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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen Pembelajaran

Manajemen berasal dari bahasa inggris to manage yang berarti mengatur,

mengurus, atau mengelola. Melayu Hasibuan yang dikutip oleh Saefullah (2012:1)

manajemen adalah ilmu yang dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber – sumber lain dalam organisasi

untuk mencapai tujuan tujuan tertentu. Dalam manajemen, terdapat dua sistem, yaitu

sistem organisasi dan system administrasi. Pendapat Ramliyus (2008: 362) masih

dalam saefullah, mengemukan manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini

diambil dari dabbara ( mengatur ) sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta’ala

yaitu surah As-Sajadah ayat 5 yang berbunyi :

Artinya : “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu

naik kepada-Nya dalam suatu hari yang kadarnya (lumayan) adalah seribu tahun

menurut perhitungan”. Qs. As-Sajadah : 51

1 Maisah, Manajemen pendidikan islam, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2013 ), h.5
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Manajemen adalah seperangkat aktifitas yang meliputi perencanaan dan

pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang

dilaksanakan langsung oleh suatu sumber organisasi (manusia, uang benda-benda

fisik, dan informasi). Oberlender (2000:8) mengelompokan manajemen atas dua

jenis, yaitu manajemen fungsional dan manajemen proyek. Manajemen fungsional

melibatkan sejumlah orang untuk pekerjaan tertentu secara terkoordinasi dan

berulang, serta dilaksanakan oleh orang dalam suasana yang sama. Manajemen

proyek mencakup pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan dalam kurun waktu

tertentu oleh sebuah tim yang masing-masing anggota sebelumnya tidak pernah atau

sering melakukan kerja sama.

Waggner dan Hollenbeck, manajemen adalah sesuatu proses perencanaan,

pengorganisasian dalam rangka mencapai tujuan melalui pembagian kerja. Dari

definisi tersebut terdapat beberapa poin, yaitu pertama manajemen adalah proses,

suatu alur kegiatan, bukan sesuatu yang dapat dicapai sekali untuk semua hal.

Kedua, kegiatan manajerial mempengaruhi perilaku anggota organisasi dan

organisasi itu sendiri.2 Manajemen adalah aktifitas yang principal untuk membuat

perbedaan dalam hal bagaimanaorganisasi lebih baik melayani orang yang telah

dipengaruhi oleh mereka, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang memuaskan,

maka hal itu tergantung kepada keluesan tingkat manajemen. Selanjutnya, bila

manajer melakukan pekerjaannya dengan baik maka mungkin organisasi akan

mencapai tujuannya sesuai yang diinginkan. Untuk melakukan pekerjaan dengan

baik ada dua hal yang penting diketahui yaitu ; pertama, kinerja manajemen dalam

mempertahankan dan menganalisis hal-hal yang masih membingungkan, dan kedua,

2Maisah,Op.Cit, h.1
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kinerja organisasi; yaitu mengukur bagaimana organisasi mengerjakan pekerjaan

dengan baik.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukan oleh pakar tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah sebagai alat untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Maka menurut Jasimudi (2005:16), seseorang

pemimpin/manajer dituntut memeliki pengetahuan manajemen. Mengingat

pengetahuan manajemen dapat menanamkan suatu budaya belajar, jika suatu

organisasi yang secara sistematis mengumpulkan penegtahuan yang lain dalam

organisasi agar supaya mencapai kinerja yang baik .3

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Menurut Islam

Landasan nilai-nilai dan akhlak serta persyaratan manajemen yang berbasis

islam harus berdasarkan universalitas nilai, yaitu kasih sayang, kejujuran,

kemanusian, keadilan dan kesederajatan insani. Seluruh aktifitas manajemen

merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala.

Nilai-nilai ibadah harus dibangun dengan landasan ketahuidan islam serta saling

terjalin hubungan antar manusia yang sederajad, egaliter dan berprinsip pada nilai.

