
Lampiran 1. Lembar Observasi Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif  
 
 
Subjek: Siswa Kelas IV 

ASPEK INDIKATOR   DESKRIPSI KETERANGAN 
A. Awal Membuka proses 1.  Salah satu siswa memimpin doa bersama tanpa ditunjuk guru.  

Pembelajaran pembelajaran 2.  Siswa memberi salam kepada guru.  
 Apersepsi   3.  Siswa memperhatikan apersepsi yang disampaikan oleh guru mengenai tujuan pembelajaran yang  
    akan dipelajari.  
  4. Siswa merespon apersepsi yang diberikan oleh guru terkait dengan tujuan pembelajaran yang  
    telah ditentukan.  

B. Inti Peran serta siswa 5.  Siswa antusias dalam menjawab pertanyaan lisan dari guru mengenai tujuan pembelajaran yang  
Pembelajaran dalam   sedang dipelajari.  

 pembelajaran 6.  Siswa aktif bertanya mengenai materi yang terdapat pada tujuan pembelajaran.  
  7. Siswa berperan serta secara aktif dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang  
    ditentukan.  
  8. Siswa berani menyampaikan pendapatnya mengenai materi dalam tujuan pembelajaran yang  
    telah ditentukan.  
  9. Siswa memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan guru sesuai tujuan pembelajaran.  
  10. Siswa berpartisipasi aktif dalam penggunaan media yang disediakan oleh guru.  
 Pendekatan 11. Siswa mengamati berbagai sumber belajar dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan  
 Saintifik   pembelajaran.  
  12. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru berdasarkan materi.  
  13. Siswa menalar secara logis dan sistematis informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan.  
  14. Siswa melakukan kegiatan percobaan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sesuai.  
  15. Siswa bekerja dalam kelompok dan saling membantu untuk mengolah tugas terkait tujuan  
    pembelajaran.  
  16. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan kerja kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
  17. Siswa menyajikan hasil kerja kelompok sesuai dengan materi.  
  18. Siswa dapat mengkomunikasikan hasil kerja kelompok yang telah disimpulkan.  
 Bekerjasama 19. Siswa berdiskusi dengan kelompok terkait dengan aktivitas pada tujuan pembelajaran.  
 dalam diskusi dan 20. Siswa berani dan percaya diri menyampaikan pendapatnya dalam kelompok diskusi.  
 kerja kelompok 21. Siswa menerima dan menghargai pendapat teman lain terkait aktivitas berdasarkan tujuan  
    pembelajaran dalam satu kelompok  
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 Alat, media dan  22. Siswa menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang disesuaikan dengan tujuan  
 sumber belajar   pembelajaran.  
   23.  Siswa menggunakan media belajar sesuai dengan materi pada tujuan pembelajaran yang telah  
    ditentukan.  
   24.  Siswa menggunakan alat belajar sesuai dengan perkembangan usia dan tujuan pembelajaran.  

C.  Akhir Evaluasi  25. Siswa mengerjakan lembar kegiatan sesuai dengan materi pada tujuan pembelajaran.  
Pembelajaran pembelajaran  26. Siswa mengerjakan tugas dari guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dipelajari. √ 

 Menyimpulkan  27. Siswa mencatat hal-hal penting dari materi pembelajaran yang telah dipelajari dan disimpulkan  
 pembelajaran   sesuai tujuan pembelajaran. √ 
   28.  Siswa menyampaikan kesimpulan tentang pelajaran yang telah dipelajarinya. √ 

Subjek: Guru Kelas IV        
ASPEK INDIKATOR    DESKRIPSI  KETERANGAN 

A. Perencanaan Menentukan tema dan sub  1. Menentukan tema pembelajaran secara spesifik yang kemudian dapat pula ditentukan   
Pembelajaran tema    sub tema.   

     2. Tema mengedepankan dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.   
 Menyesuaikan tema dan  3. Tema dan sub tema sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.   
 sub tema dengan keadaan  4. Tema dan sub tema pembelajaran terjadi dalam kehidupan sehari-hari siswa.   
 yang ada.       
 Alat, media dan sumber  5. Menggunakan alat, media dan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang   
 belajar    ditentukan.   
     6. Media yang digunakan aman dan mudah untuk siswa kelas IV sesuai tujuan   
      pembelajaran.   
     7. Sumber belajar yang digunakan dapat mengaktifkan siswa dalam belajar.   

B. Pelaksanaan Membuka pelajaran dan  8.   Membuka pelajaran dengan berdoa bersama dan presensi.   
Pembelajaran apersepsi   9.   Memberikan apersepsi terkait materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan   

        pembelajaran.   
     10. Menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah   
        ditentukan.   
 Mengaktifkan peran serta  11.  Memberikan pertanyaan lisan kepada siswa berdasarkan pada tujuan pembelajaran.   
 siswa   12.  Memberikan pertanyaan yang membuat siswa berani dan percaya diri untuk   
         menjawab secara lisan sesuai tujuan pembelajaran.   
     13.  Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya.   
         
 
 

114 



 
 Pendekatan Saintifik 14. Memberikan pengarahan kepada siswa untuk melakukan pengamatan sesuai dengan  
   tujuan pembelajaran.  
  15. Mendorong siswa untuk aktif bertanya mengenai materi pembelajaran.  
  16. Mengarahkan siswa untuk berpikir logis dan sistematis atas hal yang diamati untuk  
   mendapat pengetahuan.  
  17. Membimbing siswa untuk mencoba ataupun melakukan kegiatan percobaan sesuai  
   tujuan pembelajaran.  
  18. Mengarahkan siswa untuk bekerja dalam kelompok dan saling membantu untuk  
   mengolah tugas.  
  19. Membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan kerja kelompok.  
  20. Membimbing siswa untuk menyajikan hasil tugas yang telah disimpulkan.  
  21. Mengarahkan siswa dalam mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan presentasi  
   dan memberikan klarifikasi atas hasil kerjanya.  
     
 Menciptakan pembelajaran 22. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna sesuai dengan tujuan  
 yang menyenangkan  pembelajaran.  
  23. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan tujuan  
   pembelajaran.  
  24. Menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan tujuan  
   pembelajaran.  
  25. Melaksanakan pembelajaran di luar kelas disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.  
  26. Menggunakan contoh masalah dengan pengalaman sehari-hari siswa berdasarkan  
   tujuan pembelajaran.  
     
 Pengelolaan kelas 27. Memahami dan menguasai materi dengan baik berdasarkan tujuan pembelajaran  
   yang telah ditentukan.  
  28. Menghampiri siswa yang belum paham saat melakukan diskusi sesuai dengan tujuan  
   pembelajaran.  
  29. Membimbing siswa untuk menyelesaikan lembar kegiatan berdasarkan tujuan  
   pembelajaran dengan tepat waktu  
  30. Memberikan kesimpulan bersama siswa tentang pembelajaran sesuai tujuan  
   pembelajaran.  
     

C.  Evaluasi Melakukan penilaian 31. Memberikan tugas rumah sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
Pembelajaran  32. Melakukan penilaian atas lembar kegiatan siswa berdasarkan tujuan pembelajaran.  

  33. Menerapkan variasi dalam penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.  
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 Jenis-jenis Penilaian sesuai 34. Menerapkan variasi dalam penilaian dengan tes tulis.  
 dengan tujuan 35. Menggunakan variasi penilaian berupa tes lisan.  
 pembelajaran 36. Menerapkan variasi penilaian berupa penugasan.  
  37. Menggunakan variasi penilaian dengan penilaian kinerja.  
  38. Menggunakan variasi penilaian berupa penilaian projek.  
  39. Menerapkan variasi penilaian berupa penialain portofolio.  
 Waktu pelaksanaan 40. Menilai hasil kerja siswa berdasarkan pada tujuan pembelajaran.  
 Penilaian 41. Alokasi waktu yang digunakan oleh guru untuk melakukan penilaian.  



