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ABSTRAK 

Pembelajaran tematik adalah suatu upaya pemikiran yang disusun berdasarkan 

tema-tema dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran tertentu dengan sistematis 

berdasarkan tema tema dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran tertentu 

dengan sistematis, dan dengan metode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan yang ditemui oleh pendidik dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar 

Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini 

adalah pendidik  yang terdiri dari 6 pendidik dari kelas I sampai dengan kelas VI dan 

Kepala Sekolah. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisis menggunakan langkah-langkah reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi teknik dan sumber. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pembelajaran 

tematik masih terlihat berbeda-beda. Pendidik sudah menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran tematik menggunakan model rencana pelaksanaan pembelajaran tematik 

yang terdiri dari komponen identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran. Hal tersebut terlihat pada saat penyampaian materi masih terpisah-pisah 

dan belum terikat satu sama lain. Pada tahap penilaian, pendidik telah melakukan 

proses penilaian hasil belajar dalam bentuk penilaian tes dan non tes. Penilaian tes 

masih dilakukan secara terpisah antar mata pelajaran satu dengan yang lain sehngga 

belum disesuaikan dengan tema. Hambatan yang ditemui pendidik yaitu kurangnya 

sosialisasi mengenai pembelajaran tematik, keterbatasan waktu, sarana dan prasarana 

yang kurang memadai. Strategi yang digunakan oleh pendidik di kelas rendah belum 

bervariasi, sedangkan untuk kelas 4 dan 5 menggunakan  strategi yang menyesuaikan 

dengan kondisi peserta didik dan menggunakan penugasan, untuk kelas 6 menggunakan 

Strategi yang bervariasi dan menyenangkan, menggunakan media, dan memberikan 

Latihan mandiri kepada peserta didik.  

Kata Kunci: Strategi , Hambatan, Pembelajaran Tematik 
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MOTTO 

َ يَۡجَعل لَّهُۥ ِمۡن أَۡمِرهِۦ يُۡسٗرا    َوَمن يَتَِّق ٱَّللَّ

4.  “Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya”.(Q.S At-Thalaq (65): 4)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
Ahmad  Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan: KonsepPendidikan Berbasis Al Quran, 

(Jakarta: Humaniora, 2017). 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah  awal untuk memahami judul ini, dan untuk menghindari 

kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi 

judul ini. Adapun judul penelitian yang dimaksud adalah “Strategi Guru Dalam 

Meminimalisir Hambatan Pada Proses Pembelajaran Tematik di MIN 2 Bandar 

Lampung” Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :  

Strategi adalah adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan
2
. Strategi adalah proses yang 

dipakai untuk terlaksananya sebuah tujuan. Sedangkan strategi guru adalah 

tindakan yang dilakukan oleh guru pada  proses belajar mengajar. Artinya 

usaha guru dalam menggunakan variable pembelajaran  (metode, tujuan, bahan 

serta evaluasi) agar dapat mencapai tujuan dalam keberhasilan proses belajar 

siswa. 

Meminimalisir adalah memperkecil atau mengurangi. Biasa digunakan 

mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau 

diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa 

terselesaikan. 

Hambatan adalah usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri yang memiliki 

sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan atau pun 

kemajuan yang hendak dicapai. Hambatan menurut Oemar segala sesuatu yang 

menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu 

dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga 

menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai 

tujuan
3
. 

Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Poerwadarminta Pembelajaran 

Tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman  

                                                             
2

Fatimah dan Ratna Dewi Kartika, “Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bahasa”, Jurnal Pena Literasi PBSI  Vol. 1 No. 2, 2018, h. 109.     
3

Sherly Septia Suryadi dan Yenni Idrus“Hambatan-Hambatan Belajar Yang 

Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain 

Jurusan Ikk Fpp”, Jurnal Seni Rupa Vol. 8 No 1 2019, h. 124. 
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bermakna kepada peserta didik
4

.Penerapan pembelajaran tematik dapat 

memberikan keterhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar 

peserta didik. 

B. Latar Belakang Masalah 

Kedudukan  pendidikan sangatlah penting, terutama di era globalisasi saat 

ini. Pendidikan itu sendiri merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang dalam mendewasakan dirinya dalam meningkatkan atau 

menyempurnakan kemampuan yang ada pada dirinya menjadi pribadi yang 

lebih baik lagi
5
. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003, didefenisikan bahwa :  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan masyarakat, bangsa,dan negara.
6
 

Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa 

agardapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat
7
. Pendidikan 

terdiri dari beberapa komponen di dalamnya. Salah satu komponen dalam 

pendidikan yang terpenting adalah guru. Guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di 

sekolah.  Pendidikan   tidak  pernah  terpisah dengan   kehidupan manusia. 

Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak 

ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. 

Dalam prosesnya, pendidikan mengacu pada kurikulum yang telah ditentukan.  

Di  Indonesia   sendiri  telah  terjadi  beberapa  kali  perubahan kurikulum 

sampai pada saat ini seperti yang kita tahu bahwa kurikulum yang diapakai 

adalah kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K13. Pergantian kurikulum 

pada dasarnya untuk menuju kesempurnaan. Sesuai dengan kurikulum yang 

baru, saat ini pembelajaran di SD mulai diarahkan pada kurikulum 2013, atau  

                                                             
4
Maulana Arafat Lubis dan Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI Implementasi 

Kurikulum 2013 Berbasis HOTS, (Yogyakarta: Samudra  Biru, 2019), h. 15.   
5
Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2017), 

h. 15.  
6

Dediknas. 2017,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 
7
Ibid., h. 15. 
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lebih sering disebut dengan  pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

menggabungkan beberapa pelajaran dalam satu tema yang masih memiliki 

keterkaitan antara mata pelajarannya. Pembelajaran tematik juga berisikan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu wahana pembelajaran yang 

diharapkan tumbuh seiring dengan perkembangan siswa dalam melihat diri dan 

lingkungannya. Belajar ialah komunikasi yang terjadi di lingkungan peserta 

didik baik di sekolah maupun di rumah. Belajar diartikan sebagai cara untuk 

mencapai suatu tujuan melalui pengetahuan yang diberikan oleh pendidik. 

Aktivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan tergantung dengan persiapan, 

implementasi dan ulasan yang dilaksanakan oleh pendidik .  

Belajar  adalah proses dasar dari pertumbuhan hidup peserta didik, dengan 

belajar peserta didik dapat melakukan inovasi-inovasi baru sehingga 

perilakunya berkembang. Semua kegiatan dan hasil peserta didik merupakan 

prestasi dari belajar, karena peserta didik tumbuh dan berkembang menurut apa 

yang mereka pelajari. Belajar dalam islam merupakan sebuah hal yang 

ditekankan secara serius, Allah SWT berfirman bahwa manusia diwajibkan 

untuk belajar agar memiliki pengetahuan dan derajat yang lebih tinggi, 

sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Al-Alaq berikut ini: 

ۚ  َخَلقَ  ۡ  ِم رَبَِّك الَِّذىۡ  بِاس ۡ  رَاۡ  ِاق  
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (Q.S 

Al-Alaq ayat 1)8 

Surat di atas memberikan kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan 

manusia untuk selalu belajar, serta menuntut ilmu setinggi mungkin agar umat 

manusia bisa meraih kesuksesan dunia maupun akhirat. Allah SWT menurunkan 

ayat al-Qur’an yang mewajibkan manusianya untuk senantiasa selalu menuntut 

ilmu agar umatnya berpendidikan dan memiliki derajat yang tinggi.  

Dalam ayat al-Qur’an itu dijelaskan dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang 

berbunyi: 

 

َدرَجَات  يَ ْرَفِع اهللُ الَِّذيَن آَمُنواِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوااْلعْلَم   
Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”. (Q.S. Al-Mujadilah : 11)9 

                                                             
8
Ahmad  Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan: Konsep Pendidikan Berbasis Al Quran, 

(Jakarta: Humaniora, 2017), h. 20.     
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Berdasarkan surat Al Mujadilah ayat 11 itu dapat disimpulkan bahwa Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tapi kita 

sebagai manusia tidak boleh bersombong diri apabila memiliki ilmu karna diluar 

sana masih banyak manusia yang memiliki ilmu yang lebih tinggi lagi, oleh 

sebab itu kita harus terus belajar. Namun pada kenyataannya saat ini umat 

manusia senantiasa slalu di hantui rasa malas untuk belajar. Dan itu menjadi 

tugas kita bersama untuk menghilangkan rasa kemalasan agar menjadi pribadi 

yang lebih maju.  

Berkaitan dengan pengertian belajar, pembelajaran adalah suatu bentuk, 

yang tersusun atas beberapa komponen yaitu: sasaran, bahan, desain dan ulasan. 

Empat komponen berikut yang harus diingat dengan pendidik dalam memilih 

untuk menggunakan alat, desain, rencana dan pendekatan apa sebelum memulai 

proses pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yaitu cara peserta didik 

berinteraksi dengan pendidik baik disekolah maupun diluar sekolah melalui 

bermacam-macam perangkat pembelajaran. Penerapan didalam suatu 

pembelajaran pendidik harus bisa membuat aktivitas peserta didik untuk belajar 

mandiri, artinya pendidik tidak sepenuhnya memberikan materi ajar kepada 

peserta didik, tetapi pendidik dapat membuat peserta didik agar bisa belajar dan 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta memberikan waktu untuk 

menemukan inovasi-inovasi baru dengan menggunakan pola berpikir formal . 

Proses pembelajaran di lingkungan sekolah dapat dikatakan sebagai strategi 

publik untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap.  

Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

melakukan pembaharuan Kurikulum pembelajaran. Pendidikan di sekolah dasar 

merupakan awal dari proses mengenal berbagai macam pembelajaran sebelum 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pembaharuan yang dilakukan oleh 

pemerintah diharapkan akan mencetak peserta didik yang produktif, inovatif, 

kreatif dan berkarakter
10

. Perubahan kurikulum diimbangi dengan perubahan 

sistem  belajar. Pembelajaran yang dulunya terpisah-pisah kini di integrasikan 

menjadi satu tema
11

. Inilah yang sering kita sebut dengan pembelajaran tematik. 
12

Kegiatan pembelajaran tematik dilaksanakan secara murni per mata pelajaran, 

yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

                                                                                                                                                                   
9
Ahmad Taqiuddin, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah, (Bekasi: Maana Publishing, 

2019), h. 543.     
10

Juniaris Agung Wicaksono, “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dalam 

Perspektif Kebijakan Publik”, Jurnal  Studi Islam dan Sosial  Vol. 11 No. 2, 2018, h. 62.    
11

Anshory, I., Saputra, S. Y., dan Amelia, D. J. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Sesuai 

Kurikulum 2013 Di SD Muhammadiyah 03 Wajak. ELSE: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 

Sekolah Dasar, Vol  1 no. 1 2017, h. 66.  
12

Bayu Purba Sakti dan Sri Budiyono, “Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di SD Negeri 

1 Kragilan Refleksi Edukatika”, Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 10 No. 1, 2019, h. 70. 
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berhubungan dengan mata pelajaran. Seiring dengan pembaharuan kurikulum 

banyak sekolah yang tidak siap dengan hal ini. Beberapa hal yang melatar 

belakangi sebagai berikut : kurang antusiasnya guru terhadap pembaharuan 

kurikulum 2013, kurang sosialisasinya pemerintah untuk mensukseskan 

kurikulum terbaru. Kurikulum 2013 dilaksanakn secara bertahap yang dalam 

pelaksanaannya harus diterapkan di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. 

