0 

Jumlah guru tetap dan tidak tetap - - - - 12 
Sumber: Dokumentasi SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 



 
 
 
 

 

122 
 

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah guru yang terdapat di 

SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya tergolong cukup/memadai yakni 12 

orang. Ditinjau dari latar belakang pendidikan, sebagian besar guru di SD 

Negeri 2 Pahandut Palangkaraya memiliki tingkat pendidikan yang 

memadai yakni tingkat strata 1 (S-1). Status semua guru juga sudah 

merupakan guru tetap yakni 12 orang. 

Sementara tenaga kependidikan di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya berjumlah dua orang. Latar belakang pendidikan yang paling 

tinggi adalah berpendidikan S-1. Kondisi tenaga kependidikan tersebut 

secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Tenaga Kependidikan di SD Negeri 2 Pahandut 
Palangkaraya 

Status 
Kepegawaian 

Jabatan Tingkat Pendidikan Jumlah 
SD SMP SMA/ 

Paket C 
Sarjana 

PNS - - - - - - 
Karyawan TT 
 

Staf Tata Usaha - - - 1 1 
Penjaga Sekolah - - 1 - 1 

Jumlah  - - 1 1 2 
Sumber: Dokumentasi SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

Data tersebut memperlihatkan bahwa SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya memiliki dua tenaga kependidikan yang berstatus karyawan 

tidak tetap. Keberadaan dua orang tenaga kependidikan ini sangat 

membantu kegiatan operasional sekolah. 

e. Kondisi Peserta Didik di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

Peserta didik yang belajar di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

tidak mengalami peningkatan jumlah. Umumnya jumlah peserta didik 
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hampir sama setiap tahunnya. Kondisi peserta didik tersebut dapat dilihat 

pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Kondisi Peserta Didik SD Negeri 2 Pahandut 
Palangkaraya Tahun Pelajaran 2012/2013-2015/2016 

Kelas Jumlah Peserta Didik 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

I 36 28 20 31 
II 32 35 28 21 
III 31 34 35 28 
IV 33 36 35 35 
V 34 31 35 35 
VI 36 32 32 36 

Jumlah 202 196 185 186 
Sumber: Dokumentasi SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

Jumlah peserta didik tersebut berdistribusi pada enam rombongan 

belajar yang mencakup rombongan belajar kelas I, II, III, IV, V, dan VI. 

Masing-masing kelas terdiri dari satu rombongan belajar. 

f. Prestasi Peserta Didik SD Negeri 2 Pahandut 

Prestasi belajar peserta didik SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

dapat dilihat dari rata-rata nilai UN dan UAS. Prestasi akademik ini 

mempengaruhi tingkat kelulusan peserta didik. Kondisi prestasi peserta 

didik SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya berdasarkan tamatan dan rata-

rata nilai UN dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel 13. Rata-Rata Nilai UN dan UAS Peserta Didik SD Negeri 2 
Pahandut Palangkaraya Tahun Pelajaran 2011/2012-2014/2015 

Tahun 
Pelajaran 

Tamatan (%) Rata-rata UN 
Jum. Target Tidak 

Tercapai 
Efektivitas 

(%) 
Hasil Target Tidak 

Tercapai 
Efektivitas 

(%) 
2011/2012 100 100 0 100 7,35 8,0 -0,65 92 
2012/2013 100 100 2 98 7,50 8,0 -0,50 94 
2013/2014 100 100 1 99 7,80 8,0 -0,20    97,5 
2014/2015 100 100 0 100 7,90 8,0 -0,10 99 
2015/2016 100 100 - - - 8,5 - - 

Sumber: Dokumentasi SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 
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Selain prestasi akademik, SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya juga 

memiliki beberapa prestasi non akademik dalam berbagai perlombaan baik 

di tingkat, kabupaten, maupun provinsi seperti pada tabel 14 berikut. 

Tabel 14. Prestasi Non-Akademik SD Negeri 2 Pahandut 
Palangkaraya 2011-2015 di Berbagai Bidang Perlombaan 

No Kejuaraan Tingkat Tahun Juara 
1 Baca Puisi Kotamadya P. Raya 2011 Juara 3 
2 Renang Kotamadya P. Raya 2011 Juara 2 
3 Pencak Silat Kotamadya P. Raya 2011 Juara 2 
4 Pencak Silat Provinsi 2012 Juara 2 
5 Futsal Kotamadya P. Raya 2012 Juara 3 
6 Paduan suara Kotamadya P. Raya 2012 Juara  3 
7 Lari 100 m Kotamadya P. Raya 2012 Juara 3 
8 Lari 400 m Kotamadya P. Raya 2012 Juara 2 
9 Lari 100 m Provinsi 2013 Juara 2 
10 Lari 400 m Provinsi 2013 Juara 3 
11 Olimpiade Sains Kotamadya P. Raya 2013 Juara 3 
12 Olimpiade Sains Kotamadya P. Raya 2014 Juara 3 
13 Menggambar Kotamadya P. Raya 2014 Juara 1 
14 Lomba Mengarang Kotamadya P. Raya 2014 Juara 4 
15 Tarik Tambang Kotamadya P. Raya 2014 Juara 1 
16 Kasti Kotamadya P. Raya 2014 Juara 1 
17 Gelar Tari Kotamadya P. Raya 2014 Juara 3 
18 Menggambar Kotamadya P. Raya 2015 Juara 1 
19 Futsal Kotamadya P. Raya 2015 Juara 2 
20 Mengarang Kotamadya P. Raya 2015 Juara 2 
21 Baca Puisi Kotamadya P. Raya 2015 Juara 2 

Sumber: Dokumentasi SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 
 

Data tersebut memperlihatkan bahwa SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

memiliki prestasi di beberapa kejuaraan dengan hasil yang cukup 

menggembirakan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. 

2. Deskripsi Hasil Penelitian 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas IV, dan 

peserta didik kelas IV serta observasi dan dokumentasi proses pembelajaran 

tematik integratif, maka didapatkan data sebagai berikut. 
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a. Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif di SD Negeri 
2 Pahandut Palangkaraya 

 
Keberhasilan penerapan Kurikulum 2013 khususnya pembelajaran 

tematik-integratif tidak terlepas dari kemampuan sekolah mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari Kurikulum 2013 tersebut. Hal 

ini berlaku pula di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya yang menjadi salah 

satu sekolah pilot dalam melaksanakan Kurikulum 2013.  

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi kepada kepala 

sekolah dan wali kelas IV ibu Sri Andayani, diperoleh informasi bahwa 

persiapan dimulai dengan: 

1)  Memilih tema yang dapat disesuaikan. 

Tema yang akan dipilih terdapat dalam dokumen Kurikulum 2013. Guru 

dapat melakukan pemilihan tema yang akan dibelajarkan terlebih dahulu. 

Guru melakukan penetapan tema dengan mempertimbangkan kondisi 

sekolah dan peserta didik. 

2)  Melakukan analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi 

Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), membuat indikator. 

Membaca semua SKL, KI dan KD dari semua mata pelajaran. Walaupun 

semua indikator telah tersedia, guru dapat menambahkan indikator yang 

sesuai dengan tema yang dipilih dengan mengikuti kriteria pembuatan 

indikator. 

3) Melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema 

Setelah indikator dibuat, kemudian guru melakukan pemetaan terhadap 

kompetensi dasar dan indikator yang berkaitan dengan tema yang sudah 
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dipilih dan memasukkannya ke dalam format agar lebih mudah dalam 

penyajian pembelajaran dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

4) Membuat jaringan Kompetensi Dasar 

Setelah dilakukan pemetaan KD, Indikator dengan tema dalam satu tahun 

dilanjutkan dengan membuat jaringan KD dan indikator dengan cara 

menurunkan hasil dari pemetaan ke dalam jaringan KD dan Indikator. 

