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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum tahun 2013 mengakomodir keseimbangan antara soft skils dan hard skills

yang meliputi aspek kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. kompetensi

dikembangkan melalui pembelajaran tematik terpadu yang dilaksanakan dengan

pendekatan sains.

Pada kurikulum 2013 pembelajaran tematik terpadu diberlakukan di seluruh kelas di

sekolah dasar. Model pembelajaran  tematik terpadu perlu dikupas di dalam salah satu

materi diklat yang akan diawali  dari pengkajian ruang lingkup berbagai mata pelajaran.

Kupasan atau kajian  ini tentunya masih membutuhkan motivasi, kontribusi dan adaptasi

dari pengawas, kepala sekolah, guru dan siswa setempat. Karena suatu model

pembelajaran sangat cocok dengan siswa A di kelas A belum tentu cocok apabila

disajikan untuk siswa B di tempat B.

Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik meliputi seluruh mata pelajaran

yaitu: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani,

Olahraga dan Kesehatan yang disajikan secara terpadu dengan tema sebagai

pemersatu.

Pembelajaran Tematik meliputi berbagai mata pelajaran yang disajikan secara terpadu

dengan tema sebagai pemersatunya. Untuk menyatukan berbagai kompetensi dasar dari

berbagai mata pelajaran, perlu penelaahan atau  kajian yang mendalam dengan

mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pembelajaran tematik disajikan secara

fleksibel, tidak dipaksakan, melainkan mengalir begitu saja keterpaduannya, saling

melengkapi, saling mengkait,  dan tidak terpisahkan. Pelaksanaan pembelajarannya

menggunakan pendekatan saintifik.

B. Tujuan

Kompetensi yang akan dicapai dari pendidikan dan latihan  ini adalah agar peserta diklat mampu:

1. Memahami konsep pembelajaran tematik terpadu.

2. Pengelolaan pembelajaran tematik  (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian).

C. Indikator Pencapaian

Peserta pelatihan dinyatakan berhasil apabila mampu:

1. Memahami pendekatan sainstifik.

2. Mengatur  ruangan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran tematik terpadu.



3. Mengimplementasikan/menggunakan ruangan pembelajaran tematik terpadu .

4. Melakukan penilaian hasil pembelajaran tematik terpadu.

5. Mengelola pembelajaran tematik terpadu di sekolah.

D. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam diklat ini meliputi:

1. Konsep pembelajaran tematik terpadu.

2. Pengelolaan pembelajaran tematik  (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian).

E. Skenario Pembelajaran

Materi ini dirancang untuk pelatihan kepala sekolah. Langkah-langkah yang harus

dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup aktivitas individual dan kelompok.

Secara umum aktivitas individual meliputi 1. Membaca materi pelatihan. 2. Melakukan

kegiatan yang menstimuli proses bertanya, mengolah, menalar, menyajikan,

menyimpulkan, dan mengkreasi bahan ajar pada setiap kegiatan belajar. 3. Membuat

rangkuman. 4 melakukan refleksi. Sedangkan aktivitas kelompok meliputi: 1.

Mendiskusikan materi pelatihan. 2. Bertukar pengalaman (sharing). 3. Membuat

rangkuman.

Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

AKTIVITAS KELOMPOKAKTIVITAS INDIVIDU

Mendiskusikan Materi
Pelatihan

Membaca Materi
Pelatihan

Membuat Rangkuman

Sharing dalam Latihan

Membuat Rangkuman

Melaksanakan Latihan

Melakukan Refleksi



II. URAIAN MATERI

A. Kegiatan Belajar 1 :
Konsep Pembelajaran Tematik Terpadu
1. Pengantar

Pada sesi ini anda akan mempelajari konsep pembelajaran tematik terpadu.

Pembelajaran tematik integrative digunakan sebagai pendekatan pembelajaran

kurikulum 2013. Strategi peningkatan efektivitas pembelajaran pada kurikulum 2013

adalah pembelajaran yang mengedepankan pada pengalaman personal melalui

observasi, bertanya, mengasosiasi, menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan

sebagainya. Penilaian ditekankan pada penilaian kemampuan proses,  pengetahuan

dan sikap, dan kemampuan menilai diri sendiri.

Cara belajar

dan

pengantar

untuk

memasuki

materi diklat

2. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam

berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap,

keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai

konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga

peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian

pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin

pada berbagai tema yang tersedia.

Dalam pembelajaran tematik terpadu, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan

kehidupan manusia. Untuk kelas I, II, dan III, keduanya merupakan pemberi makna

yang substansial terhadap mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni-

Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di sinilah

Kompetensi Dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain

memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang Kompetensi Dasar mata

pelajaran lainnya.