Lampiran Lembar Wawancara Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif  
Subjek: Kepala Sekolah 
 

1. Kurikulum 2013 itu seperti apa berdasarkan pendapat dari ibu? 
2. Menurut ibu faktor apa saja yang menyebabkan kurikulum 2013 ini diimplementasikan pada tahun ajaran 2013/2014? 
3. Bagaimana pendapat ibu mengenai implementasi kurikulum 2013 baru diterapkan pada kelas I dan IV? 
4. Dampak apa saja yang muncul dari implementasi kurikulum di kelas I dan IV? 
5. Apakah guru-guru di kelas I dan IV sudah siap dengan implementasi kurikulum 2013 ini? 
6. Dukungan berupa apa saja yang telah diberikan oleh sekolah kepada guru-guru tersebut? 
7. Apakah sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Pahandut ini telah dapat mendukung implementasi kurikulum 2013? 
8. Apakah melakukan renovasi terkait sarana dan prasarana dengan adanya implementasi kurikulum 2013? 
9. Kurikulum 2013 ini relatif mudah atau sulit dalam implementasinya di SD Negeri 2 Pahandut? 
10. Adakah hambatan yang muncul dari implementasi kurikulum 2013 ini? 
11. Bagaimana cara sekolah untuk dapat mengatasi munculnya hambatan dalam implementasi kurikulum 2013? 
12. Pendekatan pembelajaran tematik integratif itu seperti apa menurut ibu? 
13. Apa ciri utama dari pembelajaran tematik integratif yang diterapkan saat ini? 
14. Bagaimana implementasi pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 2 Pahandut? 
15. Pendekatan saintifik dalam tematik integrative itu seperti apa menurut ibu? 
16. Menurut ibu, apa saja manfaat yang muncul dari pendekatan pembelajaran tematik integratif? 
17. Apa saja kelebihan dari pendekatan pembelajaran tematik integratif ini?  
18. Apa saja harapan sekolah dengan implementasi pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 2 Pahandut? 
19. Apa saja kesulitan yang muncul dari implementasi pembelajaran tematik integrative ini? 
20. Bagaimana cara sekolah untuk mengatasi kesulitan tersebut? 
21. Apa saja yang dilakukan pihak sekolah untuk memantau implementasi pembelajaran tematik integratif ini? 
22. Buku untuk pegangan guru dan pegangan siswa diperoleh darimana? 
23. Apakah setiap siswa memiliki buku tersebut? 
24. Apakah guru kelas I dan IV menggunakan buku pegangan tersebut tiap kali mengajar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran Lembar Wawancara Pembelajaran Tematik-Integratif di SD Negeri 2 Pahandut 
Subjek:  Guru Kelas IV 
 
1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum baru ini? 
2. Apakah ibu sudah siap dengan implementasi kurikulum 2013 ini? 
3. Bekal apa saja yang telah Ibu miliki untuk dapat mengimplementasikan kurikulum 2013? 
4. Sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Pahandut ini apakah sudah memadai untuk implementasi kurikulum 2013? 
5. Menurut Ibu pembelajaran tematik integratif itu pembelajaran yang seperti apa? 
6. Apa saja perbedaan pokok dengan pendekatan pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan? 
7. Apa kelebihan dari pembelajaran tematik integratif ini? 
8. Apa saja manfaat yang diperoleh guru dan siswa dari pembelajaran tematik integratif ini? 
9. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan pembelajaran tematik integratif? Bila ada sebutkan contoh hambatan tersebut! 
10. Bagaimana cara Ibu untuk dapat mengatasi hambatan yang muncul tersebut? 
11. Terkait dengan alokasi waktu, apakah pembelajaran tematik integratif dapat diterapkan secara efektif dan efisien? 
12. Dengan adanya kurikulum baru dan pembelajaran tematik integratif, apa saja harapan dari Ibu untuk para siswa dan juga pendidikan? 
13. Apakah guru membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas?  
14. Apakah buku pegangan guru dapat membantu dalam membuat RPP tematik integratif? 
15. Bagaimana cara guru menentukan tema dalam pembelajaran? 
16. Untuk menentukan tema, faktor apa saja yang harus diperhatikan? 
17. Bagaimana pembagian materi dalam sebuah tema ataupun sub tema dari pembelajaran yang sudah ditentukan? 
18. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan cara seperti apa? 
19. Apakah apersepsi selalu diberikan guru kepada siswa sebelum memulai pelajaran? 
20. Apakah guru selalu menyampaikan tujuan pembelajaran dari tema yang akan dipelajari kepada siswa? 
21. Apakah guru menyampaikan tema, sub tema, dan pelajaran kepada siswa? 
22. Apa saja yang dilakukan guru untuk dapat membuat siswa aktif dan juga berpartisipasi dalam pembelajaran? 
23. Dengan cara seperti apa guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik dan bermakna? 
24. Menurut Ibu, pendekatan saintifik itu seperti apa? 
25. Apakah guru selalu menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran? 
26. Apakah guru menerapkan semua aktivitas ilmiah yang ada dalam pendekatan saintifik? 
27. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik? 
28. Bagaimana cara mengatasinya? 
29. Apakah metode dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran tematik integratif? 
30. Buku pegangan guru dalam penggunaannya termasuk mudah atau sulit? 
31. Apakah buku pegangan guru memberikan panduan yang tepat dengan materi pembelajaran yang disampaikan? 
32. Apa saja kelebihan dan kekurangan buku pegangan guru pembelajaran tematik integratif tersebut? 
33. Bagaimana cara guru untuk melakukan penilaian pada pembelajaran tematik integratif ini? 
34. Apakah selalu menggunakan lembar kegiatan di dalam setiap pembelajaran? 
35. Apakah guru menggunakan penilaian autentik untuk mengukur hasil belajar siswa? 
36. Kapan penilaian tersebut dilaksanakan? 
37. Bagaimana pendapat guru mengenai rapor dengan pembelajaran tematik integratif? 
38. Aspek apa saja yang di nilai dalam rapor dengan pembelajaran tematik integratif? 
39. Apa saja kesulitan yang dihadapi guru dalam penyusunan rapor semesteran dengan pembelajaran tematik integratif? 
40. Apakah ada rangking di setiap pembagian raport? 



41. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran tematik integratif? 
42. Apakah siswa semakin aktif dalam pembelajaran? 
43. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran tematik integratif? 
44. Bagaimana dengan pendapat dari wali murid terkait pembelajaran tematik integratif? 
45. Apakah wali murid diberikan sosialisasi terkait pembelajaran tematik integratif ini? 
46. Bagaimana cara guru untuk memberi pemahaman kepada wali murid sehingga dapat mendampingi siswa belajar di rumah? 
47. Bagaimana tanggapan wali murid mengenai buku pegangan siswa? 
48. Apa respon dari wali murid ketika buku pegangan siswa untuk sementara masih dipinjami oleh pemerintah? 
49. Apakah buku pegangan siswa dapat dengan mudah digunakan? 
50. Bagaimana tanggapan siswa dengan adanya raport yang berbeda dari raport yang dulu? 
51. Bagaimana dengan tanggapan wali murid terkait raport tersebut? 
52. Apakah ada saran ataupun kritik dari wali murid mengenai raport ini? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran Lembar Wawancara Implementasi Pembelajaran Tematik-Integratif dengan Pendekatan Saintifik  
Subjek: Peserta Didik Kelas IV 
 

1. Apakah kamu pernah mendengar tentang pembelajaran tematik integratif? 
2. Dari siapa kamu pernah mendengar tentang pembelajaran tematik integratif? 
3. Menurutmu bagaimana pembelajaran tematik integratif itu? 
4. Dalam satu hari kalian belajar apa saja? 
5. Materi yang diberikan mudah atau sulit? 
6. Apakah cara Bapak/Ibu guru mengajar sudah menarik dan menyenangkan untuk kamu? 
7. Apa yang membuat menarik dan menyenangkan? 
8. Aktivitas apa saja yang kamu lakukan dalam pembelajaran tematik integratif? 
9. Apakah kamu berani bertanya pada guru ketika kamu kurang paham? 
10. Apakah kamu selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 
11. Tugas apa saja yang pernah kamu terima dari guru? 
12. Apakah kamu memiliki buku catatan?  
13. Berapa banyak buku catatan yang kamu miliki? 
14. Apa saja yang kamu catat dalam buku catatan itu? 
15. Buku pegangan siswa yang kalian miliki itu berasal darimana? 
16. Apakah masing-masing siswa memiliki buku pegangan tersebut? 
17. Suka atau tidak dengan buku pegangan siswa? 
18. Bagaimana dengan gambar-gambar pada buku pegangan siswa? Menarik? 
19. Apakah buku pegangan siswa mudah digunakan? 
20. Aktivitas apa saja yang dilakukan menggunakan buku pegangan siswa ini? 
21. Apakah buku pegangan siswa digunakan setiap hari? 
22. Apakah orang tua jika sedang berada di rumah sering bertanya tentang kegiatanmu di sekolah? 
23. Apa saja yang ditanyakan orang tua kamu mengenai kegiatan di sekolah? 
24. Apakah orang tua juga membantu saat kamu kesulitan mengerjakan tugas di rumah? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil dan Kesimpulan Wawancara dengan Kepala Sekolah 
 

HASIL DAN KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 
 
 

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 
1. Kurikulum 2013 itu seperti apa berdasarkan 

pendapat dari Ibu? 
 

“Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang 
membawa siswa belajar berdasarkan tema-tema. 
Dalam kurikulum ini siswa belajar secara 
menyeluruh semua aspek, ya pengetahuannya, 
keterampilannya, juga aspek sikap.”  

Menurut Kepala Sekolah, Kurikulum 2013 dirancang 
agar siswa dapat belajar secara menyeluruh yang 
meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

2. Menurut Ibu faktor apa saja yang menyebabkan 
kurikulum 2013 ini implementasikan pada tahun 
ajaran 2013/2014? 
 

“Pada tahun 2045 diproyeksikan sebagai 
Indonesia Emas, sehingga anak-anak bisa 
terlayani sesuai kondisinya dan ketertarikan pada 
bidang tertentu. Jadi dari sekarang harus 
dilaksanakan pembelajaran yang menyeluruh dan 
dapat melayani sesuai kondisi siswa serta 
bermakna.” 

Kurikulum 2013 diimplementasikan karena untuk 
mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045 
mendatang, dengan demikian seluruh siswa Indonesia 
dapat dilayani sesuai kondisi dan bakat masing-
masing. 
 