Kurikulum 2013 pada dasarnya menekankan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran tematik.  

Sebagaimana yang peneliti temukan di sekolah MIN 2 Bandar Lampung 

diperoleh informasi bahwa  pendidik dalam pembelajaran tematik mengalami 

kendala dalam menyusun RPP, mengisi penilaian pembelajaran tematik yang 

sesuai dengan materi pelajaran satu ke materi pelajrannya yang lainnya. Dan 

juga waktu dalam proses pembelajaran yang kurang efektif, pendidik masih 

perlu sosialisasi tentang kurikulum 2013. Pendidik harus benar-benar 

menggunakan strategi yang cocok untuk menyampaikan materi yang akan di 

berikan. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran tematik pendidik mengalami beberapa hambatan.  

Dari hasil wawancara yang di dapat dari beberapa wali kelas di  MIN 2 

Bandar Lampung diperoleh informasi  bahwa pendidik kesulitan pada saat 

menggunakan silabus pembelajaran tematik, dimana guru  saat mengajar materi 

yang diajarkan tidak sesuai dengan silabus, mengisi penilaian pembelajaran 

tematik yang sesuai dengan materi pembelajaran tematik yang sesuai dengan 

materi pelajaran satu ke materi pelajaran lainnya dan juga waktu dalam proses 

pembelajaran yang kurang efektif.
13

  Mata pelajaran  yang menyatu seperti IPA, 

IPS SBDP, Bahasa Indonesia, serta jam pelajaran yang singkat jadi 

pembelajaran tidak terkendali.
14

 Sering ditemukan guru yang menulis pada RPP 

menggunakan model pembelajaran tematik yang memadukan beberapa 

pelajaran dalam satu tema, namun pada kenyataan praktiknya sangat jauh dari 

apa yang menjadi ciri khas pembelajaran tematik itu sendiri.
15

Beberapa mata 

pelajaran yang seharusnya terpadu dan tidak terpisah-pisah dengan menyatukan 

pembahasannya dalam satu tema, tetap saja pada proses belajar mengajarnya 

terpisah-pisah. Penguasaan materi tematik oleh  guru kurang maksimal, Hal ini 

dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pembelajaran tematik tersebut. 

Guru merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran tematik.
16

 Akibatnya 

pembelajaran tidak dapat berjalan efektif, efisien dan dinamis.  

                                                             
13 Hasil wawancara dengan ibu Siti Najiah wali kelas II di MIN 2 Bandar Lampung. 
14 Hasil wawancara dengan ibu Muzena wali kelas III di MIN 2 Bandar Lampung. 
15

Hasil wawancara Fitri Ayu Amalia wali kelas I  di MIN 2 Bandar Lampung. 
16 Hasil wawancara dengan bapak Poniran wali kelas IV di MIN 2 Bandar Lampung. 
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Untuk memperoleh tujuan pembelajaran yang optimal diperlukan adanya 

suatu strategi pembelajaran dalam memahamkan belajar siswa. Penggunaan 

beberapa strategi, seorang guru harus menguasai berbagai metode penyampaian 

materi yang tepat sesuai dengan materi yang diajarkan dan kemampuan peserta 

didik yang menerimanya. Dari beberapa strategi yang telah di terapkan oleh 

pendidik kenyataannya masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar pada pembelajaran tematik. kita tahu bahwa strategi yang digunakan 

pendidik sangat berpengaruh pada keadaan dan situasi yang akan terjadi pada 

proses pembelajaran terutama di masa pandemi saat ini pendidik sangat di tuntut 

dapat membuat suasana pembelajaran  menjadi menyenangkan, tidak monoton 

dan peserta didik merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran 

Dilihat dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, bahwa strategi guru 

pada saat mengajar menjadi tolak ukur untuk tercapainya keberhasilan peserta 

didik dalam memahami pemblajaran yang diberikan oleh gurunya. Oleh sebab 

itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan judul 

“Strategi Guru dalam Meminimalisir Hambatan Pada Proses 

Pembelajaran Tematik di MIN 2 Bandar Lampung”.  

 

C. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada Hambatan Guru dalam Pelaksanaan 

pembelajaran Tematik siswa di MIN 2 Bandar Lampung.Yaitu dari segi proses 

kegiatan pembelajarannya.  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

yang dirumuskan dalam subfokus penelitian sebagai  berikut:  

1. Strategi guru dalam meminimalisir hambatan pada proses pelaksanaan  

pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung. 

2. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi guru dalam  pelaksanaan 

pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan di atas dapat dirinci masalah-masalah 

khusus sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi guru dalam meminimalisir hambatan pada proses 

pelaksanaan pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi hambatan pada proses 

pelaksanaan pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung ?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui strategi guru dalam meminimalisir hambatan pada 

proses pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi hambatan pada proses 

pelaksanaan pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat mempunyai manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan 

kontribusi dan manfaat bagi kepentingan  ilmu pengetahuan  khususnya 

bagi jenjang pendidikan dasar baik disekolah dasar maupun Madrasah 

Ibtidaiyah. 

  b.Manfaat Praktis 

1. BagiSiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

upaya meningkatkan keefektifan belajar siswa sehingga memperoleh 

hasil yang maksimal Sebagai bahan evaluasi diri untuk menjadi 

pendidik yang profesional dalam upaya peningkatan mutu, proses dan 

hasil belajar siswa. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diarapkan dapat menambah pengetahuan 

peneliti mengembangkan wawasan dan sebagai langka awal untuk 

memperoleh gelar S1. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang 

baik pada sekolah dalam rangka meminimalisir hambatan dalam proses 

pembelajaran tematik. 

4. Bagi Guru  

Memperbaiki dan meningkatkan strategi yang digunakan dalam 

proses pembelajaran tematik.  

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Berikut ini merupakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dengan judul peneliti “Strategi Guru Dalam Meminimalisir Proses Pelaksanaan 

Pembelajaran Tematik di MIN 2 Bandar Lampung” adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Syaifudin, Fathur Rokhman, Ida 

Zulaeha berjudul  “Pengembangan Strategi Pembelajaran Tematik Integratif  

Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Jenjang Pendidikan Dasar”. Adapun 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk diarahkan pada realisasi 
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strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Keseluruhan 

strategi pembelajaran secara mikro yang dikembangkan didasarkan pada 

kurikulum 2013. Meskipun demikian, strategi pembelajaran masih 

membutuhkan pendampingan terutama pada penyusunan langkah 

pembelajaran dan instrumen penilaian
17

. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

menggunakan metode survei, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan 

dengan sasaran guru bahasa Indonesia Pendidikan Dasar. Hasil penelitian 

menunjukkan pelatihan pengembangan strategi pembelajaran tematik 

integratif pada mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai implementasi 

kurikulum 2013 bagi guru pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo 

menggunakan pengembangan strategi pembelajaran secara mikro. 

Keseluruhan strategi pembelajaran secara mikro yang dikembangkan 

didasarkan pada kurikulum 2013. Meskipun demikian, strategi 

pembelajaran masih membutuhkan pendampingan terutama pada 

penyusunan langkah pembelajaran dan instrumen penilaian .  

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nuraini dan Zainal Abidin yang berjudul 

“Kesulitan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik 

terintegratif di sekolah dasar”. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru kelas rendah di sekolah dasar dan 

madrasah ibtidaiyah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik terintegratif  . Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Hasil penelitian 

menunjukkan empat isu utama terkait kesulitan yang dialami oleh guru, 

yaitu kesulitan dalam penilaian sikap (55,6%), penyusunan RPP 

(53,8%),penyediaan media pembelajaran (53,8%), dan memadukan tema 

antar muatan (51,1%), serta  Kendala-kendala lainnya berupa kurang 

tersedianya buku yang sesuai serta beberapa faktor dari siswa,yang meliputi 

rendahnya minat dan motivasi belajar rendahnya kemampuan membaca, 

berhitung, dan Bahasa Indonesia
18

. Untuk memudahkan pembahasan dan 

pemaparan data, seluruh pernyataan dalam paparan hasil penelitian ini 

dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan positif, walaupun pada angket 

aslinya, ada beberapa pernyataan yang berbentuk kalimat negatif, 

sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya di bagian metode penelitian. 

Penelitian lanjutan untukmeningkatkan efektifitas implementasi 

                                                             
17

Ahmad Syaifudin, Fathur Rokhman, Ida Zulaeha, “Pengembangan Strategi 

Pembelajaran Tematik Integratif Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Jenjang Pendidikan 

Dasar”. Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter (JIPK) Vol .2  No  2, 2017 h. 1-3.  
18

Nuraini dan Zainal Abidin, “Kesulitan Guru Dalam Mengimplementasikan 

Pembelajaran Tematik Terintegratif Di Sekolah Dasar”.Jurnal Pendidikan dasar dan 

pembelajaran Vol. 10  No. 1, 2017  h. 50-62. 
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pembelajaran tematik terintegratif juga didiskusikan. Instrumen penelitian 

berupaangket pernyataan tertutup tentangkesulitan yang dihadapi guru dan 

angket pertanyaan terbuka tentang alasan dan penyebab kesulitan.  

3. Penelitian ini dilakukan oleh M. Sofyan Al Nashr yang berjudul “Analisis 

Faktor Penghambat Guru Madrasah Ibtidaiyah Dalam Pembelajaran 

Tematik ( studi kasus di MI Al Hikmah Kajen, Margoyoso)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat guru 

dalam dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik di Madrasah 

Ibtidaiyah. Subjeknya adalah guru MI  kelas 1 dan 4. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat guru MI dalam  

pembelajaran tematik yaitu faktor internal guru dan eksternal
19

. Faktor 

internal guru terletak pada rendahnya kompetensi kompetensi professional 

terkait pembelajaran tematik, hal ini terjadi karena guru tidak mendapatkan 

pelatihan atau workshop yang cukup. Sedangkan faktor eksternal yaitu 

kondisi siswa yang belum bisa calistung (kelas 1) serta siswa yang terbiasa 

dengan pembelajaran berbasis mata pelajaran (untuk kelas 4) sehingga guru 

harus bekerja ekstra dalam pembelajaran. Untuk mengatasi hambatan 

tersebut, guru berusaha meningkatkan profesionalnya dengan mendalami 

pembelajaran tematik secara otodidak serta berbagi pengalaman dengan 

guru lain sehingga dapat lebih memahami konsep dan implementasi dari 

pembelajaran tematik.  

4. Penelitian ini dilakukan oleh Indah Fajar Friani,Sulaiman, dan Mislinawati 

yang berjudul “Kendala Guru dalam menerapkan Model Pembelajaran  

pada Pembelajaran Tematik Berdasarkan  kurikulum 2013di  SD Negeri 2 

kota Banda Aceh”. Penelitian ini  berupaya mengungkapkan bagaimana 

kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran pada 

pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum2013 di SD Negeri 2 Banda 

Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Pengumpulan  data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. 

