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KATA PENGANTAR 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai 
pendidik merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme 
guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebiijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi 
kompetensi guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang 
dinyatakan belum memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk 
mengikuti pendidikan dan latihan yang di selengarakan oleh Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  
bahan ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan 
atas hasil analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum 
memenuhi standar minimal UK. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

Jakarta,  Juni 2012 

Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

 

Syawal Gultom 

NIP 19620203 198703 1 002 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Mengacu pada kerangka dasar kurikulum 2004 disebutkan bahwa 50% 

dari jam yang ada di kelas I dan II Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) untuk pembelajaran membaca,  menulis  dan berhitung (CaLisTung)  

menggunakan pendekatan tematik. Selain itu, Peraturan Menteri nomor 22 

tahun 2006  memperkuat pentingnya pembelajaran pendekatan tematik untuk 

kelas I, II dan III . Dari 2  kerangka tersebut, tentu telah melalui pertimbangan 

dan kajian dari berbagai pihak yang terkait sebagai pengambil kebijakan, yaitu 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan tematik dianggap bermanfaat dan 

sesuai bagi siswa SD/MI kelas awal.  

 

B. Kompetensi 

Kompetensi yang diharapkan adalah peserta mampu memahami 

(mendeskripsikan), merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi konsep 

pembelajaran tematik. 

 

C. Ruang lingkup 

Ruang lingkup modul pengembangan pembelajaran tematik ini, terdiri 

dari empat kegiatan belajar, yaitu: (1)  mendeskripsikan/menjelaskan konsep 

pembelajaran tematik mencakup rambu-rambu pembelajaran tematik, fungsi 

dan tujuan pembelajaran tematik, ciri-ciri pembelajaran tematik, peran tema 

dalam proses pembelajaran, prinsip pemilihan tema, (2) menyusun 

perencanaan pembelajaran tematik mencakup model pemetaan KD dan 

indikator, jaringan kompetensi dasar dan indikator, (3) mendemonstrasikan 

pelaksanaan pembelajaran tematik, dan (4)  evaluasi  pembelajaran tematik 

mencakup prosedur penilaian, teknik dan instrumen penilaian, jenis alat 

instrumen penilaian 
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D. Strategi Penggunaan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Alur Kegiatan 

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang dipergunakan dalam mata tatar tematik ini adalah 

sebagai berikut. 

• Standar  isi untuk masing-masing mata pelajaran  

• Alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran 

• Buku  referensi yang relevan  

 

F. Evaluasi pembelajaran 

Pada setiap akhir  kegiatan belajar (KB) peserta menyelesaikan tes untuk 

mengetahui  ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Setelah 

menyelesaikan seluruh KB peserta mengikuti tes akhir. 

 

 

 

 

Kegiatan 1 
 
Pengantar 
Penjelasan topik yang akan 
dipelajari 
 

Kegiatan 2 

• Diskusi dan curah 

pendapat tentang konsep 

pembelajaran tematik  

• Evaluasi  KB-1 

 

Kegiatan 3 

• Diskusi dan curah pendapat 

tentang  perencanaan 

pembelajaran tematik 

• Evaluasi  KB-2 

 

Kegiatan 4 

• Diskusi dan curah pendapat 

tentang  pelaksanaan 

pembelajaran tematik  

• Evaluasi KB-3 

 

Kegiatan 5 
• Diskusi dan curah pendapat 

tentang  penilaian pembelajaran 

tematik 

•  Evaluasi KB -4 

Kegiatan 6 

Tes akhir 
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II. KEGIATAN BELAJAR (KB-1) 

KONSEP PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

 

A. Kompetensi dan indikator  

1. Kompetensi 

Memahami konsep dasar pembelajaran terpadu dan tematik 

2. Indikator 

a. Menjelaskan konsep dasar pembelajaran terpadu 

b. Menjelaskan model-model pembelajaran terpadu yang dikembangkan 

oleh Jacobs dan Fogarty 

c. Menjelaskan pengertian pembelajaran tematik 

d. Menjelaskan karakteristik pembelajaran tematik 

e. Menjelaskan manfaat pembelajaran tematik 

f. Menjelaskan rambu-rambu pembelajaran tematik 

g. Menjelaskan fungsi dan tujuan pembelajaran  tematik 

 

B. Konsep Pembelajaran Terpadu 

Sebelum Anda mempelajari konsep-konsep pembelajaran tematik pada KB-1 

ini, terlebih dahulu ikutilah pembicaraan beberapa guru SD/MI di suatu sekolah 

seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Atik:  “ Bapak, ibu, saya kok belum paham benar ya, tentang 

pembelajaran tematik. Kalau bapak dan ibu gimana?. Tolong saya 

dibantu ya.” 

Bu Teri:  “Sama bu. Saya juga belum mengerti. Malah  masih bingung. Ada 

yang mengatakan pembelajaran tematik ibaratnya sepe rti es jus. 

Tapi juga ada yang mengatakan seperti es campur. Ap a ya 

artinya?” 

Bu Mery: “Kalau saya dapatnya pembelajaran tematik seperti kue lapis. 

Meskipun satu tema dalam beberapa mapel, namun seti ap mapel 

tetap saja diajarkan sendiri-sendiri. Yang benar gi mana ya?” 

Pak Dandy: “Iya ya. Kita harus mencari informasi ya ng lengkap tentang 

pembelajaran tematik, supaya kita lebih mantap dala m 

melaksanakan.” 
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Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para guru di atas sering muncul 

dalam pertemuan-pertemuan di sekolah atau forum-forum guru.  Untuk 

menjawab pertanyaan di atas, seyogyanya para guru mengingat kembali 

pengetahuan yang telah didapat saat mempelajari pembelajaran terpadu. Pada 

dasarnya pembelajaran tematik merupakan terapan dari pembelajaran terpadu 

yang telah dikenal oleh sebagian besar guru SD/MI melalui jenjang 

peningkatan kualifikasi D-II PGSD. Secara teori ada dua pakar pengembang 

pembelajaran terpadu yaitu: Jacobs dan Fogarty. Menurut Jacobs (1989) bila 

ditinjau dari sifat materi dan cara memadukan ada lima model pembelajaran 

terpadu yaitu: indicipliner based model (model berbasis pembelajaran terpisah), 

parallel model (model paralel), multidisciplinary model (model keterkaitan antar 

mata pelajaran), interdisciplinary model (model interdisipliner), dan integrated 

model (model terpadu). Sedangkan Fogarty (1991) mengembangkan 10 model  

pembelajaran terpadu yang ditinjau dari sifat materi, dan cara memadukan 

konsep, keterampilan dan unit tematiknya. Adapun kesepuluh model tersebut 

adalah: 1) Connected model (model hubungan/model terkait), 2) Webbed 

model (model jaring laba-laba), 3) Integrated model (model terpadu), 4) 

Fragmented model (model terpisah), 5) Nested model (model gugusan), 6) 

Sequenced model (model urutan), 7) Shared model (model gabung bagian), 8) 

Threaded model (model rajutan), 9) Innersed model (model celup), 10) 

Networked model (model jaringan). Dari kesepuluh model yang dikembangkan 

Forgarty ini, hanya tiga model yang dikembangkan atau dikenalkan di PGSD 

yaitu connected model, webbed model, dan integrated model.  

Uraian dari model-model pembelajaran terpadu yang dikemukakan Fogarty 

adalah sebagai berikut. 

                    Tabel 2.1  Ragam Model Pembelajaran Terpadu Fogarty 

Nama Model  Deskripsi  Kelebihan  Kelemahan  

Terpisah 

(Fragmented ) 

 

 

 

 

 

Model ini berisikan 

mata pelajaran /disiplin 

ilmu yang berbeda dan 

saling terpisah 

 

Adanya kejelasan 

dan pandangan 

yang terpisah 

dalam suatu mata 

pelajaran 

Keterhubungan  

menjadi tidak jelas, 

lebih sedikit 

transfer 

pembelajaran 
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Nama Model  Deskripsi  Kelebihan  Kelemahan  

Keterkaitan/  

keterhubungan 

(Connected ) 

 

 

 

 

 

Topik-topik dalam satu 

mata pelajaran/disiplin 

ilmu berhubungan satu 

sama lain. 

Dalam model ini 

hubungan satu topik  

atau antar konsep, 

keterampilan, atau 

tugas dieksplisitkan 

Konsep–konsep 

utama saling 

terhubung, 

mengarah pada 

pengulangan 

(review), 

rekonseptualisasi, 

dan asimilasi 

gagasan-gagasan 

dalam suatu 

disiplin 

Disiplin-disiplin ilmu 

tidak berkaitan, 

materi pelajaran 

tetap terfokus pada 

satu disiplin ilmu 

Berbentuk 

sarang/ 

kumpulan 

(Nested ) 

 

 

 

 

 

Dalam model ini 

dipadukan berbagai 

keterampilan dari 

berbagai disiplin ilmu, 

misalnya keterampilan-

keterampilan sosial, 

berpikir, dan kontent 

(contents skill) dicapai 

di dalam satu mata 

pelajaran (subject area)  

Memberi 

perhatian pada 

berbagai mata 

pelajaran yang 

berbeda  dalam 

waktu yang 

bersamaan, 

memperkaya dan 

memperluas 

pembelajaran 

Siswa dapat 

menjadi bingung 

dan kehilangan 

arah mengenai 

konsep-konsep 

utama dari suatu 

kegiatan atau 

pelajaran 

Satu rangkaian 

(Sequence ) 

 

 

 

 

 

 

Dalam model ini topik-

topik diurutkan dan 

persamaan-persamaan 

yang ada  dalam mata 

pelajaran yang 

dipadukan diajarkan 

secara bersamaan   

Memfasilitasi 

transfer 

pembelajaran 

melintasi 

beberapa mata 

pelajaran 

Membutuhkan 

kolaborasi yang 

terus menerus dan 

fleksibilitas  yang 

tinggi karena guru-

guru memilki lebih 

sedikit otonomi 

untuk mengurutkan 

(merancang) 

kurikulum 
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Nama Model  Deskripsi  Kelebihan  Kelemahan  

Terbagi 

(Shared ) 

 

Dalam model  ini 

dipadukan dua mata 

pelajaran/disiplin ilmu 

dan mata pelajaran 

yang dipadukan 

memiliki bagian yang 

sama . 

Perencanaan tim dan 

atau pengajaran yang 

melibatkan dua disiplin 

difokuskan pada 

konsep, keterampilan, 

dan sikap-sikap 

(attitudes) yang sama  

Terdapat 

pengalaman-

pengalaman 

pembelajaran 

bersama; dengan 

dua orang guru di 

dalam satu tim, 

akan lebih mudah 

untuk 

berkolaborasi 

Membutuhkan 

waktu, fleksibilitas, 

komitmen, dan 

kompromi 

Jaring laba -

laba (Webbed ) 

 

 

 

 

 

Model ini memadukan 

beberapa mata 

pelajaran. 

Pembelajaran diikat 

dengan tema sehingga 

dikenal dengan 

sebutan 

pembelajaran  tematis, 

karena menggunakan 

suatu tema sebagai 

dasar pembelajaran 

dalam berbagai disiplin 

mata pelajaran 

Dapat memotivasi 

dan  membantu 

murid-murid untuk 

melihat 

keterhubungan 

antar gagasan 

dalam beberapa 

mata pelajaran 

Tema yang 

digunakan harus 

dipilih baik-baik 

secara selektif agar 

menjadi berarti, 

juga relevan 

dengan kontent 
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Nama Model  Deskripsi  Kelebihan  Kelemahan  

Dalam satu 

alur  

(Threaded ) 

 

 

 

 

 

Model pembelajaran 

terpadu yang 

memfokuskan 

penguasaan keteram-

pilan.Keterampilan-

keterampilan sosial, 

berpikir, berbagai jenis 

kecerdasan, dan 

keterampilan belajar 

‘direntangkan’ melalui 

berbagai  disiplin 

ilmu/mata pelajaran 

Murid-murid 

mempelajari cara 

mereka belajar; 

memfasilitas 

transfer 

pembelajaran 

selanjutnya 

Disiplin-disiplin ilmu 

yang bersangkutan 

tetap terpisah satu 

sama lain 

Terpadu 

(Integrated ) 

 

 

 

 

 

 

Model pembelajaran 

terpadu yang 

memadukan berbagai 

mapel/disiplin ilmu, 

tetapi  ada penetapan 

prioritas untuk 

menemukan konsep, 

keterampilan, sikap 

yang sama dari 

berbagai disiplin ilmu 

yang  

saling tumpang tindih 

dalam berbagai disiplin 

ilmu 

Mendorong murid-

murid untuk 

melihat 

keterkaitan dan 

kesalingterhubung

an di antara 

disiplin-disiplin 

ilmu; murid-murid 

termotivasi 

dengan melihat 

berbagai 

keterkaitan 

tersebut 

Membutuhkan tim 

antar departemen  

yang memiliki 

perencanaan dan 

waktu pengajaran 

yang sama 

 

Berdasarkan teori pembelajaran terpadu di atas ternyata banyak model yang 

telah dikembangkan dalam memadukan mapel. Oleh karena itu tidaklah 

mengherankan bila banyak kelompok guru yang beragam  dalam mengelola  

dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis pembelajaran terpadu. Untuk 

menyikapi hal tersebut seyogyanya kita berpegang pada rambu-rambu yang 

telah ditetapkan dan disosialisasikan oleh pihak yang berwenang yaitu 

Kemendiknas.    
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Pembelajaran tematik yang diharapkan berkembang di SD/MI saat ini 

mengarah pada penggabungan dari webbed model (model jaring laba-laba) 

dan integrated model (model terpadu). Hal ini terlihat dari materi sosialisasi 

tematik yang dilaksanakan oleh Kemendiknas yang menghendaki 

pembelajaran menjadi utuh, sehingga siswa mendapat pengertian mengenai 

proses dan materi yang tidak terpecah-pecah atau terkotak-kotak. 

Penggabungan model jaring laba-laba dan model terpadu yang dimaksud 

adalah penggunaan tema untuk menggabungkan beberapa mapel dengan 

menetapkan prioritas dari kurikulum untuk menemukan keterkaitan antar 

mapel. Sehingga siswa akan memperoleh pandangan hubungan yang utuh 

tentang kegiatan dari ilmu yang berbeda-beda. Dengan demikian siswa akan 

mudah menghubungkan dan mengaitkan materi-materi dari beberapa mapel. 

Agar tujuan tersebut tercapai maka guru harus berupaya agar pembelajaran 

tematik yang dikelolanya memberikan pengalaman belajar yang mengkaitkan 

konsep-konsep dari beberapa mapel dengan baik, utuh dan menyatu. 