Menurut Ramayulis (2002:238), ada beberapa prinsip-prinsip manajemen

menurut islam yaitu :

1. Ikhlas

2. Kejujuran

3. Amanah

4. Adil

3 Ibid,h.2
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5. Tanggung Jawab

6. Dinamis

7. Praktis

8. Fleksibel4

Adapun penjelasan manajemen  dalam kacamata islam menurut Ramayulis

adalah sebagai berikut :

a) Ikhlas

Surah Al-A’raf ayat 29 yang artinya berbunyi : “ Dan ( katakanlah) :

“luruskanlah mukamu (diri) mu disetiap sholat dan sembahlah Allah dengan

mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaiman Dia telah menciptkan

kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya”

b) Kejujuran

Surah Al-Zumr ayat 33 yang artinya berbunyi :“ Orang membawa

kebenaran (Muhammad) dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-

orang yang bertaqwa”

c) Amanah

Surah An-Nisa ayat 58 yang artinya berbunyi : “Sesungguhnya Allah

memerintahkan kamu untuk menyampaikan amat kepada yang berhak

menerimanya”.

d) Adil

Surah Al-Maidah Ayat 8 yang artinya berbunyi :“Hai orang-orang

beriman,hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan

4 Ibid,h.6
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(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-

sekali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan

bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang

kamu kerjakan .

e) Tanggung Jawab

Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya berbunyi :“ Allah tidak membebani

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupuannya. Ia mendapat pahala

dari kebaikan yang diusahakannya ( dari kebaikannya ) dan ia mendapat

siksa ( dari kejahatannya ) yang dikerjakannya .

f) Dinamis

Surah Ar-Ra’ad ayat 11 yang artinya berbunyi : “Sesungghnya Allah tidak

akan merubah (nasib) suatu kaum, sehingga kaum itu tidak berubah (nasib)

mereka sendiri

g) Praktis

Surah Al-‘Ashr ayat  1-3 yang artinya berbunyi : “ Demi masa,

sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian . Kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan menaati

supaya menepati kesebaran”.

h) Fleksibel

Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya berbunyi “ Dan kami tidak mengutus

(Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluru alam .5

5 Ibid, h.7
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Berdasarkan arti dari ayat-ayat diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa

manajemen menurut islam memiliki prinsip –prinsip yang harus diikuti oleh

seseorang pemimpin sebagai pengelola satuan pendidikan islam maupun

suatu organisasi lain yang yang berciri khas islam .

2. Pembelajaran Tematik Terpadu

a. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Dari perspektif bahasa, pembelajaran terpadu sering diartikan juga

pembelajaran tematik. Pembelajaran terpadu didefisinisikan sebagai proses dan

strategi yang mengintegrasikan isi bahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan

menulis) dan mengaitkannya dengan mata pelajaran yang lain.6

Pembelajaran terpadu berasal dari kata integrated learning yang konsepnya

telah lama dikemukakan oleh John Dewey sebagai usaha untuk mengintegrasikan

perkembangan dan pertumbuhan peserta didik  dan kemampuan pengetahuannya.7

Dalam proses pembelajaran terpadu, yang diutamakan adalah keterhubungan tema

dan mata pelajaran.

Sutirjo dan Sri Istuti Mamik menyatakan bahwa, pemterpadu merupakan satu

usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.8 Di sini kata

“tema” menjadi inti pembelajaran terpadu, atau pokok pikiran, dasar cerita (yang

6Asep Herry Hernawan dan Novi Resmini, Pembelajaran Terpadu, Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012, h. 3

7Ibid., h. 3-4
8Sutirjo dan Sri Istuti Mamik, Tematik: Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum 2004,

Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 6
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dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengarang sajak, dan

sebagainya).9

Pembelajaran tematik terpadu dirancang berdasarkan tema-tema tertentu yang

telah disiapkan oleh guru. Dalam pembahasannya, suatu tema dapat ditinjau dari

berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema “Air” dapat ditinjau dari mata

pelajaran IPA dan Matematika.Lebih luas lagi, tema itu dapat ditinjau dari bidang

studi lain, seperti IPS, Bahasa Indonesia, Penjasorkes, dan SBK. Pembelajaran

terpadu menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi pembelajaran,

menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan

dinamika dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome dari seluruh bahasa

pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan

yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan

secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran tematik, yaitu:

Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih

bermakna dan utuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik perlu

mempertimbangkan alokasi waktu untuk setiap topik, banyak sedikitnya bahan yang

tersedia di lingkungan. Pilihlah tema yang terdekat dengan siswa. Lebih

mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai dari tema tersebut.