3. Bagaimana pendapat Ibu mengenai implementasi 
kurikulum 2013 baru diterapkan pada kelas I dan 
IV? 
 

“Kelas uji coba kan kelas I dan kelas IV, kelas ini 
adalah kelas terkecil. Kelas I ya kelas terkecil 
rombongan kelas rendah dan kelas IV itu kelas 
terkecil rombongan kelas tinggi. Jadi ya dimulai 
dari yang kelas terkecil pada masing -masing 
rombongan, sehingga nanti ketika mereka naik 
kelas sudah terbiasa.” 

Kelas I dan kelas IV merupakan kelas awal dari kelas  
rendah dan kelas tinggi, sehingga bila diterapkan 
sejak di kelas wal untuk kelas selanjutnya siswa dapat  
menyesuaikan. 

4. Dampak apa saja yang muncul dari implementasi 
kurikulum di kelas I dan IV? 
 

“Dampaknya ya itu tadi guru kelasnya harus 
dibekali dengan pelatihan-pelatihan mengenai 
kurikulum 2013 agar lebih paham dan profesional 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”  

Dampak yang muncul dengan kelas ujicoba I dan IV 
yaitu guru kelas diberikan pelatihan-pelatihan. 



5. Apakah guru-guru di kelas I dan IV sudah siap 
dengan implementasi kurikulum 2013 ini? 
 

“Harus siap karena harus begitu dan ditunjuk 
langsung oleh dinas jadi harus dilaksanakan.” 

Guru-guru di kelas I dan IV sudah siap dengan  
implementasi kurikulum 2013. 

6. Dukungan berupa apa saja yang telah diberikan 
oleh sekolah kepada guru-guru tersebut? 
 

“Kalau dukungan kan dari pemerintah ada 
pelatihan khusus guru kelas I dan IV, tapi kalau 
disini saya pribadi saya terapkan semua guru 
harus tahu dan memahami tematik-integratif, 
kalau guru kelas I dan IV sedang ada pelatihan 
atau berhalangan hadir kan guru lain tetap bisa 
mengajar tematik-integratif. Awalnya semua 
guru saya kumpulkan dan saya beri sedikit-
sedikit pemahaman mengenai kurikulum yang 
baru, selain itu bisa juga bertanya kepada guru-
guru I dan IV. Selain itu saya juga meminta guru-
guru untuk mencari info sebanyak-banyaknya 
dari internet.” 

Dukungan yang telah diberikan oleh sekolah kepada  
guru-guru kelas I dan IV dengan mengirim untuk 
mengikuti pelatihan dari pemerintah. Kepala sekolah  
juga menerpkan agar semua guru dapat mengajar  
dengan pendekatan tematik-integratif. 

7. Apakah sarana dan prasarana di SD Negeri 2 
Pahandut ini telah dapat mendukung 
implementasi kurikulum 2013? 
 

“Syukur alhamdulillah sarana dan prasarana 
sekolah ini sudah cukup mendukung untuk 
pelaksanaan kurikulum 2013.”   

Sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Pahandut ini 
telah dapapt mendukung implementasi kurikulum 
2013. 

8. Apakah melakukan renovasi terkait sarana dan 
prasarana dengan adanya implementasi 
kurikulum 2013? 
 

“Renovasi fisik bangunan tidak mbak.” Sekolah tidak melakukan renovasi terkait sarana dan  
prasarana terkait implementasi kurikulum 2013. 

9.  Kurikulum 2013 ini relatif mudah atau sulit dalam 
implementasinya di SD Negeri 2 Pahandut? 
 

“Mudah atau sulit itu kan tergantung bagaimana 
cara menanggapi dan melaksanakan, hal baru 
pasti di awal-awal masing bingung, tetapi kalau 
kita mau mencoba dan mencari informasi lebih, 
maka semua akan menjadi mudah dan 
menyenangkan.” 

Menurut Ibu kepala sekolah, asalkan mau mencoba 
dan melaksanakan pasti bias dan tidak sulit. 

10. Adakah hambatan yang muncul dari 
implementasi kurikulum 2013 ini? 
 

“Kesulitannya hanya saat membuat nilai rapot, 
karena nilai rapot itu formatnya baru/beda dengan 
KTSP sehingga guru butuh waktu dalam 
mengerjakannya. Semoga nanti ke depannya 
dengan pengalaman guru-guru tidak akan 
kesulitan lagi.” 

Hambatan yang muncul dari implementasi kurikulum 
2013 ini adalah ketikka membuat nilai raport dengan 
format baru. 

11. Bagaimana cara sekolah untuk dapat mengatasi 
munculnya hambatan dalam implementasi 
kurikulum 2013? 
 

“Yang namanya sesuatu yang baru perlu waktu 
untuk mempelajari dan memahaminya. Kadang-
kadang hambatan yang dialami lebih kepada cara 
kita menanggapinya. Belum-belum sudah bilang 
sulit, padahal belum dicoba dan jalani. Pintar-

Mengatasi masalah yang muncul adalah dengan cara 
menyesuaikan dengan hal baru dan selalu mau 
mencoba dan belajar. 



pintar saja dalam menyesuaikandiri nanti pasti 
enjoy kok.”    

12. Pendekatan pembelajaran tematik integratif itu 
seperti apa menurut ibu? 
 

“Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa mata 
pelajaran ke dalam tema-tema, jadinya tidak ada 
sekat antar mata pelajaran.” 

Pembelajaran tematik-integratif menggunakan tema-
tema dalam pembelajaran dan tidak ada sekat antar 
mata pelajaran. 

13. Apa ciri utama dari pembelajaran tematik 
integratif yang diterapkan saat ini? 
 

“Menggunakan tema-tema, pembelajaran 
memotivasi anak-anak untuk mendapatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
baik.”  

Menggunakan tema-tema untuk mengintegrasikan 
berbagai berbagai mata pelajaran, sehingga siswa 
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.   

14. Bagaimana implementasi pembelajaran tematik 
integratif di SD Negeri 2 Pahandut? 

“Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Walaupun di 
awal-awal ada kebingungan, tapi seiring waktu 
semua bisa berjalan. Dari yang saya amati dan 
laporan dari guru dan anak-anak, mereka senang 
dengan pembelajaran sekarang.” 

Implementasi pembelajaran tematik-integratif di SD 
Negeri 2 Pahandut tidak masalah dan siswa merasa 
nyaman dan senang. 

15. Pendekatan saintifik dalam tematik integrative itu 
seperti apa menurut ibu? 
 

“Saintifik juga pendekatan yang mengaktifkan 
siswa, siswa diajak mengamati, berkomunikasi 
sehingga mereka dapat menggali banyak 
informasi dan memuaskan rasa ingin tahu 
mereka.” 

Pendekatan saintifik dapat mengaktifkan siswa dalam 
belajar. 

16. Menurut ibu, apa saja manfaat yang muncul dari 
pendekatan pembelajaran tematik integratif? 
 

“Manfaatnya siswa diajak untuk berperan aktif 
dalam pembelajaran, sehingga siswa belajar dari 
apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat 
dan juga apa yang mereka lakukan.” 

Manfaat pembelajaran tematik-integratif adalah 
mengajak siswa berperan aktif dalam pembelajaran.  

17. Apa saja kelebihan dari pendekatan pembelajaran 
tematik integratif ini?  
 

“Tematik integratif itu ya kelebihannya siswa 
dapat langsung mencoba apa yang sedang 
dipelajari, siswa dapat menggali informasi dari 
berbagai sumber yang ada sehingga 
pembelajarannya dapat bermakna. Pulang 
sekolah itu ada sesuatu yang dibawa.” 

Kelebihan pembelajaran tematik-integratif membuat 
siswa belajar dengan menyenangkan, menyeluruh, 
dan bermakna. 

18. Apa saja harapan sekolah dengan implementasi 
pembelajaran tematik integrative di SD Negeri 2 
Pahandut? 
 

“Diharapkan pembelajarannya juga lebih 
menyenangkan agar anak itu punya niat 
berangkat sekolah. Siswa juga aktif bertanya, 
dimulai dari kelas I besok kalau lulus di SMP itu  
sudah biasa apa yang belum dia tahu ya 
ditanyakan.” 

Harapannya adalah dengan adanya implementasi 
pembelajaran tematik-integratif pembelajarannya 
menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat 
belajar siswa di sekolah. 

19. Apa saja kesulitan yang muncul dari 
implementasi pembelajaran tematik integrative 
ini Bagaimana cara sekolah untuk mengatasi 
esulitan tersebut? 
 

“Setelah dilaksanakan ya enjoy, cuma kan waktu 
awal-awal itu semua hal yang baru memang 
butuh penyesuaian, guru masih ada yang 
bingung.  Ya tadi membuat nilai rapornya yang 
sedikit ada masalah.” 

Kesulitan yang muncul dari implementasi 
pembelajaran tematik integratif ini dalam membuat 
dan menyusun format raport yang baru. 



20. Apa saja yang dilakukan pihak sekolah untuk 
memantau implementasi pembelajaran tematik 
integratif ini? 
 

“Asal guru itu mau mencoba, mau mencari maka 
kendala akan teratasi.  Mencari wawasan seluas-
luasnya tidak akan rugi.” 
 