Dalam melakukan observasi (pengamatan), peneliti bertindak sebagai 

pengamat penuh tanpa terlibat dalat menerapkan model pembelajaran pada 

pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013. Selain itu didukung 

dengan teknik wawancara, teknik wawancara adalah dengan mewawancarai 

10 orang guru di SD Negeri 2 Banda Aceh. Selanjutnya seluruh data diolah 

dengan tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, 

                                                             
19

M. Sofyan Al Nashr, “Analisis Faktor Penghambat Guru Madrasah Ibtidaiyah Dalam 

Pembelajaran Tematik ( studi kasus di MI Al Hikmah Kajen, Margoyoso)”.Jurnal Pendidikan 

Guru MIVol. 5  No. 2, 2018  h. 191. 
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dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, kendala yang 

dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran tematik diantaranya 

adalah dalam rencana pelaksanaan  pembelajaran (RPP) guru kurang 

memahami langkah-langkah pembelajaran sesuai sintak yang ada pada 

model pembelajaran
20

. Sehingga guru kurang mampu dalam menstimulus 

siswa untuk menemukan sendiri masalah yang ada pada materi 

pembelajaran.  

 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Laelatul Badriah, Saiful Abibudin, dan  

Zunita, Juliyanto. Penelitian ini berjudul “Inovasi Pembelajaran Tematik, 

Kendala dan Upaya Perbaikan dalam Proses Pembelajaran”. Penelitian ini 

akan dilaksanakan di MIN I Bantul yang terletak di Jalan Imogiri Timur km 

8.5, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta kelas II D, III A, dan IV 

D. Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah seluruh warga sekolah, 

sedangkan untuk menentukan informan peneliti diperoleh dari peserta didik 

melalui proses pembelajaran. Dalam penelitian ini populasi peneliti adalah 

peserta didik MIN I Bantul. Sedangkan Sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini teknik penentuan 

sampling menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan terentu. 

Teknik penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah panduan 

observasi dalam proses pembelajaran dan lingkungan sekolah, panduan 

wawancara. Hasil penelitian yaitu Implementasi pembelajaran tematik yang 

diterapkan di MIN 1 Bantul sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu adanya 

perencanaan yaitu persipan silabus dan RPP yang matang dengan 

kelengkapan komponen RPP yang memadai, pelaksanaan dan penilaian 

berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik
21

. Adapun beberapa 

kendala yang diahadapi ketika mengimplementasikan pembelajaran tematik 

adalah kesiapan peserta didik, ketidak sesuai RPP dengan proses 

pemebelajaran, kurang sesuainya media dan metode yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, keterbatasan 

dalam menginovasi proses pembelajaran.  

                                                             
20

Indah Fajar Friani, Sulaiman, dan Mislinawati, “Kendala Gurudalammenerapkan 

Model Pembelajaranpada Pembelajaran Tematik Berdasarkan kurikulum 2013di SD negeri 2kota 

Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah  Pendidikan Guru SD  Vol. 2  No. 1, 2017  h. 89-91. 
21

Laelatul Badriah, Saiful Abibudin, Zunita, dan Juliyanto, “Inovasi Pembelajaran 

Tematik, Kendala dan Upaya Perbaikan dalam Proses Pembelajaran”. Jurnal Literasi Vol. 10. 

No. 1, 2019  h. 48-50. 
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Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas hambatan 

pembelajaran tematik. Perbedaan nya adalah disini peneliti membahas strategi 

guru dalam meminimalisir hambatan pembelajaran tematik. 

H. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan metode 

penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan dan mendeskripsikan 

suatu kondisi secara rasional
22

.Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan 

gambaran yang jelas dan terperinci mengenai strategi yang digunakan pendidik 

dalam meminimalisir hambatan proses pembelajaran tematik .subjek penelitian ini 

beberapa guru kelas yang ada di MIN 2 Bandar Lampung. Data yang terkumpul 

berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka, adapun terdapat angka-angka 

itu hanya sebagai memperkuat data dan bukan  menjadi fokus utama dalam analisis 

data.  Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif. 

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrument adalah peneliti itu sendiri. 

Oleh sebab itu peneliti yag menjadi instrument harus divalidasi agar mengetahui 

seberapa jauh peneliti sudah matang dalam melakukan penelitian
23

. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sumber data primer dan 

data sekunder serta dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi
24

. Maka dalam penelitian ini peneliti mencari serta mengumpulkan 

informasi dan data-data yang berkaitan dengan strategi guru meminimalisir 

hambatan dalam proses pembelajaran tematik. Penelitian deksriptif memusatkan 

pada masalah actual apa adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian 

deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian menjadi 

pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa 

tersebut.
25

Penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi tetapi lebih 

menekankan ke dalam informasi sehingga sampai kepada tingkat makna. Seperti 

yang telah dikatakan, makna adalah data dibalik yang Nampak. Walaupun 

penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti penelitian kualitatif 

tidak dapat diterapkan di tempat lain.  

                                                             
22

Asep Kurniawan, “Metodologi Penelitian pendidikan”, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2018), h.37 
23

Sugiyono, “Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D”, ( Bandung Alfabeta, 

2017). h. 222 
24

Ibid., h. 225. 
25

Juliansyah Noor, “ Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, dan Rnd”, ( Jakarta: Kencana, 

2017, hlm 34-35) 
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Penelitian kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara 

peneliti dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data 

memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai kepentingan dan persepsi 

berbeda-beda. Sehingga dalam pengumpulan data, analisis dan pembuatan laporan 

akan terikat oleh nilai masing-masing. Dalam penelitian kualitatif, karena penelti 

tidak berinterkasi dengan sumber data, maka akan terbebas dari nilai-nilai yang 

dibawa peneliti dan sumber data.  

Menurut pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian kualitatif 

yaitu analisis yang dilakukan oleh pada penelitian suatu kejadian maupun kegiatan 

yang dapat menemukan sebuah deskripsi data dari suatu masalah yang akan diteliti. 

Penelitian pada hal ini hanyalah partisipan, karena hanya datang ketempat 

penelitian, melihat, serta memperhatikan, dan melakukan wawancara dan juga 

melibatkan diri. 

1. Tempat waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan 

selesai, di MIN 2 Bandar Lampung terletak di Jl. Drs. Warsito No. 50 Kupang 

Kota, Kecamatan Teluk Betung  Utara, Kota Bandar Lampung. Pada semester 

Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek dan objek penelitian yaitu : 

a. Subjek Penelitian 

  Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan peneliti adalah Guru 

kelas I sampai dengan kelas VI, dan Kepala Sekolah MIN 2 Bandar 

Lampung.  

b. Objek Penelitian  

  Objek Penelitian yang akan diteliti adalah Strategi Guru dalam 

Meminimalisir Hambatan Pada Proses Pembelajaran Tematik Di MIN 2 

Bandar Lampung. 

 

3. Sumber Data 

  Ada dua jenis sumber data dan berdasarkan sumber yang umumnya 

digunakan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut maka sumber 

data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

 a. Sumber data Primer 

  Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui 

kata dan tindakan yang diperoleh peneliti dengan melakukan pengamatan, 

studi dokumentasi dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang 

meliputi Guru, Kepala Sekolah MIN 2 Bandar Lampung. 

 b. Sumber data Sekunder  
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  Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari sumber data kedua 

atau yang diperoleh dari hasil dokumentasi seperti gambar proses 

pelaksanaan pembelajaraan tematik, RPP, Silabus dan diluar kelas dari hasil 

dokemntasi di MIN 2 Bandar Lampung.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data : 

A. Wawancara  

  Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar 

informasi dan ide melalui tanya  jawab. Wawancara dalam penelitian ini 

ditujukan kepada guru kelas dan  kepala sekolah. Sebagaimana penentu 

dalam pelaksanaan penilaian, mulai dari membuat, mengatur, dan 

menggunakan penilaian untuk dapat berjalan dengan benar. 

B. Observasi  

  Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas peumsatan perhatian 

dan pencatatan terhadap fenomena yang muncul pada subjek penelitian 

melalui semua panca indera. Tujuan adanya observasi adalah untuk 

mendeskripsikan latar belakang yang diteliti. Observasi penelitian ini 

dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar. Observasi yang dipakai pada 

penelitian ini adalah observasi non partiisipan. Peneliti tidak terlibat 

langsung peneliti hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, 

menganalisis dan membuat kesimpulan tentang strategi guru dalam 

meminimalisir hambatan pada proses pembelajaran tematik.  

C. Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah catatn peristiwa yang pernah terjadi dan sudah 

berlalu.Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan misalnya 

seperti biografi, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan 

kebijakan.Dokumentasi dalam bentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar 

hidup dan sebagainya, dokumen dalam bentuk karya misalnya karya seni, 

yang bisa berupa patung, film, dan lainnya.Adapun dokumentasi peneliti 

dapat dilihat pada lampiran. 

5. Instrumen Penelitian 

  Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti. 

Namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, instrument 

penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat di definisikan bahwa instrument penelitian alat 

bantu yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini 

memakai instrument observasi, wawancara dan dokumentasi guna 
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mendapatkan data yang berhubungan dalam Strategi guru dalam emnimalisisr 

hambatan pada proses pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung.  

Tabel.1 

KISI-KISI INSTRUMEN OBSERVASI 

Observasi Tahap Perencaanaan Pembelajaran Tematik  

No  Aspek yang 

diamati 

Indikator Pernyataan Deskripsi faktor 

yang terjadi 
Ya Tidak 

1 Tema  Menggunakan tematik    

2 Identitas 

mata 

pelajaran  

Terdapat nama mata 

pelajaran  

   

Menuliskan kelas dan 

semester 

Alokasi waktu 

3 Kompetensi 

inti  

Menuliskan kompetensi 

inti dari beberapa mata 

pelajaran yang 

dipadukan 

   

4 Kompetensi 

dasar  

Menuliskan kompetensi 

dasar dari beberapa 

mata pelajaran yang 

dipadukan 

   

5 Indikator  Menuliskan indikator 

dari beberapa mata 

pelajaran yang 

dipadukan 

   

6 Tujuan 

pembelajara

n  

Merumuskan tujuan 

pembelajaran, sesuai 

indikator  
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7 Materi 

pembelajara

n  

Mencantumkan materi 

pokok setiap mata 

pelajaran  

   

8 Alat, media 

dan sumber 

pembelajara

n  

Kesesuaian pemilihan 

media/alat, sumber 

pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran 

dan materi dalam mata 

pelajaran yang 

dikaitkan 

   

9 Strategi 

pembelajara

n  

Kegiatan pembelajaran 

melibatkan peserta 

didik secara aktif  

   

 

Observasi Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Tematik  

No  Aspek yang 

diamati  

Indikator  Pernyataan  Deskripsi 

fakta yang 

terjadi  Ya  Tidak  

1 Berpusat pada 

peserta didik  

Peserta didik 

diberikan kesempatan 

untuk bertanya  

   

Peserta didik 

diberikan kesempatan 

untuk menjawab 

pernyataan 

Peserta didik 

diberikan kesempatan 

untuk berdiskusi  

Peserta didik 

diarahkan untuk 

menemukan sendiri 

apa yang dipelajari 
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2 Memberikan 

pengalaman 

langsung 

Materi diubungkan 

dengan kehidupan 

sehari-hari  

   

Melibatkan peserta 

didik dalam 

penggunaan alat 

peraga  

3 Pemisahan 

antar mata 

pelajaran tidak 

terlalu jelas  

Konsep pada satu 

mata pelajaran dihu 

   

Focus pembelajaran 

diarahkan pada 

pembahasan tema 

4 Menyajikan 

konsep dari 

berbagai mata 

pelajaran  

Pendidik 

menyampaikan materi 

pelajaran secara jelas 

dan sistematis 

   

5 Bersifat 

fleksibel  

Beberapa konsep mata 

pelajaran yang 

dipadukan, 

dihubungkan dengan 

kehidupan sehari-hari 

   

Tahapan inti 

pembelajaran 

disesuaikan dengan 

kondisi kelas 

6 Hasil 

pembelajaran 

sesuia dengan 

minat dan 

kebutuhan 

peserta didik  

Kegiatan 

pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik 

peserta didik 

   

7 Menggunakan 

prinsip 

belajar sambil 

bermain  

Metode yang 

digunakan 

bervariasi 

   



17 

 

 

Observasi Tahap Penilaian Pembelajaran Tematik  

N

o  

Aspek 

yang 

diamati 

Indikator Pernyataan Deskripsi fakta 

yang terjadi 
Ya Tidak 

1 Evaluasi 

proses  

Penilaian pengamatan    

Penialaian kerja 

Penilaian sikap 

Penilaian portofolio 

2 Evaluasi 

hasil  

Tes    

 

Tabel. 2 

KISI-KISI WAWANCARA 

 

Aspek   Indikator  Pertanyaan  

Perencanaan  Penyusunan RPP 1. Apakah bapak/ibu selalu menyusun RPP 

setiapa akan melaksanakan pembelajaran ? 