Dari sudut pandang psikologis, peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk

memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali kelas IV, V, dan VI sudah

mulai mampu berpikir abstrak. Pandangan psikologi perkembangan dan Gestalt

memberi dasar yang kuat untuk integrasi Kompetensi Dasar yang diorganisasikan

dalam pembelajaran tematik. Dari sudut pandang transdisciplinarity maka pengotakan

konten kurikulum secara terpisah ketat tidak memberikan keuntungan bagi kemampuan

Pengertian
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berpikir selanjutnya.

3. Pengertian pendekatan sainstifik

National Science Teacher Association (NSTA) mendefinisikan pendekatan ini

sebagai belajar/mengajar sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia.

Pendidikan sains pada hakekatnya merupakan upaya pemahaman, penyadaran,

dan pengembangan nilai positif tentang fenomena alam dan sosial yang meliputi

produk dan proses.  Ada beberapa perbedaan pendekatan saintifik dan pendekatan

yang bukan saintifik seperti pada tabel berikut:

Jenis Bukan Sainstific Sainstific

Pendekatan Intuitif Empiric

Struktur Tidak sistematis Sistematis

Deskripsi

pelaporan

Subyektif Obyektif

Konsep Ambigu Jelas

Hipotesis Untestable Testable

Sikap Tidak kritis Kritis

Pengertian

pendekatan

sainstifik

4. Landasan utama konsep pembelajaran tematik yaitu:

a. filosofis

Secara filosofis pengembangan kurikulum mengacu pada filosofi pendidikan

yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan

masyarakat, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.

b. Yuridis

Landasan yuridis pengembangan kurikulum ada dua yakni:

1) RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan, yaitu tentang perlunya perubahan

metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum.

2) Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas

pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode

pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk membentuk

daya saing dan karakter bangsa.

c. Psikologis

Landasan pengembangan pembelajaran tematik secara psikologis adalah

mengacu pada teori Gestalt. Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang

berarti bentuk yang utuh atau pola kesatuan. Teori ini memandang kejiwaan
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manusia terikat pada pengamatan yang berbentuk wujud menyeluruh

“whole configuration”

B. Uraian Materi Pokok (konsep pembelajaran tematik)
Konsep pembelajaran tematik merupakan konsep pembelajaran terpadu. Konsep

model  pembelajaran tematik yang dipelajari di Indonesia adalah konsep

pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty (1990). Model pembelajaran

terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty berawal dari konsep pendekatan

interdisipliner yang dikembangkan oleh Jacob (Hesti;2008)

1. Model pembelajaran tematik yang digunakan pada kurikulum  di Indonesia ada tiga

yakni:

a). Model hubungan/terkait (connected model)

Pada model pembelajaran ini ciri utamanya adalah adanya upaya untuk

menghubungkan  beberapa materi (bahan kajian) ke dalam satu disiplin ilmu.

Sebuah model penyajian yang menghubungkan, materi satu dengan  materi

yang lain. Menghubungkan tugas/keterampilan yang satu dengan

tugas/ketrampilan yang lain. Keunggulan model ini, peserta didik memperoleh

gambaran  yang menyeluruh tentang sebuah konsep, sehingga transfer

pengetahuan lebih mudah dilakukan karena konsep pokok dikembangkan

secara terus menerus.

Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

2). Model jaring laba-laba (webbed model)

Model pembelajaran ini diawali dengan pemilihan tema. Setelah tema ditentukan

dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan

keterkaitannya antar mata pelajaran. Aktivitas belajar siswa direncanakan

3 Model
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berdasarkan sub-sub tema yang sudah ditentukan. Keuntukan model

pembelajaran ini bagi peserta didik adalah diperolehnya pandangan secara utuh

tentang kegiatan dari ilmu yang berbeda-beda.

Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

3).Model terpadu (integrated model)

Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran yang

dipadukan. Beberapa mata pelajaran dicari konsep, sikap, dan ketrampilan yang

tumpang tindih dipadukan menjadi satu. Kegiatan guru pertama menyeleksi

konsep, nilai-nilai  dan ketrampilan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain

dari berbagai mata pelajaran. Keuntungan medel pembelajaran ini bagi peserta

didik adalah lebih mudah mengaitkan materi pembelajaran dari berbagai mata

pelajaran. Model inilah yang dikembangkan sebagai pembelajaran tematik

terpadu di kurikulum 2013.

2. Hakikat Pembelajaran tematik

1). Belajar pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terjadi berupa

kecakapan, sikap, kebiasaan, dan pengetahuan. Perubahan ini bersifat

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau

pengalaman.

2). Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antar anak dengan

anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik. Kegiatan

pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak    jika dilakukan dalam

lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Proses belajar

bersifat individual dan kontekstual, artinya proses belajar terjadi dalam diri

individu sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya.