Pemilihan tema dalam pembelajaran tematik dapat berasal dari guru dan siswa.Pada

umumnya guru memilih tema dasar dan siswa menentukan unit temanya.Tema juga

dapat dipilih berdasarkan pertimbangan konsensus antar siswa.10

9Trianto, Op.Cit., h. 38
10Asep Herry Hernawan dan Novi Resmini, Op. Cit. h. 4
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Dari pengertian pembelajaran terpadu di atas, dapat ditegaskan bahwa

pembelajaran terpadu adalah model pembelajaran yang menghubungkan setiap mata

pelajaran dan proses pembelajaran dilakukan melalui penentuan tema-tema

pembelajaran yang tujuannya agar pembelkajaran terasa lebih bermakna bagi peserta

didik.

Di samping itu pembelajaran terpadu akan memberi peluang pembelajaran

yang lebih menekankan pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar.

Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu,

aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran terpadu disebut juga

pembelajaran tematik, pembelajaran integral.

b. Karakteristik Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: (1)

berpusat pada siswa, (2) memberikan pengalaman langsung kepada siswa, (3)

pemisahan antar mata pelajaran tidak nampak, (4) menyajikan konsep dari berbagai

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran., (5) bersifat luwes (fleksibel), (6)

hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 11

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik pembelajaran

terpadu tersebut,  maka dapat diuraikan secara lebih terrinci di bawah ini:

“Berpusat pada siswa, proses pembelajaran yang dilakukan harus
menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mampu memperkaya
pengalaman belajar. Pengalaman belajar tersebut dituangkan dalam kegiatan
belajar yang menggali dan mengembangkan fenomena alam di sekitar siswa.
Memberikan pengalaman langsung kepada siswa, agar pembelajaran lebih
bermakna maka siswa perlu belajar secara langsung dan mengalami sendiri.

11Ibid., h. 5
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Atas dasar ini maka guru perlu menciptakan kondisi yang kondusif dan
memfasilitasi tumbuhnya pengalaman yang bermakna. Pemisahan antar mata
pelajaran tidak nampak Mengingat tema dikaji dari berbagai mata pelajaran
dan saling keterkaitan maka batas mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas.
Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses
pembelajaran. Bersifat luwes (fleksibel), pelaksanaan pembelajaran terpadu
tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Hasil pembelajaran dapat
berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.”12

Berdasarkan deskripsi mengenai karakteristik pembelajaran terpadu di atas,

dapat dikatakan bahwa proses belajar melalui pembelajaran terpadu tidak monoton,

melainkan menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan siswa.

c. Landasan Pembelajaran Terpadu

Adapun yang dijadikan landasan dalam pembelajaran terpadu di sekolah dasar

dapat dilihat dari tiga landasan dasar pada umumnya, yaitu landasan filosofis,

landasan psikologis dan landasan yuridis, adapun penjelasan landasan pembelajaran

terpadu adalah sebagi berikut : 13

1) Landasan Filosofis

Dalam pembelajaran tematik, umumnya dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat

yaitu: progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Aliran progresivisme

yang memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan

kreatifitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural), dan

memperhatikan pengalaman siswa. Aliran konstruktivisme yang melihat

pengalaman langsung siswa (direct experiences) sebagai kunci dalam

pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau

12Ibid., h. 6
13M. Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Pembelajaran Terpadu di Pondok

Pesantren, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 53-55
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bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui

interaksi dengan menggunakan obyek, fenomena, pengalaman dan

lingkungannya.Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang

guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing

siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses

yang berkembang terus menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa

ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya.

Aliran humanisme yang melihat siswa dari segi keunikan/ kekhasannya,

potensinya, dan motivasi yang dimilikinya.

2) Landasan psikologis

Dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi

perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan

diperlukan terutama dalam menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang

diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai

dengan tahap perkembangan peserta didik.Psikologi belajar memberikan

kontribusi dalam hal bagaimana isi/materi pembelajaran tematik tersebut

disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya.