Penggunaan RPP 

saat pembelajaran 

2. Apakah bapak/ibu berpedoman pada RPP 

ketika mengajar ? 

Kelengkapan 

komponen RPP 

3.Apakah bapak/ibu mencantumkan tema 

dalam RPP ?  

 4.Apakah bapak/ibu telah menyusun RPP 

tematik sesuai dengan pedoman kurikulum ? 

5.Apakah bapak/ibu selalu mencantumkan 

tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

indikator ?  

6.Apakah dalam langkah-langkah 
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pembelajaran di RPP sudah memadukan 

beberapa mata pelajaran ?  

7.Bagaimana  bapak/ibu selalu merancang 

kegiatan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran yang bermacam-macam ? apa 

sajakah itu ? 

Pelaksanaan  Pemahaman 

pendidik terhadap 

pembelajaran 

tematik  

8. Apakah pembelajaran tematik itu ? 

apakah ada kesulitannya pada saat 

pembelajaran? 

9. Apakah bapak/ibu telah melaksanakan 

pembelajaran tematik ? 

10. Bagaimana dengan penyampaian konsep 

beberapa mata pelajaran ?apakah 

pembelajaran selalu terfokus pada tema 

yang digunakan ?  

 Pemberian 

pengalaman 

langsung  

11. Bagaimana bapak/ ibu mengaitkan 

materi pembelajaran dengan pelajaran yang 

lain ? 

12. Apakah bapak/ibu selalu mengaitkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan / 

pengalaman peserta didik ? 

  13. Apakah bapak/ibu selalu melibatkan 

lingkungan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

14. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan 

proses pembelajaran di luar kelas bersama 

peserta didik?  

15. Apakah setiap pembelajaran 

menggunakan alat peraga atau media 

pembelajaran ? 

16.  Apakah peseta didik juga terlibat 

langsung dalam memakai alat peraga/ media 



19 

 

pembelajaran ? 

Penyajian konsep 

dari berbagai 

mata pelajaran  

17. Apakah bapak/ibu selalu menggunakan 

strategi pembelajaran pada setiap 

pembelajaran ? strategi apa saja  

Fleksibilitas 18. Apakah Pembelajaran hanya terfokus 

pada sumber belajar saja ? 

Penggunaan 

prinsip belajar 

sambil bermain 

19. Bagaimana strategi yang ibu lakukan 

agar peserta didik dapat paham dengan 

materi yang disampaikan ? 

 Penilaian hasil 20. Apakah bapak/ibu selalu menggunakan 

soal evaluasi atau pre test pada setiap 

kegiatan pembelajaran ? 

21. Apakah tujuan pemebalajaran selalu 

berhasil seperti yang diharapkan dengan 

evaluasi yang dilakukan ? 

Penilaian proses  22. Bagaimana penilaian yang dilakukan 

pada setiap pembelajaran tematik ? 

23. Apakah bapak/ibu melakukan penilaian 

proses selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung, seperti penialaian sikap, 

penilaian kinerja dan penilaian produk ? 

24. bagaimana dengan prestasi peserta didik 

? 

25. Apa yang bapak/ibu lakukan ketika 

menemui peserta didk yang berprestasi 

rendah ? 

 

6. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sehingga analisis datanya menggunakan 

analisis kualitatif (deskriptif) atau penggambaran temuan lapangan yang naturalistic atau 

apa adanya sesuai dengan kondisi lapangan. Penelitian mencari makna dari semua data 

yang tersedia.Data dapat dikategorikan dan diurutkan kedalam pola (yaitu pola atau analisis 
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tematik).Sebagaimana diutarakan oleh Sukmadinata bahwa data kualitatif adalah data 

dalam bentuk gambar, kalimat, dan kata
26

.Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untukmempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan
27

. Analisis data menurut 

Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data Reduction ( Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu 

perlu dicatat secara teliti dan lebih rinci. Seperti yang telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks 

dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dalam wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih 

baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan kepada teman atau 

                                                             
26

Asep Kurniawan, “ Metodologi Penelitian Pendidikan, “ (Bandung: PT. Rosada Karya, 

2018, hlm. 29) 
27

Ibid,. h. 247. 
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oranglain yang di pandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti 

akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori yang signifikan.  

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitisn kualitatif, display atau penyajian data biasanya dilakukan 

dalam uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Miles dan Huberman mengatakan “the most frequent from of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. Dalam penelitian 

ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian narasi.
28

Setelah data direduksi, 

maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubunganantar kategori, 

flowchartdan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada 

penelitian ini, analisis yang diperoleh dari hasil observasi dilapngan dengan 

pandangan teoritis digunakan dalam mendeskripsikan secara nyata hasil analisis 

yang menunjukkan bagaimana strategi guru dalam meminimalisir hambatan 

pada proses pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung.  

 

3. Verification (Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles dan Huberman 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan dan kembali kelapangan maka, kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada saat tahap ini penulis akan menarik 

kesimpulan tentang proses meminimalisir hambatan pada proses pembelajaran 

tematik di MIN 2 Bandar Lampung dan dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. 

7. Uji Keabsahan Data 

Pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu 

dilakukan dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negative, member check, keikutsertaan dan 

kecukupan referensi.Pada Penelitian Ini Peneliti Menggunakan Kredibilitas Dengan 

                                                             
28

Sugiyono, “Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D”, ( Bandung Alfabeta, 

2017). h. 247-249.  
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Penelitian Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbgai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

a. Triangulasi Sumber. Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh 

kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang 

diperoleh dari berbagai sumber tersebut. 

b. Triangulasi Teknik. Peneliti memakai teknik pengumpulan data berbeda-beda 

agar memperoleh suatu data pada sumber yang sama. Peneliti memakia 

observasi partisipatif,wawancara terhadapkepala sekolah dan beberapa guru 

kelas I sampai dengan kelas VI di MIN 2 Bandar Lampung. 

c.  Triangulasi Waktu. Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat 

memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya.Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pengecekan berulangulang agar ditemukan kepastian data 

yang lebih kredibel
29

. 

Peneliti hanya menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, dilakukan 

dengan membanding-bandingkan dan mengecek ulang informasi yang dapat melalui 

teknik dan sumber yang berbeda.Dalam hal ini melalui teknik wawancara kepada kepala 

sekolah, pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data 

tertentu dengan membandingkan data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah 

diperoleh dari pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Triangulasi teknik mengumpulkan data (berbagai jenis data terhadap sumber 

data yang sama) 

 

 

                                                             
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 186 
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Gambar 2. 

Triangulasi Sumber ( mengumpulkan data suatu cara untuk mengumpulkan data 

pada jenis sumber data A, B, C) 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan merupakan struktur atau urutan pada penelitian yang 

dilakukan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian 

dengan bagian yang lainnya (Bab 1- bab 5) untuk mencapai satu tujuan yang 

diharapkan, maka sistematik penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian bab, 

yakni : 

Bab I, berisi tentang gambaran umum dalam penulisan skripsi, yang dimulai 

dari penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub focus penelitian, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian, yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pada bab I ini peneliti mendeskripsikan masalah yang melatarbelakangi 

adanya penelitian ini untuk dilakukan berkaitan dengan strategi guru dalam 

meminimalisir hambatan pada proses pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung.  

 Bab II, pada bab ini berisi tentang peneliti mendeskripsikan beberapa konsep 

landasan teori pada skripsi ini. Dijelaskan tentang konsep strategi guru : pengertian 

strategi guru, tugas guru, kompetensi guru, peran dan tugas guru, dan gaya mengajar 

guru. Pembelajaran tematik meliputi : pengertian pembelajaran tematik, model 

pembelajaran tematik, hambatan pembelajaran tematik, prinsip dan karakteristik 

pembelajaran tematik, tujuan dan manfaat pembelajaran tematik, kelebihan dan 

kelemahan tematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA  

C 

B 
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Bab III, pada bab ini berisi tentang peneliti berusaha menemukan pandangan 

mengenai strategi guru dalam meminimalisir hambatan pada proses pembelajaran 

tematik di MIN 2 Bandar Lampung dan mendeskripsikan tentang gambaran umum 

objek penelitian sekolah di MIN 2 Bandar Lampung. 

Bab IV pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan dan hasil penelitian 

yang meliputi sub hasil pembahasan tentang strategi guru dalam meminimalisir 

hambatan pada proses pembelajaran tematik di MIN 2 Bandar Lampung.  

Bab V, pada bab ini, merupakan bab penutup yang berisikan tentang simpulan 

atau pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan pada bab ini juga penulis 

menuliskan rekomendasi guna untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran lagi yang 

berkepentingan.  
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

A. Tinjauan  Tentang  Strategi  Guru 

1. Pengertian  Strategi  Guru 

Pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang dilakukan 

demi memperoleh kesinambungan, pertahanan dan peningkatan hidup. 

Untuk menghasilkan pendidikan yang baik, tentunya harus memiliki strategi 

dalam proses belajar mengajar (pembelajaran). Oleh karena itu penetapan 

strategi yang relevan merupakan suatu keharusan. Strategi pembelajaran 

yang tepat akan membina peserta didik yang befikir kreatif, inovatif dan 

berkarakter. Karena penetapan strategi yang tidak tepat akan berakibat fatal. 

Sebab akan terjadi kontraproduktif dan berlawanan dengan apa yang ingin 

dicapai, misalnya seorang dosen mengajar agar mahasiswa menjadi kreatif, 

akan tetapi mengajar dengan cara-cara otoriter dan kaku. Maka dalam hal 

ini yang akan mengakibatkan kefatalan terhadap mahasiwa tersebut. 