3.) Belajar bermakna (meaningfull learning)  merupakan suatu proses dikaitkannya

informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur

Hakikat
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kognitif seseorang. Kebermaknaan belajar sebagai hasil dari peristiwa mengajar

ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-aspek, konsep-konsep,

informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan di dalam

struktur kognitif siswa. Dahulu siswa ”diberi” tahu, sekarang siswa ”mencari”

tahu. Proses belajar tidak sekadar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta

belaka, tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk

menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan

dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Dengan demikian, agar terjadi

pembelajaran  bermakna maka guru harus selalu berusaha menciptakan

aktivitas siswa untuk selalu mencari tahu.

Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung

apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera dari pada

hanya mendengarkan orang/guru menjelaskan.

3. Keuntungan pembelajaran tematik bagi peserta didik antara lain:

a. Lebih mudah memusatkan perhatiannya pada sebuah tema.

b. Dapat mempelajari berbagai kompetensi dasar dalam sebuah tema.

c. Pembelajaran lebih berkesan dan mendalam.

d. Kompetensi dasar dikaitkan dengan pengalaman peserta didik, sehingga

pembelajaran lebih bermakna.

e. Lebih bermanfaat karena materi berbasis tema yang jelas.

f. Pembelajaran lebih menggairahkan karena peserta didik mampu

berkomunikasi dengan kehidupan nyata.

g. Lebih efisien waktu, karena melalui satu tema dapat dipelajari beberapa

mata pelajaran sekaligus.

Keuntungan
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4. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik

a. Prinsip-prinsip dalam penggalian tema:

1). Tema tidak terlalu luas sehingga mudah untuk memadukan mata pelajaran.

2). Bermakna, sehingga bisa digunakan sebagai bekal bagi siswa untuk belajar

selanjutnya.

3). Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

4). Mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa.

5). Mempertimbangkan peristiwa otentik (riil)

6). Sesuai dengan kurikulum dan harapan masyarakat.

7). Mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.

Prinsip-
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b. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik

1). Guru tidak bersikap otoriter dan berperan sebagai single actor yang

mendominasi proses pembelajaran.

2).Pemberian tanggungjawab terhadap individu dan kelompok harus jelas dan

mempertimbangkan kerja sama kelompok.

3). Guru bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang muncul saat proses

pebelajaran yang di luar perencanaan.

4). Memberkan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri

disampaing penilaian lain.

1. 5. Implikasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar

a. Bagi guru

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan

kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai

mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik,

menyenangkan dan utuh.

b. Bagi siswa

1) Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya

dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, pasangan, kelompok kecil

ataupun klasikal.

2) Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif

misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan

pemecahan masalah

c. Terhadap sarana prasarana, sumber belajar dan media pembelajaran.

1) Pembelajaran tematik pada hakekatnya menekankan pada siswa baik secara

individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan

konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar.

2) Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya

didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran (by design),

maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan (by

utilization).

3) Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran

yang bervariasi untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang

Implikasi
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abstrak.

4) Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar menggunakan buku ajar yang

sudah ada saat ini demikian pula cara guru membelajarkannya. Namun masih

dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen sebagai bahan

pengembangan.

d. Terhadap Pengelolaan kelas

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang agar

suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang tersebut meliputi:

1) Tata ruang disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan.

2) Susunan bangku siswa mudah diubah sesuai dengan keperluan pembelajaran

yang sedang berlangsung

3) Siswa belajar tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat juga di tikar/karpet

4) Kegiatan bervariasi  dapat dilaksanakan baik di dalam  maupun di luar kelas

5) Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa dan

dimanfaatkan sebagai sumber belajar

6) Alat, sarana dan sumber  belajar dikelola untuk memudahkan peserta didik

menggunakan dan menyimpannya kembali.

e. Terhadap pemilihan metode

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang

dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi

metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-

cakap. Metode yang dipilih adalah metode  yang mampu menstimulasi terjadinya

proses mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan

mencipta/ mengkreasi melalui pendekatan saintifik.

6..Langkah-langkah penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik

a. Invitasi/apersepsi

Pada tahap ini guru melakukan brainstrorming dan menghasilkan kemungkinan

topik untuk penyelidikan. Topik dapat bersifat umum atau khusus, tetapi harus

mampu menimbulkan minat siswa dan memberikan wilayah yang cukup untuk

penyelidikan. Menurut Aisyah (2007), apersepsi dalam kehidupan dapat

dilakukan, yaitu dengan mengaitkan peristiwa yang telah diketahui siswa

dengan materi yang akan dibahas. Dengan demikian, tampak adanya
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kesinambungan pengetahuan karena diawali dari hal-hal yang telah diketahui

siswa sebelumnya dan ditekankan pada keadaan yang ditemui dalam

kehidupan sehari-hari (kontekstual).