3) Landasan yuridis

Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau

peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah

dasar. Landasan yuridis tersebut adalah: a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan

tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Dalam



24

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya (Bab V Pasal 1-b).14

d. Prinsip-prinsip Pembelajaran Terpadu

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa

prinsip dasar yang perlu diperhatikan yaitu: (1) bersifat terintegrasi dengan

lingkungan, (2) bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema, dan (3)

efisiensi. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas berikut ini akan diurakan ketiga

prinsip tersebut, adapun prinsip-prinpsip pembelajaran terpadu yaitu :15

1. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan.

Pembelajaran yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan,

maksudnya pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi

siswa atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah yang

nyata dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik

yang dibahas.

2. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-sungguh

untuk menemukan tema pembelajaran yang riil (nyata,relevan) sekaligus

mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran terpadu (tematik)

siswa didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang benar-benar

sesuai dengan kondisi siswa, bahkan dialami siswa.

14Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, h. 18
15Trianto, Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik, Prestasi Pusataka, Jakarta, 2012,

h. 24
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3. Efisiensi

Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain dalam segi waktu,

beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang otentik sehingga

dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat.

e. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Terpadu

Menurut Kunandar, pembelajaran terpadu memiliki kelebihan yaitu:

a. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik.
b. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan

tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
c. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.
d. Mengembangkan keterampilan berfikir anak didik sesuai dengan persoalan

yang dihadapi.
e. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama.
f. Memiliki sikap toleransi komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang

lain.
g. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang

dihadapi dalam lingkungan peserta didik.16

Melalui pendekatan tematik, diharapkan akan memberikan keuntungan, di
antaranya adalah:

1) Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu.
2) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama.
3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan.
4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa.
5) Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi

disajikan dalam konteks tema yang jelas.
6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi

nyata, untuk memgembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran
sekaligus mempelajari mata pelajaran lain.

7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat
dipersiapkan sekaligus diberikan dalam dua atau tiga kali pertemuan,
sedangkan selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial dan
pengayaan.

16Kunandar, “Implementasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar Kelas Rendah”, dikutip
dari http//www.kunandar.blogspot.com, 12/4/20/2010. Di akses pukul 20.00 WIB
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Selain memiliki kelebihan, pembelajaran tematik juga terdapat beberapa

kelemahan yang ditimbulkannya. Adapun kelemahan pembelajaran tematik terjadi

jika dilakukan oleh guru tunggal, misalnya seorang guru kelas kurang menguasai

secara mendalam penjabaran tema sehingga guru akan merasa sulit untuk

mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran dan tidak setiap guru

mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata

pelajaran secara tepat. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan

keterampilan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan pembelajaran tematik.

3. Kurikulum Tematik Terpadu

a. Definisi Kurikulum Integrasi

Kurikulum pertama pada masa awal kemerdekaan namanya rencana pelajaran

1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan leer plan (rencana

pelajaran) ketimbang istilah curriculum dalam bahasa inggris. 17 Sebelum membahas

tentang pengertian model-model kurikulum integrasi terlebih dahulu kita akan

membahas tentang pengertian kurikulum menurut teori para ahli, secara etimologis

berasal dari bahasa yunani yaitu curir yang artinya “pelari”dan curere yang berarti

“tempat berpacu”. Jadi, bahasa kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman

romawi kuno di yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus

ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Secara terminologis istilah

kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian semula ialah

sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan

17 Triyanto.,Op.,Cit,h.54
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siswa guna mencapai suatu tingkat atau ijazah ( Sudirman N, A. Tabrani Rusyan,

1991 : 101 ). 18

Beberapa ahli memandang kurikulum sebagai rencana penidikan atau

pengajaran. Salah seorang dari mereka adalah Mac Donald, menurut dia bahwa

sistem persekolahan dibentuk atas tempat subsistem, yaitu : mengajar, belajar,

pembelajaran, dan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi

pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sementara supano,

et., (1987:63), kurikulum sebagai suatu pedoman proses belajar dengan cara yang

lebih mudah dan menyeluruh serta lebih kompleks dibandingkan dengan yang

mungkin dicapai oleh rencana isi atau materi pelajaran yang biasa, dan

pengembangannya lebih banyak berorientasi pada pihak yang belajar dibanding

subtansi isi pengajaran.