 

C. Konsep Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian pembelajaran tematik 

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

mempunyai  keterbatasan dalam memahami konsep yang abstrak seperti 

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

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

pembelajaran masih tergantung pada objek yang dekat dengan dirinya 

(kontekstual). Sehingga  pembelajaran akan lebih mudah dipahami bila 

dipadukan dalam tema yang telah diketahui oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Berdasarkan teori pembelajaran terpadu  di atas maka dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam 

pembelajaran yang mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi 

dasar (KD)/indikator dari Standar Isi (SI) beberapa mapel menjadi satu 

kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Dengan adanya kaitan tersebut 

maka siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh 

dengan demikian pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi anak. 

Bermakna di sini memberikan arti bahwa melalui pembelajaran tematik 
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siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang saling terkait dari 

beberapa mapel yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan  usia 

anak. Menurut Tim Pusat Kurikulum (2006) tanda dari kebermaknaan 

belajar bagi siswa adalah terjadi hubungan antara aspek-aspek, konsep-

konsep, informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang 

relevan di dalam struktur kognitif anak. Proses belajar tidak sekedar 

menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan 

kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan 

pemahaman yang utuh sehingga konsep-konsep yang dipelajari akan 

dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. 

Jika dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang konvensional, 

pembelajaran tematik diharapkan lebih menekankan pada pengalaman 

dan kebermaknaan dalam belajar, sehingga siswa memperoleh 

pemahaman yang utuh dalam proses pembelajaran yang mengaitkan 

antar mapel. Hal ini sejalan dengan panduan dari Depdiknas (2003) yang 

menyatakan bahwa pengalaman belajar siswa menempati posisi penting 

dalam usaha meningkatan kualitas lulusan. Untuk itu guru dituntut mampu 

merancang dan melakukan program pengalaman belajar dengan tepat. 

Setiap siswa memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat 

hidup di masyarakat dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui 

pengalaman belajar di sekolah. Oleh sebab itu pengalaman belajar di 

sekolah sedapat mungkin memberikan bekal kepada siswa untuk 

mencapai kecakapan dalam hidup bermasyarakat dan berkarya. 

 

2. Karakteristik pembelajaran tematik 

Menurut Tim Puskur (2006), pendekatan pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik sebagai berikut. 

a. Pembelajaran berpusat pada siswa. 

Pembelajaran tematik dikatakan  sebagai pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada 

siswa, baik secara individu maupun kelompok. Siswa diharapkan dapat 

aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan 

perkembangannya.  



10 
 

b. Memberikan pengalaman langsung kepada anak. 

Pembelajaran tematik diprogramkan untuk melibatkan siswa secara 

langsung dalam pembelajaran yang mengaitkan antar konsep dan 

prinsip yang dipelajari dari beberapa mapel. Sehingga siswa akan 

memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang 

dialami, bukan sekedar informasi dari gurunya. Guru lebih banyak 

bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan siswa sebagai 

aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan 

pengetahuannya. 

c. Pemisahan mapel tidak kelihatan atau antar mapel menyatu. 

Pembelajaran tematik memusatkan perhatian pada pengamatan dan 

pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mapel sekaligus, 

tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Sehingga 

memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran 

dari segala sisi yang utuh. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mapel dalam suatu proses 

pembelajaran sehingga bermakna. 

Pembelajaran tematik mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam  

aspek yang akan membentuk  semacam jalinan antar  pengetahuan 

yang dimiliki siswa, sehingga berdampak kebermaknaan dari materi 

yang dipelajari. Hasil nyata akan didapat dari segala konsep yang 

diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang 

dipelajari. Hal ini diharapkan akan berdampak pada kemampuan siswa 

untuk memecahkan masalah-masalah yang nyata dalam 

kehidupannya. 

e. Bersifat Fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa 

dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. Teknik 

penilaian dapat dilakukan dengan tes maupun non tes meliputi 

observasi, unjuk kerja dan penilaian produk. 
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f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai minat dan kebutuhan 

anak.Pada pembelajaran tematik dikembangkan pendekatan PAKEM 

(pembelajaran yang aktif kreatif efektif dan menyenangkan) yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan 

melihat bakat, minat, dan kemampuan siswa sehingga memungkinkan 

anak termotivasi untuk belajar terus menerus.  

 

3. Manfaat pembelajaran tematik 

Menurut Tim Puskur (2006) ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari 

pelaksanaan pembelajaran tematik. 

a. Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mapel mempunyai 

keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna 

dan menyeluruh; mempelajari sebuah topik secara mendalam dari 

berbagai segi. 

b. Siswa mudah memusatkan perhatian karena beberapa mapel dikemas 

dalam satu tema yang sama. 

c. Siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi beberapa mapel dalam tema yang sama. 

d. Pembelajaran tematik melatih anak untuk semakin banyak membuat 

hubungan beberapa mapel, sehingga mereka mampu memproses 

informasi dengan cara yang sesuai daya pikirnya, dan memungkinkan 

berkembangnya jaringan konsep. 

e. Menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema 

dan disajikan secara terpadu dalam alokasi pertemuan-pertemuan yang 

direncanakan. Waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, 

pengayaan, pembinaan keterampilan dan remidial.  

 

4. Rambu-rambu pembelajaran tematik 

Menurut Tim Puskur (2006) ada beberapa rambu yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan pembelajaran tematik sebagai berikut. 

a.    Tidak semua mapel dapat dipadukan atau dikaitkan. 

b. KD yang tidak dapat dipadukan atau diintegrasikan jangan dipaksakan 

untuk dipadukan. Akan lebih baik bila dibelajarkan secara sendiri-

sendiri. 
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c. KD yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik 

melalui tema lain maupun disajikan secara mandiri. 

d. Untuk siswa kelas I sampai II kegiatan ditekankan pada kemampuan 

membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. 

e. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 

lingkungan, daerah setempat, dan  tingkat problematika atau populer. 

 

5.  Fungsi dan Tujuan Pembelajaran  Tematik 

a. Fungsi Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran dengan menggunakan tema berfungsi untuk 

memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan 

mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta 

menambah semangat karena materi yang dipelajari merupakan materi 

yang nyata dan bermakna serta dikenal oleh anak. 

b. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pemilihan tema dalam pembelajaran  bertujuan: 

1). Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topic tertentu 

2). Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama 

3). Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam 

dan berkesan 

4). Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan 

mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pribadi anak  

 

6. Implikasi pembelajaran tematik 

a. Implikasi bagi guru dan siswa 

1) Bagi guru 

Pembelajaran tematik menjadikan guru kreatif, baik dalam 

menyusun perangkat pembelajaran, menyiapkan 

kegiatan/pengalaman belajar yang bermanfaat bagi siswa,  

maupun dalam memilih KD dari berbagai mapel agar 

pembelajaran menyatu. Selain itu, melalui pendekatan 

pembelajaran tematik guru akan menjadikan pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. 
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2) Bagi siswa 

• Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara 

individual, kelompok, atau klasikal. 

• Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

bervariasi secara aktif, misalnya: melakukan diskusi kelompok, 

mengadakan kajian sederhana, dan pemecahan masalah.  

3) Implikasi terhadap sarana prasarana, sumber, dan media 

pembelajaran 

• Pembelajaran tematik dalam pelaksanaannya memerlukan 

berbagai sarana prasarana belajar. 

• Perlu memanfaatkan sumber belajar baik yang sifatnya didesain 

khusus untuk keperluan pembelajaran baik yang disusun guru 

secara mandiri atau kelompok, maupun sumber belajar yang 

tersedia di lingkungan sekitar. 

• Perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi, sehingga dapat membantu siswa memahami 

konsep-konsep yang abstrak. 

• Dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk 

masing-masing mapel dan dimungkinkan menggunakan buku 

suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintergrasi. 

4) Implikasi terhadap pengaturan ruang 

Dalam kegiatan pembelajaran tematik perlu pengaturan ruang agar 

suasana belajar menyenangkan. 

• Ruang dapat ditata, disesuaikan dengan tema yang sedang 

dilaksanakan. 

• Susunan bangku siswa dapat diubah-ubah disesuaikan dengan 

keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

• Siswa tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di 

tikar/karpet. 

• Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar kelas. 

• Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya 

siswa dan dimanfatkan sebagai sumber belajar. 
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• Alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga 

memudahkan siswa-siswa untuk menggunakan dan 

menyiapkan kembali. 

 

 

D. Evaluasi  KB-1 

      Setelah Anda mempelajari KB-1, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini. 

1. Sebutkan beberapa alasan mengapa pembelajaran tematik perlu 

dilaksanakan di sekolah dasar! 

2. Model pembelajaran terpadu manakah yang Anda nilai sesuai untuk 

diterapkan di sekolah dasar? 

3. Sebutkan hal-hal penting tentang pembelajaran tematik yang meliputi: 

pengertian, karakteristik, manfaat dan rambu-rambu pembelajaran tematik. 
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III. KEGIATAN BELAJAR (KB-2) 

PERENCANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

A. Kompetensi dan Indikator 

1. Kompetensi 

 Mampu merencanakan pembelajaran tematik 

     2.  Indikator 

a. Mampu memetakan SK dan KD 

b. Mampu menentukan tema berdasarkan  pemetaan SK/KD 

c. Mampu membuat jaring-jaring tema 

d. Mampu menyusun silabus tematik 

e. Mampu menyusun RPP tematik 

 

B. Perencanaan Pembelajaran Tematik 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu dilakukan beberapa hal yang 

meliputi tahap perencanaan  mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, 

penentuan tema, membuat jaring-jaring tema, pengembangan silabus dan 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

 

1. Pemetaan kompetensi dasar 

       Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh 

dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari 

berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini 

diawali dengan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap 

mata pelajaran menjadi indikator-indikator.  

Dalam menentukan indikator perlu memperhatikan hal-hal  sebagai berikut:  

• Lakukan  identifikasi dan analisis untuk setiap Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga 

semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terbagi habis, 

untuk SK, KD, dan indikator yang tidak terbagi habis dapat diajarkan secara 

mandiri. 

• Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik 

• Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

• Dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 

diamati 
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• Cara menjabarkan indikator dari  SK- KD dilakukan sesuai kriteria 

perumusan indikator yang baik. Selanjutnya analisa  indikator dari hasil 

penjabaran SK-KD tersebut dengan menggunakan matriks berikut, 

 

Tabel 3.1  Matriks Hubungan SK, KD, Indikator, 

 

2. Penentuan Tema 

     Setelah dilakukan analisis keterkaitan KD, indikator dan tema, pilih tema 

yang dapat mempersatukan KD dan indikator dari beberapa mata pelajaran. 

 

a.  Cara penentuan tema 

Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara sebagai 

berikut. 

Cara pertama , mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan 

menentukan tema yang sesuai.  

Cara kedua , menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, 

untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerjasama dengan peserta 

didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.  

Setelah tema ditentukan selanjutnya dicari KD/ indikator dari mata 

pelajaran-mata pelajaran yang sesuai dengan tema yang dipilih 

 

b.  Prinsip Penentuan tema 

Dalam  menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu:  

• memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa 

• dari yang termudah menuju yang sulit 

• dari yang sederhana menuju yang kompleks 

• dari yang konkret menuju ke yang abstrak. 

Mata 
Pelajaran 

Standar 
Kompepensi Kompetensi Dasar 

 
Indikator 
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• tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada 

diri siswa  

• Tema tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk 

memadukan banyak mata pelajaran 

• Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan 

siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya 

 

Pada saat menentukan tema, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

1. Tidak ada ketentuan jumlah maksimal dan minimal tema dalam satu 

semester. 

2. Beberapa tema yang telah dipilih pada satu semester dapat dipilih kembali 

pada semester berikutnya atau tahun berikutnya. 

3. Pemilihan tema disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. 

4. Penentuan tema dapat berasal dari berbagai sumber, di antaranya dari : 

a. topik/materi pokok yang ada dalam kerangka kurikulum, contoh : hewan di 

sekitar kita, musim hujan dan musim kemarau, cara hidup sehat, 

matahari, transportasi, kehidupan keluarga; 

b. Isu-isu yang langsung dialami peserta didik. Contoh : pekerjaan rumah, 

kejadian dalam keluarga, peraturan/aturan di rumah; 

c. masalah-masalah yang lebih cenderung kepada sesuatu yang sifatnya 

umum. Contoh : penggunaan energi, makanan sehat, selamatkan bumi 

kita; 

d. kejadian khusus, misalnya ulang tahunku, liburan sekolah, perjalanan 

wisata; 

e. minat siswa, berkenaan dengan kegemaran atau aktivitas. Contoh  teman 

dan tetangga, liburan, eksplorasi ruang angkasa, naik pesawat terbang 

atau kapal laut, sesuatu yang menakutkan siswa, alam laut atau 

pegunungan dan tema-tema yang berasal dari film (dinosaurus, monster, 

shark) 

f. ketertarikan pada bacaan. Contoh : kisah petualangan, fiksi, puisi, kisah 

misteri, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita olah raga, dan buku-buku dari 

penulis favorit . 

.  
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Contoh pemetaan SK, KD, Indikator, dan tema 

Tabel 3.2 Hubungan SK,KD,Indikator, dan Tema 

No Mata 
Pelajaran 

SK KD Indikator Tema 
1 2 3 4 5 
waktu waktu waktu waktu waktu 

          

          

          
 
  Keterangan: 1,2,3,4,5 judul-judul tema 
 

Tabel atau matrik pemetaan tema, SK, dan KD dapat juga berbentuk sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Pemetaan Tema, SK dan KD 

No Tema SK/ KD Mata Pelajaran 

IPA IPS Mat Pkn BI Penjas SBK 

         

         

         

 

 

     Tugas individu 

Buat pemetaan hubungan KD, indikator, dan tema untuk masing-masing tema.  

dalam bentuk tabel hubungan KD, indikator, tema. 

 

Penentuan alokasi waktu setiap tema dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

minggu efektif untuk setiap tema. Penentuan minggu efektif setiap tema dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

a. Menghitung KD setiap mata pelajaran 

b. Melihat kedalaman dan keluasan KD (dapat dilihat dari banyaknya indikator) 

c. Strategi pembelajaran yang digunakan  

 

Contoh pertimbangan dalam menentukan alokasi waktu untuk tema adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah  minggu   dalam satu tahun  34 minggu . Untuk menghitung minggu efektif  

dikurangi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a.. Ulangan tengah semester          2  minggu 

b. Jeda/pekan kreativitas                 2  minggu 
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c.  Ulangan Akhir Semester             1  minggu 

d.  Ulangan untuk Kenaikan Kelas  1  minggu 

e.  Mengelola hasil ulangan             2  minggu 

d.  Kegiatan UABN                            1  minggu 

e. Liburan hari-hari besar  , dll          1  minggu 

Jumlah                      10  minggu 
 

Dengan demikian jumlah minggu efektif adalah 24 minggu/tahun. Hal ini berarti 

jumlah minggu efektif per semester adalah 12 minggu. Dengan catatan paling 

lama satu tema adalah 2 minggu (hal ini diperoleh dari 12 minggu dibagi 6 tema ). 

