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TAHAPAN KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU KODE Fasilitator
Pendahuluan Perkenalan

Fasilitator memperkenalkan diri dan
tugas-tugasnya

3’ Fasilitator 1
melakukan
pengkondisian
dan menggali
pengalaman
peserta diklat
tentang
pembelajaran
tematik.

Fasilitator 2 dan 3
melakukan
pengamatan dan
penilaian.

Tujuan Diklat
Fasilitator menyampaikan tujuan diklat
dan meminta peserta untuk
mengusukan peraturan yang penting
untuk kelancaran sesi diklat

7’ PPT 6.1.3

Mengidentifikasi kendala-kendala
pelaksanaan pembelajaran tematik
 Fasilitator membagiakan kertas

HVS kosong kepada setiap peserta.
 Fasilitator meminta peserta untuk

melipat kertas menjadi beberapa
bagian untuk dipotong

 Potongan-potongan kertas
tersebut ditulisi kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan
pembelajaran tematik.

 Peserta berhimpun dalam
kelompok dua-dua,
menginventarisir kendala. Kendala
yang ditulis sama cukup ditulis
satu.

 Peserta berhimpun dalam
kelompok tiga-tiga, empat-empat,
lima-lima untuk melakukan hal
yang sama. Sampai teridentifikasi
kendala yang essensial.

45’ Lamp. A

Pembelajaran Inti Mempelajari KB. 1
Peserta diminta untuk melihat
tayangan video tematik terpadu.

20’ V
D. 6.1

Fasilitator 2
menayangkan
video tematik
terpadu dan
mengkondisikan
peserta diklat

Setelah menyaksikan tayangan video,
peserta diminta untuk berdiskusi
tentang:

45’ 1. LK:
lamp. 3

2.D. 6.1

Kegiatan Pembelajaran 6.1

Tematik Terpadu

KB 1 : Konsep pembelajaran tematik terpadu

KB 2 : Pengelolaan pembelajaran tematik terpadu
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 Membandingkan pembelajaran
tematik dengan pembelajaran
tematik terpadu.

 Tanya jawab tentang tematik
terpadu.

 Membuat kesimpulan tentang
pembelajaran tematik terpadu.

 Hasil diskusi ditulis dalam flow
chard dan dipajang dalam kelas.

3. PPT.
6.1.6

untuk berdiskusi.
Menyiapkan flow
chard dan
perlengkapannya.

Fasilitator 1 dan 3
melakukan
pengamatan dan
penilaian.

Simulasi Pemodelan Mempelajari KB. 2
Diskusi dan kerja kelompok
Fasilitator memberikan KI dan KD
sebagai bahan untuk diskusi kelompok.
Peserta secara berkelompok membuat:
1. Analisis pemetaan KI dan KD
2. Penyusunan matrik
3. Menyusun jaringan tema
4. Menyusun kalender tematik
5. Menyusun RPP tematik terpadu

(setiap kelompok membuat satu
RPP dari satu tema)

6. Hasil kerja setiap kelompok ditulis
dalam flow chard dan dipajang.

120’

20’
20’
20’
20’
20’

20’

PPT:
6.1.12-
6.1.18

Lamp. 4
Lamp. 5
Lamp. 6

Lamp. 7

Fasilitator 3
membagikan KI
dan KD sebagai
bahan diskusi.
Fasilitator
menyiapkan
format-format
(analisis
pemetaan KI/KD,
Inventarisasi
tema, matrik,
kalender tematik,
RPP)

Fasilitator 1 dan 2
melakukan
pengamatan dan
penilaian.

Simulasi (pemodelan) tematik terpadu

Fasilitator memberikan kesempatan
setiap kelompok untuk mensimulasikan
RPP yang telah dibuat.
Kelompok yang lain praktik simulasi
melakukan pendampingan dengan
melakukan:
 Melakukan pengamatan
 Mencatat hal-hal penting.
 Memberikan umpan balik

120’ LK
Lamp. 8

Melihat lagi catatan kendala yang
belum teratasi dan mendiskusikannya.
Menyusun kesimpulan

LK
Lampiran
9

Jumlah jam 8 Jp