Adapun pengertian harfiah kata “kurikulum” berasal dari bahasa latin a little

racecourse (suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga) yang

kemudian dialihkan dalam pendidikan menjadi circle of instruction yaitu suatu

lingkaran pengajaran dimana guru dan murid terlibat didalamnya .

Istilah kurikulum digunakan untuk menunjukan tentang segala mata pelajaran

yang dipelajari dan juga semua pengalaman yang harus diperoleh serta semua

kegiatan yang harus dilakukan anak. Akan tetapi, bila dibicarakan tentang apa yang

disebut experience curriculum atau activity curriculum maka hal itu akan

menyangkut masalah metode pendidikan. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan

18 Triyanto, Mengembangkan model pembelajaran tematik, (Jakarta; Prestasi Pustaka Karya
2009 ), h.33
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experience dan activity curriculum itu dalam pengertian modern sekarang termasuk

kurikulum bukan termasuk metode karena berkaitan dengan penemuan pengalaman

dan kegiatan anak didik dalam proses belajar mengajar.19

Pendek kata, kurikulum bukan sekedar rangkaian ilmu penegtahuan yang

diajarkan dalam kelas melainkan menyangkut juga semua hal yang mempengaruhi

proses belajar mengajar.

Dengan Rumusan pengertian kurikulum tersebut di atas, terkandung dua hal

pokok, yaitu ; (a) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa ; (b) tujuan

utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Maka dari itu implikasi terhadap praktek

pengajaran yaitu setap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan

dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan.

Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut

dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti

suatu tyes atau ujian. Pendapat yang lain dikemukakan oleh bebrapa pakar yang

dikutif oleh asep Herry Hermawanet, seperti :

1) Harold B. Liberty: Kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada

siswa di bawah tanggung jawab sekolah (all of the activities that are

provided for the student by the school). Kurikulum tidak dibatasi pada

kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh siswa diluar kelas.

2) Kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya

belajar, baik ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah (the

19Ibid, h.34
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curriculum is the sum total school’s efforts to influence learning, whether in

the classroom, on the playground, or out of school)

3) Hamid Hasan: Pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi

yaitu:

(1) Kurikulum sebagai suatu ide.

(2) Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan

perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide.

(3) Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan isilah

kurikulum sebagai suatu ide atau implementasi kurikulum. Secara teortis

dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagi suatu

rencana tertulis.

(4) Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari

kurikulum sebagai suatu kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa kurikulum

adalah merupakan sejumlah mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa di sekolah dari

mulai memasuki bangku belajar sampai berakhirnya jenjang kelas yang ditentukan

serta sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh, hal ini tidak saja dipelajari

dalam kelas akan tetapi juga diluar kelas Engkoswara, (2010: 249) Kurikulum adalah

salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan merupakan hal yang penting.

Selanjutnya untuk pengertian “integrasi” Dinamakan kurikulum integrasi

karena system pembelajaran bersifat terpadu yang menggunakan tema untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman

bermakna kepada peserta didik .
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Dapat disimpulkan bahwa kurikulum bukan hanya berupa hal-hal yang ada

dalam buku teks, dalam mata pelajran, atau dalam rencana guru, tetapi meliputi lebih

dari isi bahan pelajaran, atau dalam rencana guru, tetapi meliputi lebih dari isi bahan

pelajaran. Kurikulum juga mengandung hubungan kemanusian di dalam kelas,

metode mengajar, prosedur penilaian, strategi dan proses pembelajaran. Sehingga

selain mengandung hubungan, kurikulum juga adalah sega usaha sekolah untuk

mempengaruhi anak agar mereka dapat belajar dengan baik di dalam kelas, di

halaman sekolah, di luar lingkungan sekolah atau semua kegiatan untuk

mempengaruhi subyek belajar sehingga menjadi pribadi yang diharapkan .

b. Model-Model Kurikulum Tematik Integrasi

Kurikulum merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sedemikian

hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan dalam aplikasi pada kegiatan belajar

mengajar diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta pembelajaran

menjadi lebih bermakna karena senantiasa mengkaitkan dengan kegiatan praktis

sehari-hari sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sejalan dengan hal tersebut

masing-masing anak akan membangun sendiri pemahaman terhadap konsep

(pengetahuan) yang baru dan anak akan menjadi pembangun gagasan baru tersebut .