Untuk mengatasi kendala yang muncul, pihak sekolah  
menghimbau kepad guru-guru untuk berani mencoba  
dan terus menggalli informasi agar memiliki wawasan  
yang luas. 

21. Buku untuk pegangan guru dan pegangan siswa 
diperoleh darimana? 
 

“Tetap saya pantau dengan saya bertanya 
langsung kepada guru-guru kelas I dan IV 
bagaimana pembelajaran di kelas, bagaimana 
siswanya, ada kesulitan apa saja. Saya juga sering 
masuk kelas dan mengamati langsung siswa 
belajar.” 

Kepala sekolah sering bertanya pada guru kelas dan  
masuk kelas untuk memantau implementasi 
pembelajaran tematik integratif ini. 

22. Apakah setiap siswa memiliki buku tersebut? 
 

“Semua buku dari pemerintah. Kemarin diberi 
suruh dipakai kalau naik kelas kan dipake adik 
kelas, jadi dikembalikan lagi.” 

Buku pegangan guru dan siswa berasal dari pemberian  
pemerintah. 

23. Apakah guru kelas I dan IV menggunakan buku 
pegangan tersebut tiap kali mengajar? 
 

“Semua siswa kelas uji coba ya harus memiliki 
buku siswa tersebut, karena kan digunakan setiap 
hari untuk proses pembelajaran.” 

Setiap siswa memiliki buku pegangan masing-
masing. 

24. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum 
yang baru saat ini? 
 

“Pada dasarnya yang terdapat dalam buku 
pegangan itu hanya minimal, sehingga guru tetap 
harus mencari referensi lain, tidak akan 
berkembang kalau tidak ada referensi yang 
banyak dan pengetahuan yang luas.” 

Buku pegangan guru digunakan setiap kali mengajar,  
namun dapat dikembangan dengan mencari referensi  
lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL DAN KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN GURU KELAS IV 
 
  

NO PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN 
1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum baru 

ini? 
“Kurikulum 2013 ini lebih bagus daripada 
KTSP, tujuannya lalu model pembelajarannya 
juga. Belajarnya secara menyeluruh sehingga 
dapat mengembangkan semua ranah yaitu 
afektif, psikomotor dan kognitif.” 

Guru kelas merasa tujuan dan model 
pembelajaran Kurikulum 2013 lebih bagus 
daripada KTSP. Kurikulum 2013 cara belajarnya 
secara menyeluruh mencakup ranahafektif, 
psikomotor dan kognitif. 

2. Apakah Ibu sudah siap dengan implementasi 
kurikulum 2013 ini? 
 

“Harus siap mba, waktu Bu kepsek meminta 
saya untuk mengajar kelas IV dengan  
kurikulum 2013, ya siap saja karena saya yakin 
semua bisa dipelajari.”  
 

 
Guru kelas IV harus siap dengan Kurikulum 
2013. 

3. Bekal apa saja yang telah Ibu miliki untuk dapat 
mengimplementasikan kurikulum 2013? 
 

“Ada diklat sebanyak dua kali, diklat pertama 
bagaimana cara mengajar kurikulum 
2013,diklat kedua itu lebih kepada pedoman 
penilaian dan itu saja belum sempurna karena 
kan pedoman penilaiannya di KI, yang baru 
diajarkan secara rinci itu KI 3 dan 4 sedangkan 
KI 1 dan 2 kita diminta untuk buat sesuai sesuai 
dengan KI 3 dan 4.” 

Bekal yang dimiliki guru untuk implementasi 
Kurikulum 2013 adalah dari diklat yang 
dilakukan oleh pemerintah sebanyak dua kali 
pada semester sebelumnya. 

4. Sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Pahandut ini 
apakah sudah memadai untuk implementasi 
kurikulum 2013? 
 

“Sudah. Ya kalau misalkan dibilang rentangnya 
100% disini nilainya sudah 80%.” 

Sarana dan prasarana di SDN 2 Pahandut sudah 
memadai untuk implementasi Kurikulum 2013 
ini. 



5. Menurut Ibu pembelajaran tematik integratif itu 
pembelajaran yang seperti apa? 

“Pembelajarannya berdasarkan pada tema dan 
tidak ada sekat pemisah antar mapel. Yang 
pisah itu agama sama PJOK. Anak-anak 
tahunya tematik, karena mereka kelas I-III 
sudah tematik. Sebelum pembelajaranya cuma 
ngomong kalian akan belajar muatan ini dan itu. 
Jadi menyampaikan tujuan pembelajaran.” 

Pembelajaran tematik integratif merupakan 
pembelajaran yang berdasarkan tema dan tidak 
ada sekat antar bidang studi. Hanya agama dan 
PJOK saja yang terpisah. 

6. Apa saja perbedaan pokok dengan pendekatan 
pembelajaran dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan? 

“Kalau menurut saya karena waktu dulu 
walaupun tematik tapi ada sekat pembelajaran 
ada jam pelajaran, kalau sekarang tidak 
memperhatikan waktu jam pembelajaran itu 
cuma dijadikan targetnya saja muatan ini selesai 
sampai jam berapa. Kalau dulu masih terjadwal 
sesuai mata pelajaran sekarang kan pakai PB.” 

Perbedaan pokok pembelajaran tematik integratif 
dengan tematik KTSP adalah walaupun dulu 
tematik masih ada sekat antar mata pelajaran, 
jadwal juga per mata pelajaran, namun bila 
tematik integratif tidak ada sekat per mata 
pelajaran karena sekarang menggunakan PB 
untuk jadwal per harinya. 

7. Apa kelebihan dari pembelajaran tematik 
integratif ini? 
 

“Model pembelajarannya banyak praktek, 
simpelnya anak-anak tidak perlu bawa buku 
banyak dan ulangan saya rasa lebih simpel, 
sekali ulangan mereka langsung 1 sub tema 
yang mencakup banyak muatan, beda dengan 
ulangan tematik yang dulu kan tetap per mata 
pelajaran.” 

Kelebihan pembelajaran tematik integratif yaitu 
lebih simpel ketika ulangan. Siswa juga tidak 
perlu membawa banyak buku untuk pelajaran. 

8. Apa saja manfaat yang diperoleh guru dan siswa 
dari pembelajaran tematik integratif ini? 
 

“Anak-anak lebih aktif dan berani untuk 
mengemukakan pendapat mereka sesuai 
pengetahuan yang dimiliki, kalau saya mengajar 
jadi lebih enak, semangat dan simpel.” 

Manfaat dari pembelajaran tematik integratif 
untuk siswa dan guru yaitu siswa lebih aktif dan 
berani menyampaikan pendapatnya, sedangkan 
guru mengajarnya lebih simpel dan bersemangat. 

9. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan 
pembelajaran tematik integratif? Bila ada sebutkan 
contoh hambatan tersebut! 
 

“Ada Mba. Yaitu waktu sama pedoman 
penilaian. Silabus yang resmi dari pemerintah 
belum ada. Jadi logikanya itu adalah ketika 
kurikulum baru KI KD ambil dari silabus, kalau 
ini kebalik. Buku baru dibuat silabus. 
Terkadang silabus dan buku pegangan gak 
cocok. Sampai sekarang punya 2 sumber silabus 
dari pemerintah. Terus menurut saya terkesan 
KD terlalu dipaksakan artinya tidak pas, 
matematika kok belajar membuat denah.” 
 

 
Hambatan dalam pembelajaran tematik integratif 
ini adalah mengenai waktu, pedoman penilaian 
dan silabus yang resmi dari pemerintah belum 
ada. 

10. Bagaimana cara Ibu untuk dapat mengatasi 
hambatan yang muncul tersebut? 
 

“Kalau waktu, dulu kan satu PB target satu hari 
selesai, tapi kalau sekarang satu PB kalau 
waktunya habis bagian yang bisa dijadikan PR 

Cara guru mengatasi hambatan yang berupa 
waktu adalah dengan memberikan PR kepada 
siswa terkait aktivitas-aktivitas yang belum dapat 
terselesaikan di sekolah. 



saya minta anak-anak mengerjakannya 
dirumah.” 

11. Terkait dengan alokasi waktu, apakah 
pembelajaran tematik integratif dapat diterapkan 
secara efektif dan efisien? 
 

“Tergantung pada PBnya, kalau materinya pas 
dengan waktu ya efektif dan efisien, tapi kalau 
tidak bagaimana, biasanya buat PR.” 

Alokasi waktu efisien dan efektif itu tergantung 
pada kegiatan dalam PB. 

12. Dengan adanya kurikulum baru dan pembelajaran 
tematik integratif, apa saja harapan dari Ibu untuk 
para siswa dan juga pendidikan? 
 

“Harapannya kekurangan-kekurangannya itu 
disempurnakan terlebih dahulu. Jadi tidak 
terkesan kurikulum ini cuma kurikulum 
amburadul, belum siap tapi sudah dipaksakan 
jadi kurikulum, tapi pembelajarannya lebih 
enak. Tujuannya bagus ini, cuma perlu 
persiapan yang lebih lagi.” 

Harapan guru dengan adanya pembelajaran 
tematik-integratif adalah kekurangan yang masih 
ada akan lebih baik bila disempurnakan dulu, 
supaya kurikulum ini dapat di implementasikan 
secara maksimal. 