Waktu dua minggu ini digunakan untuk kegiatan belajar dalam satu tema dan 

ulangan. Bila ada KD atau yang tidak termasuk dalam enam tema tersebut dapat 

diajarkan secara mandiri (artinya per mata pelajaran). Sehingga waktu 2 minggu 

untuk satu tema harus berkurang, karena digunakan untuk KD/indikator dari mata 

pelajaran yang diajarkan secara mandiri 

 

Tabel 3.4  Pembagian Alokasi Waktu Setiap Tema Semester 1 

No Tema Alokasi Waktu 

1. Aku dan Keluargaku ... minggu 

2. Lingkungan sekitar ... minggu 

3. Hewan ... minggu 

4. Perisiwa penting ... minggu 

5. Jual beli ... minggu 

6. Rekreasi ... minggu 

7 Mata pelajaran diajarkan mandiri ... minggu 

 Jumlah 12 minggu 

 

Setelah menentukan tema-tema, lakukan pemaduan indikator-indikator setiap mata 

pelajaran ke dalam tema-tema yang dipilih. Tabel atau matrik pemetaan Tema, SK, 

dan KD dapat berbentuk sebagai berikut. 
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Tabel 3.5 Hubugan Tema dan Mapel 

No Tema Mata Pelajaran 
PA PKn BI Mat IPA IPS SBK Penjasorkes 

  SK 
KD 
Ind 

       

          

          

Catatan 

SK dan KD dapat ditulis nomornya saja 

 

Tabel 3.6 Contoh Pemetaan Standar Kompetensi 

Mata 
pelajaran 

Standar 
Kompet
ensi (*) 

Kompeten
si Dasar 
(**) 

Indikator (***) Tema dalam satu 
semester 

A
ku

 d
an

 
ke

lu
ar

ga
ku

 

Li
ng

ku
ng

an
  

se
ki

ta
r 

H
ew

an
 

P
er

is
tiw

a 
pe

nt
in

g 

Ju
al

 b
el

i 

re
kr

ea
si

 

Matematika  Bilangan  
Melakukan 
Penjumlah
an dan 
pengurang
an 
bilangan 
sampai 20 

Membilang 
banyak 
benda 

• Membilang atau 
menghitung 
secara urut   

 √ √  √  

•  Menyebutkan 
banyak benda    

 √ √  √ √ 

• Membandingkan  
dua kumpulan 
benda melalui 
istilah lebih dari, 
kurang dari, atau 
sama dengan 

 √ √  √ √ 

• Membaca dan 
menulis lambang 
bilangan  

- √ √ √ - √ 

Geometri  
dan 
pengukur
an 
Mengguna 
kan 
pengukura
n waktu 
dan 
panjang 
 

Menentukan 
waktu (pagi, 
siang, 
malam),   
hari, dan jam 
( bulat) 
 

• Menyebutkan  
saat pagi, siang 
atau malam hari 

v v v v v - 

• Menyebutkan 
perbedaan 
antara pagi dan 
malam hari 

v v v v v - 
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3.Menyusun Jaring-jaring Tema  

Jaring-jaring tema berfungsi untuk menghubungkan KD dan indikator dengan tema 

pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat  kaitan antara tema,  KD 

dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan 

sesuai dengan alokasi waktu setiap tema.   

Dalam jaringan tema   sebaiknya  yang dicantumkan adalah indikator. namun 

dapat   pula hanya mencantumkan KD  . Jika keduanya akan dituliskan dalam 

jaringan tema, maka KD ditulis nomornya saja. Bentuk jaringan tema sesuai urutan 

mata pelajaran dalam kerangka kurikulum sebagai berikut. 

 

Bagan 3.1 Contoh jaring-jaring tema “Diri Sendiri” 

(Webbed) 

 

Fungsi  jaring-jaring tema adalah untuk melihat hubungan antara indikator dari masing-

masing pelajaran yang ada dalam satu tema. Dikarenakan indikator yang ada dalam 

TEMA 

DIRI SENDIRI 

PA (1) 

KD  1.2 

Indikator 

•  

PKn (2) 

KD 1.1 

Indikator 

•  

•  

Matematika (4) 

KD 

Indikator 

- 

- 

BI (3) 

KD: 

Indikator 

- 

- 

- 

IPA (5) 

KD 

Indikator 

- 

 

IPS (6) 

KD 3.3 

Indikator 
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jaring-jaring tema masih acak, maka tugas guru berikutnya adalah mengurutkan 

indikator sesuai urutan mata pelajaran yang akan diajarkan dalam satu tema. Urutan 

mata pelajaran dari satu tema ke tema lainnya bisa tidak sama, hal ini bergantung 

pada rancangan atau alur pembelajaran yang dibuat guru. Urutan indikator disebut 

juga alur indikator dapat dibuat dalam tabel berikut 

 

Tabel 3.7  Alur Indikator 

No. Mata Pelajaran Indikator masing-masing 
mapel 

 

Indikator masing-
masing mapel yang 
terjaring dalam tema  

1. Pendidikan Agama 1 
2 
3 

 

2. PKn 1 
2 
dst 

 

3. Bahasa Indonesia   
4. Matematika   
5. IPA   
6.  IPS   
7. SBK   
8. PenjasOrkes   

 

 

Berikut ini diberikan contoh jaring tema “Aku dan keluargaku” yang mengkaitkan 8 

mata pelajaran. Bila guru merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, 

guru dapat memecahnya menjadi dua tema. 

 

Bagan 3.2 Contoh Jaringan Tema “Aku dan keluargaku” 
 

Berikut ini diberikan  contoh jaring tema  untuk  kelas II SD/MI yang mengkaitkan 

tiga mata pelajaran saja. 
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TEMA              

AKU DAN 

KELUARGAKU 

BAHASA INDONESIA (1) 

Berbicara 

•  

 

Menyimak 

•  

 

Membaca 

•  

SBK (8) 

Indikator 

MATEMATIKA (3) 

Indikator 

- 

PENJASORKES (7) 

indikator 

 

IPA (2) 

Indikator 

- 

 

IPS (4) 

Indikator 

- 

PKN (5) 

Indikator 

•  
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    Bagan 3.3 Contoh jaring tema kelas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penyusunan Silabus  

Pada langkah keempat ini guru harus menyusun silabus berdasarkan jaring-jaring 

tema yang telah direncanakan. Hasil dari silabus yang disusun tersebut dapat 

dikembangkan menjadi RPP. Pada panduan penyusunann KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 

komponen dari silabus meliputi: identitas mata pelajaran atau tema, SK, KD, 

materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Penyusunan silabus dapat 

menggunakan dua format  dengan contoh seperti berikut.   

 

Contoh silabus kelas 2 

       Nama sekolah :  ………………………………….. 

Mata pelajaran: 1. Bahasa Indonesia. 

    2.  PKn 

  3. Matematika. 

   Tema  : Kegiatan sehari-hari 

   Kelas/semester: II/1 

 
BAHASA INDONESIA 

KD 3.1 

Indikator 

- Membaca lancar isi teks pendek 10 sampai 

15 kalimat 

 
TEMA 

Kegiatan sehari-hari 

 

MATEMATIKA 

   KD 2.1 

Indikator 

Membaca waktu yang ditunjukkan 

oleh jarum jam 

 
KEWARGANEGARAAN 

KD 1.2 
Indikator 
- menuliskan contoh kegiatan 

berbagi dan tolong menolong di 
rumah dan di sekolah. 
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   Alokasi waktu : 8 × 35 menit 

          I. Standar Kompetensi 

      Bahasa Indonesia. Berbicara 

      2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan melalui 

kegiatan bertanya, bercerita, dan deklamasi. 

      PKn 

           1. Membiasakan hidup bergotong royong. 

      Matematika. Geometri dan pengukuran. 

        3. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan 

masalah. 

       II. Kompetensi Dasar 

     3.1. Menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) yang dibaca dengan 

membaca lancar (Bahasa Indonesia). 

1.2.  Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah 

dan di sekolah  (PKn) 

    2.1. Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam (Matematika). 

    III. Materi pembelajaran 

1. Membaca lancar dan menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat). 

2. Hidup rukun dan tolong menolong. 

3. Pengukuran waktu dengan satuan jam. 

  IV. Kegiatan Pembelajaran 

1. Membaca teks pendek (10-15 kalimat) yang berisi kegiatan sehari-hari dari 

seorang anak (yang hidup rukun dan tolong menolong) dengan urutan waktu 

tertentu. 

2. Menyimpulkan isi teks pendek dengan kalimat sendiri. 

3. Membahas pengertian hidup rukun dan manfaat tolong menolong dalam suatu 

keluarga di rumah dan antar teman di sekolah. 

4. Mendata kegiatan peserta didik sehari-hari yang berkaitan dengan adanya 

hubungan tolong menolong baik di rumah maupun di sekolah. 
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5. Mengenal pengukuran waktu dengan satuan jam dari kegiatan sehari-hari 

seorang anak mulai bangun tidur sampai tidur kembali dengan menggunakan 

model jam. 

6. Mengenal cara menuliskan waktu yang ditunjukan  jarum jam (satuan jam). 

7. Mengisi Lembar Tugas (LT) yang berisi kegiatan anak sehari-hari sesuai 

jarum jam. 

    V.  Indikator pencapaian kompetensi 

1. Membaca lancar isi teks pendek 10 sampai 15 kalimat. 

2. Menuliskan isi teks pendek dengan kalimat sendiri. 

3. Menuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan 

tolong-menolong di rumah dan sekolah. 

4. Membaca waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. 

5. Menulis waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. 

   VI.  Penilaian 

1. Unjuk kerja peserta didik saat membaca isi teks pendek. 

2. Hasil kerja peserta didik dalam bentuk tulisan simpulan isi teks dengan kalimat 

sendiri (tugas 1). 

3. Hasil kerja dalam bentuk tulisan mengenai kegiatan sehari-hari peserta didik 

yang berkaitan dengan tolong menolong di rumah dan sekolah (tugas 2). 

4. Unjuk kerja siswa saat membaca dan menulis waktu yang ditunjukkan jarum 

jam. 

5. Tes tertulis. 

  VII. Alat dan sumber belajar 

1. Buku teks bahasa Indonesia. 

2. Buku teks matematika. 

3. Buku teks kewarganegaraan. 

4. Model jam. 

5. Teks pendek antara 10 sampai dengan 15 kalimat. 

6. Lembar tugas. 
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Tabel 3.9 Contoh Format Silabus ke 2 

SILABUS TEMATIK KELAS ... 

Tema: ... 

STAND
AR 

KOMPE
TENSI 

KOMPE
TENSI 
DASAR 

MATERI 
PEMBELAJ

ARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJAR

AN 

INDIKATOR 
PENCAPAI

AN 
KOMPETE

NSI 

PENILAI 
AN 

ALOKA
SI  

WAK 
TU 

SUMBE
R 

BELAJA
R 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

 

 

5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP ) 

Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru perlu menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari 

pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. 

Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi:  

1. Identitas mata pelajaran yang meliputi: 

a. tema  

b. nama mata pelajaran. 

c. kelas/semester. 

d. alokasi waktu. 

2. Kompetensi yang akan dicapai peserta didik 

a. Standar Kompetensi (SK) 

      SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang 

diharapkan   dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata 

pelajaran (SK ada pada struktur kurikulum). 

 

b. Kompetensi Dasar 
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KD adalah sejumlah kemampuan yang   harus dikuasai peserta didik  dalam 

mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian 

kompetensi dalam suatu pelajaran  (KD ada pada struktur kurikulum). 

c. Indikator pencapaian kompetensi. 

Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan 

atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Catatan 

 Indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan indikator pada silabus dan 

disusun atau direncanakan sendiri oleh guru. 

d. Kompetensi prasyarat yang harus sudah dikuasai peserta didik (bila perlu). 

Merupakan kompetensi yang sudah harus dikuasai oleh peserta didik untuk 

mencapai kompetensi berikutnya. 

3. Tujuan pembelajaran 

      Tujuan   pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD. 

4. Materi ajar  

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai rumusan indikator pencapaian 

kompetensi.  

5. Metode  pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD atau seperangkat 

indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi peserta didik , serta karakteristik dari setiap indikator 

dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan 

pembelajaran tematik  digunakan untuk peserta didik kelas I sampai kelas III 

SD/MI.  

6. Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran ini mencakup sebagai berikut. 

a. Pendahuluan  

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk  membangkitkan motivasi   dan 
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memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

proses pembelajaran.  

b. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian, 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta 

didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

c. Penutup  

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakiri aktifitas pembelajaran  

yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian 

dan refleksi, umpan balik dan  tindak lanjut. 

7. Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian.   

8. Alat dan sumber belajar 

Alat yang dimaksud di sini adalah media yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran dalam mencapai KD. Sedangkan sumber bahan dapat berupa 

bahan teks dan bahan penunjang lain, misal jurnal, koran, buku terbitan 

berkala. Penentuan  sumber belajar didasarkan pada SK, KD, materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 

 

Berikut ini diberikan contoh RPP tematik untuk kelas II semester 1  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama sekolah : ……………………………….. 

Mata pelajaran : 1. Bahasa Indonesia. 

  2 PKn 

  3. Matematika. 

Tema  : Kegiatan sehari-hari. 

Kelas/semester : II/1. 

Alokasi waktu : 10 × 35 menit ( 2 kali pertemuan). 
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       I. Standar Kompetensi    

• Bahasa Indonesia. Berbicara. 

o Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan 

melalui kegiatan bertanya, bercerita, dan deklamasi. 

• PKn : Membiasakan hidup bergotong royong. 

• Matematika:  Geometri dan pengukuran. 

     2. Menggunakan pengukuran waktu, panjang dan berat dalam pemecahan 

masalah. 

   II. Kompetensi Dasar 

1.1. Menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat) yang dibaca dengan membaca 

lancar (Bahasa Indonesia). 

1.2. Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong-menolong di rumah dan 

di sekolah ( PKn). 

2.1. Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam (Matematika). 

  III.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Membaca lancar isi teks pendek 10 sampai 15 kalimat. 

2. Menuliskan isi teks pendek dengan kalimat sendiri. 

3. Menuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan hubungan  

tolong-menolong di rumah dan sekolah. 

4. Membaca waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. 

5. Menulis waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam. 

  IV.Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat membaca lancar teks pendek yang berisi 10 sampai 

dengan 15 kalimat dengan lafal dan intonasi yang benar. 