b. Eksplorasi

Pada tahap ini siswa dibawah bimbingan guru mengidentifikasi topik

penyelidikan. Pengumpulan data dan informasi selengkap-lengkapnya tentang

materi dapat dilakukan dengan bertanya (wawancara), mengamati, membaca,

mengidentifikasi, serta menganalisis (menalar) dari sumber-sumber langsung

(tokoh, obyek yang diamati) atau sumber tidak langsung misalnya buku, Koran,

atau sumber-sumber informasi publik yang lain.

c. Mengusulkan penjelasan/solusi

Pada tahap ini seluruh informasi, temuan, sintesa yang telah dikembangkan

dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara berpasangan

ataupun dalam kelompok kecil. Saling mengkomunikasikan hasil temuan,

menguji hipotesis kemudian melaporkan atau menyajikannya di depan kelas

untuk menggambarkan temuan setelah pembahasan. Menurut Aisyah (2007)

tahap ini adalah tahap proses pembentukan konsep yang dapat dilakukan

melalui berbagai pendekatan dan metode. Misalnya pendekatan ketrampilan

proses, life skill, demonstrasi, eksperimen, diskusi kelompok, bermain peran

dan lain-lain.

d. Mengambil tindakan

Berdasarkan temuan yang dilaporkan siswa menindaklanjuti dengan menyusun

simpulan serta penerapan dari emuan-temuannya. Untuk mengungkap

pengetahuan dan penguasaan siswa terhadap materi dapat dilakukan melalui

evaluasi. Evaluasi merupakan suatu bentuk pengukuran atau penilaian

terhadap suatu hasil yang telah dicapai.

Evaluasi meliputi:

1) Pemahaman konsep dan prinsip sains dalam kehidupan sehari-hari.

2) Penerapan konsep dan ketrampilan sains dalam kehidupan sehari-hari.

3) Penggunaan proses ilmiah dalam pemecahan masalah.

4) Pembuatan keputusan yang didasarkan pada konsep-konsep ilmiah.

e. Penilaian pembelajaran tematik menggunakan 5 (lima) domain, yaitu:

1) Konsep, meliputi penguasaan konsep dasar, fakta dan generalisasi.

2) Proses, penggunaan proses ilmiah dalam menemukan konsep pada saat



penyelidikan (eksplorasi)

3) Aplikasi, penggunaan konsep dan proses dalam situasi yang baru atau

dalam kehidupan.

4) Kreativitas, pengembangan kuantitas dan kualitas pertanyaan, penjelasan,

dan tes untuk memvalidasi penjelasan secara personal.

5) Sikap, mengembangkan sikap positif.

Penilaian otentik sesuai diterapkan dalam penilaian pembelajaran tematik

integrative.

7..Penilaian otentik (Authentic assessment) pada pembelajaran tematik.

Penilaian dalam pembelajaran tematik menggunakan jenis penilaian otentik.

a. Karakteristik penilaian otentik menurut Nurhadi (2004:173) adalah sebagai

berikut:

1) Melibatkan pengalaman nyata (involves real-word experience)

2) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.

3) Mencakup penilaian pribadi (self assessment) dan refleksi.

4) Yang diukur ketrampilan dan performansi, bukan mengingat fakta.

5) Berkesinambungan.

6) Terintegrasi .

7) Dapat digunakan sebagai umpan balik.

8) Kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dangan jelas.

b. Tujuan penilaian otentik

1) Menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu.

2) Menentukan kebutuhan pembelajaran.

3) Membantu dan mendorong siswa.

4) Membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan lebih baik.

5) Menentukan strategi pembelajaran.

6) Akuntabilitas lembaga.

7) Meningkatkatkan kualitas pendidikan.

c. Prinsip-prinsip penilaian otentik

1) Keeping track, penilaian otentik mampu menelusuri dan melacak kemajuan

siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.

2) Checking up, penilaian otentik mampu mengecek ketercapaian kemampuan

siswa dalam proses pembelajaran.

3) Finding out, penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi

Authentic

assessment:

Karakteristik,

tujuan,

prinsip-

prinsip, dan

jenis-jenis

penilaian

otentik.



kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses

pembelajaran.

4) Summing up, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah

mencapai kompetensi yang ditetapkan.

d. Jenis penilaian otentik

1. Tes standar prestasi

2. Tes buatan guru

3. Catatan kegiatan

4. Catatan anekdot

5. Skala sikap

6. Catatan tindakan

7. Konsep pekerjaan

8. Tugas individu

9. Tugas kelompok atau kelas

10. Diskusi

11. Wawancara

12. Catatan pengamatan

13. Peta perilaku

14. Portofolio

15. Kuesioner

16. Pengukuran sosiometri.

Latihan

Untuk memandu anda dalam melaksanakan latihan,gunakan lampiran yang telah

disiapkan melengkapi bahan ajar ini.