13. Apakah guru membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran di kelas? 
 

“Iya, saya membuat per PB. Sebenarnya di buku 
pegangan guru sudah ada, tapi saya tetap 
membuat dengan beracuan pada buku tersebut.” 

Guru membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran di kelas. 

14. Apakah buku pegangan guru dapat membantu 
dalam membuat RPP tematik integratif? 
 

 
“Ya sangat membantu.” 

Buku pegangan guru sangat membantu guru 
dalam membuat RPP. 

15. Bagaimana cara guru menentukan tema dalam 
pembelajaran? 
 

“Kalau saya ya mengikuti yang ada pada buku 
guru dan siswa yang dari pemerintah, kan sudah 
ada.” 

Guru menentukan tema pembelajaran sesuai 
dengan yang terdapat di buku pegangan guru. 

16. Untuk menentukan tema, faktor apa saja yang 
harus diperhatikan? 
 

“Tema kan ditentukan pemerintah, faktor yang 
diperhatikan mungkin disesuaikan pada usia 
perkembangan siswa. Tema kelas I akan lebih 
sederhana dibandingkan tema kelas IV.” 

Faktor yang diperhatikan dalam menentukan 
tema adalah usia perkembangan siswa. 

17. Bagaimana pembagian materi dalam sebuah tema 
ataupun sub tema dari pembelajaran yang sudah 
ditentukan? 
 

“Pembagian materi tergantung KD sama 
indikator. Artinya tidak bisa menentukan 
materinya sedikit atau banyak, pokoknya 
berdasarkan KDnya” 

Pembagian materi dalam pembelajaran itu 
berdasarkan pada KD masing-masing muatan. 

18. Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan 
cara seperti apa? 
 

“Biasanya saya menyampaikan hari ini akan 
belajar muatan apa saja seperti itu.” 

Guru mengawali pembelajaran dengan 
menyampaikan muatan apa saja yang akan 
dipelajari oleh siswa. 

19. Apakah apersepsi selalu diberikan guru kepada 
siswa sebelum memulai pelajaran? 
 

“Iya.” Guru memberikan apersepsi sebelum memulai 
pembelajaran. 

20. Apakah guru selalu menyampaikan tujuan 
pembelajaran dari tema yang akan dipelajari 
kepada siswa? 
 

“Iya, disampaikan tujuan pembelajarannya 
sekaligus menyampaikan muatan tadi, muatan 
ini akan belajar ini begitu seterusnya.” 

Guru selalu menyampaikan tujuan pembelajaran 
dari PB yang akan dipelajari. 



21. Apakah guru menyampaikan tema, sub tema, dan 
pelajaran kepada siswa? 
 

“Iya, selalu disampaikan sebelum saya memulai 
pembelajaran.” 

Guru selalu menyampaikan tema, sub tema, dan 
pembelajaran kepada siswa. 

22. Apa saja yang dilakukan guru untuk dapat 
membuat siswa aktif dan juga berpartisipasi dalam 
pembelajaran? 
 

“Misalnya dengan melontarkan pertanyaan. 
Pada  intinya kan memang kurikulum 2013 ada 
mengkomunikasikan, tapi tidak semua anak 
mampu mengkomunikasikan mendapatnya 
terhadap teman yang lainnya, kadang juga 
pekerjaan siswa saya minta ditukarkan 
pekerjaan, lalu dilihat kekurangan dan 
kelebihan pekerjaan temannya, sehingga 
mereka bisa mengungkapkan pendapatnya 
kepada teman lain.” 

Untuk dapat membuat siswa aktif dan 
berpartisipasi dalam pembelajaran guru 
memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 
siswa. Selain itu guru juga meminta siswa untuk 
mengoreksi hasil pekerjaan temannya, dengan 
begitu diharapkan siswa akan berani untuk 
menyampaikan pendapatnya. 

23. Dengan cara seperti apa guru menciptakan suasana 
belajar yang menyenangkan, menarik dan 
bermakna? 
 

“Biasanya saya selingi dengan ice breaking, 
karena kalau seharian belajarkan juga capek, 
jadi biar anak-anak bisa fresh lagi saja. Kalau 
untuk bermakna biasanya dengan meminta 
siswa praktek langsung melakukan sesuatu, 
seperti saat membuat pot dari botol bekas air 
mineral jadi mereka benar-benar tahu langkah-
langkah membuatnya.” 

Guru melakukan ice breaking untuk 
menciptakan suasana belajar yang menarik dan 
menyenangkan. Guru juga memberikan arahan 
kepada siswa untuk mencoba langsung kegiatan 
yang ada sehingga pembelajaran itu akan 
bermakna. 

24. Menurut Ibu, pendekatan saintifik itu seperti apa? 
 

“Kalau menurut saya pendekatan saintifik itu 
ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, 
membuat jejaring dan mengkomunikasikan. Itu 
adalah pendekatan dalam pembelajaran tematik 
integratif saat ini.” 

Pendekatan saintifik adalah pendekatan 
pembelajaran yang digunakan Kurikulum 2013 
meliputi kegiatan mengamati, menanya, 
menalar, mencoba, membuat jejaring dan 
mengkomunikasikan. 

25. Apakah guru selalu menerapkan pendekatan 
saintifik dalam pembelajaran? 
 

“Terkadang ada yang bisa mencakup, terkadang 
kondisi waktunya kurang dan tidak pas jadi 
tidak semua pendekatan bisa disampaikan. 
Kadang-kadang misalkan muatan ini, KDnya 
ini ada berdiskusi tapi karena waktunya kurang 
saya minta untuk PR jadi kan pendekatannya 
hilang.  

Guru menerapkan pendekatan saintifik  
berdasarkan alokasi waktu dalam pembelajaran. 

26. Apakah guru menerapkan semua aktivitas ilmiah 
yang ada dalam pendekatan saintifik? 
 

“Disesuaikan dengan KDnya saja, kalau semua 
bisa ya disampaikan dan waktunya mencukupi 
sesuai KD ya disampaikan.” 

Dalam menerapkan aktivitas ilmiah guru 
menyesuaikan dengan KD yang terdapat dalam 
PB tersebut. 

27. Apakah hambatan yang dihadapi dalam 
pembelajaran tematik-integratif dengan pendekatan 
saintifik? Bagaimana cara mengatasinya? 
 

“Yang terutama sekali waktunya. Terus kalau 
ada kegiatan kerjasama dengan orang tua, 
padahal disini kan tidak semua orang tuanya 
mengerti.” 

Hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran 
tematik-integratif adalah mengenai alokasi 
waktu yang terkadang kurang. 



 
28. Apakah metode dan media yang digunakan guru 

dalam pembelajaran tematik-integratif? 
 

“Tergantung dari setiap PB, nanti muatannya 
apa media dan metode yang digunakan apa itu 
sudah ada.” 

Metode dan media pembelajaran yang digunakan 
oleh guru disesuaikan dengan PB yang terdapat 
dalam buku pegangan guru. 

29. Buku pegangan guru dalam penggunaannya 
termasuk mudah atau sulit? 
 

“Penggunaannya cukup mudah” Penggunaan buku pegangan guru mudah. 

30. Apakah buku pegangan guru memberikan panduan 
yang tepat dengan materi pembelajaran yang 
disampaikan? 
 

Terkadang buku guru dan siswa berbeda 
materinya. Seperti di buku guru membuat 
rencana kerja, terus di buku siswa membuat 
laporan kerja.” 

Buku pegangan guru terkadang tidak 
memberikan panduan yang tepat dengan materi 
yang disampaikan, karena materi dalam buku 
guru sering berbeda dengan buku siswa. 

31. Apa saja kelebihan dan kekurangan buku pegangan 
guru pembelajaran tematik-integratif tersebut? 
 

“Beberapa kali antara buku siswa 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.” 

Kekurangan buku pegangan guru adalah sering 
terjadi perbedaan materi dengan buku siswa. 
Kelebihan dari buku pegangan siswa adalah 
mencantumkan materi yang lebih luas terkait 
dengan pembelajaran. 

32. Bagaimana cara guru untuk melakukan penilaian 
pada pembelajaran tematik integratif ini? 
 

“Menurut aturan penilaian itu dilaksanakan 
pada setiap KD, dasarnya tetap menggunakan 
angka. Sudah ada pedoman kalau angka sekian 
maka akan muncul kalimat seperti ini itu sudah 
ada.” 

Cara guru untuk melakukan penilaian pada 
pembelajaran tematik integratif yaitu dinilai per 
KD, tetap didasarkan angka, namun pada rapor 
menggunakan kalimat. 

33. Apakah selalu menggunakan lembar kegiatan di 
dalam setiap pembelajaran? 
 

“Kalau di aktivitas ada ya digunakan lembar 
kegiatannya, tapi kebanyakan memang 
menggunakan lembar kegiatan dalam setiap 
aktivitas.” 

Lembar kegiatan disesuaikan pada aktivitas 
dalam setiap PB. 

34. Apakah guru menggunakan penilaian autentik 
untuk mengukur hasil belajar siswa? 
 

“Iya. Semua penilaian autentik digunakan 
menyesuaikan pada KD dan indikator.” 

Guru menggunakan penilaian autentik untuk 
mengukur hasil belajar siswa disesuaikan pada 
KD dan indikator. 