Istilah strategi banyak digunakan dalam bidang kegiatan yang bertujuan 

memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Misalnya seorang pelatih basket akan menentukan strategi yang dianggap 

tepat untuk memenangkan suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru 

mengharapkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran akan menerapkan 

suatu strategi agar hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. 

Strategi erat kaitannya dengan teknis dalam melaksanakan pembelajaran 

tersebut
30

.Agar strategi tersebut tidak menjauh dari sasaran yang ingin 

dicapai, perlu pemahaman yang lebih. 

Istilah strategi (strategy) berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” 

dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda , strategos merupakan gabungan 

kata stratos (militer) dengan “ago” (memimpin)
31

.Sebagai kata kerja, 

stratego yang berarti merencanakan (to plan). Strategi adalah suatu pola 

yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan 

atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam 

kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan dan sarana penunjang. Menurut 

Sanjaya Wina istilah strategi di dalam konteks belajar-mengajar, strategi 

berarti pola umum perbuatan guru-peserta didik di dalam perwujudan 

                                                             
30

Fatimah dan Ratna Dewi Kartika, “Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bahasa”,Jurnal Pena Literasi PBSI Vol. 1 No. 2, 2018, h. 109. 
31

Sesra Budio, “Strategi Manajemen Sekolah”, Jurnal Menata  Vol. 2 No.2, 2019, hal. 58 
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kegiatan belajar-mengajar. Maka dari itu, konsep strategi dalam hal ini 

menunjuk pada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru-peserta didik 

di dalam peristiwa belajar-mengajar.  

Kata “Strategi” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 

beberapa arti, antara lain:  

a. Ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.  

b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh 

dalam kondisi perang atau dalam kondisi yang menguntungkan. 

Dalam proses pembelajaran dikenal strategi pembelajaran. Istilah 

strategi bila digunakan di bidang pembelajaran berarti cara-cara atau 

kegiatan yang dilakukan agar tujuan  pembelajaran itu berhasil
32

.Menurut 

Miarso strategi pembelajaran ialah stretagi yang di gunakan secara 

keseluruhan sebagai pedoman agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan 

mendefinisikan teori belajar tertentu
33

.Sedangkan menurut Seels dan 

Richey strategi pembelajaran adalah urutan kegiatan pembelajaran yang di 

dalamnya terdapat metode, teknik ataupun prosedur yang dapat mencapai 

tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran digolongkan berdasarkan cara 

berkomunikasi seorang pendidik dengan peserta didik, yaitu dapat berupa 

strategi tatap muka dan strategi jarak jauh
34

 

Secara umum guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki 

tanggung jawab mendidik. Secara khusus, guru dapat diartikan sebagai 

orang yang bertanggung jawabterhadap perkembangan murid dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensinya,baik potensi afektif, 

kognitif, dan psikomotorik. Guru juga seorang profesional, dalam arti 

memiliki keahlian untuk menjadikan peserta didiknya pembelajar
35

. 

Sadulloh mengemukakan bahwa guru adalah pihak yang membantu anak 

didik sebagai orang yang belum berdaya untuk menjadi manusia yang 

berdaya sebagaimana yang dimiliki oleh pendidik itu sendiri, membantu 

anak agar potensinya dapat berkembang. 

Secara etimologis dalam bahasa Inggris sangat banyak sekali istilah 

yang berkaitan dengan guru diantaranya educator, teacher, instructor, 

                                                             
32

Ali Mudlofir, Evi Fatimatur Rusydyah, Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2017) h. 61. 
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Wahyudin Nur Nasution, Strategi Pembelajaran, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 

3.       
34

Ridwan Abdullah Sani, Strategi Belajar Mengajar, (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), h. 
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tutor, dan lain sebagainya. Semua kata tersebut memiliki arti yang hampir 

sama dengan guru hanya saja cara penyebutan nya yang berbeda. Kata 

teacher diartikan sebagai  seorang  yang mengajar, educator diartikan 

dengan seseorang yang memiliki tanggung jawab suatu pekerjaan untuk 

mendidik orang lain, instructor memiliki arti seseorang yang mengajar, 

sedangkan tutor yaitu seorang guru yang  memberikan pengajaran  kepada 

siswa atau bisa pula disebut sebagai guru privat. Sri Minarti mengutip 

pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C Gericke dan T. Roorda, yang 

menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya 

berat, besar, penting, baik sekali, terhormat dan pengajar. Istilah guru juga 

dapat dIartikan  menurut para ahli, diantaranya Pengertian guru menurut 

para ahli sebagai berikut : 

Menurut Imran guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan 

keahlian khusus dalam tugas utamanya seperti mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan menengah
36

. 

Menurut Zakiyah Darajat, Guru merupakan pendidik profesional 

karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tuas untuk 

ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini orang tua harus tetap sebagai 

pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sedangkan guru 

ialah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-

anak pada jenjang pendidikan sekolah. 

Menurut Hadari Nawawi, Guru adalah orang yang mengajar atau 

memberikan pelajaran di sekolah (kelas). Secara lebih khusus lagi, ia 

mengatakan bahwa guru berarti orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Artinya, 

guru tidak hanya memberi materi di depan kelas, tetapi juga harus aktif 

dan berjiwa kreatif dalam mengarahkan perkembangan murid. 

Menurut Falsafah Jawa, Guru diartikan sebagai sosok tauladan yang 

harus di “gugu lan ditiru”. Dalam konteks falsafah jawa ini guru dianggap 

sebagai pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan mentransformasi 

pengetahuan di dalam kelas saja, melainkan lebih dari itu Guru dianggap 

sebagai sumber informasi bagi perkembangan kemajuan masyarakat ke 

arah yang lebih baik.  
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Dan secara terminologi yang diberikan oleh para ahli, istilah guru 

adalah sebagai berikut: 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru adalah 

seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk 

kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya 

dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan dan 

menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan, dan 

keilmuan. Dari beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli, seperti 

yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah 

seorang pendidik/pengajar yang bertanggung jawab dalam tugasnya untuk 

mengajar secara profesional juga membangun citra pada dirinya bahwa ia 

pantas menjadi panutan para peserta didiknya di sekolah maupun 

dilingkungan masyarakat sekitarnya.  

Jadi pengertian strategi guru adalah tindakan yang dilakukan oleh guru 

pada  proses belajar mengajar. Artinya usaha guru dalam menggunakan 

variable pembelajaran  ( metode, tujuan, bahan serta evaluasi) agar dapat 

mencapai tujuan dalam keberhasilan proses belajar siswa.  

2. Peran dan Tugas Guru 

Guru merupakan jabatan yang memerlukan keahlian khusus. Jenis 

pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang 

kependidikan, walaupun ternyata masih dilakukan orang diluar 

kependidikan.  

Berikut beberapa tugas dan peran guru yang akan dijelaskan :  

1. Guru sebagai sumber belajar 

Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang 

sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan 

penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau 

tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. 

Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi 

pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai 

sumber belajara bagi anak didiknya. 

Sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran hendaknya 

guru melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Sebaiknya guru memiliki bahan referensi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan siswa. 

b. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari 

oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar diatas rata-

rata siswa yang lain. 

2. Guru sebagai fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan 
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sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar
37

. 

3. Guru sebagai pengelola 

Sebagai pengelola pembelajaran (learning manajer), guru 

berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan 

siswa dapat belajar secara nyaman. Guru hendaknya mampu 

mengolah kelas sebagai lingkungan sekolah yang perlu di organisir
38

 

Menurut Ivor K.Devais, salah satu kecenderungan yang sering 

dilupakan adalah melupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah 

belajarnya siswa dan mengajarnya guru.  

4. Guru sebagai demonstrator  

Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator 

adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu 

yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap 

pesan yang disampaikan. 

5. Guru sebagai pembimbing 

Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat 

dari adanya setiap perbedaan. Artinya, tidak ada individu yang sama. 

Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi 

pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat, 

kemampuan, dan sebagainya. 

 

3. Syarat-Syarat Guru 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan pasal 28, syarat-syarat guru diantaranya
39

: 

1. Guru harus memiliki  kualifikasi akademik dan kompetensi  sebagai   

agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani,serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan penidikan nasional. 

2. Kualifikasi  akademik  sebagaimana  dimaksudkan   pada  ayat  1 

dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat kehlian yang  relevan 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar 
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dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 

a)kompetensi pedagogik  

b)kompetensi kepribadian ; 

c)kompetensi profesional;  

d) kompetensi sosial 

4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetapimemiliki keahlian khusus 

yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah 

melewati uji kelayakan dankesetaraan. 

 

4. Kompetensi Guru  

Guru sebagai profesi yang banyak di geluti oleh bangsa kita, ternyata 

sampai saat ini kualitasnya masih harus selalu di perbaiki, meskipun 

sebagian dari mereka telah tersertifikasi. Oleh karena itu bapak Anies 

Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Mendiknas mengeluarkan 

kebijakan penyelenggaraan UKG (Ujian kompetensi guru), baik bagi guru 

yang sudah tersertifkasi maupun belum ( namun memenuhi syarat untuk 

sertifikasi). Tujuan kebijakan itu adalah untuk memetakan kekurangan 

kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru yang sebenarnya. 

Kompetensi guru meiputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi social
40

. 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola 

proses belajar mengajar para peserta didik. Terkait kompetensi 

pedagogik, hal-hal yang harus dikuasai guru adalah sebagai berikut. 

a. Guru harus mampu menguasai karakter para peserta didiknya, 

meliputi fisik, moral, spiritual, sosial, intelektual, dan emosional. 

b. Guru harus menguasai teori pembelajaran yang mendidik. 

c. Guru diharapkan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam proses pembelajaran. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru  dalam 

berkepribadian baik, sehingga mampu menjadi teladan bagi para 

peserta didik
41

. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi 

kepribadian adalah sebagai berikut. :  

a. Guru mampu menampilkan kemandirian sebagai pendidik dan 
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memiliki etos kerja yang baik. 

b. Guru harus selalu bertindak sesuai norma yang berlaku. 

3. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai 

materi secara luas dan mendalam. Adapun hal-hal terkait kompetensi 

profesional adalah sebagai berikut. 

a. Guru harus menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan. 

b. Guru harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran yang diampu. 

c. Guru harus kreatif dalam mengembangkan materi pembelajaran. 

d. Guru harus bisa mengintegrasikan perkembangan teknologi dan 

materi yang diampu. 

4. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk bersosialisasi dengan 

efektif, baik dengan sesama guru, peserta didik, wali murid, dan 

masyarakat. Adapun cakupannya adalah sebagai berikut. 

a. Guru tidak bersikap diskriminatif pada para peserta didik dan selalu 

bertindak objektif. 

b. Guru harus bisa berkomunikasi secara efektif, sopan, dan santun 

pada para peserta didik, wali murid, dan masyarakat. 

c. Guru harus bisa beradaptasi di manapun ia bertugas. 

 

5. Gaya Mengajar Guru  

Gaya mengajar sendiri adalah cara atau metode yang digunakan oleh 

guru ketika sedang melakukan pengajaran. Gaya mengajar yaitu bentuk 

penampilan guru pada saat mengajar, baik yang bersifat kulikuler maupun 

psikologis. Gaya mengajar kurikuler sendiri merupakan gaya mengajar 

yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran itu, seperti 

metode atau cara guru mengajar dan sumber belajar yang digunakan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan gaya mengajar psikologis adalah gaya 

mengajar disesuaikan dengan motivasi siswa, pengelolaan kelas dan 

evaluasi hasil belajar. Gaya mengajar psikologis seperti pemberian hadiah 

dan teguran serta pemberian kesempatan siswa dalam bertanya atau 

berpendapat. 