1. Pelajari materi secara cermat kemudian identifikasi perubahan mendasar pada

kurikulum 2013. (lampiran 1)

2. Diskusikan implikasi perubahan bagi pengelolaan pembelajaran di sekolah dasar!

(lampiran 2)

3. Amati tayangan video pembelajaran tematik terpadu kemudian diskusikan

perbedaan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan dengan tayangan video!

(lampiran3)



Rangkuman

a. Konsekuensi dari perubahan kurikulum adalah adanya perubahan manajemen

sekolah dan perlakuan dalam proses pembelajaran. Utamanya di sekolah dasar.

Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan tematik integrative yang menuntut

kreativitas guru dan siswa.

Model pembelajaran tematik yang digunaka ada 3 yaitu:

1) Model hubungan terkait (connected model)

2) Model jaring laba-laba (webbed model)

3) Model terpadu (integrative model)

b. Hakikat pembelajaran tematik

Pembelajaran tematik mengubah cara belajar dari menunggu diberitahu oleh guru

menjadi mencari tahu di bawah bimbingan guru. Pengorganisasian pembelajaran

aktif akan menciptakan pembelajaran aktif dan bermakna bagi siswa sehingga siswa

memperoleh pemahaman secara utuh. Dengan menggunakan pendekatan saintifik.

c. Implikasi pembelajaran tematik meliputi implikasi bagi siswa, guru, sarana dan

prasarana pembelajaran, pemilihan metode, serta pengaturan ruang kelas

d. Penilaian yang sesuai adalah penilaian otentik.

Penilaian dalam pembelajaran tematik meliputi lima domain yaitu: konsep, proses,

aplikasi, kreativitas, dan sikap.

B. Kegiatan Belajar 2 : Pengelolaan Pembelajaran Tematik
1. 1. Pengantar

Pada sesi ini anda akan mempelajari dan mempraktikkan pengelolaan

pembelajaran tematik yang dimulai dari pemetaan Kompetensi Inti (KI) dan

Kompetensi Dasar (KD), membuat matrik, memilih dan mengelompokkan tema,

menyusun kalender tematik, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,

sekaligus penilaiannya. Kegiatan dilakukan secara individu maupun kelompok

yang dipresentasikan di setiap akhir kegiatan.

Pengantar

cara

mempelajari

modul KB.2

2. 2. Uraian materi

Anak yang berada di  Sekolah Dasar adalah anak yang berada pada rentangan

usia dini. Masa usia dini  merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa

yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada usia dini

seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang

secara optimal. Menurut Piaget, setiap anak memiliki struktur kognitif yang



disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil

pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman

tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi (menghubungkan

objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses

memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). Kedua

proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat pengetahuan

lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu secara

bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dengan

lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar anak sangat

dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal

tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam

konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya.  Anak usia sekolah dasar

berada pada tahapan operasi konkret, sehingga pembelajaran tematik sangat

sesuai untuk diterapkan.

Pembelajaran tematik sesuai dengan teori konstruktivisme memandang

proses pembelajaran melalui pengalaman langsung (direct experience). Siswa

mengkonstruksi pengetahuannya dari interaksi langsung dengan obyek,

fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer

begitu saja dari guru ke siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuannya,

sebab pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi tetapi harus dibangun melalui

keaktifan siswa. Perubahan palng mendasar pada pembelajaran tematik

integrative adalah perubahan model interaksi guru dan siswa pada proses

pembelajaran. Pembelajaran menfasilitasi siswa untuk banyak bertanya,

menemukan masalah-masalah dan mencari pemecahannya. Yang harus selalu

diingat guru pada proses pembelajaran adalah Kompetensi Inti (KI) 1 tentang

religi dan KI.2 tentang sosial dan kepribadian. Kedua kompetensi inti ini harus

menjiwai proses pembelajaran.

2. Langkah-langkah pengelolaan pembelajaran tematik terpadu.

Langkah-langkah mengelola pembelajaran tematik integrative diawali dari

menginventarisir tema dan dipilih dari tema yang paling sederhana,  dekat dengan

lingkungan, sesuai  dengan usia dan perkembangan siswa. Setelah penetapan

tema dibuatlah matrik yang menggambarkan hubungan antar mata pelajaran,

kompetensi dasar dan indicator yang disatukan dalam sebuah tema. Kalender

Langkah-

langkah

pengelolaan

pembelajaran

tematik

terpadu



tematik dibuat setelah matrik, kalender tematik berisi informasi tentang agenda

(jadwal) pembelajaran tematik. Setelah itu mempelajari silabus dan menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sekaligus penilaiannya.

Proses tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

Langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik

Menetapkan mata pelajaran
Semua mata pelajaran yang akan diajarkan diinventarisir. Mata pelajaran-mata pelajaran

tersebut dipetakan atas Kompetensi inti dan kompetensi dasar.