2. Peserta didik dapat menuliskan isi teks pendek dengan kalimat sendiri. 

3. Peserta didik dapat menuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan 

dengan hubungan tolong-menolong di rumah. 

4. Peserta didik dapat menuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan 

dengan hubungan tolong-menolong di sekolah. 
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5. Peserta didik dapat membaca waktu yang ditunjukkan jarum jam yang 

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. 

6. Peserta didik dapat menuliskan waktu yang ditunjukkan jarum jam yang 

berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. 

   V.  Materi  Ajar  

1. Membaca lancar dan menyimpulkan isi teks pendek (10-15 kalimat). 

2. Hidup rukun dan tolong-menolong. 

3. Pengukuran waktu dengan satuan jam. 

 VI. Metode Pembelajaran : 

        Ceramah, pemberian tugas, tanya jawab, praktek 

 VII. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan-1   

1. Pembukaan 

a. Bersama-sama menyanyikan lagu “Bangun Tidur”. 

b. Pemberian motivasi dengan tanya jawab. 

 Contoh. 

“Baiklah anak-anak, kita baru selesai menyanyikan lagu bangun tidur. 

Pukul berapa kamu bangun pagi?” 

c. Guru memberi pujian bila jawaban peserta didik benar dan memberikan 

semangat atau  nasehat bila peserta didik menjawab salah atau anak 

bangun kesiangan. 

d. Guru menanyakan “Setelah selesai mandi apa yang kalian lakukan pada 

nyanyian  itu?” dan seterusnya. Guru menyampaikan  tema pembelajaran 

hari itu yaitu kegiatan sehari-hari. “Apa kegiatanmu sehari-hari?” Dst. 

2. Inti (EEK) 

a. Guru membagikan teks pendek untuk semua peserta didik. 

b. Secara bergiliran beberapa peserta didik membaca teks pendek yang 

berjudul “Kegiatan sehari-hari” (ada pada lampiran). Peserta didik yang 

lain mendengarkan dan menyimak isi teks. Guru membetulkan lafal dan 

intonasi dari bacaan  peserta didik yang kurang tepat. 
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c. Guru mengulang membaca dan menjelaskan isi teks yang berhubungan 

dengan waktu, hidup rukun saling membantu di rumah dan sekolah. 

Dengan menggunakan peraga jam peserta didik diajak memutar jarum 

jam untuk menunjukkan waktu yang telah ditentukan.   

d. Peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks. 

e. Peserta didik dengan bimbingan guru menuliskan kesimpulan isi teks 

pendek dengan kalimat sendiri. Hasilnya ditempelkan pada papan tempel 

yang telah disediakan (tugas 1). 

f. Peserta didik bersama guru membahas tentang pengertian hidup rukun 

dan manfaat tolong-menolong dalam keluarga dan antar teman di 

sekolah. Bahasan ini merupakan perluasan isi dari teks pendek yang telah 

dibaca dan disimpulkan. 

g. Peserta didik diberi tugas untuk menuliskan kegiatannya sehari-hari yang 

berkaitan dengan adanya hubungan tolong-menolong baik di rumah 

maupun di sekolah (tugas 2). Hasilnya ditempelkan pada papan tempel. 

h. Guru memilih hasil tugas 1 dan tugas 2 (yang baik dan dapat digunakan 

sebagai contoh) dari beberapa peserta didik untuk dibaca dan 

disempurnakan. Contoh yang disempurnakan ditulis dalam chart untuk 

kegiatan pada pertemuan ke 2. Sedangkan hasil tugas yang masih 

kurang, diberikan bimbingan untuk penyempurnaan. 

2. Penutup 

a. Guru menegaskan kembali manfaat hidup rukun, saling tolong-menolong 

baik di rumah maupun di sekolah dan waktu yang ditunjukan jarum jam. 

b. Guru memberikan tugas rumah untuk mencari bacaan yang berisi hidup 

rukun dan tolong-menolong. 

 

Pertemuan-2 

1. Pembukaan 

a. Guru mengingatkan tema kegiatan sehari-hari yang telah dilaksanakan 

pada pertemuan ke-1. 

b. Dengan menggunakan metode tanya jawab guru mengingatkan kembali 

manfaat hidup rukun, saling menolong baik di rumah maupun di sekolah. 

c. Guru mengumpulkan PR peserta didik yaitu mencari bacaan yang berisi 

hidup rukun dan tolong-menolong. 
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2. Inti. 

a. Guru memasang chart yang berisi kegiatan sehari-hari seorang anak 

lengkap dengan waktu pelaksanaan kegiatan (diambilkan dari contoh 

hasil tugas 2) dan membahasnya bersama peserta didik. 

b. Dengan metode tanya jawab guru menekankan tentang bahasan kegiatan 

peserta didik sehari-hari berkaitan dengan waktu yang menggunakan 

model jam. 

c. Guru menjelaskan cara menulis dan membaca waktu yang ditunjukkan 

oleh jarum jam. 

d. Peserta didik mengerjakan lembar tugas (LT) yang berisi kegiatan sehari-

hari seorang anak sesuai jarum jam. 

e. Guru beserta peserta didik membahas LT  

3. Penutup 

a. Guru menegaskan kembali cara membaca dan menuliskan  jarum jam 

yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seorang anak. 

b. Guru memberikan PR (pekerjaan rumah) yang berkaitan dengan waktu 

dan manfaat hidup rukun, tolong-menolong dalam keseharian anak 

(diambil dari buku paket peserta didik). 

VIII. Penilaian. 

a. Unjuk kerja peserta didik saat membaca teks pendek. 

Contoh format penilaian  bahasa Indonesia yang digunakan sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.10 Format penilaian unjuk kerja membaca teks pendek 

No Nama 
Peserta 

didik 

Aspek yang dinilai 

Kriteria 
penilaian 

Kebenar
an 
memba 
ca  

Kelancar 
an 
membaca 

Intonasi   Lafal   
Nilai 
yang 
dicapai 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

. 

. 

 

Dika 

 

20 

 

15 

 

20 

 

15 

 

70 

• Nilai  tiap 
aspek 0 
sampai 25 

• Nilai 
maksimum 
100 

•  Nilai 
minimal 0 

  

Contoh. 

Nilai Dika: 70 

 

 

b. Unjuk kerja peserta didik untuk mapel matematika saat membaca dan 

menulis waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam, dan menempatkan 

jarum jam bila waktu telah ditentukan. 

 

                       Tabel 3.11 Contoh format penilaian yang digunakan. 

No. Nama 
Peserta 
didik 

Aspek yang dinilai 

Kriteria penilaian 

Lancar 
memba
ca dan 
benar 
(1) 

Lancar 
menulis 
dan 
benar 
(2) 

Penemp
atan 
jarum 
jam 
benar 
 (3) 
 

Nilai 
yang 
dicap
ai 
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1. 

2. 

3. 

4. 

. 

 

Dita 

 

30 

 

30 

 

20 

 

80 

• Nilai untuk aspek 1 
dan 2 masimg-masing 
30 

• Nilai untuk aspek ke 3 
adalah 40 

• Nilai maksimum 100 
• Nilai minimal 0 
  

Contoh.  

Nilai Dita: 80 

 

c. Hasil karya peserta didik dalam bentuk tulisan simpulan isi teks 

dengan  kalimat sendiri (dari tugas 1). Berikut contoh format 

penilaian yang digunakan.  

 

Tabel 3.12 Format penilaian  

hasil karya peserta didik menulis kesimpulan isi teks pendek 

No. Nama 
Pesert
a didik 

Aspek yang dinilai 
Kriteria 

penilaian Tulisan 
terbaca 

Tulisan 
bagus 

Kalimat 
runtut 

Kesim 
pulan 
benar 

Nilai 
yang 
dicapai 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Dhiar 

 

20 

 

20 

 

15 

 

15 

 

70 

• Nilai  tiap 
aspek 0 
sampai 25 

• Nilai 
maksimum 
100 

•  Nilai 
minimal 0 

 

Contoh. 

Nilai Dhiar: 70 

 

 

d. Hasil karya peserta didik untuk mapel PKn dalam bentuk tulisan 

mengenai kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan saling tolong-

menolong di rumah dan sekolah (merupakan tugas 2).  
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               Tabel 3.13 Contoh format penilaian yang digunakan. 

No. 
Nama 
Pesert
a didik 

Aspek yang dinilai Kriteria 

penilaian 
Tulis
an 
terba
ca 

Tulisan 
bagus 

Kegiat
an 
bagus 

Kegiata
n 
realistis 

Kegiat
an 
runtut 

Nilai 
yang 
dicapai 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

. 

. 

 

Dinda 

 

20 

 

20 

 

15 

 

15 

 

10 

 

80 

• Nilai  tiap 
aspek 0 
sampai 20 

• Nilai 
maksimum 
100 

• Nilai 
minimal 0 

Contoh.Nilai 

Dinda: 80 

 

e. Tes tertulis dalam bentuk Lembar tugas 

Tabel 3.14 Contoh format penilaian yang digunakan 

No. 
Nama 
Peserta 
didik 

Aspek yang dinilai 

Kriteria penskoran Jawab
an 
benar 

Soal 
yang 
tidak 
dijawab 

Nomor 
soal yang 
dijawab 
salah 

Nilai 
yang 
dicapai 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Keisha 

 

7 

 

- 

 

6, 7, 8 

 

70 

• Ada 10 soal  
• Nilai setiap soal 10 
• Nilai terendah 0 
• Nilai tertinggi 100 
Contoh. 

Nilai Keisha: 7 × 10 = 
70 

 

VII. Alat dan sumber Belajar 

1. Buku teks bahasa Indonesia. 

2. Buku teks matematika. 
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3. Buku teks kewarganegaraan. 

4. Model jam.  

5. Teks pendek antara 10 sampai dengan 15 kalimat., 

6.  Lembar tugas (LT) 

 Lampiran 1 RPP 

 

 

LEMBAR BACAAN 

           Bacalah dengan lafal dan intonasi yang b enar! 

KEGIATAN SEHARI-HARI 

Dinda bangun tidur pagi pukul 05.00. 

Setiap pagi Dinda menolong ibu merapikan tempat tidur. 

Dinda membantu menyiapkan makan pagi. 

Pukul 06.00 Dinda mandi dan tidak lupa menggosok gigi. 

Dinda memakai pakaian sendiri. 

Di meja makan, makanan sudah tersedia. 

Dinda makan pagi bersama ayah dan ibu. 

Sekarang Dinda siap ke sekolah diantar ayah. 

Sekolah dimulai pada pukul 07.00. 

Bila istirahat, Dinda dan temannya saling membagi bekalnya. 

Mereka sangat akrab dan saling membantu. 

A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada  bukumu! 

Pukul berapa Dinda bangun pagi? 

Siapa yang setiap pagi menolong ibu? 

Apa yang dilakukan Dinda untuk menolong ibu? 

Siapa yang mengantar Dinda ke sekolah? 

Pukul berapa sekolah dimulai? 

B. Kamu tentu telah membaca teks “Kegiatan Sehari-h ari” di atas. 

Ceritakan kembali teks di atas dengan kata-katamu sendiri dan 

 tuliskan di    bukumu! 
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Lampiran 2  RPP 

 

LEMBAR TUGAS 

             Nama   : …………………………. 

             Kelas/semester : II/1 

             Alokasi waktu : 20 menit 

            Tuliskan waktu yang ditunjukkan oleh ja rum jam di bawah ini! 

 

 

 

 

         1) Pukul …….. WIB          2) Pukul …… WIB       3) Pukul …… WIB 

          Dinda bangun pagi.      Dinda istirahat sekolah.        Dinda pulang sekolah. 

 

 

 

 

  4) Pukul …… WIB    5) Pukul ……. WIB 

Dinda belajar malam.      Dinda tidur malam. 

               Gambar jarum jam yang menunjukkan wa ktu di bawah ini! 

 

 

     

 

         1) Pukul 12.00  WIB           2) Pukul 13.00 WIB       3) Pukul 14.00 WIB 

     Dinda makan siang.           Dinda mencuci piring.             Dinda istirahat. 

 

 

  

 

          4) Pukul 16.00 WIB            5) Pukul 17.00 WIB 

 Dinda menyapu  halaman.               Dinda bermain bersama teman. 

 

Contoh jadwal pembelajaran tematik  

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 
10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 

10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 

10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 

10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 

10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 
10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 

10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 
10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 
5 

11 
10 

8 

7 

1 
12 

3 9 

6 

2 

4 

5 

11 
10 

8 

7 
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Dengan mengacu pada RPP  alokasi waktu 10 jam pelajaran (dalam 2 kali 

pertemuan) untuk pembelajaran tematik dengan 3 mapel yaitu bahasa Indonesia, 

matematika dan kewarganegaraan, maka guru sudah harus dapat menentukan 2 

hari pelaksanaan untuk 3 mapel tersebut. Guru mengusahakan agar 3 mapel 

tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu yang berdekatan yaitu hari Rabu dan 

Kamis. Hari-hari yang lain tentu telah dialokasikan untuk tema-tema yang lain atau 

untuk pembelajaran mapel-mapel yang tidak dapat dipadukan atau untuk 

memberikan/membina keterampilan untuk materi-materi yang belum memenuhi 

standar nilai yang telah ditetapkan. Alternatif lain dari jadwal tersebut di atas 

adalah sebagai berikut.  

 

Waktu Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

07.00 –

07.35 
Matematika 

Bhs. 

Indo 
Tematik 
Tema 
Kegiatan 
Sehari-
hari 

Tematik 

Tema 

Kegiatan 

Sehari-

hari 

Penjaskes IPA 

07.35-

08.10 
Matematika 

Bhs. 

Indo 
Penjaskes IPA 

08.10-

08.45 
Matematika 

Bhs. 

Indo 
KTK KTK 

08.45-

09.00 Istirahat (lamanya waktu istirahat fleksibel) 

09.00-

09.35 
Bhs. Indo IPS Tematik 

Tema 
Kegiatan 
Sehari-
hari 

Tematik 

Tema 

Kegiatan 

Sehari-

hari 

Agama 
Muatan 

Lokal 

09.35-

10.10 
Bhs. Indo IPS Agama 

Muatan 

Lokal 
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C. Evaluasi  Kegiatan Belajar   2 

 

Setelah  mempelajari uraian pada kegiatan belajar 2,  jawablah pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini 

1. Jelaskan bagaimana cara menentukan tema! 

2. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring tema? 