5) Menyusun silabus tematik-integratif 

Langkah guru selanjutnya adalah menyusun silabus tematik untuk 

memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap 

tema sampai tuntas tersajikan di dalam proses pembelajaran. 

Adapun komponen-komponen yang terdapat pada Silabus Tematik- 

Integratif yakni: Kompetensi Dasar (di ambil dari jaringan KD yang 

sudah terpilih). Indikator (dibuat oleh guru, juga diturunkan dari 

jaringan). Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian (memuat perencanaan 

penyajian untuk beberapa minggu tema tersebut akan dibelajarkan, dan 

penilaian proses serta penilaian hasil yang wajib memuat penilaian dari 

aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan selama proses 

pembelajaran berlangsung). Alokasi waktu (ditulis secara utuh 

kumulatif satu minggu berapa jam pertemuan, m 30Jp x 35 menit x 4 

minggu). Sumber dan Media. 

6) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik 

Integratif 
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Menyusun RPP merupakan langkah terakhir dari sebuah perencanaan. 

Di dalam RPP tergambar proses penyajian secara utuh dengan memuat 

berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam Tema. 

Adapun komponen-komponen yang termuat dalam RPP, meliputi: 

a. Identitas, yang memuat: 

Satuan Pendidikan 

Kelas / Semester 

Tema 

Pertemuan ke- 

Alokasi Waktu 

b. Kompetensi Inti (KI) 

c. Kompetensi Dasar (KD) 

d. Indikator 

e. Tujuan Pembelajaran 

f. Materi Pembelajaran (meliputi berbagai mata pelajaran) 

g. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

h.  Langkah Pembelajaran 

i.  Sumber dan Media 

j. Penilaian (meliputi penilaian proses dan hasil, instrumen dan rubrik       

dilampirkan)  

Kepala SD negeri 2 Pahandut meminta kepada guru untuk membuat 

persiapan pembelajaran tematik-integratif dengan terlebih dahulu 
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membuat RPP, tidak mengandalkan RPP yang sudah ada. Berikut 

pernyataan beliau saat wawancara: 

 Ma: “Saya katakan coba untuk selalu membuat RPP, membuat 
tema-tema yang menarik, agar saat belajar gurunya siap 
murid-murid juga senang”.(10/08/15) 

 
Pernyataan selanjutnya terkait persiapan, berdasarkan pernyataan 

dari Ibu Sri Andayani (Sr) wali kelas IV: 

Sr: “Saya selalu membuat RPP. Lebih nyaman dan terarah saja 
dalam mengajar anak-anak dengan adanya RPP. Ibu 
kepsek juga meminta kami para guru-guru untuk 
membuatnya.”(10/08/15)  

 
Sr: “Beberapa kali di buku tema 6 dan 7 antara buku peserta 

didik dan buku guru berbeda. Jadi cara mengatasi 
perbedaan itu kalau saya ya berdasarkan KD, KDnya apa 
ya itu yang disesuaikan, karena kan tidak selamanya buku 
guru itu selalu benar. Jadi kadang-kadang seperti itu, 
karena mungkin buku itu dicetaknya tergesa-gesa. Bukunya 
bagus secara fisik, terdapat materi yang lebih luas lagi 
dalam pembelajaran.” (10/08/15) 

 
Berdasarkan pernyataan di atas dan ketersediaan dokumen silabus, 

RPP, jaringan tema-tema, buku guru, dan juga buku siswa dapat dilihat 

bahwa persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif telah 

dilakukan di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya.  

Perencanaan pembelajaran tematik-integratif merupakan langkah 

pertama yang sangat penting. Perencanaan bertujuan untuk mengetahui 

kesesuaian antara pembelajaran tematik-integratif yang direncanakan 

dengan kondisi sekolah yang dilihat dari kebutuhan peserta didik dan 

kebutuhan sekolah. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui 

bahwa sekolah telah melakukan perencanaan pembelajaran tematik-

integratif terlebih dahulu yang dilakukan di awal tahun pelajaran. 

Adanya perencanaan pembelajaran tematik-integratif tersebut seperti 

didukung hasil wawancara yang dilakukan dengan responden penelitian. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa 

perencanaan pembelajaran tematik-integratif yang dilakukan seperti 

pada tabel 15 berikut. 

Tabel 15. Hasil Jawaban Guru Kelas IV tentang Perencanaan 
Pembelajaran Tematik-Integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya 
Aspek Hasil Jawaban Responden 

Perencanaan Pembelajaran 
Tematik-Integratif 

1. Disusun setiap awal tahun ajaran, 
diketahui dan disahkan oleh kepala 
sekolah 

2. Disusun berdasarkan konsep yang jelas, 
sesuai pedoman Kurikulum 2013 

3. Disusun dengan dilengkapi ilustrasi-
ilustrasi yang memperjelas materi 

4. Dilengkapi dengan sistem penilaian yang 
otentik 

5. Penggunaaan media disesuaikan dengan 
tema 

6. Disusun secara kontinyu 
 

               Sumber: Hasil Wawancara, Diolah 

Data tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran tematik-

integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya selalu direncanakan 

terlebih dahulu yakni menjelang tahun ajaran baru. Tujuan perencanaan 

ini agar dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Hal ini 

terkait dengan kemajuan sekolah dan tuntutan Departemen Pendidikan 

yang selalu menginginkan adanya kenaikan standar pendidikan. Untuk 
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memenuhi standar tersebut, maka sangat penting melakukan 

perencanaan pembelajaran tematik-integratif terlebih dahulu. 

Perencanaan pembelajaran tematik-integratif melibatkan semua 

guru. Guru-guru tersebut bersama-sama memikirkan apa yang menjadi 

kebutuhan peserta didik dan yang menjadi tuntutan sekolah. Guru-guru 

saling berbagi tentang kelebihan dan kelemahan mereka dalam 

mengajar, dengan begitu guru-guru akan dapat membuat perencanaan 

pembelajaran tematik-integratif yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing guru. 

Pembelajaran tematik-integratif yang direncanakan didasarkan 

pada hasil analisis atas Kurikulum 2013 sebelumnya untuk melihat 

kelebihan dan kekurangannya. Dalam perencanaan pembelajaran 

tematik-integratif, pihak sekolah berkomunikasi dengan pihak orangtua 

dan dewan sekolah. Menurut Ma selaku kepala SD Negeri 2 Pahandut 

hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesesuaian yang diharapkan 

sekolah dengan pihak orangtua, dewan sekolah, dan pihak-pihak lain 

yang terkait.  

Selain komunikasi dan kerjasama dewan sekolah dan pihak 

orangtua dalam perencanaan pembelajaran tematik-integratif, sekolah 

juga melakukan komunikasi dan kerjasama dengan guru-guru dari 

sekolah lain. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya pihak-

pihak yang dimaksud ikut mendukung keberhasilan pembelajaran 

tematik-integratif yang telah disusun tersebut. 
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Hasil wawancara mengenai perencanaan pembelajaran tematik-

integratif tersebut juga didukung dengan data yang diperoleh dari 

dokumentasi sekolah seperti yang terdapat pada tabel 16 berikut. 

Tabel 16. Data Dokumentasi tentang Perencanaan Pembelajaran 
Tematik-Integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Aspek Hasil Jawaban Responden 

Perencanaan 
Pembelajaran Tematk-
Integratif 
 

 

1. Terdapat data mengenai pembelajaran tematik-
integratif yang direncanakan setiap tahun ajaran 

2. Perencanaan pembelajaran tematik-integratif 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik 

3. Terdapat masukan-masukan dari berbagai pihak 
seperti dari sekolah, dinas, dan orangtua peserta didik 

4. Masukan-masukan selama 1 tahun ajaran yang lalu 
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan 
pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 
Pahandut  

5. Disusun dengan mempertimbangkan program-
program sekolah 

                   Sumber: Data Dokumentasi, Diolah 

Data dokumentasi tersebut memperlihatkan hasil yang relevan 

dengan hasil wawancara dengan responden penelitian. Berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap data dokumentasi yang dimiliki sekolah berkaitan 

dengan perencanaan pembelajaran tematik-integratif dapat dikatakan 

bahwa sekolah telah merencanakan pembelajaran tematik-integratif 

terlebih dahulu dengan melibatkan berbagai pihak. Perencanaan 

pembelajaran tematik-integratif juga disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan peserta didik. Dalam perencanaan pembelajaran tematik-

integratif tersebut, sekolah menerima masukan-masukan dari berbagai 
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pihak yang dijadikan sebagai pengembangan pembelajaran tematik-

integratif untuk satu tahun berikutnya. 