Menetapkan KD dan indikator
Setelah melakukan penetapan mata pelajaran dan memetakan KI dan KD maka guru perlu

untuk menterjemahkan kompetensi dasar (KD) ke dalam indikator. Indikator merupakan

alat ukur yang akan digunakan oleh guru dalam teknis pembelajaran.

Menginventarisir tema
Beberapa mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indicator akan diikat

dengan tema. Tema merupakan media pemersatu agar penyajian pembelajaran bisa

terintegrasi. Tema sebaiknya tidak terlalu luas tetapi juga jangan terlalu sempit. Tema yang

terlalu luas bisa dijabarkan menjadi sub-sub tema atau anak tema-anak tema yang lebih

spesifik. Sub tema-sub tema tersebut kemudian dijabarkan dalam materi-materi

pembelajaran seperti contoh dalam skema berikut:

Menetapkan KD dan
Indikator yang akan

dipadukan

Merancang
pembelajaran

Menyusun
kalender tematik

Menetapkan mata
pelajaran yang akan

dipadukan

Menyusun matrik

Menginventarisir tema
yang akan digunakan



Pemetaan
Pemetaan mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ke
dalam tema merupakan dasar penyusunan matrik. Pemetaan bisa dilakukan
dengan menggunakan format berikut:

Ma
pel

KI KD indikator Tema

Diri
sendi
ri

Kelua
r
gaku

Kege
maran
ku

Pen
gala
man
ku

kegiat
anku

Lingku
ngank
u
bersih
dan
sehat

dst

BI 1 1.1 1.1.1 x
1.1.2 x

2 2.1 1.1.3 x
Ma
t

1 1.1 1.1.1 x

Dst
1.1.2 x

a. Menyusun matrik

Pada tahap ini dilakukan pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dari

beberapa mata pelajaran yang bisa disatukan dalam sebuah tema dalam bentuk

matriks. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat  kaitan antara tema,

kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat

dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema.

Materi 1

KA

KA

Materi 2

Materi 1

Sub Tema 1

Sub Tema 2

TEMA

Sub Tema 3



Sumber: Buku Guru Pusbang Prodik

Sumber: Buku Guru Pusbang Prodik

RKH. 6.1.1

3. Menyusun kalender akademik
Kalender tematik dibuat setelah matrik Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
yang diikat dalam tema selesai dibuat. Kalender ini sebagai panduan guru dalam
pelaksanaan pembelajaran tematik yang berfungsi sebagai jadwal

Kalender

tematik

Sub Tema -1

AKU ANAK SEHAT

Pembelajaran 1



pembelajaran. Jadwal pada pembelajaran tematik berbeda dengan jadwal
pelajaran yang disajikan secara terpilah per mata pelajaran.
Kegiatan penyusunan kalender tematik diawali dari penyusunan matrik yang
dipadukan dengan analisis hari belajar efektif berdasarkan kalender akademik
sekolah.

PEMETAAN ALOKASI WAKTU TEMATIK

NO TEMA WAKTU
1 Diri Sendiri 4 minggu
2 Kegemaranku 4 minggu
3 Kegiatanku 4 minggu
4 Keluargaku 4 minggu
5 Pengalamanku 4 minggu
6 Lingkunganku bersih dan sehat 4 minggu
7 Benda, binatang, dan tanaman di

sekitarku
4 minggu

8 Peristiwa alam 4 minggu

Contoh Kalender Tematik Semester I tahun 2012/2013

Bulan Ming

gu ke

Hari Tanggal Tema

/sub

tema

Mapel KD/Indikator

Juli IV Senin,
selasa,
Rabu,
Kamis,
Jumat,
Sabtu

23, 24,
25, 26,
27,
28

D
iri Sendiri/A

ku A
nak Sehat

Baha
sa
Indo
nesia

3.2 Mengenal teks petunjuk/arahan
tentang perawatan tubuh serta
pemeliharaan kesehatan dan
kebugaran tubuh dengan bantuan
guru atau teman dalam bahasa
Indonesia  lisan dan tulis yang dapat
diisi dengan kosakata bahasa daerah
untuk membantu pemahaman .
3.2.1.Menyebutkan jenis-jenis

makanan sehat dalam
perawatan dan kesehatan
tubuh

3.2.2.Menyebutkan tentang
perawatan tubuh dengan
bantuan guru atau teman
dalam bahasa Indonesia
lisan

v Senin,
selasa

30-31 PPKn 2.1 Menunjukkan perilaku  jujur,
disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli, dan percaya diri  dalam
berinteraksi dengan keluarga,
teman, dan guru sebagai
perwujudan nilai dan moral
Pancasila.



2.1.2. Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab, santun,
peduli,  kasih sayang, dan
percaya diri  dalam  berinteraksi
dengan teman.