Menurut Nasution S., dalam Nurdun S., dan Usman. B.M ( 2003:44) , dilihat

dari organisasi kurikulum, ada tiga model kurikulum integrasi yakni : Separated

Subject Curriculum, Correlated Curriculum, dan Integrated Curriculum. Adapun

penjelasan tipe kurikulum adalah sebagai berikut :
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1) Separated Subject Curriculum

Tipe ini bahan dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, dimana

antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya menjadi terpisah-pisah,

terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata

pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya . Adapun gambar klasifikasinya

menurut Nurdin, S,, dan Usman B.M.,2003 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Seperated Subject Curriculum

2) Correlated Curriculum

Suatu bentuk kurikulum yang menunjukan adanya suatu hubungan antara

satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap

memperhatikan ciri karakteristik tiap bidang studi tersebut. Hubungan

korelasi antar mata pelajaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara,

antara lain :

1. Insidental :artinya secara kebetulan ada hubungan antar mata pelajaran

yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Sebagai contoh; bidang studi

agama yang di singgung dengan bidang studi matematika atau bidang

studi IPA yang disinggung tentang geografi, anthropologi, dan sebaginya.
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2. Hubungan yang lebih erat. Misalnya, suatu pokok permasalahan yang

diperbincangkan dalam berbagai bidang studi.

3. Batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan, yaitu dengan

menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran tersebut, disebut

dengan Broad Field.20

Adapun di dalam kurikulum dikenal 5 (lima) macam Broad Field, yaitu :

a) Ilmu pengetahuan sosial, peleburan dari mata pelajaran ekonomi,
koperasi, sejarah, geografi, akuntansi, dan sejenisnya;

b) Bahasa, peleburan dari mata pelajaran membaca, tata bahasa,
menulis, mengarang, menyimak, sastra, apresiasi dan pengetahuan
bahasa;

c) Ilmu pengetahuan alam, pelaburan dari mata pelajaran fisika,
biologi, kimia, astronomi dan kesehatan ;

d) Matematika, peleburan dari aljabar, aritmatika, geometri, dan
statistik;

e) Kesenian, peleburan dari seni tari, seni musik, seni suara, seni
lukis, seni pahat, dan seni drama.

Bentuk broad field curriculum memiliki kelebihan, antara lain :

1) Menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa, di mana dalam
pelajaran yang disajikan disoroti dari berbagai bidang dan disiplin ilmu ;

2) dapat menambah interes dan minat siswa terhadap adanya hubungan antara
berbagai bidang studi ;

3) pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian
dan penjelasan dari berbagai bidang studi;

4) adanya kemungkinan untuk menggunakan ilmu penegtahuan lebih
fungsional;

5) lebih mengutamakan pada pemahaman dari prinsip-prinsip dari pada
pengetahuan knowledge dan penguasaan fakta-fakta.

20 Ibid, h.36



33

3) Kurikulum Integrasi

Secara istilah, interasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan

atau penggabungan, dari dua obyek atau lebih (wedawaty, 1990:26) . Hal ini

sejalan dengan penegrtian yang dikemukan oleh poerwadarminta

(1997:326), integrasi adalah perencanaan penyatuan supaya menjadi satu

kebulatan atau menjadi utuh.

Selanjutnya, pengertian integrasi yang dikemukakan oleh wadawaty,

dalam Darwin, (2001:16) adlah perpaduan, penyatuan, penggabungan dari

dua obyek atau lebih. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan

oleh poerwadarminta (1976:384), yakni integrasi adalah penyatuan supaya

menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.

Dalam integrated curriculum, pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau

topik tertentu, misalnya suatu masalah dimana semua mata pelajaran

dirancang dengan mengacu pada topik tertentu.

Apa yang disajikan di sekolah, disesuaikan dengan kehiduupan anak di

luar sekolah. Pelajaran di sekolah membantu siswa dalam menghadapi

berbagai melalui pelajaran unit, dimana suatu unit mempunyai tujuan yang

mengandung makna bagi siswa yang dituangkan dalam bentuk masalah.