Meskipun pembelajaran tematik-integratif telah direncanakan 

dengan baik dan melibatkan semua pihak yang terkait, namun dalam 

prakteknya perencanaan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal ini mengakibatkan perencanaan pembelajaran tematik-integratif di 

sekolah ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan dapat diketahui beberapa hal yang menjadi kekurangan 

dalam perencanaan pembelajaran tematik-integratif seperti pada tabel 17. 

Tabel 17. Kekurangan dalam Perencanaan Pembelajaran  
Tematik-Integratif di SD Negeri 2 Pahandut  

Aspek Hasil Jawaban Responden 
 

Perencanaan 
Pembelajaran 

Tematik-
Integratif 

1. Dalam perencanaan pembelajaran tematik-
integratif, belum semua pihak  ikut terlibat 

2. Pada saat perencanaan, tidak semua guru aktif 
berpartisipasi dalam perencanaan pembelajaran 
tematik-integratif 

3. Waktu perencanaan sangat terbatas 
4. Tidak semua pihak mau memberikan masukan-

masukan 
              Sumber: Jawaban Informan, Diolah 
 

Data tersebut memperlihatkan bahwa dalam perencanaan 

pembelajaran tematik-integratif masih terdapat beberapa kekurangan 

seperti, belum semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan dan waktu 

yang dibutuhkan untuk perencanaan juga terbatas. Hal tersebut seperti 

dikemukakan oleh Sr selaku guru kelas IV bahwa dalam praktiknya 

seringkali ada guru yang kurang terlibat aktif sehingga informasi 

mengenai kondisi peserta didik dan kelas yang diajar kurang tersedia. 
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Perencanaan pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 

Pahandut Palangkaraya sangat penting memperhatikan masukan-

masukan dari setiap guru. Namun pada saat perencanaan atau 

penyusunan pembelajaran tematik-integratif belum semua guru mau 

memberikan masukan-masukan sesuai dengan pengalaman masing-

masing pada saat pembelajaran di kelas. Hal lain yang termasuk sebagai 

kekurangan dalam perencanaan pembelajaran tematik-integatif adalah 

keterbatasan waktu. Untuk dapat merencanakan pembelajaran tematik-

integratif yang baik, membutuhkan waktu yang memadai, sehingga 

guru-guru memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal yang perlu 

diinformasikan. Terbatasnya waktu mengakibatkan guru memiliki 

keterbatasan untuk menyampaikan masukan-masukan yang dinilai 

berpengaruh dalam perencanaan pembelajaran tematik-integratif. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Integratif di SD Negeri 2 
Pahandut Palangkaraya 

 
Perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) menjadi Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik sejak 

tahun pelajaran 2013/2014, mewajibkan sekolah untuk menggunakan 

pembelajaran tematik-integratif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal 

ini berlaku juga di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya yang menjadi 

salah satu sekolah pilot dalam melaksanakan Kurikulum 2013. 

Keberhasilan penerapan Kurikulum 2013 khususnya pembelajaran 

tematik-integratif tidak terlepas dari kemampuan sekolah mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari Kurikulum 2013 tersebut. 
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Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sekolah, 

diperoleh data bahwa di SD Negeri 2 Pahandut telah 

mengimplementasikan pembelajaran tematik integratif untuk tahun 

ajaran 2013/2014. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh kepala sekolah sebagai berikut. 

Ma: “Sekolah kami menjadi salah satu sekolah yang dipercaya 
untuk menerapkan kurikulum 2013 adalah hal yang 
membanggakan. Di awal-awal memang bingung tapi setelah 
satu semester berlalu saya lihat, tanya, dan ikuti semua bisa 
berjalan baik dan peserta didik senang.” (20/07/15) 

 
Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan data hasil observasi 

yang peneliti lakukan selama pembelajaran berlangsung bahwa 

pembelajaran tematik-integratif telah diimplementasikan di SD Negeri 

2 Pahandut Palangkaraya untuk kelas I dan IV. Peserta didik belajar 

dengan menggunakan tema, sub tema dan pembelajaran sesuai yang 

tertera di dalam buku pegangan peserta didik. Guru kelas IV 

menggunakan pedoman buku pegangan guru untuk mengajar. 

Dalam setiap satu pembelajaran tematik-integratif dialokasikan 

waktu selama satu hari untuk menyelesaikan muatan materi yang ada 

dalam satu pembelajaran tersebut, namun berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi diperoleh data bahwa pembelajaran belum dilaksanakan 

sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan 

karena muatan materi yang banyak di dalam satu pembelajaran, selain 

itu kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil kerjanya 
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berbeda satu dengan yang lain, sehingga terkadang penyampaian materi 

dalam satu pembelajaran membutuhkan waktu lebih dari satu hari. 

Dari hasil observasi diperoleh data bahwa alokasi waktu tersebut 

juga disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran lain yang terpisah dari 

tematik-integratif seperti bahasa Dayak, agama dan PJOK. Kegiatan 

lain yaitu ekstrakulukuler seperti menganyam, pramuka dan bahasa 

Inggris dilaksanakan sepulang sekolah. 

Pelajaran bahasa Dayak tetap dilaksanakan oleh guru kelas, dengan 

menggunakan pedoman buku paket bahasa Dayak untuk kelas IV. 

Pelajaran agama dilaksanakan secara terpisah oleh guru agama masing-

masing setiap hari Rabu mulai pukul 08.45-11.20 wib. Di sekolah ini 

terdapat 2 guru agama, yaitu guru agama Islam dan guru agama Kristen. 

Selain itu, untuk PJOK dilaksanakan secara terpisah setiap hari Senin 

pukul 07.00-10.10 oleh guru olahraga, dengan tetap menyesuaikan 

dengan tema pada buku. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tematik integratif sudah diimplementasikan di SD Negeri 

2 Pahandut Palangkaraya. Pelajaran bahasa Dayak dan agama 

dilaksanakan secara terpisah atau tidak dilaksanakan secara tematik-

integratif, sedangkan untuk PJOK implementasinya terpisah oleh guru 

olahraga namun tetap berpedoman pada tema dalam pembelajaran 

tematik-integratif ataupun dapat ditambah dengan materi yang lain. 

1) Pembelajaran di Kelas 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tematik integratif dengan 

pendekatan saintifik memang sudah tercantum di dalam buku 

pegangan guru, namun tetap diharapkan bahwa guru membuat RPP 

sendiri. RPP yang terdapat di dalam buku pegangang guru tersebut 

minimal dilaksanakan, sehingga guru masih dapat 

mengembangkannya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dari hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh data bahwa 

untuk semester satu guru kelas IV membuat RPP sendiri, guru kelas 

berpedoman pada buku pegangan guru. Guru kelas selalu membuat 

RPP sendiri sejak saat sekolah ini menerapkan kurikulum 2013. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan guru kelas IV saat peneliti 

melakukan wawancara sebagai berikut. 