Menurut Hermawan dalam bukunya Abdul Majid yang 

mengelompokkan gaya mengajar guru dalam proses pembelajaran menjadi 

empat yang diturunkan dari aliran pendidikan, yaitu gaya mengajar klasik, 

teknologis, personalisasi, dan interaksional.  

a. Gaya Mengajar Klasik 
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Guru dengan gaya mengajar klasik masih menerapkan konsepsi 

sebagai satu-satunya cara belajar dengan berbagai konsekuensi yang 

diterimanya. Guru masih mendominasi kelas dengan tanpa memberi 

kesempatan pada siswa untuk aktif, sehingga akan menghambat 

perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Gaya mengajar klasik 

tidak sepenuhnya disalahkan saat kondisi kelas mengharuskan seorang 

guru berbuat demikian, yaitu kondisi kelas yang mayoritas siswanya 

pasif. Dalam pembelajaran klasik, peran guru sangat dominan, karena 

dia harus menyampaikan materi pembelajaran.Oleh karena itu guru 

harus ahli (expert) pada bidang pelajaran yang diampunya. Dalam 

model pembelajaran seperti ini, siswa cenderung bersifat pasif (hanya 

menerima materi pembelajaran). 

b. Gaya Mengajar Teknologis 

Guru yang menerapkan gaya mengajar teknologis sering menjadi 

bahan perbincangan yang tidak pernah selesai. Argumentasinya bahwa 

setiap guru dengan gaya mengajar tersebut mempunyai watak yang 

berbeda-beda; kaku, moderat, dan fleksibel. Gaya mengajar teknologis 

ini mensyaratkan seorang guru untuk berpegang pada berbagai sumber 

media yang tersedia. Guru mengajar dengan memerhatikan kesiapan 

siswa dan selalu memberikan stimulan untuk selalu mampu menjawab 

segala persoalan yang dihadapi. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mempelajari pengetahuan yang sesuai dengan minat 

masing-masing, sehingga memberi banyak memberi manfaat pada diri 

siswa. 

c. Gaya Mengajar Personalisasi 

Pembelajaran personalisasi dilakukan berdasarkan atas minat, 

pengalaman, dan pola perkembangan mental siswa. Dominasi 

pembelajaran ada di tangan siswa, dimana siswa dipandang sebagai 

suatu pribadi. Guru yang menerapkan gaya mengajar personalisasi 

menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian suatu prestasi belajar 

siswa. Guru tidak hanya memberikan materi pembelajaran untuk 

membuat siswa lebih pandai, melainkan agar siswa menjadikan dirinya 

lebih pandai. Guru dengan gaya mengajar personalisasi ini akan selalu 

meningkatkan belajar siswa dan senantiasa memandang siswa seperti 

dirinya sendiri. Guru tidak dapat memaksakan siswa untuk menjadi  

sama dengan dirinya, karena siswa tersebut mempunyai minat, bakat, 

dan kecenderungan masing-masing
42

. 

 

d. Gaya Mengajar Interaksional 

                                                             
42

Muhammad Ikhsanudin, “Analisis Gaya Mengajar Dosen Tetap STKIP Nurul Huda 

Sukaraja”, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibarVol. 3 No. 1, 2017, h. 60-61. 



33 

 

Dalam pembelajaran interaksional, peran guru sangat dominan. 

Guru dan siswa berupaya memodifikasi berbagai ide atau ilmu yang 

dipelajari untuk mencari bentuk baru berdasarkan kajian yang 

dipelajari. guru dengan gaya interaksional lebih mengedepankan dialog 

dengan siswa sebagai bentuk interaksi yang dinamis. Guru dan siswa, 

atau siswa dengan siswa saling ketergantungan, artinya mereka sama-

sama menjadi subjek pembelajaran, dan tidak ada yang dianggap paling 

baik atau paling jelek.  

 

B. TINJAUAN TENTANG PEMBELAJARAN TEMATIK 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa 

pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang artinya berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu atau berubah tingkah laku atau 

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran 

adalah proses atau caramenjadikan seseorang belajar. Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokokyang menjadi pokok pembicaraan.Kata tema 

berasal dari bahasa Yunani “tithenai” yang berarti “menempatkan” atau 

“meletakkan”,kemudian mengalami perkembangan sehingga kata 

“thitenai” berubah menjadi tema. Jadi, secara  harfiah tema berarti 

“sesuatu yang telah diuraikan”atau “sesuatu yang telah ditempatkan”.  

“Tema” merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai 

konsep kepada siswa secara utuh. Pembelajaran tematik memberi 

penekanan pada pemilihan suatu temayang spesifik dan tentunya yang 

sesuai dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu  atau  beberapa 

konsep yang memadukan berbagai  informasi (Permendikbud no.57 tahun 

2014). Proses pembelajaran tematik  memungkinkan siswa untuk lebih 

aktif dalam menggali informasi, menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik
43

.Pembelajaran terpadu 

berorientasi pada praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan siswa. Pendekatan ini berangkat dari teori pembelajaran 

yang menolak proses latihan/hafalan sebagai dasar pembentukan 

pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori ini dimotori oleh tokoh 

Psikologi Gestalt
44

. 
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Menurut  Trianto menyatakan bahwa pembelajaran tematik dimaknai 

sebagai pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu, 

dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran
45

. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah penggabungan 

ataupun perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup di 

Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar meliputi Pendidikan pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn), IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. 

Perpaduan mata pelajaran tersebut disebut sebagai pembelajaran tematik 

dan di dalamnya terdapat tema, subtema, maupun pembelajaran
46

. 

Karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar 

yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Kaitan konseptual 

antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga 

siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, 

dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat 

membantu siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangannya siswa 

yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik). 

 

2. Prinsip Dan Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Menurut Mamat SB dkk., mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip 

yang mendasari pembelajaran tematik yaitu antara lain
47

 :  

a. Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual, maksudnya 

pembelajaran dikemas dalam sebuah format keterkaitan dalam 

menemukan  masalah  dengan   memecahkan  masalah  nyata  yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Memiliki tema sebagai pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan 

kajian.Tema demikian sering disebut sebagai acuan dalam proses 

pembauran dan pengintegrasian sejumlah mata pelajaran. 

c. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

(joyfullearning). 

d. Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian 

dalam suatu proses pembelajaran tertentu.  

Sebagai suatu model proses, pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik karakteristik sebagai berikut: 
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1. Berpusat pada siswa  

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (Student Centered)
48

, 

hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-

kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa (direct experiences).Dengan pengalaman langsung ini, 

siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar 

untuk memahami hal- hal yang lebih abstrak. 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas.Fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 

siswa
49

. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, 

Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini 

diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Bersifat fleksibel  

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan 

keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

 

3. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran Tematik 

a. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dikembangkan selain untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga 

dapat: 

1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih 

bermakna. 
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2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan 

memanfaatkan informasi. 

3. Menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai- nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan. 

4. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, 

toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. 

 

b. Manfaat Pembelajaran tematik 

Dengan menerapkan pembelajaran tematik, peserta didik dan 

guru mendapatkan banyak manfaat. Diantara manfaat tersebut adalah: 

1. Pembelajaran mampu meningkatkan pemahaman konseptual peserta 

didik terhadap realitas sesuai dengan tingkat perkembangan 

intelektualitasnya. 

2. Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik mampu 

mengeksporasi pengetahuan melalui serangkaian proses kegiatan 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran tematik mampu mereflesikan dunia nyata yang 

dihadapi anak di rumah dan lingkungannnya
50

.  

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik. 

a. Kelebihan Pembelajaran Tematik 

Ada beberapa kelebihan pembelajaran tematik, diantaranya yaitu: 

1. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pelajaran 

tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan 

sepanjang hari, mencakup berbagai mata pelajaran
51

. 

2. Hubungan antar satu mata pelajaran dengan yang lainnya akan 

akan menguatkan konsep yang telah dikasai anak didik, karena 

didukung dengan pandangan dari berbagai perspektif. 

3. Dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang 

kontinyu, tidak terbatas pada buku paket jam pelajaran, atau 

bahkan empat dinding kelas. 

4. Guru bebas membantu siswa melihat masalah,situasi,atau topik 

dari berbagai sudut pandang.  
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b. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Sedangkan kelemahan pembelajaran tematik yaitu: 

1. Menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan 

luas, kreatifitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri dan etos 

akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan 

mengembangkan materi. 

2. Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana dan prasarana untuk 

berbagai mata pelajaran yang yang dipadukan secara serentak
52

.  

3. Pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi 

yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan 

dan pengetahuan yang diperlukan. 

4. Memerlukan jenis kurikulum yang terbuka untuk 

pengembangannya. 

 

5. Prosuder Pelaksanaan Tematik 

Pada dasarnya ada tiga tahap yang harus dilalui dalam prosedur 

penerapan pembelajaran tematik, yaitu: 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, dan 

3 penilaian (evaluasi). 

a. Tahap Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah rangkaian 

rencana yang memuat isi dan kegiatan pembelajaran yang bersifat 

menyeluruh dan sistematis, yang akan digunakan sebagai pedoman 

bagi guru dalam mengelolah kegiatan belajar mengajar
53

. Dalam 

pembelajaran tematik perencanaan yang harus dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penentuan Tema 

Langkah pertama yang dilakukan dalam dalam merencanakan 

pembelajaran terpadu adalah menentukan tema.dalam penetuan 

tema ada tiga cara yang dapat ditempuh, yaitu (a) tema ditentukan 

oleh guru, (b) tema ditentukan oleh siswa, (c) tema diputuskan 

bersama antara guru dan siswa.  

2.  Identifikasi Dan Pemilihan Sumber Belajar 

Langkah kedua yang dilakukan dalam proses perencanaan 

adalah menentukan sumber-sumber belajar yang sesuai dan dapat 

digunakan oleh siswa dalam mengeksplorasi tema. Sumber belajar 
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yang digunakan antara lain berupa barang cetakan seperti buku, 

majalah, koran, gambar.  

3. Pemilihan Aktivitas 

Jenis tema dan tujuan belajar yang hendak dicapai berpengaruh 

terhadap jenis aktivitas siswa. Misalnya tema lingkungan sekolah 

lebih banyak menuntut siswa untuk melakukan pengamatan dan 

wawancara. Sementara tema air lebih banyak menuntut siswa 

melakukan percobaan, pengamatan, dan wawancara. 

4. Perencanaan  

Evaluasi tujuan belajar yang akan dicapai dan jenis aktivitas 

siswa akan sangat menentukan teknik evaluasi yang akan 

digunakan. Hal-hal yang di evaluasi meliputi produk, kinerja, 

portofolio. Tekinik yang digunakan dalam mengevaluasi yaitu 

pengamatan, dengan perangkat pendukung seperti daftar cek, tes 

maupun wawancara.  