Untuk pemecahan masalah, anak diarahkan untuk melakukan kegiatan yang

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pada skla praktis integrated curriculum memiliki beberapa kelebihan dan

manfaat, antara lain : (1) segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit

sangat bertalian secara erat, (2) sangat sesuai dengan perkembangan modern

tentang belajar-mengajar; (3) memungkinkan adanya hubungan antara
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sekolah dan masyarakat ; (4) sesuai dengan ide demokrasi, dimana sisa

dirangsang untuk berpikir sendiri, bekerja sendiri dan memikul tanggaung

jawab bersama dan bekerja sama dengan kelompok; dan (5) penyajian bahan

disesuaikan dengan kesanggupan kemampuan individu, minat dan

kematangan siswa baik secara individu maupun secara kelompok ( Nurdin,

S., dan Usman, B.M., 2003 :49-50).

Selain kelebihan sebagaimana dikemukakan di atas, integrated

curriculum juga memiliki kelemahan-kelamahan, yaitu :

(1) Guru tidak dilatih melakukan penerapan kurikulum semacam ini ; (2)

Organisasinya tidak logis dan kurang sistematis ; (3) terlalu memberatkan

tugas-tugas guru, karena bahan pelajaran yang berubah  setiap tahun sehingga

mengubah pokok-pokok permasalahan dan juga isi materi ; (4) kurang

memungkinkan untuk dilaksanakan ujian umum; (5) siswa dianggap tidak

mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum; dan (6) sarana dan prasarana

yang kurang memadai yang dapat  menunjang pelaksanaan kurikulum

tersebut.21

c. Klasifikasi Kurikulum Integrasi

Kurikulum pada dasarnya dapat dilkukan pola pengintegrasian materi

atau tema, kecuali tipe “separated subject curriculum” karena pada dasarnya

tipe kurikulum ini pada mata pelajaran yang sempit, dimana antara mata

pelajaran yang satu dengan yang lainnya menjadi terpisah-pisah, terlepas dan

tidak mempunyai kaitan sama sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi

sempit ruang lingkupnya.

21 Ibid, h.39
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Secara umum pola pengintegrasian materi pelajaran atau tema tersebut

dapa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi pengintegrasian kurikulum,

yakni :

1) Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu

Model pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu merupakan model

kurikulum yang mentautkan dua atau lebih bidang ilmu yang serumpun

misalnya bidang ilmu alam, mentautkan antara dua tema dalam fisika dan

biologi yang memiliki relavansi atau antara tema dalam kimia dan fisika,

misalnya tema “metabolisme” dapat ditinjau dari biologi maupun kimia,

begitupun dengan tema-tema yang relevan pada bidang ilmu social

seperti antara sosiologi dan geografi . Jadi sifat perpaduan dalam model

iini adalah hanya dalam satu rumpun bidang ilmu saja ( inter disipliner ).

2) Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu

Model ini merupakan model kurikulum yang mentautkan antar

disiplin ilmu yang berbeda. Misalnya, antara tema yang ada dalam bidang

ilmu social dengan bidang ilmu dengan bidang ilmu alam. Sebagai

contoh, tema “energi” merupakan tema yang dapat dikaji dari bidang

ilmu yang berbeda baik dalam bidang ilmu sosial ( kebutuhan energy

dalam masyarakat ) maupun dalam bidang ilmu alam ( bentuk bentuk

energi dan teknologinya) .

3) Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu

Model ini merupakan model kurikulum yang paling kompleks karena

menautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang

berbeda. Misalnya, antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial,
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bidang ilmu alam, teknologi maupun agama. Sebagai contoh, tema

“rokok” merupakan tema yang dapat dikaji dari berbagai bidang ilmu

yang berbeda. Dalam bidang ilmu sosial dapat dikaji dampak sosial

merokok dalam masyarakat (sosiologi), aspek pembiayaan ekonomi bagi

perokok (ekonomi), dalam bidang ilmu alam dapat dikaji bahaya rokok

bagi kesehatan (biologi), kandungan kimiawi di rokok (kimia), dan unsur

radioaktif radon dalam daun tembakau (fisika), sedangkan yang terakhir

di dalam bidang ilmu agama islam bahwa merokok merupakan perbuatan

yang mendzalimi diri sendiri, dan dan merupakan perbuatan sia-sia

(agama). Berdasrkan pola pengintegrasian tema, fogarty (1991 : xv)

mengemukakan bahwa terdapat sepuluh model pembelajaran tematik

yaitu : (1) model tergambarkan, (2) model terhubung, (3)  model

tersarang, (4) model berurut, (5) model terbagi, (6) model terjaring, (7)

model tertali, (8) model terpadu, (9) model terbenam, (10) model

jaringan.