35. Kapan penilaian tersebut dilaksanakan? 
 

“Saya menilai per KD, jadi setiap selesai KD 
baru saya nilai seperti itu.” 

Penilaian dilaksanakan setiap selesai KD. 

36. Bagaimana pendapat guru mengenai rapor dengan 
pembelajaran tematik-integratif? 
 

“Bagus, cuma gurunya itu membuatnya cukup 
kesulitan.” 

Rapor dengan pembelajaran tematik integratif 
menurut guru sudah bagus. 

37. Aspek apa saja yang di nilai dalam rapor dengan 
pembelajaran tematik-integratif? 
 

“Ada ranah kognitif, afektif dan psikomotor 
dalam rapot yang dinilai.” 

Aspek yang dinilai dalam rapor dengan 
pembelajaran tematik integratif mencakup ranah 
kognitif, afektif dan psikomotor. 



38. Apa saja kesulitan yang dihadapi guru dalam 
penyusunan rapor semesteran dengan pembelajaran 
tematik-integratif? 
 

“Sulit karena masih baru, format raport harus 
kerjasama dengan bidang TInya untuk membuat 
formatur raport ini biar kalau angka sekian, akan 
keluar secara otomatis kalimat seperti itu. 
Semester lalu membuatnya masih manual, jadi 
ya ngetiknya satu per satu, padahal baru dapat 
format rapor itu satu minggu sebelum 
pembagian, jadinya ya agak keteteran.” 

 
Kesulitan yang dihadapi guru dalam penyusunan 
rapor semesteran dengan pembelajaran tematik 
integratif yaitu sulit karena merupakan hal baru. 

39. Apakah ada rangking di setiap pembagian rapor? 
 

“Tidak ada.” Tidak ada rangking pada raport K 13. 

40. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran 
tematik-integratif? 
 

“Di awal-awal kemaren anak-anak mungkin 
sedikit bingung, tapi sekarang mereka sudah 
enjoy untuk belajar.” 

Respon siswa terhadap pembelajaran tematik 
integratif di awal masih bingung tetapi sekarang 
siswa sudah nyaman. 

41. Apakah siswa semakin aktif dalam pembelajaran? 
 

“Aktif, terutama untuk bertanya dan 
mengkomunikasikan. Aktif juga dalam kerja 
kelompok, ya walaupun belum semua aktif.” 

Siswa semakin aktif dalam pembelajaran dengan 
bertanya, mengkomunikasikan dan dalam kerja 
kelompok. 

42. Bagaimana antusias siswa dalam mengikuti 
pembelajaran tematik-integratif? 
 

“Kemampuan anak kan ya beda-beda, jadi 
berpengaruh juga ada yang antusiasnya tinggi 
ada pula yang rendah.” 

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran 
tematik integratif tergantung pada kemampuan 
masing-masing siswa. 

43. Bagaimana dengan pendapat dari wali murid 
terkait pembelajaran tematik integratif? 
 

“Ya itu ada komplain beberapa orang tua 
bertanya, kok ga diajarkan matematika, terus 
anakku diajari apa aja. Padahal kan ada muatan 
matematikanya tetap diajarkan. Kurangnya 
sosialisasinya mungkin.” 

Orang tua siswa ada yang protes mengenai 
kurikulum baru dengan pembelajaran tematik 
integratif dikarenakan sosialisasi yang kurang. 

44. Apakah wali murid diberikan sosialisasi terkait 
pembelajaran tematik integratif ini? 
 

“Orang tua diundang untuk sosialisasi dari 
sekolah. Tapi ya karena baru jadi masih agak 
bingung.” 

Sekolah memberikan sosialisasi kepada wali 
murid terkait pembelajaran tematik integratif. 

45. Bagaimana cara guru untuk memberi pemahaman 
kepada wali murid sehingga dapat mendampingi 
siswa belajar di rumah? 
 

“Saya katakan pada para orang tua bahwa 
tanggung jawab mengajari dan menemani anak-
anak adalah pada guru di sekolah dan orang tua 
di rumah. Orang tua yang mendampingi belajar 
dirumah dengan panduan buku guru, kan waktu 
itu wali murid juga minta soft copy buku guru.” 

Guru memberikan pemahaman akan tanggung 
jawab bersama dan memberikan juga soft copy 
buku pegangan guru kepada wali murid agar wali 
murid dapat mendampingi siswa belajar di 
rumah. 

46. Bagaimana tanggapan wali murid mengenai buku 
pegangan siswa? 
 

“Wali murid menanggapi dengan baik buku 
pegangan siswa, mereka juga punya soft copy 
buku pegangan guru yang bisa dijadikan 
pedoman untuk membimbing anak-anaknya di 
rumah.” 

 
Wali murid menanggapi dengan baik mengenai 
buku pegangan siswa. 



47. Apa respon dari wali murid ketika buku pegangan 
siswa untuk sementara masih dipinjami oleh 
pemerintah? 
 

“Biasanya kalau siswa dapat buku tema baru, 
terus difotocopy sama wali murid, sehingga 
siswa tetap memiliki buku tersebut walaupun 
hanya dipinjami.” 

Wali murid segera memfotocopy buku pegangan 
siswa agar siswa tetap memiliki buku tersebut 
karena sementara buku siswa masih dipinjami 
dari sekolah. 

48. Apakah buku pegangan siswa dapat dengan mudah 
digunakan? 
 

“Kalau menurut pendapat saya pribadi sih 
termasuk mudah.” 

Menurut guru buku pegangan siswa mudah untuk 
digunakan.  

49. Bagaimana tanggapan siswa dengan adanya raport 
yang berbeda dari raport yang dulu? 
 

“Pada senang karena tidak ada atau nilai berupa 
angka tidak tercantum, jadi tidak dimarahi 
orang tuanya.” 

Siswa merasa lebih senang dengan rapor yang 
sekarang karena tidk tertulis nilai dengan angka 
namun dengan kalimat. 

50. Bagaimana tanggapan wali murid mengenai buku 
pegangan siswa? 
 

“Wali murid sih tanggapannya baik tidak 
komplain, ya menerima begitu kalau tentang 
rapor.” 

Wali murid menanggapi dengan baik terkait 
rapor dengan pembelajaran tematik integratif. 

51. Apakah ada saran ataupun kritik dari wali murid 
mengenai rapot ini? 
 

“Sampai sekarang kalau tentang rapor belum 
ada.” 

Belum ada saran dan kritik dari wali murid 
terkait rapor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HASIL DAN KESIMPULAN WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK KELAS IV 
 

NO. PERTANYAAN NARASUMBER JAWABAN KESIMPULAN 
1. Apakah kamu 

pernah mendengar 
tentang 
pembelajaran 
tematik-integratif. 

An “Pernah Bu, liat di tv.”  Secara umum siswa belum 
mengenal istilah tematik-
integratif. Mereka mengenal 
dan mendengarnya tematik 
terpadu. . 

Di “Aku tahunya tematik aja, dulu belajarnya gitu.”  
Me “Nggak tahu aku Bu.”  
Ra “Nggak ngerti Bu, kalau tematik aja aku tau.”  
El “Aku tahu Bu, tapi bukan integratif. Tematik terpadu gitu Bu.” 
Ba “Aku ngertinya tematik terpadu, sama apa beda ya?”  
Ni “Dengernya itu tematik terpadu, lain lagi ya?”  
Za “Belum pernah aku dengar itu.”  
Ik “Iya Bu, dikasih tau Mama ku di rumah.”  
Sy “Pernahnya tematik terpadu.”  

2. Dari siapa kamu 
pernah mendengar 
tentang 
pembelajaran 
tematik-integratif? 
 

An “Tadinya liat di tv trus dari Bu Guru juga.”  Siswa mengetahui tentang 
pembelajaran tematik terpadu 
dari guru-guru di sekolah 

Di “Kalo tematik taunya dari Bu Guru.”  
Me “Belum tau aku Bu.”  
Ra “Bu Guru, tapi aku mungkin kurang paham.”  
El “Dikasih tahu sama Bu Guru.”  
Ba “Dari Ibu Sri.”  
Ni  “Pas upacara bendera Ibu kepala sekolah yang bilang, trus Bu Sri juga di 

kelas kasih tau lagi.”  
Za “Aku belum tau Bu.”  
Ik “Dari sekolah dan dari Mama ku yang guru.”  
Sy “Dari Bu Guru, katanya kurikukum kita baru lagi, gitu Bu.”  

3. Menurutmu 
bagaimana 
pembelajaran 
tematik integratif 
itu? 
 

An “Lebih mudah. Bukunya satu jadi enteng.” ( 6 Agustus 2015) Pembelajaran tematik 
integratif menurut siswa 
adalah pembelajaran yang 
campuran sehingga tidak ada 
mata pelajarannya karena 
dijadikan satu dalam sebuah 
tema, sub tema dan 
pembelajaran. Pembelajaran 
tematik integratif ini juga 
menyenangkan, lebih mudah 
dan cukup membawa buku 
satu saja. 