 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Penyajian tema 

Cara penyajian tema dalam  pembelajaran tematik ditentukan 

oleh bagaimana tema itu dipilih. Jika tema dipilih oleh guru , 

maka penyajian tema diikuti penjelasan dari guru. Apabila tema 

dipilih oleh siswa maka penyajian tema dilakukan melalui 

pengajuan pertanyaan kepada siswa mengenai hal yang ingin 

mereka pelajari.  

2. Curah Pendapat 

Kegiatan yang terkait erat dengan penentuan tema kedalam sub-

sub tema. Dimana siswa secara aktif menyampaikan hal yang 

ingin mereka pelajari dan guru menuliskan pendapat siswa di 

papan sehingga terbentuk jaringan tema ke sub-sub tema.  

3. Membuat Kontrak  

 Bagi siswa kelas tinggi, setelah mengadakan curah pendapat 

mereka diarahkan untuk membuat kontrak belajar sesuai dengan 

sub tema yang mereka pelajari. Tetapi jika di kelas rendah, guru 

langsung melanjutkan dengan kegiatan pembelajaran berdasarkan 

langkah-langkah yang ada pada kegiatan inti.  

4. Penyajian Hasil Belajar  

Penyajian hasil belajar merupakan langkah terakhir dalam 

pembelajaran tematik. Langkah ini sering disebut dengan 

kulminasi. Pada langkah ini siswa diajak menyajikan hasil-hasil 
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belajarnya, baik melalui pemaparan, demonstrasi atau 

pemajangan
54

.  

 

c. Tahap Evaluasi 

1. Fokus Sasaran  

Focus sasaran evaluasi bukanhanya tertuju pada hasil belajar 

yang bersifat kognitif saja, tetapi dipusatkan juga pada proses 

yang terjadi selama berlangsungnya pembelajaran.  

 

2. Teknik Evaluasi 

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang focus 

pada proses maupun isi pembelajaran tematik, maka teknik yang 

digunakan bersifat komprehensif. Selain menggunakan teknik tes, 

penggunaan teknik non-tes juga dominan.  

 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran tematik adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang di tetapkan dalam Standart isi dan 

telah di jabarkan dalam silabus. 

Lingkup pembelajaran paling luas mencakup satu komepetensi dasar 

yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan 

atau lebih. Khusus untk RPP tematik, pengertian satu KD adalah satu KD 

untuk setiap mata pelajaran. Maksudnya dalam menyusun RPP tematik, 

guru harus mengembangkan tema berdasarkan satu KD yang terdapat 

dalam setiap mata pelajaran yang dianggap relevan. Berikut ini langkah-

langkah dalam menyusun RPP sebagai berikut : 

a) Mencantumkan identitas 

b) Mencantumkan tujuan pembelajaran 

c) Mencantumkan materi pembelajaran 

d) Mencantumkan maodel/metode pembelajaran 

e) Mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

f) Mencantumkan media/alat/bahan/sumber belajar 

g) mencantumkan penilaian
55

. 
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Tahapan pembelajaran Tematik 

Tahap pembelajaran tematik melalui beberapa tingkatan. Tahap ini 

merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti 

dari aktivitas pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan 

dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya. 

Secara prosedural langkah-langkah Kegiatan yang ditempuh diterapkan ke 

dalam tiga langkah sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pembukaan 

Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran adalah pertama, untuk 

menarik perhatian siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti 

meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan 

dilakukan berguna untuk dirinya, melakukan hal-hal yang dianggap 

aneh bagi siswa  melakukani interaksi yang menyenangkan. 

2. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan 

subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multi 

metode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar 

yang bermakna. Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru 

dalam penyajiannya berperan sebagai fasilatator. 

Selama proses pembelajaran siswa mengamati obyek nyata 

berupa benda nyata atau lingkungan sekitar, melaporkan hasil 

pengamatan, melakukan permainan, berdialog, bercerita, mengarang, 

membaca sumber-sumber bacaan, bertanya dan menjawab pertanyaan, 

serta bermain peran. Selama proses pembelajaran hendaknya guru 

selalu memberikan umpan agar anak berusaha mencari jawaban dari 

permasalahan yang dipelajari. Umpan dapat diberikan guru melalui 

pertanyaan-pertanyaan menantang yang membangkitkan anak untuk 

berfikir dan mencari solusi melalui kegiatan belajar.  

3. Kegiatan Akhir  

Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari 

siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru 

dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan 

mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran.  

Dalam kegiatan meninjau kembali dapat dilakukan dengan 

merangkum inti pelajaran atau membuat ringkasan. Sedangkan dalam 

kegiatan evaluasi, guru Mendemontrasikan keterampilan, 
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mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain, mengekspresikan 

pendapat murid sendiri atau mengerjakan soal-soal tertulis.  

 

Dalam pembelajaran tematik, penilaian merupakan usaha untuk 

berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan 

proses maupun hasil pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian (evaluasi) 

pembelajaran tematik dilakukan pada 2 (dua) hal, yaitu: [1] penilaian 

terhadap proses kegiatan dan [2] penilaian hasil kegiatan. Dengan 

dilakukan penilaian, guru diharapakan dapat: 

1. Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. 

2. Memperoleh umpan balik, sehingga dapat mengetahuihambatan yang 

terjadi dalam pembelajaran maupun efektifitas pembelajaran. 

3. Memberi motivasi belajar bagi siswa
56

. 

4. Menjadikan acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut (remedial, 

pengayaan, dan pemantapan) 

Dalam penyusunan pembelajaran tematik, guru kesulitan dalam : 

1. Menjabarkan KD ke dalam Indikator  

Indikator Kompetensi dasar merupakan pernyataan minimal atau 

mewadahi tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai yang di 

refleksikan dalam kegiatan berfikir dan bertindak setelah peserta didik 

menyelesaikan suatu aspek atau subbjek mata pelajaran tertentu. Dalam 

menjabarkan KD ke dalam indikator, kesulitan yang dialami guru yaitu 

indikator yang di kembangkan tidak melihat pada karakteristik peserta 

didik dan karakteristik mata pelajaran. 

2. Membuat jaring tema 

Jaringan tema adalah jaringan yang menghubungkan KD dengan 

Indikator dari berbagai mata pelajaran dengan tema sebagai pemersatu. 

Kesulitan yang dialami guru yaitu dalam menyampaikan materi yang 

sesuai dengan tema, guru lebih berpusat pada kegiatan daripada 

pengembangan konsep.
36

 

3.  Penyusunan silabus 

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian yang di susun 

secara sistematis dan berisikan tentang komponen-komponen yang 
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saling berkaitan untuk memenuhi pencapaian target KD. Dalam 

penyusuna silabus ini kesulitan yang dialami guru adalah alokasi waktu.   

4. Penyusunan RPP 

Dalam penyusunan RPP kesulitan yang sering dialami guru yaitu 

menyusun kegiatan pembelajaran yang akan dipadukan.  

 

6. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

a. Klasifikasi Strategi Pembelajaran Tematik  

Strategi pembelajaran berkenaan dengan kegiatan pembelajaran secara  

konkrit yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi 

pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan 

indikator, dan kegiatan inti tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti dan 

penutup.  Menurut Dick and Carey, bahwa strategi pembelajaran menjelaskan 

tentang komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-

prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk 

menghasilkan hasil belajar tertentu pada peserta didik. Adapun komponen set 

bahan dan prosedur yang akan digunakan dalam pembelajaran menurutnya, 

yaitu:  

a. Kegiatan pra-pembelajaran  

b. Penyajian informasi  

c. Partisipasi peserta didik  

d. Tes  

e. Tindakan lanjutan  

Adapun menurut Gagne dan Briggs, menyebutkan Sembilan urutan kegiatan 

pembelajaran, yaitu:  

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian  

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik  

c. Mengingatkan kompetensi prasyarat  

d. Memberi stimulus yang berhubungan dengan masalah, topic dan konsep  

e. Memberi petunujuk cara mempelajari  

f. Menimbulkan penampilan peserta didik  

g. Memberi umpan balik   

h. Menilai penampilan peserta didik  

i. Memberi kesimpulan  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam strategi 

pembelajaran terkandung empat unsur, yaitu:  

a. Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam 

menyampaikan isi pelajaran kepada siswa.  

b. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran 

dan siswa agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien.  
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c. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan 

pengajar dan siswa dalam kegiatan pembelajaran.  

d. Waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap 

langkah dalam kegiatan pembelajaran.  

Jadi strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, 

cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta 

waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

 

b. Pemilihan Strategi Pembelajaran Tematik  

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa strategi pembelajaran 

merupakan perpaduan berbagai kegiatan, melibatkan penggunaan media dan 

pengaturan tahapan dan waktu untuk setiap langkah. Oleh karena itu, dalam 

menentukan strategi pembelajaran perlu dilakukan pemilihan dan disusun 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan dua 

argumentasi, yaitu: Pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-

teori psikologi dan teori pembelajaran. Kedua, strategi yang disusun 

menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa mencapai tujuan 

pembelajaran seperti yang telah ditetapkan.  

Argumentasi ini diperlukan karena di dalam pembelajaran dipahami 

bahwa: “tidak semua materi cocok untuk semua metode, tidak semua materi 

cocok untuk semua media, tidak semua pelajaran memerlukan seluruh 

urutan kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran tergantung 

pada karakteristik siswa dan jenis perilaku yang ada dalam tujuan 

pembelajaran”. Dengan demikian, dalam menentukan strategi pembelajaran 

diperlukan pemilihan, dan sedapat mungkin disusun berdasarkan alasan-

alasan yang bersifat rasional. 

 

c. Rancangan Strategi  Pelaksanaan Pembelajaran Tematik  

Rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran 

tematik pada dasarnya terbagi atas empat komponen utama, yaitu:  

a.  Komponen utama pertama: waktu  

Pada komponen ini menjelaskan tentang jumlah waktu dalam menit 

yang dibutuhkan oleh pengajar untuk menyelesaikan setiap langkah pada 

urutan kegiatan pembelajaran. Menghitung jumlah waktu yang digunakan 

oleh pengajar itu sangat penting bagi pengajar itu sendiri dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran. Dengan pengelolaan waktu yang baik dapat 

menyeimbangkan antara bongkahan materi/bahan pengajaran dan waktu 
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yang akan digunakan, agar dapat mengatur jadwal waktu pertemuan dan 

menentukan bobot dan jangka waktu program secara keseluruhan.  

 

b.  Komponen Utama Kedua : Urutan Kegiatan Pembelajaran  

Urutan kegiatan pembelajaran terdiri atas komponen pendahuluan, 

inti/penyajian dan penutup. Subkomponen dari masing-masing urutan 

komponen kegiataan pembelajaran bersifat fleksibel pada setiap tema yang 

disajikan dalam pembelajaran tematik. Subkomponen tersebut tergantung 

pada waktu, kondisi kelas dan lingkungan kelas, tema dan tujuan yang akan 

disajikan dalam kegiatan pembelajaran tematik. 

 

c.  Komponen Utama Ketiga: Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan 

(menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan) isi pelajaran kepada 

siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk merancang strategi 

pembelajaran tematik, pengembang harus memilih metode yang sesuai 

utnuk setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,  

 

d.  Komponen Utama Keempat: Media/Bahan Pembelajaran  

Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi 

dari pengirim kepada penerima pesan. Media dapat berupa alat-alat 

elektronik, gambar, buku, benda nyata dan sebagainya. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran dapat beraneka ragam. Pengembang model 

pembelajaran dapat memilih salah satu atau beberapa di antaranya untuk 

digunakan dalam menyusun strategi pembelajaran.  