Agustus I Rabu,
kamis,
jumat,
sabtu

1, 2, 3,
4

SBD 2.2 Menunjukkan rasa ingin tahu
untuk mengenal alam di
lingkungan sekitar sebagai
sumber ide dalam berkarya seni

2.2.1. Memanfaatkan
lingkungan alam sekitar sebagai
sumber ide dalam menyanyikan
lagu dan mewarnai gambar.

Dst

Contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RREENNCCAANNAA PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN

((RRPPPP)) TTEEMMAATTIIKK TTEERRPPAADDUU

Nama Sekolah : .................................
Tema : Diri Sendiri
Kelas/Semester : I / 1
Alokasi Waktu : 3 minggu

Kompetensi Inti :

K.I. 1, 2, 3, 4

Kompetensi Dasar  :

Indicator Kompetensi

KD mapel …………. Indikator 1.1

Indikator 1.2

Indikator 1.3

RPP



KD mapel ………….. Indikator 1.1

Indikator 1.2

Dst

Tujuan Pembelajaran

Tujuan sesuai indikator 1.1 (ma pel 1)

Tujuan sesuai indikator 1.2

Tujuan sesuai indikator 1.3

Tujuan sesuai indikator 1.1 (ma pel 2)

Tujuan sesuai indikator 1.2

Materi Pelajaran

Materi dikemas dalam satu tema mencakup esensi materi beberapa mata pelajaran

Metode Pembelajaran

Pilih metode yang mampu memungkinkan kegiatan belajar aktif dengan pendekatan
saintifik (demonstrasi, bermain peran, penemuan, percobaan, diskusi, Tanya jawab,
dsb)

Langkah-langkah pembelajaran.

Pendahuluan: merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang
ditujukan membangkitk an motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik agar siap
mengikuti proses pembelajaran.

Kegiatan inti:
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisifatif aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan
fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti dilakukan melalui proses eksplorasi,
elaborasi, dan konfirmasi. Ketiga proses tersebut dirancang secara terpadu melalui
kegiatan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan
membaca.

Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup merefleksikan kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang
dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, umpan
balik, dan tindak lanjut berupa penugasan terstruktur dan atau kegiatan mandiri tidak
terstruktur.



Penilaian
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Penilaian
Teknik Bentuk Instrumen Contoh Soal

Kriteria Penilaian K.4

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep ….. * semua benar
* sebagian besar benar
* sebagian kecil benar
* semua salah

4
3
2
1

Performansi : K.2

No. Aspek Kriteria Skor

1.

2.

Kerjasama

Partisipasi

* bekerjasama
* kadang-kadang kerjasama
* tidak bekerjasama

* aktif  berpartisipasi
* kadang-kadang aktif
* tidak aktif

3
2
1

3
2
1

…………..,……………………. 20………..
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Kelas I

……………………………….                                              …………………………………………………………….

4. Tugas Kepala Sekolah dalam Pengelolaan pembelajaran tematik integrative.

Kepala sekolah selaku manajer (pengelola) dan pemimpin pembelajaran perlu melakukan

penjaminan mutu di sekolahnya (total quality control) dengan melakukan beberapa hal

diantaranya: Mengkoordinasikan guru dalam melaksanakan penyusunan perencanaan

pembelajaran tematik integrative. Memvasilitasi guru menyusun instrument yang dibutuhkan

dalam pembelajaran tematik integrative. Memastikan bahwa guru melaksanakan

pembelajaran tematik integrative sesuai rencana. Kepala sekolah memberikan umpan balik

Tugas

Kepala

Sekolah

dalam

pembelajaran

tematik

terpadu



kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran tematik integrative yang telah dilaksanakan.

Kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Latihan
Tugas Individu:

1. Setelah mempelajari bahan diklat, petakan Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar dari beberapa mata pelajaran yang dapat disatukan dalam sebuah
tema. (lampiran 4).

2. Anda lakukan inventarisasi tema yang mungkin cocok untuk menyatukan
beberapa KD yang telah dipetakan. (lampiran 5)

Tugas Kelompok
1. Diskusikan dengan teman kelompok anda tentang hasil pemetaan dan

inventarisasi tema anda masing-masing. Susunlah menjadi sebuah matrik.
(lampiran 6)

2. Susunlah sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran setiap kelompok
satu tema. (lampiran 7)

3. Simulasikan RPP tematik terpadu yang telah disusun, kelompok lain
mengamati dan mencatat hal-hal penting yang perlu didiskusikan. (lampiran
8)

Latihan

Rangkuman
1. Pengelolaan pembelajaran tematik integrative meliputi perencanaan, pelaksanaan,

dan penilaian.
2. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran tematik inegratif adalah

pendekatan saintifik yang menekankan pada keaktifan siswa.
3. Penilaian otentik

• Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu
• Mencerminkan masalah dunia nyata bukan dunia sekolah
• Menggunakan berbagai cara dan kriteria
• Holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
Soal-soal evaluasi

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang paling tepat dari
pertanyaan/pernyataan di bawah ini!