3. Apa yang dimaksud dengan alur indikator? Beri contoh! 

4. Urutkan langkah-langkah untuk merencanakan pembelajaran tematik 
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IV. KEGIATAN BELAJAR (KB-3) 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

A. Kompetensi dan Indikator  

1. Kompetensi  

Mensimulasikan pembelajaran tematik yang bernuansa PAKEM 

2. Indikator  

a. Mendeskripsikan beberapa teknik pembelajaran tematik 

b. Menentukan media pembelajaran yang efektif 

c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran tematik 

 

B. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

1. Model Pembelajaran  

Seels & Richey (1994) mendefinisikan model sebagai abstraksi sesuatu 

yang digunakan untuk membantu memahami suatu obyek atau peristiwa yang 

tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung. Model juga menjadi sarana 

untuk menterjemahkan teori ke dalam praktek. Menurut Murdick dan Ross 

(1982) model adalah pencerminan, penggambaran suatu kenyataan atau 

sesuatu yang direncanakan. Model digunakan untuk hal berikut: (1) 

menentukan atau menggambarkan sesuatu, misalnya pembelajaran, (2) 

membantu dalam menganalisis pembelajaran, (3) menentukan, menjelaskan, 

menggambarkan hubungan dan kegiatan pembelajaran, dan (4) 

memvisualisasikan suatu kondisi atau keadaan untuk menghasilkan suatu 

prediksi hasil pembelajaran.  

Sedangkan Arends (1997:7) mengatakan bahwa model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di 

dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Joyce (1992:4) “Each model guides us as we design 

instruction to help students achieve various objectives”. Artinya bahwa setiap 

model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 

Arends (2001) memilih istilah model pembelajaran berdasarkan dua 

alasan penting yakni (1) model mempunyai makna yang lebih luas daripada 
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strategi, metode ataupun prosedur, (2)  model dapat berfungsi sebagai sarana 

komunikasi yang penting dan diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

pembelajaran, sintaksisnya dan sifat lingkungan belajarnya. Model 

pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, 

metode maupun prosedur, yakni (1) rasional teoritik logis yang disusun oleh 

pencipta atau pengembangnya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan 

bagaimana peserta didik belajar; (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan 

agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan 

belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai  

Model yang akan disajikan pada modul ini adalah model pembelajaran 

yang bernuansa PAKEM. Istilah pendekatan PAKEM yang dipopulerkan oleh 

Direktorat Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan Nasional dalam rangka 

meningkatkan kualitas guru di Sekolah Dasar, merupakan akronim (singkatan) 

dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.  

Pembelajaran aktif  menunjuk pada prakarsa siswa dalam berperan untuk 

melakukan serangkaian kegiatan yang diciptakan oleh guru mulai dari awal 

hingga berakhirnya pelajaran. Di samping itu aktivitas belajar menuntut adanya 

usaha yang penuh kehati-hatian, telitian dan ketekunan. Usaha ini akan 

terwujud apabila siswa mau aktif secara bertanggung-jawab demi 

keberhasilannya.  

Pembelajaran kreatif  menunjuk pada kreativitas dan inovasi berpikir 

yang diupayakan siswa dalam menyatu-kaitkan perolehannya selama belajar 

menjadi sesuatu yang berarti. Misal, siswa memperoleh pengetahuan tentang 

sepatu dan roda, kemudian disatu-kaitkan secara kreatif menjadi sepatu roda. 

Hal ini dapat dikategorikan sebagai model pembelajaran yang menurut Ausubel 

diistilahkan dengan belajar bermakna (meaningfull learning).  

Pembelajaran efektif  menunjuk pada kualitas hasil yang telah 

diupayakan oleh siswa dalam belajarnya. Efektivitas akan hasil belajar di sini 

amat dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya kadar keaktifan dan kreativitas siswa 

selama belajar di sekolah dan tindak-lanjutnya di luar sekolah. Di samping itu 

juga dipengaruhi oleh kualitas bahan pelajaran yang menjadi masukannya.  

Pembelajaran yang menyenangkan menunjuk pada kondisi yang dapat 

diciptakan oleh guru selama penyajian bahan pelajaran. Kondisi ini amat 
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berpengaruh terhadap kadar keaktifan, kreativitas dan inovatif siswa dalam 

belajar yang pada gilirannya akan dapat membuahkan hasil belajar yang 

berkualitas. Seberapa menyenangkannya suatu kondisi belajar (kondisi yang 

kondusif) amat tergantung pada guru dalam memilih sekaligus menetapkan 

strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan 

belajar. Pada strategi yang telah ditetapkan akan nampak serangkaian metode 

dan media yang dapat dipergunakan untuk menyajikan bahan pelajaran kepada 

siswa. Strategi, metode dan media yang telah ditetapkan akan memcerminkan 

suatu pendekatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. 

Dalam melaksanakan PAIKEM hal-hal yang harus diperhatikan antara lain 

sebagai berikut 

• Memahami sifat yang dimiliki siswa 

 Pada dasarnya anak memiliki sifat ingin tahu dan berimajinasi. Anak desa, 

anak kota, anak orang kaya, anak orang miskin, anak orang Indonesia, atau 

anak bukan Indonesia, selama mereka normal terlahir memiliki kedua sifat 

itu. Kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi perkembangan 

sikap/berfikir kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu 

lahan yang harus kita olah sehingga subur bagi perkembangan sifat 

tersebut. Suasana pembelajaran yang ditunjukkan dengan guru memuji anak 

karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan yang menantang, dan 

guru yang mendorong anak untuk melakukan percobaan. 

 

• Mengenal siswa secara perorangan  

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memilki 

kemampuan yang berbeda. Dalam pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan perbedaan individu perlu diperhatikan dan harus tercermin 

dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak perlu 

mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan 

kecepatan belajarnya. Siswa yang memilki kemampuan lebih dapat 

dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah (tutor sebaya). 

Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila 

mendapat kesulitan sehingga anak tersebut belajar secara optimal. 

 

• Mengenal perilaku siswa dalam pengorganisasian bela jar 
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Sebagai makhluk sosial, anak kecil secara alami bermain berpasangan 

atau berkelompok. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorgansasian 

belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, anak dapat 

bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, 

anak akan menyelasaikan tugas dengan baik bila mereka duduk 

berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi 

dan bertukar pikiran. Namun demikian, anak perlu juga menyelesaikan 

tugas secara perorangan agar bakat individunya berkembang. 

• Mengembangkan kemampuan berfikir kritis, kreatif, d an kemampuan 

memecahkan masalah 

Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan masalah. Hal tersebut 

memerlukan kemampuan berfikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis 

masalah; dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Kedua 

jenis berfikir tersebut, kritis dan kreatif, berasal dari ingin tahu dan imajinasi 

yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu tugas guru 

adalah mengembangkannya, antara lain dengan pertanyaan yang dimulai 

dari kata-kata ”apa yang terjadi jika ....” lebih baik dari pada yang dimulai  

dengan kata-kata ”apa, berapa, kapan”, yang umumnya tertutup hanya ada 

satu jawaban yang benar.  

• Mengembangkan ruang kelas  sebagai lingkungan belaj ar yang menarik 

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam 

PAKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan diharapkan 

memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi 

siswa lain. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, 

berpasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, 

diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas 

yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan  

baik, dapat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran karena dapat 

dijadikan rujukan ketika membahas suatu masalah. 

 

• Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang sangat 

kaya untuk bahan belajar siswa. Lingkungan dapat berperan sebagai 

media belajar, tetapi juga sebagai obyek kajian (sumber belajar). 
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Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa 

merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan 

tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke 

ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan 

dapat mengembangkan sejumlah ketrampilan seperti mengamati (dengan 

seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, 

mengklarifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram. 

Terdapat empat prinsip dalam Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan yaitu: 

• Mengalami 

Dalam hal ini peserta didik mengalami secara langsung dengan 

memanfaatkan banyak indera, yaitu dengan melakukan: pengamatan, 

percobaan, penyelidikan, wawancara. Jadi peserta didik belajar banyak 

melalui berbuat. 

• Interaksi 

Dalam hal ini interaksi antara peserta didik itu sendiri, maupun dengan 

guru, baik melalui diskusi, tanya jawab, atau bermain peran harus selalu 

terjaga, karena dengan interaksi tersebut pembelajaran menjadi lebih 

hidup dan menarik. 

• Komunikasi 

Dalam pembelajaran komunikasi perlu diupayakan, karena komunikasi 

adalah cara kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Interaksi tidak 

cukup jika tidak terjadi komunikasi, bahkan interaksi menjadi lebih 

bermakna jika interaksi itu dikomunikasikan. 

• Refleksi 

Refleksi merupakan hal penting lainnya agar pembelajaran bermakna. 

Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memungkinkan 

terjadinya refleksi dari peserta didik ketika mereka mempelajari sesuatu. 

Refleksi artinya agar peserta didik memikirkan kembali apa yang 

diperbuat atau dipikirkan. Dengan refleksi kita dapat menilai efektif atau 

tidaknya pembelajaran. Refleksi guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

hendaknya menyeluruh, jangan sampai pembelajaran menyenangkan, 
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namun tingkat subtansi materinya masih rendah atau belum tercapai 

sesuai yang kita harapkan.   

 

Dalam membuat RPP, model merupakan rujukan untuk menyusun 

RPP. Model  lebih memperhatikan pada kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengaktifkan siswa, 

salah satunya yakni Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif). 

Pembelajaran kooperatif dipilih karena merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan individu dalam hubungan 

interpersonal. Pendekatan ini merupakan pembelajaran dalam kelompok-

kelompok kecil dimana siswa belajar dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

seoptimal mungkin. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab baik 

bagi dirinya maupun kelompoknya sehingga dalam diri siswa tumbuh dan 

berkembang sikap saling ketergantungan secara positif. Hal ini mendorong 

siswa untuk belajar bertanggung jawab secara sungguh-sungguh agar tujuan 

dapat terwujud. Pembelajaran kooperatif ini dikembangkan berdasarkan teori 

belajar kognitif-konstruktivis. Salah satu teori Vygotsky, yaitu tentang 

penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran.  Vygotsky yakin 

bahwa fungsi mental yang lebih tinggi akan muncul dalam percakapan atau 

kerjasama antar individu. 

Cooperative learning dikenal juga dengan istilah pembelajaran gotong 

royong (Anita Lie:2002). Artinya siswa dalam mempelajari suatu materi 

dikondisikan dengan belajar bersama untuk mencapai tujuan seoptimal 

mungkin. Pada prinsipnya teknik pembelajaran kooperatif ini adalah belajar 

bersama dengan teman lain yang masing-masing anggota kelompok saling 

ketergantungan dalam arti positif untuk saling bertanggung jawab terhadap 

tugasnya dan tidak hanya belajar sendiri tanpa berdialog dengan teman 

lainnya. 

Pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa: (1) belajar akademik; 

(2) penerimaan terhadap keragaman; (3) pengembangan keterampilan sosial. 

Keuntungan pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Pembelajaran aktif,  

pembelajaran kooperatif mengharuskan setiap siswa aktif berinteraksi satu 

sama lain; (2) Keterampilan sosial,  siswa belajar berinteraksi dengan siswa 

lain, mengembangkan keterampilan interpersonal, komunikasi, 

kepemimpinan, berkompromi dan berkolaborasi; (3) Saling ketergantungan, 
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ketergantungan positif dan kepercayaan kelompok dikembangkan dengan 

adanya interaksi siswa untuk mencapai tujuan yang sama; (4) Akuntabilitas 

individu, apabila kelompok mencapai keberhasilan dan sukses itu adalah 

akibat dari input dari setiap individu yang ada dalam kelompok.  Setiap siswa 

belajar untuk mendapatkan pengakuan dari apa yang mereka lakukan.  Pada 

model pembelajaran kooperatif ini selalu digunakan suatu mekanisme untuk 

menguji siswa secara individu maupun secara kelompok.  

Selain cooperatif learning juga dapat digunakan beberapa teknik 

pembelajaran aktif (active learning) yang bisa menciptakan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Dalam pembahasan 

kali ini, beberapa teknik pembelajaran aktif yang diadaptasikan dalam 

pembelajaran tematik kelas awal ini adalah teknik  mencari pasangan, picture 

and picture, modelling dan jigsaw. 

 

a. Teknik Mencari Pasangan (Make a macth)  

Pada teknik ini yang perlu dipersiapkan adalah kartu-kartu yang 

berpasangan, misal gambar yang berpasangan dengan tulisan; soal 

dengan jawaban. Prosedurnya adalah sebagai berikut:  

1) membagi kartu secara acak pada siswa;  

2) masing-masing siswa mendapat satu kartu;   

3) siswa mencari pasangan kartunya;  

4) kedua siswa berdiskusi membahas kartu tersebut;  

5) mempresentasikan isi kartu; 

6) siswa lain menanggapi dan guru memberikan klarifikasi; 

7) membuat kesimpulan.  

Pada pembelajaran tematik teknik berpasangan ini dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi sekaligus mendeskripsikan sesuatu. 

 

b. Teknik Picture and Picture 

Pada teknik ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1) membagi gambar/kartu yang merupakan satu prosedur atau urutan;  

2) siswa mengurutkan gambar dengan alasan yang logis; 

3) masing-masing siswa menceritakan gambar tersebut;  

4) siswa lain menanggapi; 

5) guru memberikan klarifikasi dan menanamkan konsep; 
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6) membuat kesimpulan bersama-sama. 

Teknik ini bermanfaat mengajarkan kepada siswa mengenai hubungan yang 

logis antar gambar. 

 

c. Teknik Modelling   

Teknik ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:   

1) cari topik yang menuntut siswa mempraktekkan suatu keterampilan 

yang baru diterangkan;  

2) bagi siswa dalam kelompok kecil beranggotakan 3-4 orang; 

3) siswa diberi tugas membuat skenario kerja dari materi yang telah 

diterangkan; 

4) siswa membagi tugas dengan anggota kelompoknya;  

5) memperagakan skenario kerja;  

6) tanggapan kelompok lain dan klarifikasi guru;  

7) membuat kesimpulan bersama-sama. 

 

d. Teknik Jigsaw 

Prosedur kegiatan pada teknik jigsaw ini menggunakan 3 tahapan 

yakni tahap awal; tahap ahli dan tahap serangkai.  

1) Tahap awal adalah membentuk kelompok kecil 3-5 siswa. Masing-masing 

siswa diberi tugas yang berbeda.  

2) Tahap ahli, siswa yang mendapat tugas yang sama berkumpul (siswa yang 

mendapat tugas nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, dan seterusnya). 

Pada tahap ini terjadi diskusi untuk memecahkan masalah, antar anggota 

dari beberapa kelompok yang ada. Hasil kesepakatan ditulis untuk 

dilaporkan kepada kelompok masing-masing.  

3) Tahap serangkai, siswa kembali ke kelompok awal. Masing-masing siswa 

secara bergantian melaporkan hasil dari tahap ahli tadi kepada 

kelompoknya. 

4) Pembahasan hasil secara klasikal dipimpin oleh guru sekaligus klarifikasi 

guru untuk mengecek kebenaran jawaban siswa serta memberikan 

tambahan informasi yang dirasakan perlu diketahui siswa.   