Sr: “Saya selalu membuat RPP. Lebih nyaman dan terarah saja 
dalam mengajar anak-anak dengan adanya RPP. Ibu kepsek juga 
meminta kami para guru-guru untuk membuatnya.”(10/08/15) 

 
Pembelajaran tematik-integratif diharapkan dapat mengaktifkan 

peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru juga 

dapat membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menarik 

bagi peserta didik sehingga apa yang dipelajari peserta didik dapat 

bermakna baginya. Dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan, diperoleh data bahwa cara guru kelas untuk mengaktifkan 

peserta didik saat pembelajaran yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan sehingga peserta didik berani menyampaikan 

pendapatnya dalam forum kelas. Selain itu guru kelas mengajukan 
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pertanyaan juga untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal yang belum peserta didik ketahui, sehingga peserta 

didik berani bertanya. 

Dari dokumentasi diperoleh data bahwa terlihat banyak peserta 

didik yang tunjuk tangan ketika guru mengajukan pertanyaan kepada 

mereka. Hal ini peserta didik lakukan untuk menjawab pertanyaan 

dari guru kelas ataupun untuk mengajukan pertanyaan untuk hal yang 

belum mereka ketahui. 

Guru melakukan ice breaking ketika melihat peserta didik sudah 

mulai tidak konsentrasi lagi dalam belajar. Hal ini dilakukan oleh 

guru kelas untuk membuat peserta didik tetap merasa senang untuk 

belajar. Untuk membuat pelajaran agar bermakna bagi peserta didik, 

guru kelas meminta peserta didik untuk praktek secara langsung 

mengenai materi yang ada seperti membuat sumber-sumber bunyi. 

Guru kelas juga menyesuaikan dengan kondisi di sekitar peserta didik 

seperti pada saat mereka diminta membuat denah dari rumah masing-

masing menuju ke sekolah. 

Pernyataan tersebut diperkuat hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru kelas saat peneliti mengajukan pertanyaan cara 

mengaktifkan peserta didik saat belajar dan cara membuat peserta 

didik tidak bosan belajar di kelas sebagai berikut. 

Sr: “saya memberikan pertanyaan pada anak-anak. K 13dan 
tematik-integratif kan intinya memang ada 
mengkomunikasikan, walaupun belum semua siswa mampu 
mengkomunikasikan pendapatnya kepada teman lainnya. 



 
 
 
 

 

138 
 

Kadang juga anak-anak ini saya minta untuk saling bertukar 
pekerjaan, lalu melihat kekurangan dan kelebihan pekerjaan 
temannya dan mereka bisa mengungkapkan 
pendapatnya.”(05/08/15) 
 

Sr: “Seharian belajar bikin anak-anak merasa jenuh dan lelah. 
Agar anak-anak kembali fresh lagi saya biasa lakukan ice 
breaking, kadang dengan tepuk tangan atau menyanyi 
bersama. Untuk lebih bermakna, biasa dengan meminta 
peserta didik praktek langsung, supaya lebih melekat dalam 
ingatan mereka.”05/08/15) 

 
Wawancara dan observasi yang dilakukan juga menghasilkan 

data dari peserta didik yang menurut mereka cara mengajar guru 

kelas sudah menarik dan menyenangkan. Saat guru mengajukan 

pertanyaan, peserta didik dengan antusias menjawabnya. Saat guru 

melakukan ice breaking peserta didik juga mengikutinya dengan 

semangat, seperti ketika guru meminta peserta didik melakukan 

tepuk, maka peserta didik yang tadinya ramai akan segera 

melakukan tepuk tersebut dan kembali duduk ditempatnya masing-

masing. Guru kelas bila mengajar diselingi dengan lelucon, 

sehingga hal ini membuat peserta didik senang selain itu guru kelas 

ramah dan penuh semangat bila sedang mengajar. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan peserta didik dari hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai 

pendapat peserta didik pada cara mengajar guru kelasnya sebagai 

berikut. 

An: “Bu guru tuh kalau ngajar asik, gak marah-marah, 
menerangkannya jelas jadi bikin ngerti.”(18/08/15) 
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Di: “Ibu guru bilang, klo ribut-ribut tar berubah jadi kodok lagi 
panggil hujan lhoo.” (18/08/15) 

 
Me: “Ngajarnya Bu Sri bikin senang dan semangat, jadi seneng 

diajarin bu guru.” (24/08/15) 
 
Ra: “cara bu guru ngajar ga bikin takut, ibu Sri kadang ajak tepuk 

tangan, nyanyi-nyanyi, bersorak.” (24/08/15} 
(Hasil wawancara dengan peserta didik lainnya terlampir) 
 
Dari hasil observasi diperoleh data bahwa peserta didik 

menggunakan buku catatan sesuai dengan tema yang ada, yaitu satu 

buku tulis untuk satu tema. Buku catatan tersebut digunakan peserta 

didik untuk menuliskan dan menyajikan seluruh aktivitas yang telah 

mereka lakukan sesuai dengan buku pegangan peserta didik. 

Alokasi waktu untuk menyelesaikan satu pembelajaran yaitu 

selama satu hari, namun dikarenakan materi yang cukup banyak 

guru kelas terkadang menyampaikan satu pembelajaran 

membutuhkan beberapa hari. Selain harus menyesuaikan dengan 

pelajaran agama, bahasa Dayak dan PJOK, guru kelas juga harus 

menyiasati kurangnya waktu tersebut. Dari hasil observasi diperoleh 

data bahwa guru kelas memberikan PR untuk peserta didik sehingga 

jumlah materi yang disampaikan di sekolah bisa berkurang. Guru 

kelas juga mengalokasikan waktu sendiri untuk melakukan praktek 

sehingga tidak akan menggangu kegiatan peserta didik. 

Guru kelas juga mengadakan les setiap hari mulai pukul 11.30-

12.30 wib pada awalnya les ini ditujukan untuk les per mata 

pelajaran sesuai dengan materi yang terdapat dalam pembelajaran, 
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namun karena waktu untuk menyampaikan materi sering kurang, 

maka les ini digunakan untuk melanjutkan aktivitas pada materi 

pembelajaran yang belum tersampaikan. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa implementasi pembelajaran tematik-integratif telah 

dilaksanakan. Cara guru kelas mengajar dengan pembelajaran 

tematik-integratif sudah menarik dan bermakna sehingga peserta 

didik merasa senang dan tidak bosan. Peserta didik juga berperan 

aktif dalam pembelajaran dengan cara bertanya. Peserta didik 

menggunakan buku catatan sesuai dengan tema yang ada. Guru kelas 

memberikan PR dan juga les untuk menyiasati kurangnya waktu 

dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. 

2) Buku Pegangan Peserta Didik dan Buku Pegangan Guru 

Buku pegangan untuk guru dan peserta didik berasal dari 

pemerintah yang diberikan kepada pihak sekolah dan selanjutnya 

pihak sekolah meminjamkannya kepada peserta didik. Dari hasil 

observasi diperoleh data bahwa peserta didik harus mengembalikan 

buku pegangan peserta didik ke perpustakaan setelah tema lama 

selesai dipelajari. Peserta didik akan mendapatkan buku tema baru 

setelah menyampul buku tema lama dan mengembalikannya ke 

perpustakaan. Buku pegangan peserta didik digunakan setiap hari 

untuk pembelajaran.  
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada peserta 

didik diperoleh data bahwa buku pegangan peserta didik mudah 

untuk digunakan karena sudah tercantum petunjuk masing-masing 

aktivitas, selain itu peserta didik juga senang menggunakan buku 

pegangan tersebut dikarenakan gambar yang terdapat di dalam buku 

pegangan peserta didik berwarna-warni dan besar-besar. Buku 

pegangan peserta didik terdapat lebih banyak gambar dibandingkan 

tulisan. Buku pegangan guru juga digunakan guru sebagai pedoman 

dalam mengajar. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan diperoleh data bahwa 

buku pegangan guru digunakan setiap hari oleh guru kelas untuk 

mengajar. Di dalam buku pegangan guru juga tercantum materi 

mengenai pembelajaran yang tidak tercantum dalam buku pegangan 

peserta didik. Penggunaan buku pegangan guru termasuk mudah, 

namun sering ditemukan beberapa kesalahan materi atau perbedaan 

materi antara buku guru dan buku peserta didik. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan dari guru kelas IV saat peneliti melakukan 

wawancara dan mengajukan pertanyaan mengenai penggunaan 

buku guru sebagai berikut. 