Perhatikan pernyataan berikut!
a. Mengelola kelas berbasis tema.
b. Mengubah jadwal pelajaran setiap saat.
c. Memilih metode yang sesuai dengan pendekatan saintifik
d. Menerapkan penilaian berbasis proses.

Evaluasi

Bersama  guru
menyusun
perencanaan
pembelajaran
tematik terpadu

Memastikan bahwa
guru melaksanakan
pembelajaran
tematik integrative
sesuai rencana

Memberi
kan umpan
balik untuk

tindak lanjut



1. Pernyataan yang sesuai sebagai implikasi pembelajaran tematik integrative bagi
guru adalah…..
A. a – b – c
B. b – c – d
C. c – d – a
D. d – a – b

2. Kompetensi Inti (KI) yang wajib diperhatikan guru agar menjiwai pada setiap  proses
pembelajaran adalah…
A. KI.1. dan K.I.2
B. K.I 2 dan K.I 3
C. K.I 3 dan K.I 4
D. K.I 4 dan K.I 1

3. Guru menyusun instrument untuk mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran, ia
akan menilai aktivitas setiap siswa dalam kelompoknya. Instrument ini sesuai untuk
menilai
A. Kompetensi Inti I
B. Kompetensi Inti 2
C. Kompetensi Inti 3
D. Kompetensi Inti  4

4. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik integrative menekankan pada:
A. Input dan proses
B. Proses dan produk
C. Produk dan input
D. Obyek dan proses

5. Pada pembelajaran tematik integrative yang berfungsi sebagai jadwal pembelajaran
adalah.
A. Silabus
B. RPP
C. Matrik tema
D. Kalender tematik

6. Dampak penerapan pendekatan saintifik dalam kehidupan sehari-hari adalah…
A. Siswa mampu menemukan masalah dalam kehidupannya.
B. Siswa terbiasa mencari masalah dalam setiap kegiatan
C. Siswa biasa berfikir ilmiah dalam memecahkan masalah.
D. Siswa mampu meminimalkan masalah dalam kehidupannya.

7. Pernyataan yang paling tepat di bawah ini adalah….
A. Implementasi rasa cinta tanah air bagi siswa SD ditunjukkan dengan

kecintaannya pada bangsa dan Negara.
B. Secara kontekstual rasa cinta tanah air ditunjukkan siswa dengan kerelaannya

menjaga sekolah dan lingkungannya.
C. Bercita-cita menjadi tentara merupakan implementasi dari rasa cinta tanah air

dari seorang siswa.
D. Berjuang membela Negara merupakan implementasi dari rasa cinta tanah air

bagi siswa SD.
8. Kegiatan pengelolaan perencanaan pembelajaran tematik integrative adalah ….

A. Pemetaan KI/KD – inventarisasi tema – penyusunan matrik – penyusunan
kalender tematik- penyusunan RPP.

B. Inventarisasi tema – penyusunan matrik – penyusunan kalender tematik –
pemetaan KI/KD – penyusunan RPP.

C. Penyusunan matrik – penyusunan kalender tematik – inventarisasi KI/KD –
inventarisasi tema - penyusunan RPP.



D. Penyusunan kalender tematik – inventarisasi tema – inventarisasi KI/KD –
penyusunan matrik – Penyusunan RPP

9. Untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran tematik integrative kepala sekolah
melaksanakan.
A. Pendampingan guru
B. Supervise guru
C. Kunjungan kelas
D. Membangun kultur

10. Berikut ini merupakan prinsip penilaian otentik, kecuali …
A. Mampu mendeteksi kemajuan kemampuan siswa.
B. Bisa diterapkan pada semua semua kompetensi dasar.
C. Merupakan rekam jejak kemajuan belajar siswa.
D. Mampu mendeteksi kesalahan dalam proses pembelajaran.

Refleksi

Materi baru yang saya pahami dalam diklat ini adalah…………………………………….

Kesulitan yang saya temukan di lapangan tentang pembelajaran tematik selama ini
adalah …………………….

Yang akan saya lakukan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran tematik
integrative setelah pelatihan ini adalah ………………..

Refleksi
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Kompetensi inti kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik
untuk setiap kelas melalui pembelajaran

Kompetensi dasar kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang
diturunkan dari Kompetensi Inti.

Tematik integrative pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke

dalam berbagai tema.

Kalender tematik kalender akademik yang berorientasi pada tema,
sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik
integrative yang berfungsi sebagai jadwal.

Pendekatan saintifik Sebuah  pendekatan belajar/mengajar sains dan
teknologi dalam konteks pengalaman manusia.

Matrik Pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang
diikat dalam sebuah tema

RKH Rencana Kerja Harian yang dibuat guru sebagai jurnal
persiapan pembelajaran
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