 

2. Sumber dan Media Pembelajaran 

a. Sumber dan media pembelajaran 
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Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Menurut AECT 

(1977) sumber belajar adalah semua sumber (data , dan orang) yang dapat 

digunakan oleh pengajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan. Sudjana dan Rivai dalam bukunya Teknologi Pengajaran 

menuliskan bahwa pengertian sumber belajar bisa diartikan secara sempit 

dan secara luas. Pengertian secara sempit dimaksudkan misalnya buku-

buku atau bahan-bahan tercetak lainnya. Sedang secara luas itu tidak lain 

adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar 

mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau 

keseluruhan.  

AECT juga menguraikan bahwa sumber belajar meliputi  pesan, 

orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Komponen-komponen sumber 

belajar yang digunakan di dalam kegiatan belajar mengajar dilihat dari 

keberadaan sumber belajar yang digunakan dapat dibedakan dua cara, 

yaitu: 

• Sumber belajar yang sengaja direncanakan (by design), yaitu semua 

sumber yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen 

sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar terarah dan 

bersifat formal; 

• Sumber belajar karena dimanfaatkan (by utilization) yaitu sumber 

belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan 

pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan digunakan 

untuk keperluan belajar. 

AECT (Association of Education Communication Technology) melalui 

karyanya The Definition of Educational Technology (1977) mengklasifikasikan 

sumber belajar menjadi enam macam, sebagai berikut: 

• Pesan  (message) yaitu informasi yang harus diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk ide atau gagasan, fakta, pengertian, dan data. 

Termasuk dalam kelompok pesan adalah semua bidang studi/mata 

pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Contoh sumber belajar 
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yang dirancang untuk jenis ini adalah semua bahan pelajaran yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar.  

• Manusia  (People) yakni orang yang bertindak sebagai penyimpan 

informasi atau menyalurkan informasi. Sangatlah tepat jika dikatakan 

bahwa manusia  adalah sumber dari segala sumber belajar. Hal ini 

mengingat potensi yang dimiliki manusia dapat mewujudkan berbagai 

macam informasi yang dibutuhkan. Dengan pemikirannya manusia dapat 

menciptakan atau menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berbagai metode atau teknik yang tepat untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan dan keterampilan untuk orang lain. Selain dengan daya 

pemikirannya manusia juga memiliki perasaaan yang dapat menimbulkan 

berbagai ekspresi seni, estetika, dan etika yang semuanya dapat 

dijadikan sebagai sumber belajar. Contoh sumber belajar yang dirancang 

untuk jenis ini adalah guru yang memang sengaja dipersiapkan sebagai 

pendidik sekaligus sebagai sumber belajar, konselor, tutor, dan fasilitator. 

Contoh sumber belajar yang tidak dirancang, tetapi dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan proses belajar mengajar misalnya kelompok 

masyarakat tertentu yang memiliki keahlian dalam bidangnya 

umpamanya pedagang, pengusaha, petani, nelayan, dan masih banyak 

lagi manusia yang memiliki kelebihan yang dapat digunakan oleh peserta 

didik sesuai dengan topik belajar yang sedang dipelajari. 

• Bahan  (Materials) yakni perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan kepada peserta didik dengan menggunakan perantara melalui 

alat/ perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Contoh sumber belajar 

yang dirancang untuk bahan (materials) ini adalah transparansi, film, 

slide, kaset tape, buku, majalah dan lain sebagainya. Sedangkan sumber 

belajar yang tidak dirancang, tetapi yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan proses belajar mengajar adalah relief yang terdapat di candi-

candi, arca, peralatan listrik dan lain sebagainya. 

• Peralatan  (Device) yakni sesuatu peralatan yang digunakan untuk 

menyampai-kan pesan yang tersimpan dalam bahan (materials). Contoh 

sumber belajar yang dirancang adalah Overhead Projector (OHP), 

projector slide, televisi, kamera dan lain sebagainya. Sedang sumber 

belajar yang tidak dirancang, tetapi dapat dimanfaatkan adalah mesin, 

generator, mobil. 



51 
 

• Teknik/metode  (Technique) yaitu prosedur atau alur yang dipersiapkan 

dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang 

untuk menyampai-kan pesan. Contoh sumber belajar yang dirancang 

adalah ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, simulasi, belajar 

mandiri. Sedang untuk sumber belajar yang tidak dirancang adalah 

permainan, percakapan biasa, atau spontanitas. 

• Lingkungan  (Setting) yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan 

disampai-kan/ditransmisikan baik lingkungan fisik: (ruang kelas, gedung 

sekolah) maupun nonfisik (suasana belajar). Contoh sumber belajar yang 

direncanakan untuk jenis ini adalah ruangan kelas, perpustakaan, 

laboratorium. Sedang sumber belajar yang tidak direncanakan adalah 

taman, kebun, museum, toko, pasar, terminal, pelabuhan dan lain 

sebagainya. 

 

b. Penentuan media pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar menurut Sudjarwo, ada enam kejadian 

penting yang perlu ada dan perlu diperhatikan, yaitu: 

• Ciptakan dan jaga perhatian. Tanpa adanya perhatian maka proses 

belajar mengajar tidak akan terjadi. Perhatian ini sebaiknya bertingkat, 

mula-mula harus menarik, kemudian tingkat ketertarikan tersebut perlu 

dijaga terus sampai berakhirnya proses belajar. Caranya dengan 

menciptakan rangsangan-rangsangan yang tepat dan memukau, 

kemudian berangsur-angsur rangsangan tersebut perlu disesuaikan 

dengan perkembangan situasi belajar. 

• Tunjukkan keterkaitan pesan yang sedang diajarkan dengan pesan yang 

telah diterima sebelumnya. Menurut Gagne dan Ausubel dalam proses 

belajar penting sekali untuk menyebutkan hal-hal tertentu yang telah 

diketahui sasaran didik yang berkaitan dengan pesan yang sedang 

dijelaskan. 

• Arahkan proses belajar dengan menggunakan bahan-bahan visual, 

audio, verbal, dan kombinasi dari berbagai bahan tersebut karena bahan 

tersebut merupakan bahan yang dapat menyajikan isyarat-isyarat dan 

tekanan bagi berbagai pesan baru. 
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• Ciptakan komunikasi dua arah yang  fair dan seimbang sehingga umpan 

balik dari dan ke sasaran didik dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 

tingkat kesamaan bahasa dan persepsi sasaran didik. 

• Ciptakan dan pelihara kondisi untuk mengingat-ingat, menganalisis, 

meng-inventarisasi, menyimpulkan, menerapkan, dan mengevaluasi 

pesan yang diterima, Dengan cara seperti ini fungsi transfer of learning 

yang sesungguhnya terjadi. 

• Selama dan setelah selesai belajar, sebaiknya dilakukan kegiatan 

evaluasi sesuai dengan tingkat formalitas masing-masing situasi belajar.  

Keenam kejadian tersebut dapat dibentuk oleh sumber belajar yang 

dimanfaatkan, dibuat, dipilih, dan diterapkan secara tepat. 

Bila guru akan melaksanakan pembelajaran tematik de ngan 

menentukan tema terlebih dahulu, maka guru dapat me nentukan garis 

besar tahapan yang akan dilakukan sesuai tema terse but. Garis besar 

tahapan tersebut dapat diwujudkan dalam model pembe lajaran. 

Berdasarkan model-model pembelajaran yang telah kita pelajari serta 

pemahaman tentang berbagai media pembelajaran, maka bisa disusun 

model pembelajaran tematik adalah sebagai berikut  

1) Contoh model pembelajaran tematik teknik make a match (mencari 

pasangan) untuk tema “Hewan“ kelas 2, sebagai bahan untuk 

membuat RPP 

MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK  

TEKNIK MAKE A MATCH  (MENCARI PASANGAN) 

TEMA      : HEWAN  

KELAS    : 2 

Tujuan Pembelajaran  

• Melalui gambar, siswa dapat menyebutkan nama-nama hewan  

• Melalui  gambar, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri fisiknya  

• Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makanannya  

• Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan habitat/lingkungan hidupnya  

• Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan cara berkembang biaknya  

• Melalui pengamatan siswa dapat menirukan suara/gerak geriknya  
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• Siswa dapat menceritakan tentang hewan peliharaan  

• Siswa dapat menyanyikan lagu tentang hewan   

Langkah – langkah Pembelajaran 

1. Mengajak siswa menyanyi lagu “Cicak-cicak di dinding” 

Cicak cicak di dinding 

Diam diam merayap 

Datang seekor nyamuk 

Hap....lalu ditangkap 

2. Bertanya pada siswa tentang hewan peliharaan di rumah; 

3. Bertanya jawab tentang hewan yang bisa dipelihara di rumah dan yang 

tidak;  

4. Membagi kartu secara acak pada semua siswa; 

5. Masing-masing siswa mendapat satu kartu, ada yang mendapat 

gambar hewan dan ada yang mendapat tulisan nama hewan;  

6. Siswa yang mendapat kartu gambar hewan, mencari pasangan kartu 

yang bertuliskan nama hewan tersebut;  

7. Setelah bertemu pasangan kartunya,  siswa berdiskusi membahas 

kartu;  

8. Mempresentasikan isi kartu : 

KARTU 

BERPASANGAN 

CONTOH PRESENTASI 

 

KARTU 1 

 

 

 

 

 

KARTU 2 

• Ini adalah gambar ayam, ada ayam jantan dan ayam 

betina. 

• Ciri-ciri ayam: mempunyai dua kaki; ada yang  

berbulu putih seperti gambar ini, ada yang hitam, 

adapula yang berwarna-warni; punya jengger 

berwarna merah di kepala; paruh untuk mematuk 

makanan, dua mata, dan punya “tanduk” di kaki 

yang disebut dengan “taji”. 

• Makanannya biji-bijian seperti beras, jagung, dan 

serangga kecil seperti cacing atau jangkrik. 

• Ayam betina berkembang biak dengan bertelur. 

• Ayam jantan suaranya “Kuku ruyuuuk!”, kalau ayam 

betina “petok...petok” 

• Huruf ‘ayam’ terdiri dari empat  huruf yaitu a, y, a, m. 

 

ayam 
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• Ayam salah satu ciptaan Tuhan yang bisa dipelihara 

di rumah karena bermanfaat daging dan telornya 

untuk dimakan, bulunya untuk kemucing dan 

kotorannya untuk pupuk. Kita harus harus waspada, 

jika memelihara ayam harus menjaga kebersihan 

agar terhindar dari penyakit “flu burung”.  

 

9. Bersama-sama menyanyikan lagu “Kukuruyuk” 

Kuku kukuruyuk..... 

Begitulah bunyinya 

Kakinya bertanduk 

Hewan apa namanya 

 Kuku kukuruyuk... 

Begitulah bunyinya 

Kakinya bertanduk 

Ayam jantan namanya 

 

10. Siswa lain menanggapi dan guru memberikan klarifikasi;   

11. Membuat kesimpulan bersama-sama;  

12. Tugas membuat gambar tema hewan. 

 

Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Alternatif lagu sesuai gambar hewan :  Cicak, Kupu-kupu yang lucu, 

Potong Bebek Angsa, Kucingku Belang Tiga, Burung Kakaktua, 

Kukuruyuk.  

2. Benda berbentuk hewan; gambar hewan. 

3. Kartu berpasangan : gambar hewan dan tulisan nama hewan. 

 

Penilaian Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia dengan menggunakan penilaian unjuk kerja yakni 

bercerita tentang hewan. Penilaian dilaksanakan denganmenggunakan 

format pengamatan. 

2. IPA dengan menggunakan penilaian tertulis obyektif dengan mengisi 
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format: yang membedakan cara hewan berkembang biak, contoh : 

Nama hewan  Beranak  Bertelur  

   

   

 

3. SBK dengan menggunakan penilaian unjuk kerja  membuat gambar 

tentang hewan. 

 

Hal – hal yang Perlu Diperhatikan  

1. Media yang ideal adalah benda asli, tetapi untuk tema tertentu tidak 

memungkinkan, seperti tema hewan. Membawa hewan peliharaan ke dalam 

kelas bisa menimbulkan keributan, maka bisa digantikan dengan benda 

berbentuk hewan seperti boneka, hewan plastik atau minimal gambar 

hewan. Demikian pula dengan alat musik yang asli, kalau sulit 

mendapatkannya bisa diganti dengan gambar alat musik. 

2. Untuk membuat kartu berpasangan, guru bisa melibatkan siswa dalam 

pembuatannya. Misalnya tugaskan siswa bersama teman sebangkunya 

membawa gambar hewan tertentu esok hari. Guru bisa mempersiapkan 

kartu dari bekas stop map seukuran folio yang dibagi empat. Seorang siswa 

merapikan gambar dan menempelkannya pada kartu, yang siswa yang lain 

membuat tulisan nama hewan tersebut.  

3. Berikan nilai pada hasil karya siswa. Guru bisa memanfaatkannya untuk 

mempraktikkan teknik berpasangan ini di hari lain. 

4. Apabila kartu kedua berupa nama daerah asal alat musik daerah dianggap 

terlalu sulit untuk siswa, bisa diganti dengan nama alat musik tersebut. 

5. Model kelas 3 menggunakan alat musik adalah salah satu contoh dari 

keanekaragaman budaya kita. Guru bisa saja menggantinya dengan yang 

lain seperti, pakaian daerah, rumah adat, tarian daerah, makanan khas 

daerah atau lagu daerah. 
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2)  Contoh model pembelajaran tematik teknik Picture and Picture untuk 
tema “Aku dan keluargaku“ kelas 1, sebagai bahan untuk membuat 
RPP 

 

MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK  

TEKNIK PICTURE AND PICTURE 

TEMA      : AKU DAN KELUARGAKU  

KELAS    : 1 

 

Tujuan Pembelajaran  

1. Melalui gambar, siswa dapat menyebutkan nama bagian tubuh;  

2. Melalui gambar, siswa dapat menyebutkan jumlah bagian tubuh;  

3. Melalui gambar, siswa dapat menjelaskan macam-macam bentuk bagian 

tubuh;  

4. Melalui gambar siswa dapat menjelaskan kegunaan bagian tubuh; 

5. Melalui gambar siswa dapat menjelaskan cara merawat kesehatan bagian 

tubuh tersebut;  

6. Melalui teks, sswa dapat menyanyikan lagu “dua mata saya”. 

 

Langkah – langkah Pembelajaran 

1. Siswa diajak menyanyi lagu “Dua Mata Saya” 

Dua mata saya, hidung saya satu 

Dua kaki saya, pakai sepatu baru 

Dua tangan saya, yang kiri dan kanan 

Satu mulut saya, tidak berhenti makan 

2. Membagi gambar/kartu yang merupakan satu prosedur atau urutan yaitu 

gambar bagian-bagian tubuh : (a) rambut, (b) mata, (c) hidung, (d) telinga, (e) 

mulut, (f) tangan, (g) kaki. 
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3. Siswa yang mendapatkan kartu diminta ke depan kelas dan berdiri sesuai 

urutkan gambar, misal urutan bagian tubuh dari atas ke bawah, seperti 

rambut, mata, hidung, telinga, mulut, tangan dan kaki.  