Di “Menggunakan tema, terus sub tema, terus PB tiap hari.”  
Me “Belajarnya menggunakan tema.”  
Ra  “Semua pelajaran dijadikan satu tema.”  
El  “Tidak ada mata pelajaran.”  
Ba Menggunakan tema, terus sub tema, terus PB tiap hari 
Ni  “Belajarnya menggunakan tema.” 
Za  “Semua pelajaran dijadikan satu tema.”  
Ik  “Tidak ada mata pelajaran.”  
Sy Menggunakan tema, terus sub tema, terus PB.”  

4. Dalam satu hari 
kalian belajar apa 
saja? 
 

An “Ya belajar tematik terpadu 1 PB.”  Siswa dalam satu hari belajar 
mengenai banyak hal yang 
bermacam-macam. Materi 
dalam satu hari dikemas 
dalam 1 Pembelajaran, 

Di “Belajar PB, banyak macemnya.”  
Me  “Belajar tema, sub tema, pokoknya materi 1 PB itu.”  
Ra  “Banyak.”  
El  “Macam-macam yang di PB.”  



Ba “Banyak aktivitas. Mengerjakan tugas-tugas.”  sehingga siswa lebih 
memahami bahwa dalam satu 
hari mereka belajar dan 
melakukan aktivitas dalam 
1 PB. 

Ni  “Banyak yang dipelajari, kadang 1 PB kalau selesai.” 
Za  “Mempelajari 1 PB yang di buku paket.”  
Ik “Belajarnya banyak, ada kelompokan sama mengamati.”  
Sy  “1 PB. Banyak aktivitasnya.” 

5. Materi yang 
diberikan mudah 
atau sulit 

An “Mudah kok.” Peserta didik mengatakan 
cukup mudah materi yang 
diberikan dan mereka senang. 

Di “Materinya ada yang mudah tapinya juga kadang ada yang sulit Bu.” 
Me “Gampang.” 
Ra “Mudah. Cukup mudahlah.” 
El “Mudah tapi ada juga yang sedengan.” 
Ba “Mudah. Banyak praktek jadi seneng.” 
Ni  “Materi itu pelajarannya Bu? Mudah.”  
Za “Mudah, soalnya banyak praktek jadi seneng juga.”  
Ik “Sedengan.”  
Sy “Agak mudah Bu.”  

6. Apakah cara 
Bapak/Ibu guru 
mengajar sudah 
menarik dan 
menyenangkan 
untuk kamu? 

An “Heemb menarik kok.” Anak-anak suka dngan cara 
guru megajar Di “Sudah menyenangkan sekali buat aku.” 

Me “Menyenangkan.” 
Ra “Ya nyenengin kok.” 
El “Bu guru? Nyenenginlah.” 
Ba “Bu Sri to maksudnya? Iya.” 
Ni  “Cukup menyenangkan.”  
Za “Ya menarik kalau pas ngajar.”  
Ik “Sudah menyenangkan.”  
Sy “Menyenangkan sekali.”  

7. Apa yang membuat 
menarik dan 
menyenangkan? 
 

An “Ya Bu Srinya itu Bu yang menyenangkan, lucu juga gitu. Kalau kita 
capek disuruh berdiri terus gelengkan kepala 

Menurut anak-anak, bu guru 
mengajarnya seru, lucu, tidak 
bikin tegang dan bosan. Di “Cara ngajarnya Bu Sri itu yang nyenengin, gak pernah marah kok. 

Menjelaskannya juga aku paham" 
Me “Kalau menerangkan materi itu jelas, aku mudeng. Suka bikin lelucon 

juga.”  
Ra “Bu Sri itu lucu, kalau ada yang rame dibilangin nanti tak masukan 

botol lho gitu.” (Selasa, 
El “Sukanya membuat kelucuan, terus kalau kita capaek disuruh games 

apa gitu biar gak capek lagi" 
Ba “Bikin gak bosen kalau belajar sama menerangkan Bu.” 
Ni  “Bu Sri suka bercanda jadi belajarnya enak.”  
Za “Mengajarkan berbeda sama guru yang dahulu. Kalau dulu banyak 

diterangin dan nyatet.” (Sabtu, 



Ik “Baik Bu guru itu. Suka bikin tepuk-tepuk gitu biar kita konsentrasi 
lagi.”  

Sy “Kalau menerangkan aku bisa jelas. Bu Sri juga ramah dan sabar.”  
8. Aktivitas apa saja 

yang kamu lakukan 
dalam pembelajaran 
tematik integratif? 
 

An “Banyak Bu, pokoke belajar dan praktek.” Banyak aktivitas yang 
dilakukan siswa dalam 
pembelajaran tematik 
integratif seperti berdiskusi, 
praktek,mengamati, membuat 
kreasi, presentasi, bekerja 
sama dalam kelompok, 
bertanya jawab, membaca, 
menulis, menghitung, dan 
menggambar. 

Di “Ada diskusi, terus kelompokan, sama individu.” 
Me “Membaca, mengamati, ya manut yang di buku paket itu.” 
Ra “Mengamati, presentasi, kalau gak tahu tanya.” 
El “Diskusi, menjawab dan bertanya. O....presentasi juga sama membaca.” 
Ba “Belajar sama praktek membuat macem-macem.” 
Ni  “Menulis, memperhatikan, berkreasi, dan kerja sama.”  
Za “Bekerja sama, diskusi, mengamati.”  
Ik “Mengamati peta, membuat karya, praktek.”  
Sy “Percobaan sama mengamati.”  

9. Apakah kamu 
berani bertanya 
pada guru ketika 
kamu kurang 
paham? 
 

An “Berani dong”  Anak-anak berani bertanya 
saat ada yang tidak mereka 
mengerti. 

Di “Berani.”  
Me “Berani, kan biar tahu Bu kalau tanya itu.”  
Ra “Iya berani aja.”  
El “Berani Bu kalau cuma tanya itu.”  
Ba “Berani.”  
Ni  “Kalau aku ya berani aja Bu.” 
Za “Berani.” 
Ik “Beranilah, kalau gak tanya ntar gak mengerti Bu.” 
Sy “Berani. Harus tanya kalau belum mengerti.” 

10. Apakah kamu 
selalu mengerjakan 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru? 
 

An “Ya selalu tapi kalau di sekolah kadang-kandang tak tinggal jalan-jalan. 
Hehehehe.”  

Anak-anak mengerjaka tugas 
yang diberikan.tapi sat 
mereka kehabisan waktu 
maka tugas tetap harus 
dikerjakan di rumah. 

Di “Iya. Kadang-kadang juga ada yang dikerjain dirumah bila waktunya 
tidak cukup.”  

Me “Selalu tak kerjakan.”  
Ra “Iya tak kerjakan sampai selesai.”  
El “Ya tak kerjakan, tapi kalau aku bosan aku jalan-jalan sebentar Bu 

nanti tak kerjakan lagi.” 
Ba “Iya.”  
Ni  “Iya tak kerjakan, tapi kadang lupa juga.” 
Za “Iya.” 
Ik “Pasti selalu tak kerjakan.” 
Sy “Tak kerjakan, kalau disekolah gak selesai dilanjutkan dirumah.” 

11. Tugas apa saja yang 
pernah kamu terima 
dari Ibu Guru? 

An “Kelompokan yang sering Bu. Membuat ketrampilan dari botol bekas.”  Tugas yang pernah diterima 
seperti membuat poster, Di “Membuat karya, mengerjakan evaluasi kalau mau ulangan.”  

Me “Tugas kelompok, PR itu kadang aktivitas dibuku yang belum selesai.”  



Ra “Tentang sudut, sumber daya alam, profesi, bikin hasta karya.” kliping, ketrampilan dari 
barang bekas El “PR kadang juga evaluasi, terus wawancara sama orang.” 

Ba “Membuat poster, tanya tetangga tentang sumber daya alam juga.” 
Ni  “Membuat denah, evaluasi sama PR di PB itu.” 
Za “Membuat prakarya, sama PR-PR itu Bu.” 
Ik “Banyak tugasnya Bu, ada PR, wawancara, sama kreasi.” 
Sy “Membuat karya seni, kolase sama poster.”  

12. Apakah kamu 
memiliki buku 
catatan? 

An “Buku tulis to Bu? Punyalah.”  Anak-anak memiliki buku 
catatan. Di “Punya.”  

Me “Aku punya Bu.”  
Ra “Ini aku punya Bu.”  
El “Iya aku punya.”  
Ba “Punya.” 
Ni  “Iya.” 
Za “Punya. Lha ini bukunya.” 
Ik “Iya punya.” 
Sy “Punya Bu.” 

13.  Berapa banyak 
buku catatan yang 
kamu miliki? 

An “Satu. Kalau temanya habis ya ganti buku tulis Bu.”  Memiliki 1 buku catatan yang 
digunakan 1 tema dalam 
pembelajaran. 

Di “Satu tema itu satu buku pakenya.”  
Me “Per tema itu satu buku tulisnya.”  
Ra “Nyiapkannya sih banyak, sesuai temanya. Tapi baru dipake 1.”  
El “1 buku per tema” 
Ba “1 buku, nanti kalu habis diganti. Tiap tema dikasih batas.” 
Ni  “Per buku itu per tema.” 
Za “Ya cuma 1 ini Bu, kalau bukunya habis nanti baru ganti.” 
Ik 1 buku tulis per tema.” 
Sy “Banyak, per tema ganti kok.” 