Sr: “Terkadang buku guru dan peserta didik berbeda materinya. 
Seperti dibuku guru membuat rencana kerja, terus di buku 
peserta didik membuat laporan kerja.” (10/08/15) 
 
Untuk dapat mengatasi perbedaan yang terdapat dalam buku 

pegangan guru dan buku pegangan peserta didik tersebut, guru kelas 
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selalu melihat KD apa yang ada dalam materi tersebut, sehingga 

guru kelas menyampaikan materi sesuai dengan KD yang tercantum 

dalam setiap pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

guru kelas IV saat peneliti melakukan wawancara dan mengajukan 

pertanyaan mengenai cara mengatasi adanya perbedaan antara buku 

guru dan buku peserta didik sebagai berikut. 

Sr: “Beberapa kali di buku tema 6 dan 7 antara buku peserta didik 
dan buku guru berbeda. Jadi cara mengatasi perbedaan itu 
kalau saya ya berdasarkan KD, KDnya apa ya itu yang 
disesuaikan, karena kan tidak selamanya buku guru itu selalu 
benar. Jadi kadang-kadang seperti itu, karena mungkin buku itu 
kan dicetaknya tergesa-gesa. Bukunya bagus secara fisik, 
terdapat materi yang lebih luas lagi dalam pembelajaran.” 
(10/08/15) 
 
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa untuk penggunaan buku peserta didik dan buku guru termasuk 

mudah. Peserta didik senang dengan buku pegangan yang mereka 

miliki karena penuh dengan gambar yang berwarna-warni dan terdapat 

sedikit saja untuk tulisan. Sering terjadi perbedaan materi antara buku 

guru dan buku peserta didik, untuk hal ini guru kelas mengatasinya 

dengan melihat KD apa yang tercantum untuk materi yang sedang 

dipelajari dalam pembelajaran tersebut. 

Untuk mengetahui implementasi pembelajaran tematik-

integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya maka dijelaskan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran tematik-

integratif mengacu pada data yang dikumpulkan baik dari hasil 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi. 
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Pelaksanaan merupakan suatu langkah penting setelah 

perencanaan dilaksanakan. Pelaksanaan pembelajaran tematik–

integratif dapat menjadi indikator berhasil tidaknya implementasi 

Kurikulum 2013 di SD Negeri 2 Pahandut. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

tematik-integratif di sekolah ini berjalan cukup baik.  Hal tersebut 

didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yakni dengan 

adanya guru-guru yang kompeten. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 

IV dapat diketahui mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik-

integratif di sekolah ini, seperti terdapat pada tabel 18 berikut. 

Tabel 18. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik-Integratif  
di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

Aspek Hasil Jawaban Responden 
Pelaksanaan Pembelajaran 
Tematik-Integratif 

1. Menelaah silabus dan menyusun RPP 
sebelum KBM sesuai dengan panduan 
Kurikulum 2013. 

2. KBM selalu mengacu pada RPP yang 
disusun, tapi kadang situasional berubah. 

3. Menggunakan media pembelajaran seperti 
yang yang dituangkan dalam RPP. 

4. Menggunakan pendekatan saintifik. 
5. Dalam KBM ada interaksi antara sesama 

peserta didik. 
6. Ada interaksi antara peserta didik dan guru di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 
7. Sebagian besar guru berhasil melaksanakan 

RPP yang disusun. 
8. Pembelajaran tematik integratif mampu 

meningkatkan antusiasme peserta didik 
dalam belajar. 

9. Sebagian besar guru mampu melaksanakan 
pembelajaran tematik-integratif dengan baik. 

     Sumber: Hasil Jawaban Informan (Wawancara), Diolah 
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Data tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya sudah 

berjalan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013, guru mempelajari silabus dan 

masing-masing guru menyusun RPP yang sesuai. Penyusunan 

dikerjakan secara bersama-sama maupun secara mandiri dan diketahui 

oleh kepala sekolah.  

Guru juga telah menyusun silabus dan RPP yang disesuaikan 

dengan tuntutan Kurikulum 2013. Silabus yang ada dan RPP yang 

disesuaikan dengan Kurikulum 2013 digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Dalam 

penerapannya saat pembelajaran, guru di SD Negeri 2 Pahandut selalu 

berusaha mengacu pada RPP yang telah disusun. 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru telah 

mampu menerapkan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 di mana guru harus 

menempatkan peserta didik sebagai sasaran. Interaksi terjadi antara guru 

dan peserta didik, juga antara sesama peserta didik. Bagi sebagian besar 

guru di sekolah ini, telah mampu menempatkan peserta didiknya sebagai 

fokus dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik sudah terlihat. Hal ini didukung dengan 
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kemampuan guru dalam menyediakan atau membuat media 

pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 dan telah 

dituangkan oleh guru di dalam RPP. Guru saat mengajar dituntut 

memiliki kemampuan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Sr selaku guru kelas IV yang 

menyatakan bahwa sebagian besar guru telah membuat dan 

menggunakan media pembelajaran sesuai dengan tuntutan dalam 

pembelajaran tematik-integratif.  

Selain media pembelajaran, hal lain yang dituntut dari guru 

dalam menjalankan pembelajaran tematik-integratif adalah penggunaan 

metode pembelajaran yang sesuai. Hasil penelitian yang dilakukan 

memperlihatkan bahwa guru pada umumnya memiliki kemampuan 

menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan yang dituntut dalam 

Kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, 

dapat menumbuhkan minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Penggunaan metode yang sesuai juga dapat 

mempermudah peserta didik menerima materi pelajaran. 

Penggunaan metode pembelajaran yang digunakan guru SD 

Negeri 2 Pahandut mampu mempermudah pemahaman peserta didik 

terhadap materi pelajaran. Hampir semua guru telah mampu 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 

tuntutan Kurikulum 2013, misalnya diskusi, tugas kelompok, dan lain-
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lain. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi ini dapat 

membantu pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 dan pembelajaran tematik-

integratif di SD Negeri 2 Pahandut juga dapat meningkatkan partisipasi 

dan interaksi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Hal itu 

diungkapkan oleh Sr selaku guru kelas IV, beliau mengatakan bahwa 

peserta didik terlibat cukup aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

Peserta didik terlihat antusias dan senang selama mengikuti proses 

pembelajaran. Kurikulum 2013 mengharuskan guru mampu 

melaksanakan RPP yang telah disusun sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Menurut Mar selaku kepala SD Negeri 2 Pahandut, sebagian besar guru 

telah menjalankan RPP yang telah disusun sesuai dengan tuntuntan 

Kurikulum 2013. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif yang didukung 

oleh kemampuan guru dalam menerapkannya merupakan salah satu 

faktor keberhasilan Kurikulum 2013 di sekolah ini. Hal ini tidak terlepas 

dari penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tumbuh 

kembang peserta didik sehingga memberikan dampak positif dalam 

kegiatan pembelajaran.  

Adanya kesuaian RPP yang dibuat oleh guru dengan kebutuhan 

sekolah dan peserta didik membuat suasana pembelajaran berlangsung 

menyenangkan, menarik, membuat peserta didik antusias untuk belajar 

dan mengetahui banyak hal-hal baru. Hal ini terlihat dari hasil 
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wawancara yang dilakukan dengan peserta didik seperti yang terdapat 

pada Tabel 19. 