 

7.  Jenis-Jenis Model Pembelajaran Terpadu  

Menurut Robin Forgaty terdapat sepuluh cara atau model dalam 

merencanakan pembelajaran terpadu. Model-model tersebut adalah model 

fragmented, connected, nested, sequenced, shared, webbed, thread, 

integrated, immersed, dan worked.  

1. Model Penggalan ( Fragmanted) 

Model ini ditandai dengan ciri pemanduan yang hanya terbatas pada 

satu mata pelajaran.Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

materi pelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dan 

dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. 
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2. Model keterhubungan ( Connected) 
57

Asumsi yang melandasi model keterhubungan ini adalah bahwa 

butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran 

tertentu.Seperti contoh pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca 

dan mengarang dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

 

 
 

3. Model Sarang (Nested) 

Model sarang merupakan pemaduan berbagai untuk penguasaan 

konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Kelebihan 

model ini adalah  memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang 

berbeda dalam waktu bersamaan, sekaligus memperkaya memperluas 

pembelajaran. 

 
4. Model Urutan (Sequenced) 

Model ini merupakan model pemaduan topil-topik antar mata 

pelajaran yang berbeda secara paralel. Jadi topic-topik tersebut dapat 

dipadukan pembelajaran nya pada alokasi jam yang sama. Kelebihannya 

adalah dapat memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi. 
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5. Model Bagian (Shared) 

Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya 

overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau 

lebih.Pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam Pkn. Misalnya, dapat 

bertumpang tindih dengan pembelajaran dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 
6. Model jaringan laba-laba (Webbed) 

Model ini merupakan model pemaduan yang paling popular, yaitu 

model webbed.Pemaduan model ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan tematik.Kelebihan model ini adalah dapat memotivasi siswa, 

membantu siswa untuk melihat relasi antar gagasan. 

 
7. Model Galur ( Thread)  

Model ini merupakan pemaduan bentuk keterampilan, misalnya 

melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika.Jadi keterampilan-

keterampilan social, berpikir, berbagai jenis kecerdasan dan keterampilan 

belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. 

 
8. Model Keterpaduan (integrated) 

Model ini merupakan pemaduan sejumlah topic dari mata pelajaran 

yang berbeda-beda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topic tertentu. 

Kelebihan model ini yaitu mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan 
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ketersalinghubungan di antara disiplin ilmu-disiplin ilmu, kemudian siswa 

termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan. 

 
9. Model celupan (Immersed) 

Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan 

memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan 

pemakaiannya. Dalam hal ini tukar pengalaman dan pemanfaatan 

pengalaman sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

10. Model Jaringan (Networked) 

Model ini adalah model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan 

kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun 

tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi 

lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda. 

                                     

C. Hambatan dalam Proses Pembelajaran Tematik 

1.  Pengertian Hambatan Pembelajaran 

Dalam kehidupan sehari-hari, hambatan sering dikenal dengan istilah 

halangan. Hambatan memiliki arti yang begitu penting dalam melakukan 

setiap kegiatan. Hambatan dapat menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan 

menjadi terganggu. Menurut Oemar “Hambatan adalah segala sesuatu yang 

menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu 

dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga 

menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai 

tujuan
58

. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan 

adalah suatu hal yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau 

menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan ini 
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menjadi sebuah rintangan seseorang dalam melakukan kegiatan tertentu. 

Sedangkan hambatan pembelajaran adalah kendala yang dihadapi oleh 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hambatan 

pembelajaran adalah suatu hal yang mengganggu kelancaran proses 

terjadinya pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan hal yang 

kompleks. Sehingga dalam aktivitas proses pembelajaran, guru adalah 

pendidik yang membelajarkan siswa dan siswa menentukan sendiri akan 

terjadi atau tidaknya proses belajar.  

 

2.  Hambatan dalam Proses Pembelajaran Tematik dan Cara 

Mengatasinya  

Lahirnya kurikulum 2013 diharapkan mampu menciptakan generasi 

emas dimasa depan yang cerdas baik intelektual, attitude dan 

spiritualnya
59

.  Dalam hal ini,faktor penghambat yang dimaksud 

adalah segala sesuatu yang mengancam atau  mengh ambat 

dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik mempunyai faktor 

penghambat yaitu sikap peserta didik yang kurang peduli 

terhadap pelajarannya sedangkan cara  mengatasinya mencakup 

tentang pendidik peserta didik,  sarana dan pasarana.  Secara garis 

besar faktor penghambat yang dialami guru meliputi: 

 

a. Guru merasa kesulitan dalam pembelajaran tematik. 

Hambatan seperti guru yang merasa kesulitan dalam pembelajaran 

tematik memahami maupun praktikal. Sebagaimana yang dikatakan 

Ruman yang terdapat dalam kajian  teori yaitu sebagai berikut : Secara 

umum kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran tematik yaitu : 

Tingkat pemahaman guru dalam pembelajaran tematik guru harus 

memahami karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar.  Pada 

masa ini potensi yang dimiliki oleh anak harus didorong agar 

berkembang lebih optimal. Dalam pembelajaran tematik guru dituntut 

untuk kreatif dan inovatif.  Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru 

yaitu memahami pembelajaran tematik baik secara konseptual maupun 

klasikal.  

b. Penguasaan model pembelajaran tematik yang belum optimal 

Guru masih kurang dalam hal penguasaan model tematik terpadu. 

Dalam prakteknya guru masih kesulitan dalam hal perpindahan antara 

muatan mata pelajaran satu dengan muatan mata pelajaran lainya yang 
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seharusnya dilakukan secara tidak begitu jelas. Kesulitan dalam 

penyampaian materi pembelajaran pada peserta didik
60

. 

c. Kesulitan dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran  

Guru hanya melakukan penilaian pada aspek pengetahuan dan 

keterampilan saja. Sedangkan penilaian pada aspek sikap belum 

dilakukan. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 

23 Tahun 2016 yang memaparkan bahwa penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian 

hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

d. Keterbatasan Waktu. 

Pada saat proses pembelajaran tematik terpadu berlangsung. Guru 

tidak menggunakan media dalam kegiatan belajar mengajar. Guru 

belum mempersiapkan media karena keterbatasan waktu.  

Faktor pendukung pada pembelajaran tematik 

Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa di 

dalam proses pembelajaran dibutuhkan berupa ketersediaan sarana dan 

prasarana pembelajaran. Contoh sarana yang diperlukan antara lain, 

perabot peralatan pendidikan, sedangkan prasarana meliputi laha, ruang 

kelas, rung pimpinan, ruang pendidik dan lainnya. Faktor pendukung 

yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah faktor pendukung dari 

kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam 

mengimplementasikan pembelajaran tematik integraitf. 

 

D. Solusi Guru Mengatasi Hambatan Pada Pembelajaran Tematik 

1. Diskusi 

Diskusi merupakan sebuah interaksi komunikasi antara dua orang atau 

lebih yang memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. dalam 

kegiatan diskusi tersebut guru bisa membagi pengalaman dalam 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal
61

. Adapun tujuan dari diskusi yaitu : 

a. Memberikan titik temu dari permasalahan-permasalahan yang di hadapi 

oleh seseorang atau kelompok. 

b. Dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi. 
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2. Pembahasan dengan Kelompok kerja guru (KKG) 

KKG dapat di artikan suatu kelompok kerja seluruh guru dalam suatu 

gugus di MI/SD. Kegiatan KKG memiliki tujuan yaitu : 

a. Memperluas dan menambah wawasan pengetahuan guru dalam berbagai 

hal, khusunya penguasaan subtansi materi pembelajaran, penyusunan 

silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi dan metode 

pembelajaran, memaksimalkan sarana prasarana belajar, memanfaatkan 

sumber belajar. 

b. Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja untuk berbagi 

pengalaman serta memberi bantuan dan umpan balik. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengadopsi 

pendekatan dalam pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih 

profesional bagi peserta kelompok kerja. 

d. Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam 

melaksanakan tugas-tugas    pembelajaran di sekolah. 

 

3. Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) 

Pendidikan dan pelatihan dapat di artikan sebagai akuisi dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap memampukan manusia untuk 

mencapai tujuan individual dan oraganisasi saat ini dan masa depan. Tujuan 

diadakan pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, agar dapat melaksanakan tugas pekerjaan baik yang 

bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan yang berorientasi pada 

pengayoman dan partisipasi masyarakat. 

 

E. Jenis Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda. Variabel 

strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 

1. Strategi Pengorganisasian Pembelajaran  

Strategi pengorganisasian merupakan cara untuk menata isi suatu 

bidang studi, dan kegiatan ini berhubungan dengan tindakan pemilihan 

isi/materi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan sejenisnya
62

. 

Strategi pengorganisasian adalah cara untuk membuat urutan dan 

mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan dengan 

suatu isi pembelajaran. Urutan terkait dengan cara pembuatan urutan 

                                                             
62

Fikri Farihin, Strategi Pembelajaran Dalam Mengembangkan Kecerdasan Ganda Di Mts 

Unggulan Nurul Islam Jember, Jurnal Pendidikan, Social dan Keagamaan, Vol. 14 No 1 2018. 

h.181. 



51 

 

penyajian isi suatu bidang studi, dan mensintesis fakta terkait dengan cara 

untuk menunjukkan kepada siswa hubungan/keterkaitan antara fakta, 

konsep, prosedur, atau prinsip suatu isi pembelajaran. Mensintesis fakta 

bertujuan untuk membuat topic-topik dalam suatu bidang study lebih 

bermakna bagi siswa.  

2. Strategi Penyampaian Pembelajaran  

Strategi penyampaian adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran 

pada siswa atau untuk menerima serta merespons masukan dari siswa
63

. 

Strategi penyampaian pembelajaran menekankan pada media apa yang 

dipakai untuk menyampaikan pembelajaran, kegiatan belajar apa yang 

dilakukan siswa, dan struktur belajar mengajar bagaimana yang digunakan. 

Strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan 

pembelajaran kepada siswa, dan sekaligus untuk menerima serta merespons 

masukan masukan dari siswa. Dengan demikian, strategi ini juga dapat 

disebut sebagai strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran. 

 

3. Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi pengelolaan adalah cara untuk menata interaksi antara siswa 

dan variable strategi pembelajaran lainnya.
64

Strategi pengelolaan 

pembelajaran berhubungan dengan pemilihan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian yang digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Strategi pengelolaan pembelajaran berhubungan 

dengan penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar, dan motivasi. 

 

F. Kerangka Berfikir  

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan 

pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Kenyataan di lapangan pembelajaran 

tematik ini sering menjadi kendala atau problem bagi guru kelas. Diantara 

permasalahan yaitu lemahnya guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan 

kurangnya kemampuan guru dalam melaksanakan evaluasi pendidikan. Oleh 

sebab itu dalam penelitian ini penulis akan memberikan kerangka atau 

gambaran penulis untuk melakukan kajian. Hal ini dapat digambarkan pada 

skema berikut ini  

Skema Kerangka Berpikir 
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Gambar. 2 kerangka berfikir  
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