14. Apa saja yang 
kamu catat dalam 
buku catatan? 

An “Ya semua yang diterangkan sama Bu guru tak catet.”  Anak-anak mencatat banyak 
hal di dalam buku 
mereka.seperti tugas-tugas, 
rangkuman materi, 
kesimpulan.  

Di “Tugas, PR sama aktivitas.”  
Me “Semua aktivitas dibuku tak tulis.”  
Ra “Pengumuman, tugas di PB sama PR.”  
El “Materi pelajarannya sam soal kalau ada.” 
Ba “Isinya yang tak tulis tentang rangkuman pelajaran di sekolah sama 

PR.” 
Ni  “Pelajaran sama tugas dan aktivitas.” 
Za “Tentang semua pelajaran yang ada.” 
Ik “Materi pelajaran yang dibuku paket.” 
Sy “Pelajarannya, materinya itu.” 



15. Buku pegangan 
kalian dapatkan dari 
mana? 

An “Dipinjami bukunya itu, dari kecamatan atau provinsi gitu Bu, aku gak 
tahu.”  

 
Buku pegangan berasal dari 
pemerintah yang diberikan 
kepada sekolah dan 
dipinjamkan pada anak didik. 
 

Di “Dari perpustakaan, tapi ntar dikembalikan lagi.”  
Me “Dipinjami dari sekolah.”  
Ra “Dari Provinsi apa ya Bu, tapi cuma dipinjamkan.”  
El “Dari pemerintah dikasih di perpustakaan.” 
Ba “Dari pemerintah.” 
Ni  “Asalnya dari negara dipinjamkan ke sekolah terus ke kita.” 
Za “Dari perpustakaan. Dipinjami.” 
Ik “Dari pemerintah.” 
Sy “Dari Jakarta terus ditaruh perpustakaan, terus dipinjamkan ke kita.” 

16.  Apakah setiap 
orang mendapatkan 
buku pegangan? 

An “Punya satu-satu.”  Setiap anak memiliki buku 
pegangan. Di “Semua siswa punya kok.”  

Me “Satu siswa ya satu buku jatahnya.”  
Ra “Heemb.”  
El “Ya, tiap siswa bukunya satu-satu.” 
Ba “Iya punya satu-satu.” 
Ni  “Iya.” 
Za “Iya punya.” 
Ik “Punya semua siswanya, tapi harus disampul dulu.” 
Sy “Iya punya.” 

17. Apakah kamu 
menyukai buku itu? 

An “Hmmmm....suka sih.”  Anak didik senang dengan 
buku pegangan yang 
dipinjamkan oleh sekolah. 

Di “Aku seneng sama bukunya Bu.”  
Me “Suka kok.”  
Ra “Seneng sih.”  
El “Aku suka sama bukunya.”  
Ba “Suka.”  
Ni  “Sama buku paketnya? Suka.” 
Za “Suka.” 
Ik “Seneng.” 
Sy “Ya suka.” 

18. Bagaimana dengan 
gambar-gambar 
yang ada di 
dalamnya? Apakah 
menarik? 

An “Menarik Bu, gambarnya banyak kok.”  Menurut anak-anak bukunya 
bagus dan menarik, dengan 
gambar yang besar, warna- 
warni. 

Di “Menarik sekali, karena gambarnya itu cocok dengan judul temanya.”  
Me “Menarik bukunya, beda sama yang dulu. Gambarnya juga besar-

besar.”  
Ra “Bagus kok, tulisannya dikit.”  
El “Menarik soalnya gambarnya macem-macem sama besar jadi bagus.” 
Ba “Bagus bukunya, tulisannya dikit.” 
Ni  “Menarik. Gambarnya banyak tulisannya sedikit.” 



Za “Bagus itu gambarnya banyak.” 
Ik “Ya menarik karena bagus itu, warna-warni.” 
Sy “Soalnya itu warnanya banyak terus gambarnya lucu-lucu.” 

19. Mudahkah 
menggunakan buku 
tersebut? 

An “Gampang soalnya kan udah ada tulisannya disuruh ngapain.”  Anak-anak merasakan 
kemudahan dalam 
menggunakan buku paket 
karena didalamnya ada 
petunjuk dan perintah untuk 
melakukan aktivitas. Jika 
kurang jelas bisa bertanya 
pada guru. 

Di “Mudah.”  
Me “Mudah. Ikuti yang ditulisan buku paket aja, jadi tahu harus ngapain.”  
Ra “Iya. Udah ada petunjuknya kan Bu.”  
El “Mudah.”  
Ba “Ya. Itu kan udah ada penjelasannya tinggal dibaca.” 
Ni  “Mudah soalnya kan udah ditulis semua perintahnya disuruh ngapain 

aja.” 
Za “Sedengan.” 
Ik “Mudah kan udah ada tulisannya suruh apa aja di setiap aktivitas.” 
Sy “Mudah.” 

20. Aktivitas apa yang 
dilakukan 
menggunakan buku 
pegangan siswa? 

An “Ayo berkreasi, Ayo menulis, banyak dan macem-macem itu Bu.”  Aktivitas yang dilakukan 
menggunakan buku pegangan 
tersebut meliputi Ayo Cari 
Tahu, Ayo Belajar, Ayo 
Ceritakan, Ayo Bekerja 
Sama, Ayo Berlatih, Ayo 
Amati, Ayo Lakukan, Ayo 
Simpulkan, Ayo Renungkan, 
Ayo Kerjakan, Ayo 
Mencoba, Ayo Diskusikan, 
Ayo Bandingkan, dan lain-
lain. 

Di “Ayo ceritakan, Ayo amati, Ayo cari tahu dan Ayo diskusikan.”  
Me “Ayo simpulkan, Ayo renungkan.”  
Ra “Ayo menaksir, Ayo amati, Tahukah kamu, Ayo bacalah, Ayo 

berkreasi.” 
El “Praktek dan mencoba. Mengamati juga.” 
Ba “Ayo belajar, Ayo lakukan, Ayo berkreasi.” 
Ni  “Banyak Bu, tapi kalau aku paling suka Ayo amati ada Ayo temukan 

jawabannya, Ayo Analisis.” 
Za “Ada percobaan, Ayo amati juga, belajar di rumah.” 
Ik “Ayo berkreasi sama ayo cari tahu yang aku suka.” 
Sy “Banyak Bu, Ayo diskusikan, Ayo bernyanyi, Ayo berlatih juga.” 

21. Apakah kalian 
menggunakan buku 
pegangan setiap 
hari? 

An “Iya kan setiap hari itu pake PB.”  Buku pegangan digunakan 
setiap hari. Di “Tiap hari pake buku paket belajarnya.”  

Me “Digunakan tiap hari.”  
Ra “Iya, kan pake PB setiap hari itu.”  
El “Iya, kalau gak bawa nanti ikut liat punya teman.”  
Ba “Iya.”  
Ni  “Iya, kan PB tiap hari.” 
Za “Ya, soalnya 1 hari kan 1 PB jadi harus bawa buku terus.” 
Ik “Iya.” 
Sy “Dipake terus Bu tiap hari.” 

22. Apakah orangtuamu 
sering bertanya 

An “Tidak terlalu sering.”  Orangtua ikut peduli dengan 
sering bertanya mengenai Di “Iya.”  

Me “Selalu.”  



kegiatanmu di 
sekolah? 

Ra “Jarang. Papa mamaku kalau pulang kerja malam.”  pelajaran di sekolah pada 
anak-anak. El “Kadang-kadang iya.”  

Ba “Iya.” 
Ni  “Iya sering kok.” 
Za “Iya sering tanya kok.” 
Ik “Iya.” 
Sy “Ya sering.” 

23. Apa yang biasanya 
ditanyakan 
orangtuamu tentang 
kegiatanmu di 
sekolah? 

An “Pelajarannya bisa gak gitu.”  Orangtua bertanya tentang 
materi pelajaran, kegiatan di 
sekolah, kesulitan yang 
dirasakan, tugas-tugas. 

Di “Materi pelajaran sama kegiatannya apa aja.”  
Me “Bisa tidak pas mengerjakan tugas di sekolah.”  
Ra “Tentang pelajaran tadi di sekolah.”  
El “Paling kalau tanya ya tentang pelajaran.”  
Ba “Tanyanya tadi di sekolah dapat nilai berapa gitu.”  
Ni  “Tentang pelajaran-pelajaran di sekolah.” 
Za “Tentang pelajarannya apakah susah atau tidak.” 
Ik “Pelajaran di sekolah sulit atau tidak.” 
Sy “Tadi di sekolah belajar apa aja.” 

24. Apakah 
orangtuamu ikut 
membantu saat 
kamu kesulitan 
mengerjakan tugas 
sekolah?  

An “Tidak. Kerjakan sendiri aja kok Bu.”  Orangtua ikut membantu jika 
anak-anak ada tugas dan 
mengalami kesulitan. 

Di “Bantuin kok.”  
Me “Ya bantuin tapi kadang-kadang.”  
Ra “Tidak, tapi cuma kadang-kadang.”  
El “Iya dibantu.”  
Ba “Iya dibantuin.” 
Ni  “Ya orang tua membantu kok.” 
Za “Iya bantuin aku.” 
Ik “Tidak. Orang tua juga gak bisa kok kadang-kadang.” 
Sy “Iya.” 

 
 
 






