Tabel 19. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik-Integratif di SD 
Negeri 2 Pahandut Palangkaraya Berdasarkan Hasil  

Wawancara dengan Peserta Didik 
Aspek Hasil Jawaban Responden 

Pelaksanaan  
Pembelajaran 
Tematik-Integratif 

1. Guru menggunakan RPP pada saat mengajar, 
sehingga materi pelajaran yang disampaikan oeh guru 
menjadi terarah 

2. Guru lebih siap saat mengajar 
3. Guru menggunakan referensi dari buku-buku yang 

relevan dengan materi pelajaran 
4. Guru menempatkan peserta didik sebagai fokus 

perhatian dalam kegiatan belajar-mengajar seperti 
yang ditekankan dalam Kurikulum 2013 

5. Guru menggunakan media pembelajaran sesuai 
tuntutan Kurikulum 2013, media ada yang dibuat 
sendiri oleh guru ada pula yang telah disiapkan oleh 
sekolah 

6. Guru menggunakan metode pembelajaran yang 
bervariasi 

7. Media dan metode pembelajaran yang digunakan 
membantu guru dan peserta didik terlibat lebih aktif 
saat pembelajaran 

8. Pada saat PBM, terjadi interaksi yang baik antara guru 
dan peserta didik, dan antara peserta didik itu sendiri 

9. Pembelajaran tematik-integratif membuat peserta 
didik lebih menyukai pelajaran 

10. Pembelajaran tematik-integratif membuat guru lebih 
kreatif dalam mengajar 

Sumber: Hasil wawancara diolah 

Data tersebut memperlihatkan bahwa dengan adanya 

pembelajaran tematik-integratif, guru lebih mampu dalam 

menyampaikan materi pelajaran. Pembelajaran juga lebih terarah lebih 

menyenangkan, seru, dan bermakna. 

Dalam mengajar, guru-guru tak hanya menggunakan buku-buku 

yang disiapkan oleh sekolah, guru juga menggunakan buku-buku 
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referensi yang relevan dengan materi/tema pelajaran. Selain itu, guru 

juga menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariasi, 

sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ik peserta didik kelas IV bahwa 

penerapan metode dan penggunaan media pembelajaran yang variatif, 

membuat materi yang disampaikan oleh guru lebih mudah dipahami. 

Guru juga selalu berusaha untuk menjadikan peserta didik sebagai pusat 

atau fokus dari setiap pembelajaran. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Sy peserta didik kelas IV bahwa guru menempatkan peserta 

didiknya sebagai tujuan dari setiap kegiatan pembelajaran.   

Dalam pembelajaran tematik-integratif peserta didik merupakan 

pelaku pembelajaran dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

Peserta didik dipacu untuk terlibat aktif dalam seluruh kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian interaksi antara guru dan peserta didik 

semakin meningkat. Seperti yang disampaikan oleh Za peserta didik 

kelas IV bahwa pada umumnya mereka selaku peserta didik merasa 

senang dan menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran tematik-integratif telah mampu meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengajar dan mampu meningkatkan antusias 

belajar peserta didik. Hal tersebut tampak dengan adanya guru yang 

sudah mampu menyusun RPP dan dalam penyampaiannya sesuai 

dengan RPP. Data hasil wawancara dengan responden guru dan peserta 

didik, juga didukung dengan data observasi/pengamatan yang dilakukan 
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mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif oleh guru-guru 

dilihat dari RPP yang telah disusun, sebagian besar guru telah 

menjalankan sesuai dengan RPP tersebut. Umumnya guru-guru juga 

telah menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariasi 

sesuai dengan yang diharapkan dalam Kurikulum 2013. Pelaksanaan 

pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

berdasarkan hasil observasi dapat dilihat pada Tabel 20 berikut. 

Tabel 20. Hasil Observasi mengenai Pelaksanaan 
Pembelajaran Tematik-Integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya 
Aspek Hasil Pengamatan 

Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Tematik-
Integratif 

1. Guru mengacu pada RPP yang telah disusun. 
2. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru 

telah berpusat pada peserta didik. 
3. Menggunakan media pembelajaran, guru juga 

menggunakan laptop dan LCD proyektor. 
4. Menggunakan metode bervariasi, diskusi, 

eksperimen, bermain peran, outdoor class, dll. 
5. Media dan metode pembelajaran yang 

digunakan membantu penyampaian materi 
pelajaran. 

6. Guru menjalankan RPP tematik-integratif 
yang telah disusun. 

7. Ada interaksi antara guru dan peserta didik. 
8. Terlihat ada interaksi antara sesama peserta 

didik selama pembelajaran berlangsung 
Sumber: Hasil Observasi, Diolah 

c. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik-Integratif di SD 
Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

 
Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan 

evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan 

pembelajaran. Sebaliknya, karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian 

tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah 
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tujuan pembelajaran. Evaluasi berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai 

hasil pembelajaran dan juga sebagai umpan timbal balik dalam perbaikan 

proses pembelajaran, artinya bahwa proses pembelajaran yang telah 

dilalui, apabila terdapat kekurangan-kekurangan akan terlihat setelah 

melakukan penilaian, maka dalam proses pembelajaran selanjutnya akan 

membenahi dalam menguasai materi yang diberikan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Evaluasi pembelajaran (penilaian hasil 

belajar) terdiri dari penilaian pembelajaran (sebelum, selama, dan setelah 

pembelajaran), penilaian perilaku siswa dalam pembelajaran, serta hasil 

pembelajaran itu sendiri. Evaluasi hasil belajar merupakan salah satu 

komponen penting dalam pembelajaran yang juga harus direncanakan. 

Ini berarti, alat ukur atau instrumen evaluasi hasil belajar perlu lebih 

dahulu dipersiapkan sebelum proses pembelajaran dilakukan. Secara 

umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui 

efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penyusunan 

instrumen evaluasi hasil belajar dilakukan di awal, dan bukan setelah 

proses pembelajaran selesai, dapat berfungsi untuk memperjelas arah 

pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa 

terhadap tujuan pembelajaran, baik tujuan umum maupun khusus, baik 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik (Ahmad 2012:105). 

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif di SD 

Negeri 2 Pahandut Palangkaraya dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini. Teknik penilaian 
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dengan pembelajaran tematik-integratif menggunakan penilaian 

autentik, yaitu penilaian yang dilakukan secara luas, lengkap dan 

menyeluruh sehingga dapat menilai aspek afektif, psikomotor dan 

kognitif.  

Tabel 21. Hasil Observasi mengenai Evaluasi Pembelajaran 
Tematik-Integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya 
Aspek Hasil Pengamatan 

Evaluasi 
Pembelajaran 

Tematik-
Integratif 

1. Guru melakukan penilaian saat PBM. 
2. Guru menggunakan berbagai teknik penilaian. 
3. Guru melakukan tes lisan. 
4. Guru melakukan tes tulis. 
5. Guru memberikan tugas kepada siswa. 
6. Guru melakukan penilaian kinerja. 
7. Guru membuat catatan-catatan untuk penilaian 

pada aspek sikap. 
 

Sumber: Hasil Observasi, Diolah 

Wawancara yang dilakukan kepada guru kelas IV didapatkan 

keterangan bahwa tes tulis, tes lisan dan penugasan selalu dilakukan 

untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mengerti dan 

memahami materi yang diberikan. Menurut Sr wali kelas IV, tes tulis 

dan tes lisan termasuk ke dalam aspek pengetahuan atau kognitif, 

sedangkan teknik penilaian kinerja termasuk ke dalam aspek 

keterampilan. Diakui oleh ibu SY bahwa beliau belum menggunakan 

teknik penilaian sikap secara keseluruhan, hanya membuat catatan-

catatan saja dan observasi selama pembelajaran berlangsung. Menurut 

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

8-11) teknik penilaian autentik meliputi aspek pengetahuan berupa tes 

tulis, tes lisan dan kinerja. Aspek sikap berupa observasi, penilaian diri, 
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penilaian antarteman dan jurnal/catatan guru. Aspek keterampilan 

berupa kinerja, projek dan portofolio. 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian pada tabel 21 di atas 

dan wawancara dengan wali kelas IV Ibu Sr, peneliti menyimpulkan 

bahwa guru menggunakan teknik penilaian dalam pembelajaran 

tematik-integratif berupa tes tulis yaitu dengan meminta peserta didik 

mengerjakan tugas yang ada pada buku siswa. Tes lisan juga menjadi 

teknik penilaian yang dipilih oleh guru yaitu dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan meminta siswa untuk 

menjawabnya. Teknik penilaian yang lain adalah penugasan dengan 

memberikan pekerjaan rumah dan tugas kelompok yang sesuai dengan 

materi pelajaran. Selain itu guru juga melaksanakan teknik penilaian 

kinerja dengan meminta siswa untuk membuat hiasan dari limbah botol 

plastik. Pada aspek sikap, penilaian dilakukan oleh guru dengan 

membuat catatan dan observasi. Penilaian diri, penilaian antar teman 

sebaya belum dilakukan.  