4. Masing-masing siswa menceritakan gambar tersebut. Contoh  presentasi 

untuk kartu bergambar mulut : 

Gambar  Contoh presentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ini adalah mulut.  

• Mulut kita ada 1, gunanya untuk berbicara dan 

makan.  

• Mulut memiliki bibir, gigi dan lidah. 

• Bibir warnanya kemerahan gunanya untuk 

berbicara. 

• Gigi warnanya putih, gunanya untuk mengunyah 

makanan.  

• Lidah warnanya kemerahan, gunanya untuk 

merasakan makanan seperti manis, asin, asam 

atau pahit. 

• Untuk mensyukuri ciptaan Tuhan yaitu mulut, kita 

harus merawatnya supaya tetap sehat.  

• Caranya merawat bibir dan lidah kita harus 

makan makanan yang bergizi supaya tidak sakit 

sariawan.  

• Merawat gigi kita menggosok gigi setiap bangun 

tidur, habis makan dan sebelum tidur. 

• Mari kita nyanyikan lagu “Nama-nama Rasa” 

 

5. Siswa lain menanggapi, guru memberikan klarifikasi.  

6. Membuat kesimpulan bersama-sama. 

7. Bersama-sama menyanyikan lagu “Nama-nama rasa” 

 

 



58 
 

 

Siapa tahu apa rasa gula 

Manis manis manis itu rasanya 

Siapa tahu apa rasa cabe  

Pedas pedas pedas aku tak suka 

Cobalah katakan apa rasa garam 

Asin asin asin 

Itu semua nama nama rasa  

Kita harus tahu janganlah lupa 

           Siapa tahu apa rasa kopi 

 Pahit pahit pahit itu rasanya 

Siapa tahu apa rasa lada 

Pedas pedas pedas aku tak suka 

Cobalah katakan apa rasa cuka 

Asam asam asam 

Itu semua nama nama rasa  

Kita harus tahu janganlah lupa 

 

Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Kartu bergambar bagian-bagian tubuh . 

2. Lagu “Dua Mata Saya”,  “Nama-nama Rasa”, Tugas Hari Minggu” 

 

Penilaian Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia dengan mengguanakan penilaian unjuk kerja saat 

siswa menceritakan tentang anggota tubuh . Penilaian dilaksanakan 

dengan menggunakan format pengamatan, 

2. IPA dengan menggunakan penilaian lisan yakni tanya jawab tentang 

kegunaan anggota tubuh. 

3. Penjasorkes dengan menggunakan penilaian untuk kerja, yakni 

memperagakan cara menggosok gigi. 

 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan  

1. Teknik ini memerlukan gambar seri yang menceritakan runtutan peristiwa, 

urutan benda sesuai letak, atau sebuah siklus kehidupan.  

2. Pada model kelas 1 gambar anggota tubuh berfungsi untuk menuntun tugas 
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3). Contoh model pembelajaran tematik teknik modelling untuk tema 
“Pekerjaan“ kelas 1 

 
 

MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK 

TEKNIK MODELLING  

TEMA      : PEKERJAAN  

KELAS    : 1 

Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pengamatan gambar dan diskusi, siswa dapat menyebutkan 

nama pekerjaan  

2. Melalui pengamatan gambar dan diskusi, siswa menjelaskan alasan 

orang bekerja  

3. Melalui pengamatan gambar dan diskusi, siswa  menjelaskan 

pakaian/seragam yang digunakan saat bekerja  

4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan benda-benda yang digunakan 

untuk bekerja  

5. Melalui peragaan, siswa dapat menpraktekkan cara bekerja 

6. Melalui teks siswa dapat menyanyikan lagu yang berhubungan dengn 

pekerjaan  

 

Langkah – langkah Pembelajaran 

1. Menyanyikan lagu “Nenek Moyangku”; 

 

 

siswa yang bersangkutan. Sedangkan bagian tubuh yang asli adalah sebagai 

contoh bentuk tubuh dan dibandingkan dengan teman yang lain, misalnya 

“rambut ada yang lurus seperti saya (siswa menunjukkan rambutnya sebagai 

contoh) dan ada yang keriting seperti teman kita ini (sambil menunjuk siswa 

yang berambut keriting). Guru harus hati-hati dan bijaksana dengan 

perbedaan anggota tubuh siswa. Peran guru sangatlah penting untuk 

menunjukkan bahwa yang terpenting adalah anggota tubuh kita berfungsi 

dan semua adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. 
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2. Tanya jawab tentang pekerjaan orang tua siswa; 

3. Membagi siswa dalam kelompok kecil beanggota 2 – 3 siswa; 

4. Masing-masing kelompok diberi tugas membuat skenario tentang 

pekerjaan, seperti Polisi, Guru, Dokter, Tukang pos, Petani, dll;  

5. Siswa membagi tugas dengan anggota kelompoknya dan memuat 

skenario kerja, contoh kelompok yang mendapat tugas memperagakan 

pekerjaan “Guru”;  

 

Jenis 
pekerjaan 

Pembagian tugas 
dalam kelompok 

Skenario kerja  

Guru  Membagi peran : 

Seorang siswa 

menjadi guru, 

beberapa anggota 

kelompok menjadi 

siswa. 

Menyiapkan media : 

buku, kapur/spidol, 

1. Seorang siswa bercerita 

secara singkat tentang 

pekerjaan guru, dan 

seragam yang dipakai saat 

bertugas.  

2. Siswa menunjukkan 

beberapa alat yang 

digunakan guru dalam 

NENEK MOYANGKU 

Nenek moyangku seorang pelaut 
Gemar mengarung luas samudera 
Menerjang ombak tiada takut 
Menempuh badai sudah biasa 

 

Angin bertiup layar terkembang 
Ombak berdebur di tepi pantai 
Pemuda brani maju sekarang 
Ke laut kita beramai ramai 
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media mengajar, dll. 

 

bertugas dan menjelaskan 

fungsinya. 

3. Siswa memperagakan 

tentang guru yang bertugas 

mengajar di kelas. 

 

4. Siswa dari kelompok lain menanggapi; 

5. Kelompok lain bergantian memperagakan jenis pekerjaan yang lain, 

seperti dokter, tukang pos, petani, polisi, 

6. Guru klarifikasi dan membuat kesimpulan bersama-sama. 

7. Bersama-sama menyanyikan lagu “Jasa Guru” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dan Media Pembelajaran 

1. VCD tayangan tentang contoh beberapa pekerjaan;  berita tentang 

suatu pekerjaan, gambar macam-macam pekerjaan. 

2. Lagu “Nenek Moyangku”, “Tukang Pos”, “Jasa Guru” 

 

Penilaian Pembelajaran 

1. Bahasa Indonesia dengan menggunakan penilaian unjuk kerja : 

bermain peran 

2. IPS dengan menggunakan penilaian tertulis subyektif tentang macam-

macam pekerjaan.  

3.  

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan  

1. Teknik ini memerlukan keterampilan mempraktikkan atau 

memperagakan sesuatu. Apabila jumlah siswa di kelas banyak, maka 

JASA GURU 

Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa 

Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu karena siapa 

Kita jadi pintar dibimbing pak guru 

Kita jadi pandai dibimbing bu guru 

Guru bak pelita penerang dalan gulita 

Jasamu tiada tara 
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yang berperan hanya 2 atau 3 anak saja. Sedangkan siswa lain dalam 

kelompok itu bertugas menyiapkan sarana dan prasarana yang akan 

dipergunakan siswa untuk berperan.  

2. Guru mempunyai peran untuk mengarahkan sekaligus mengecek 

persiapan kelompok. 

3. Di akhir peran semua siswa dalam kelompok bernyanyi bersama atau 

meneriakkan yel-yel kelompok. 

4. Kelompok lain boleh memberi saran setelah peran selesai diperagakan. 

5. Diskusikan setiap peran yang diperagakan dan pesan moral yang 

terkandung di dalamnya.  

 

 
 
 

4). Contoh model pembelajaran tematik teknik Jigsaw dengan tema 

“Kerjasama” (kelas 3) 

MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK  

TEKNIK JIGSAW 

 

TEMA        : KERJASAMA  

KELAS      :  3 

Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh kerjasama di berbagai tempat  

2. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan perlunya kerjasama di berbagai 

tempat  

3. Melalui diskusi, siswa dapat menyimpulkan nilai kerjasama yang tersirat dari 

sebuah peristiwa  

4. Melalui diskusi, siswa dapat menceritakan contoh kerjasama yang dilakukan di 

lingkungan rumah siswa  

 

Langkah – langkah Pembelajaran 

1. Bertanya jawab dengan siswa tentang kegiatan di rumah yang dilakukan 

bersama-sama di rumah seperti membersihkan rumah, membersihkan 

lingkungan rumah dan sebagainya. 

2. Mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu “Menanam Jagung” 
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3. Guru meminta seorang siswa memindahkan meja guru . Jika siswa tidak 

bisa mengangkat  boleh mengajak teman. 

4. Diskusikan peragaan tersebut dan nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa 

mengangkat meja tersebut.  

5. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi dengan menggunakan teknik 

jigsaw.  

6. Tahap awal adalah membentuk kelompok kecil 3 siswa. Masing-masing 

siswa diberi tugas yang berisi wacana yang berbeda. Siswa diberi waktu 

untuk memahami wacana dan tugasnya masing-masing. 

 

 

 

 

 

Contoh kartu pembelajaran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTU 1 

Bacalah wacana berikut ini! 

Musim hujan mulai tiba, selokan depan rumah Adi banyak kotoran yang tersangkut 

sehingga menghalangi air yang lewat. Adi sibuk membantu ayahnya mengangkat kotoran 

dari selokan dan membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu Ibu sedang menyapu  

daun-daun yang mengotori halaman rumah. 

Diskusikan : 

a. Mengapa kita perlu membersihkan rumah? 

b. Bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? 

c. Nilai apa yang tersirat dari peristiwa membersihan rumah? 

MENANAM JAGUNG 
Ayo kawan kita bersama 
Menanam jagung di kebun kita 
Ambil cangkulmu ambil pangkurmu 
Kita bekerja tak jemu jemu 

Cangkul cangkul cangkul yang dalam 
Tanahnya longgar jagung kutanam 
Cangkul cangkul cangkul yang dalam 
Menanam jagung di kebun kita 

Beri pupuk supaya subur 
Tanamlah benih dengan teratur 
Jagungnya besar lebat buahnya 
Sangat berguna bagi semua 
 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  

1 2 3  1 2 3  1 2 3  
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7.  Tahap ahli, siswa yang mendapat tugas yang sama berkumpul (siswa yang 

mendapat kartu warna merah berkumpul dengan warna merah, biru dengan biru 

dan hijau dengan hijau). Pada tahap ini terjadi diskusi untuk memecahkan 

masalah, antar anggota dari beberapa kelompok yang ada. Hasil kesepakatan 

dilaporkan kepada kelompok masing-masing.  

• Ahli 1 : Tentang kerjasama di rumah 

 

• Ahli 2 : Tentang kerjasama di sekolah 

 

• Ahli 3 : Tentang kerjasama di lingkungan 

8. Tahap serangkai, siswa kembali ke kelompok awal. Masing-masing siswa secara 

KARTU 2 

Bacalah wacana singkat ini! 

Setiap senin sekolah selalu mengadakan upacara bendera. Hari ini yang menjadi Pembina 

Upacara adalah Bapak Kepala Sekolah, petugas bendera dari kelas 5a, petugas pembawa 

teks Pancasila dan UUD 1945 dari siswa kelas 5b,  pemimpin upacara dan pemimpin lagu dari 

siswa kelas 5c. Upacara berjalan dengan lancar dan khidmat. 

Diskusikan : 

a. Mengapa kita perlu mengadakan upacara bendera setiap hari senin? 

b. Bagaimana caranya supaya upacara bendera berjalan lancar? 

c. Nilai apa yang bisa kita ambil dari peristiwa upacara bendera? 

KARTU 3 

Bacalah wacana berikut ini! 

Musim hujan mulai berakhir dan berganti dengan musim kemarau. Nyamuk berkembang biak 

pada masa ini. Masyarakat mulai waspada dengan dengan penyakit yang ditimbulkan oleh 

binatang ini. Hari minggu besok akan diadakan gotong royong membasmi sarang nyamuk. 

Diskusikan : 

a. Mengapa sarang nyamuk harus dibasmi? 

b. Bagaimana cara membasmi sarang nyamuk? 

c. Nilai apa yang tersirat dari peristiwa membasmi sarang nyamuk? 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 
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bergantian melaporkan hasil dari tahap ahli tadi kepada kelompoknya. Klarifikasi 

guru untuk mengecek kebenaran jawaban siswa serta memberikan tambahan 

informasi yang dirasakan perlu diketahui siswa. 

 

Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Kartu soal 1 s.d 3 tentang kerjasama di berbagai tempat. 

2. Wacana, bisa juga cuplikan artikel dari koran/majalah.  

 

Penilaian Pembelajaran 

1. PKn dengan menggunakan penilaian tingkah laku : skala sikap 

2. Bi dengan menggunakan penilaian unjuk kerja : membuat cerita tentang 

kerjasama di rumah atau lingkungan sekitar.. 

 

      Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan  

1. Jumlah anggota kelompok sama dengan jumlah soal. Contoh : jika siswa 

berjumlah 30 orang, sedangkan soal berjumlah 3 maka ada 10 kelompok. 

Apabila siswa berjumlah 31, maka sisa 1 digabung dengan kelompok 1 

nomor soal 1. Jika siswa lebih 2 maka yang kedua digabung dengan 

kelompok 2 nomor soal 2. Dua orang siswa yang memiliki soal yang sama 

adalah satu tim yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan soal 

tersebut. 

2. Untuk kelas 1 dan 2 teknik jigsaw bisa saja diterapkan dengan soal yang 

lebih sederhana sesuai kemampuan siswa. Untuk siswa kelas 1 yang belum 

lancar membaca dan menulis, soal dan informasi bisa disampaikan secara 

lisan. 

3. Untuk siswa kelas 3, kartu soal bisa berupa pertanyaan atau berisi 

kasus/artikel dari koran atau dibuatkan wacana sederhana sesuai tema yang 

akan diajarkan. 

4. Media bisa menggunakan kartu warna atau kartu bernomor. 
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C. Evaluasi KB 3 

 

1. Jelaskan apa yang dimaksud model pembelajaran Tematik ! 

2. Apa yang harus diperhatikan pada model pembelajaran Tematik yang  

bernuansa PAIKEM? 