d. Implikasi Implementasi Pembelajaran Tematik-Integratif di SD 
Negeri 2 Pahandut Palangkaraya  
 

Implementasi pembelajaran tematik-integratif memberikan 

dampak positif bagi sekolah. Hasil penelitian di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya mampu memberikan dampak positif bagi sekolah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yakni: (1) implikasi bagi guru 

dan peserta didik dan (2) sarana dan prasarana, sumber, dan media 

pembelajaran. 
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1) Implikasi Pembelajaran Tematik-Integratif bagi Guru dan Peserta 
Didik di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya 

 
Hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya memperlihatkan bahwa implikasi pembelajaran 

tematik-integratif bagi guru sudah menunjukkan hasil yang 

signifikan. Di mana guru sudah cukup kreatif, baik dalam menyusun 

perangkat pembelajaran, menyiapkan kegiatan belajar yang 

bermanfaat bagi peserta didik, maupun dalam memilih standar 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran agar pembelajaran 

menyatu. Guru juga menjadi lebih kreatif dalam menciptakan media 

pembelajaran.  Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan Sr, wali kelas IV.  Ibu Sr mengungkapkan bahwa 

dengan pembelajaran tematik-integratif dirinya menjadi tertantang 

untuk menciptakan media pembelajaran sesuai dengan tema yang 

sedang dipelajari. Beliau menjadi lebih intens dalam melakukan 

diskusi dengan guru-guru lainnya yang satu sekolah maupun saat 

ada pertemuan dengan guru-guru dari sekolah lain. 

Demikian pula implikasi pembelajaran tematik-integratif 

bagi peserta didik sudah menunjukkan hasil yang baik atau sesuai 

dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah karena peserta didik 

mampu melaksanakan pembelajaran secara berkelompok maupun 

secara mandiri. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang 

menunjukkan peserta didik tidak hanya menonjolkan diri secara 

individu tetapi peserta didik saling mendukung dalam kerjasama 
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kelompok, di mana antar peserta didik saling mengisi satu sama lain. 

Hal ini sesuai dengan implikasi pembelajaran tematik-integratif bagi 

peserta didik yaitu diharapkan dalam pembelajaran peserta didik 

dapat bekerja dengan baik bukan hanya secara individual tetapi juga 

secara berkelompok dan klasikal. Peserta didik terlihat siap untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif. 

Selain itu peserta didik juga mampu menghasilkan karya berupa 

keterampilan tangan yang dipajang di dalam ruang kelas. 

2) Implikasi Implementasi Pembelajaran Tematik-Integratif di SD 
Negeri 2 Pahandut Palangkaraya terhadap Sarana dan Prasarana, 
Sumber, dan Media Pembelajaran 
 

Hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya memperlihatkan bahwa implikasi pembelajaran 

tematik-integratif terhadap sarana dan prasarana, sumber, dan media 

pembelajaran cukup baik. SD Negeri 2 Pahandut memiliki sarana 

pendidikan berupa alat pelajaran seperti papan tulis; alat peraga, dan 

media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan yang dimiliki 

adalah ruang kelas yang nyaman, ruang pimpinan/kepala sekolah, 

ruang guru, ruang UKS, toilet, gudang, tempat bermain atau 

berolahraga, dan ketersediaan ruang perpustakaan yang menjadi 

sumber belajar bagi peserta didik dan guru-guru. Lingkungan 

sekolah juga merupakan sumber belajar lain yang dimiliki peserta 

didik selain digunakan sebagai tempat bermain/berolahraga. 
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Meskipun di sekolah ini belum tersedia laboratorium IPA, 

ruangan komputer atau multimedia, dan ruang keterampilan untuk 

peserta didik, pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik. Guru-

guru berusaha memaksimalkan semua sarana yang ada dan tersedia 

di sekolah. Kendati tidak ada ruangan komputer atau multimedia, 

beberapa guru menggunakan perangkat laptop pribadi dan gagdet 

dalam mengakses informasi. Teras sekolah pun sekali waktu 

digunakan saat peserta didik saat mengerjakan tugas ketrampilan.   

B. Pembahasan  

Kurikulum 2013 dengan muatan pembelajaran tematik-integratif 

merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Dengan pembelajaran tematik-integratif diharapkan beban 

mata pelajaran yang banyak bisa dikurangi sehingga peserta didik belajar 

melalui tema-tema tertentu.  Pembelajaran tematik-integratif juga menuntut 

guru untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian guru 

diharapkan untuk bisa meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan 

yang dimilikinya.  Dalam pembelajaran tematik-integratif guru bertindak 

sebagai fasilitator. Dengan kata lain pembelajaran tidak lagi bersifat teacher 

centered melainkan student centered.  

Pembelajaran tematik-integratif yang menekankan pada student 

centered menuntut peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuannya 

melalui berbagai cara, melalui buku, teknologi dan informasi, maupun melalui 

lingkungan sekitarnya. Dengan demikian peserta didik menjadi lebih kreatif, 
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inovatif dan juga mandiri. Kegiatan pembelajaran yang bervariasi seperti 

kerjasama kelompok membuat peserta didik mampu bersosialisasi dan berbagi 

dengan peserta didik sehingga peserta didik tidak hanya menonjolkan 

kemampuannya secara individu. Dari kegiatan pembelajaran yang 

mengharuskan kerjasama seperti ini dharapkan tumbuh nilai-nilai karakter yang 

baik pada peserta didik. 

Pembelajaran tematik integratif dilaksanakan secara baik oleh guru 

melalui perencanaan pembelajaran yang baik pula. Perencanaan pembelajaran 

merupakan langkah awal untuk dapat mempersiapkan apa yang dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran. Demikian juga pelaksanaan yang baik didukung 

oleh manajemen kelas yang baik. Oleh karena itu, Guru dituntut untuk memiliki 

wawasan dan pengetahuan yang luas, memahami cara mengintegrasikan materi 

dengan tema, mengaitkan konsep antar mata pelajaran dan lain sebagainya yang 

selanjutnya di nilai keberhasilannya berdasarkan instrumen penilaian 

1. Persiapan implementasi pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 
Pahandut 
 

Hasil penelitian di SD Negeri 2 Pahandut memperlihatkan bahwa 

perencanaan pembelajaran tematik-integratif telah dilakukan di sekolah ini. 

Berdasarkan data dan hasil analisis data dapat dilihat kepala sekolah dan guru 

mengikuti pelatihan kurikulum 2013. Kepala sekolah dan guru dibekali 

pengetahuan dan ketrampilan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

kurikulum 2013. Menurut Ma Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya, guru-guru di sekolah ini telah mengikuti pelatihan Kurikulum 

2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Selain itu juga diadakan pelatihan internal terkait kurikulum 2013 khususnya 

pembelajaran tematik-integratif yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaiannya. 

Wali kelas IV mengatakan bahwa sebelum membuat RPP selalu 

mempelajari terlebih dulu silabus yang sudah ada, selanjutnya menjabarkan 

kompetensi, mengidentifikasi KD yang cocok untuk setiap tema, 

mengembangkan indikator, mengkaitkan materi-materi yang relevan, memilih 

dan mengembangkan tema, dan mengurutkan materi yang akan disampaikan. 