3. Jelaskan empat prinsip dalam pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan ! 

4. Jelaskan alasan digunakannya  model Cooperative Learning dalam 

pembelajaran tematik 
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IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN (KB-4) 

PENILAIAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

A. Kompetensi  dan Indikator  

1. Kompetensi  

Mendeskripsikan dan melaksanakan penilaian dalam pembelajaran tematik. 

2. Indikator  

Menjelaskan konsep penilaian dalam pembelajaran tematik  

Melaksanakan penilaian dalam pembelajaran tematik. 

 

B. Penilaian Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian  

Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan 

berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang 

proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak 

didik kelas I, II dan III melalui program kegiatan belajar. 

  

 2. Tujuan  

Tujuan Penilaian pembelajaran tematik adalah: 

a. Mengetahui percapaian indikator yang telah ditetapkan  

b. Memperoleh umpan balik bagi guru, untuk pengetahui hambatan yang terjadi dalam 

pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran 

c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap siswa 

d. Sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut (remedial, pengayaan, dan 

pemantapan). 

 

3. Prinsip Penilaian Pembelajaran Tematik  

a. Penilaian di kelas I dan II mengikuti aturan penilaian mata-mata pelajaran lain di 

sekolah dasar. Mengingat bahwa siswa kelas I SD belum semuanya lancar 

membaca dan menulis, maka cara penilaian di kelas I tidak ditekankan pada 

penilaian secara tertulis. 

b. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung merupakan kemampuan yang harus 

dikuasai oleh peserta didik kelas I, II dan III. Oleh karena itu, penguasaan terhadap 

ke tiga kemampuan tersebut adalah prasyarat untuk kenaikan kelas. 
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c. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator dari masing-masing 

Kompetensi Dasar pada tiap-tiap mata pelajaran. 

d. Penilaian dilakukan secara terus menerus dan selama proses belajar mengajar 

berlangsung sejak kegiatan awal,  kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

e. Penilaian dilakukan secara sistematis, obyektif, sahih, adil, terpadu, menyeluruh dan 

akuntabel. 

 

4. Pola Penilaian  

Pada pembelajaran tematik penilaian dilakukan dengan mengkaji ketercapaian 

Kompetensi Dasar dan Indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada 

tema tersebut. Dengan demikian penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui 

tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator 

pada mata pelajaran. 

Nilai akhir pada laporan (raport) dikembalikan pada kompetensi mata pelajaran yang 

terdapat pada kelas I, II, dan III Sekolah Dasar, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Seni Budaya dan Keterampilan, dan Penjasorkes. 

 

5. Alat Penilaian  

Alat penilaian dapat berupa obsevasi, wawancara, unjuk kerja, penugasan, portopolio. 

Penilaian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tertulis, lisan dan perbuatan. Dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas awal penilaian yang lebih banyak digunakan adalah 

melalui pemberian tugas dan portofolio. Guru menilai anak melalui 

pengamatan/observasi yang dicatat pada sebuah buku bantu.  

Berikut adalah contoh penilaian yang dapat dilakukan guru: 
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Tabel 5.1 Contoh penilaian 

A. 

Kewarganegaraan 

Pengetahuan 

Sosial 

: Tes Lisan 

· Menyebutkan peristiwa/kegiatan yang dialami  

· Mengemukakan peristiwa/kegiatan yang 

berkesan 

 

B. 

Bahasa Indonesia 

: Perbuatan 

· Kelancaran membaca  

· Melafalkan kata  

· Melagukan/intonasi  

· Cara bertanya jawab  

:Tugas 

· Melengkapi kalimat  

C. 

Ilmu Pengetahuan 

Alam 

: Perbuatan 

· Mendemonstrasikan cara menggosok gigi  

: Lisan 

· Menyebutkan cara memelihara gigi 

· Menjelaskan manfaat menggosok gigi 

 

Dalam pelaksanaan penilaian seperti contoh di atas dilengkapi format-format, salah 

satunya sebagai berikut:   
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Tabel 5.2 Contoh Format Penilaian Perbuatan 

 
No 

 
Nama 

Aspek Yang Dinilai  

Nilai 

 

 

Keterangan 

Kelancaran 
membaca  
  

  

Melafalkan 
kata  
 

Melagu
kan/into
nasi  
 

Cara 
bertanya 
jawab 

1 Nina  4 4 3 4 15 Amat baik 

2 Dodi 2 2 2 3 9 Baik 

        

        

        

        

Catatan 

a. Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut. 

  1 = kurang 

  2 = cukup 

   3 = baik 

   4 = amat baik  

b. Nilai merupakan jumlah dari nilai tiap-tiap indikator perilaku 

c. Nilai maksimum  = 16 

d. Keterangan diisi dengan deskripsi nilai seperti berikut 

 Nilai 13 – 16 = amat baik  

 Nilai    9 - 12 = baik          

 Nilai    5 - 8   = cukup       

 Nilai    0 - 4   = kurang         

  

C. Evaluasi KB 4 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan penilaian pembelajaran tematik? (10) 

2. Sebutkan tujuan penilaian pembelajaran tematik? (30) 

3. Sebutkan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran tematik? (30) 

4. Bagaimanakah pola penilaian dalam pembelajaran tematik? (30) 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan 

memberikan pengalaman kepada peserta didik agar dapat mengaitkan antar-

konsep dari beberapa mapel. Pembelajaran yang demikian akan sangat berarti 

bagi anak (utamanya di kelas-kelas awal) karena pemikiran anak masih bersifat 

holistik yaitu melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh.  

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

adalah sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan pendekatan tematik untuk kelas I, II, dan III SD/MI telah 

tertuang dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dengan demikian guru 

SD yang mengampu kelas-kelas tersebut secara bertahap harus 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 

tematik. 

2. Tidak semua mapel dapat dipadukan atau dikaitkan. KD yang tidak tercakup 

dalam suatu tema tertentu harus tetap diajarkan, baik melalui tema lain maupun 

diajarkan secara mandiri. 

3. Tema-tema yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan: karakteristik anak, 

minat, lingkungan setempat dan cukup problematik atau populer. 

4. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik guru seyogyanya menyiapkan 

dengan urutan langkah sebagai berikut. 

a. Pemetaan SK dan KD dari beberapa mapel. 

b. Menentukan tema yang dapat memayungi mapel-mapel yang terkait. 

c. Menyusun jaring tema. 

d. Menyusun silabus tematik. 

e. Menyusun RPP tematik. 

5. Penilaian pada pembelajaran tematik bertujuan untuk mengkaji ketercapaian 

KD dan indikator dari semua mapel yang terdapat dalam tema. Dengan 

demikian penilaian tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-

pisah sesuai KD dan indikator dari masing-masing mapel. 

6. Karena pembelajaran tematik dapat mencakup semua mapel yang ada di 

SD/MI maka mencakup pula mapel agama, penjakes, dan muatan lokal yang 
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tentu pada umumnya tidak diampu oleh guru kelasnya. Oleh sebab itu bila 

suatu waktu KD dari ketiga mapel tersebut dapat dikaitkan dengan tema yang 

dipilih, maka pengaturan jadwal dan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas 

perlu dimusyawarahkan, agar pembelajaran tidak menjadi kacau karena 

kurangnya kompetensi dari guru yang melaksanakan pembelajaran. 

 

Pembelajaran tematik akan terwujud dengan baik, bila guru mempunyai komitmen 

dan usaha maksimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Hal 

ini tidak mudah terlaksana mengingat pada umumnya guru SD belum mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran tematik. Oleh sebab itu 

diperlukan usaha dan dukungan dari pihak pembina dan pengambil kebijakan 

untuk selalu memberikan perhatian kepada guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik. 

 

 

B. Evaluasi Akhir 

 
Setelah Anda mempelajari modul pembelajaran tematik ini, kerjakanlah 

soal- soal di bawah ini dengan cara menyilang (X)  salah satu jawaban 

yang Anda anggap benar. 

1.  Pembelajaran Tematik diperlukan bagi siswa yang duduk di kelas 

awal sekolah dasar karena 

a.  Pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan 
 

b.  Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perkembangan usia 

anak 

 c.  Pembelajaran mudah dilakukan oleh guru 

d.  Pembelajaran dilakukan berdasarkan kompetensi 
 

 
2.  Pada usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari 

sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep 

dari 

berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif 

. Pernyataan di atas merupakan ciri perkembangan berpikir secara . . . 

a.  Hierarkies  

b.  Konkrit 
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c.  Integratif  

d. Progresif 

 

3.  Pembelajaran tema memberikan banyak keuntungan diantaranya 

sebagai berikut , Kecuali . . . . 

a.  Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu.. 
 

b.  Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan 

 c.  Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar matapelajaran dalam tema yang 

sama  

           d.  Siswa dapat belajar seperti kelas –kelas lain di tingkat sekolah dasar 

 

4.  Pembelajaran tematik yang berdasarkan berbagai kebijakan 

adalah pembelajaran yang berlandaskan .... 

a.  Psikologis 
 

b.  Filosofis 
 

c.  Yuridis 
 

d.  Humanisme 
 

 
5.  Proses  pembelajaran  yang  memberikan  siswa  kesempatan  

untuk mengoptimalkan   potensi   yang   dimiliki   sesuai   denagn   

keinginan   dan kebutuhannya merupakan karateristik  pembelajaran 

tematik . . . . 

a.  Bersifat fleksibel 
 

b.  Hasil pembelajaran sesuai dengan minat 
 

c.  Menggunakan  prinsip-prinsip  belajar  sambil  bermain  dan 

menyenangkan. 

d.  Memberikan pengalaman langsung 
 

 
6.  Alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia dini adalah 

sebagai berikut, kecuali . . . . 

a.  Pengalaman   awal   sangat   penting 

b.  Struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. 
 

c.  Perkembangan  fisik  dan  mental  mengalami  kecepatan  luar  
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biasa, dibanding dengan  sepanjang  usianya.  . 

d.  Pembelajaran  dilakukan sesuai dengan keinginan anak. 
 

 
7.  Hubungkan  kompetensi  dasar  dan  indikator  dengan  tema  

pemersatu sehingga akan terlihat  kaitan antara tema,  kompetensi dasar 

dan indikator dari setiap mata  pelajaran. Jaringan tema ini dapat 

dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. 

Pernyataan di atas  merupakan . .  

a.  Pemetaan 

b.  Silabus 
 

c.  Jaringan Tema 
 

d.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
 

8.  Pelaksanaan  penilaian  dalam  pembelajaran  tematik  adalah  . . . 
 

a.  hasil karya/kerja , wawancara, tertulis 

b.  tertulis,lisan, perbuatan, catan harian dan portofolio 

c.  kemampuan  membaca,  menulis,  dan  berhitung   

d.  mengikuti  aturan  penilaian mata-mata pelajaran lain di Sekolah 

Dasar.  

 

9.  Komponen silabus terdiri atas . . . . 
 

a.  standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman   

belajar, alat/sumber, dan penilaian 

b.  standar kompetensi, kompetensi  dasar,  indikator, materi, 

pengalaman belajar, alat/sumber, dan penilaian 

c.  standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman 

belajar, dan penilaian 

d.  standar kompetensi, kompetensi  dasar,  indikator, materi, 

alat/sumber, dan penilaian 

 

10. Rambu-rambu penulisan pembelajaran tematik adalah .  . . . 
 

a.  Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, 

minat, lingkungan, dan daerah setempat 

b.  Semua mata pelajaran harus dipadukan dalam satu tema 
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c.  Kompetensi  dasar  yang  tidak  dapat  dipadukan  tidak  dapat  

diajarkan tersendiri 

d.  Kegiatan  ini  ditekankan  tidak  hanya  kepada  kemampuan  membaca, 
 

menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral 
 

 
      11. Model tematik yang kita laksanakan mengacu pada model pembelajaran 

terpadu.... 

 a. webbed dan integrated 

 b. webbed dan pararel 

 c. integrated dan multi disipliner 

 d. connected dan webbed 

 

 

     12. Pada pembelajaran tematik, guru harus mampu 

 a. pemetaan SK dan KD, menentukan tema, menyusun silabud, menyusun 

RPP 

 b. menentukan tema, menyusun silabud, menyusun RPP 

 c. menyusun silabud, menyusun RPP 

 d. menentukan tema dan menyusun RPP 

 

      13. Kegunaan pemetaan pada perencanaan pembelajaran tematik perlu dilakukan 

untuk 

 a. memperoleh gambaran secara menyeluruh  dan utuh semua Sk, KD, dan 

indikator 

 b. memperoleh gambaran tentang tema yang akan ditentukan 

 c. sebagai gambaran untuk menyusun silabus 

 d. sebagai gambaran untuk menyusun RPP 

 

      14. Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan.... 

 1. mengidentifikasi dan menganalisis setiap SK dan KD 

 2. karakter peserta didik 

 3. karakter mata pelajaran 

 4. menggunakan karta kerja operasional 

            Jawaban yang paling tepat adalah 

 a. 1, 2, 3 
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 b  1. 3, 4 

 c. 2, 3, 4 

 d. 1, 2, 3, 4 

 

  15. Pernyataan tentang “Dari yang sederhana menuju yang kompleks”, adalah 

pernyataan dari... 

 a. Cara menentukan tema 

 b. prinsip penentuan tema 

 c. cara menggunakan tema 

 d. teknik menentukan tema 

 

16. Penilaian dalam pembelajaran tematik lebih terfokus kepada kemampuan... 

 a. kognitif 

 b. afektif 

 c. psikomotor 

 d. membaca, menulis, berhitung 

 

17. Strategi pembelajaran yang membentuk siswa menjadi ahli informasi adalah... 

 a. make a match 

 b. picture and picture 

 c. modelling 

 d. jigsaw.  

 

18. Pembelajaran yang menggunakan media kartu soal dan kartu jawaban, 

merupakan    implementassi model pembelajaran... 

 a. make a match 

 b. picture and picture 

 c. modelling 

 d. jigsaw 

 

19. Pada tema “Pekerjaan”, guru mengundang seorang pedagang untuk bercerita 

tentang pengalamannya. Dalam pembelajaran tersebut guru telah 

memanfaatkan sumber belajar berupa... 

 a. pesan 

 b. orang 
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 c.bahan 

 d. lingkungan 

 

20. Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan prinsip penilaian dalam 

pembelajaran tematik, kecuali:... 

a. Penilaian di kelas I tidak ditekankan pada penilaian secara tertulis 

b. Penilaian mengacu pada indikator pada masing-masing kompetensi dasar 

c. Penilaian dilakukan secara terus menerus selama PBMberlangsung 

d. Hasil karya siswa merupakan bahan masukan bagi guru dalam menilai siswa   
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