Setelah pemetaan KD, dapat disusun jaringan tema yang menghubungkan KD 

dengan tema, mengembangkan indikator pencapaian untuk setiap kompetensi 

yang dipilih, sehingga terlihat kaitan antar KD, Tema dan indikator. Guru 

menjabarkan kompetensi, mengidentifikasi KD yang cocok untuk setiap tema, 

mengembangkan indikator, mengkaitkan materi yang relevan dengan 

pengalaman peserta didik, memilih dan mengembangkan tema, dan 

mengurutkan materi yang akan disampaikan. Pengetahuan guru tentang 

perencanaan pendekatan tematik-integratif membantu guru menjadikan 

pembelajaran lebih mudah (Min, Rashid & Nazri, 2012: 280).  

Dokumentasi menunjukkan sekolah ini memiliki, program tahunan, 

program semester, silabus, dan RPP. Hal ini ikut menegaskan bahwa SD Negeri 

2 Pahandut Palangkaraya membuat perencanaan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran dimulai. 

 

 



 
 
 
 

 

158 
 

2. Pelaksanaan pembelajaran tematik-intgratif di SD Negeri 2 Pahandut 

 Pelaksanaan pembelajaran adalah upaya konkrit dari sebuah 

perencanaan yang dibuat sebelum proses pelaksanaan. Pada tahap ini, yang 

merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar mencakup aktivitas yang dalam 

pelaksanaannya, disesuaikan dengan rambu-rambu (RPP) yang telah 

direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran menentukan keberhasilan 

dan kegagalan pembelajaran 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran mencakup kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal guru dituntut untuk 

mampu menarik perhatian peserta didik, menumbuhkan motivasi dan 

memberikan acuan atau rambu-rambu pembelajaran. Keterampilan membuka 

pelajaran/apersepsi adalah dorongan awal belajar yang bertujuan untuk 

memperoleh perhatian dari peserta didik, apersepsi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara diantaranya permainan, cerita-cerita lucu, video, menyanyi dan 

lain sebagainya yang tujuan akhirnya adalah menjadikan peserta didik senang 

dan siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Pada kegiatan inti yang merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran, 

kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan terhadap tema dan subtema melalui 

berbagai multimetode dan media sehingga mendapatkan pengalaman yang 

bermakna. Penguasaan konsep dalam pembelajaran tematik-integratif 

menyangkut kemampuan guru menyampaikan tema secara sederhana dan 

mudah dipahami peserta didik, menggunakan pertanyaan yang menggugah rasa 

ingin tahu, menyampaikan materi dengan bahasa yang komunikatif dengan 



 
 
 
 

 

159 
 

langkah-langkah saintifik. Pemanfaatan media pembelajaran memudahkan guru 

menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran juga memungkinkan 

peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat 

tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Kegiatan penutup dilakukan dengan memberikan gambaran menyeluruh 

tentang yang telah dipelajari. Di akhir pembelajaran, guru menyimpulkan 

seluruh materi yang yang telah dipelajari pada hari itu. Memberikan motivasi 

dan penguatan pada peserta didik untuk mengingat dan memahami pengetahuan 

yang mereka dapatkan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya pada saat pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif terlihat 

guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan meminta satu siswa 

untuk memimpin doa. Cara guru kelas mengajar dengan pembelajaran tematik- 

integratif sudah menarik dan bermakna sehingga siswa merasa senang dan tidak 

bosan. Siswa juga menjadi pusat dalam pembelajaran dan berperan aktif terlihat 

dari antusias siswa yang banyak bertanya. Hal ini sesuai dengan Kemendikbud 

(Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, 2013: 193) yang memaparkan 

salah satu karakteristik dari pembelajaran tematik-integratif dengan pendekatan 

saintifik yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Hasil analisis data 

memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran tematik-integratif, 

guru menyampaikan materi pelajaran lebih menyenangkan, seru, dan bermakna. 

Dalam mengajar, guru tak hanya menggunakan buku-buku yang disiapkan oleh 

sekolah, guru juga menggunakan buku-buku referensi yang relevan dengan 
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materi/tema pelajaran. Selain itu, guru juga menggunakan media dan metode 

pembelajaran yang bervariasi, sehingga memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi pelajaran. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ik peserta 

didik kelas IV bahwa penerapan metode dan penggunaan media pembelajaran 

yang variatif, membuat materi yang disampaikan oleh guru lebih mudah 

dipahami. Guru juga selalu berusaha untuk menjadikan peserta didik sebagai 

pusat atau fokus dari setiap pembelajaran. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Sy peserta didik kelas IV bahwa guru menempatkan peserta didiknya sebagai 

tujuan dari setiap kegiatan pembelajaran.   

Dalam pembelajaran tematik-integratif peserta didik merupakan pelaku 

pembelajaran dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Peserta didik dipacu 

untuk terlibat aktif dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Dengan demikian 

interaksi antara guru dan peserta didik semakin meningkat. Seperti yang 

disampaikan oleh Za peserta didik kelas IV bahwa pada umumnya mereka selaku 

peserta didik merasa senang dan menjadi lebih aktif terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran. Siswa menggunakan buku catatan sesuai dengan tema yang ada. 

Guru kelas memberikan PR dan juga les untuk menyiasati kurangnya waktu 

dalam menyampaikan materi kepada siswa.  

3. Evaluasi pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Penilaian bertujuan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik selalu diikuti oleh evaluasi. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari ketepatan penilaian 

yang digunakan. Agar tidak mengalami kesulitan dalam menentukan instrumen 
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penilaian, guru harus memahami dan mengetahui tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Tujuan pembelajaran dapat menyoroti aspek kognitif, 

psikomtorik dan afektif. Tujuan pembelajaran secara detail akan mempermudah 

guru dalam membuat instrumen penilaian 

Penilaian dalam pembelajaran tematik-integratif menyangkut penilaian 

autentik sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dari jenis penilaian tersebut guru 

dihadapkan pada pilihan jenis penilaian yang bervariasi disesuaikan dengan apa 

yang hendak diukur. Kemendikbud (Panduan Teknis Penilaian di SD Kurikulum 

2013, 2013: 8-11) menyatakan bahwa teknik penilaian autentik meliputi aspek 

pengetahuan berupa tes tulis, tes lisan dan kinerja. Aspek sikap berupa observasi, 

penilaian diri, penilaian antarteman dan jurnal/catatan guru. Aspek keterampilan 

berupa kinerja, projek dan portofolio. 

Berdasarkan hasil penelitian format rapor untuk tematik-integratif 

berbeda dengan rapor KTSP. Perbedaan ini terletak pada penilaiannya yaitu 

sekarang tidak menggunakan angka namun menggunakan kalimat untuk 

mendeskripsikan proses dan hasil penilaian secara menyeluruh yaitu mencakup 

aspek afektif, kognitif dan psikomotor. Rapor tematik integratif juga tidak 

mencantumkan peringkat. Hal tersebut sesuai dengan Depdikbud (Zainal Arifin, 

2011: 4) yang menyatakan 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 
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bidang tertentu saja, namun mencakup seluruh aspek yang ada yakni 

pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai-nilai. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian mengenai implementasi pembelajaran tematik-integratif di SD 

Negeri 2 Pahandut Palangkaraya ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisir, karena hanya menjadikan SD 

Negeri 2 Pahandut Palangkaraya sebagai lokasi penelitian, namun tidak 

menutup kemungkinan hasil dari penelitian ini berlaku di sekolah yang 

lain. 

2.  Instrumen dalam penelitian ini hanya menggunakan uji validitas ahli yang 

terdiri dari dua pakar pembelajaran, dan pada proses uji validitas hanya 

melakukan diskusi dan konsultasi dengan kedua pakar tersebut tentang 

pembelajaran tematik-integratif.   

3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat 

persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran tematik-integratif di 

SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. 