Jadi dengan demikian tampak jelas, bahwa dalam model ini suatu

tema tersebut dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dalam satu bidang ilmu

(interdisipliner) maupun dari dua sisi yang berbeda (antardisipliner)

ilmu. Dengan demikian semakin jelaslah kebermaknaan pembelajaran itu,

karena pada dasarnya tak satupun permasalahn konsep yang dapat

ditinjau hanya dari satu sisi saja .

Adapun tabel klasifikasi pengitegrasian kurikulum menurut Nurdin,

S,, dan Usman B.M.,2003 adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Klasifikasi Pengintegrasian Kurikulum

No Klasifikasi Pengintegrasian Model Pembelajaran Terpadu

1 Pengintegrasian kurikulum di

dalam satu disiplin ilmu (inter

disiplin ilmu)

The fragmented model (model

tergambarkan), the connected

model (model terhubung), the

nested model (model tersarang)

2 Pengintegrasian kurikulum

beberapa disiplin ilmu (antar

disiplin ilmu)

Sequenced (model terurut), shared

(model terkombinasi), webbed

(model terjaring laba-laba),

threaded (model terrantai), dan

integrated (model keterpaduan)

3 Pengintegrasian kurikulum di

dalam dan beberapa disiplin

ilmu (inter dan antar disiplin

ilmu)

Immersed (model terbenam), dan

networked (model jaringan kerja).

d. Pelaksanaan Kurikulum Integrasi

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan

kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan

adalah kepala sekolah dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru.

Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan

kurikulum serta diadakan perbedaan tingkat dalam pelaksanaan administrasi,  yaitu

tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan
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administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama

bertanggung jawab dalam melaksanakan proses administrasi sekolah.22

1. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Sekolah

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan

kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dia berkewajiban melakukan

kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan

kegiatan, memimpin rapat dan membuat notula rapat, membuat statistik dan

menyusun laporan. Keberhasila dalam pelaksanaan kurikulum ini terkait dengan

beberapa hal, diantaranya:

a. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin

Tanggung jawab kepala sekolah adalah memimpin sekolah melaksanakan

dan membina serta mengimbangkan kurikulum. Kepemimpinan  adalah

suatu  proses  mempengaruhi  orang-orang lain atau kelompok agar mereka

berbuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada  umumnya  seorang  pemimpin  (termasuk  kepala sekolah), harus

memiliki sifat/ sikap/ tingkah laku tertentu yang justru merupakan kelebihan

dibandingkan orang lain/ bawahannya yang dipimpin. Sifat/ sikap/ tingkah

laku tersebut antara lain:

1) Mampu mengelola sekolah (managerial skills)

2) Kemampuan profesional atau keahlian dalam jabatannya

3) Bersikap rendah hati dan sederhana

4) Selain dari sikap-sikap   tersebut,   maka   kepala   sekolah sebaiknya

22 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.173
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memiliki ciri-ciri kepribadian, antara lain: (a) bersikap suka menolong,

(b) sabar dan memiliki kestabilan emosi, (c) percaya pada diri sendiri, (d)

berpikir kritis, dsb.

b. Perilaku Seorang Administrator

c. Penyusunan  Rencana  Tahunan (PRT) : perencanaan  bidang  kemuridan,

personal/  tenaga kependidikan,ketatausahaan sekolah, pembiayaan/ anggaran

pendidikan, perencanaan pembinaan organisasi sekolah, perencanaan

hubungan kemasyarakatan/ komunikasi pendidikan.

d. Pembinaan Organisasi Sekolah

e. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum: Koordinasi dalam perencanaan,

pengorganisasian, pergerakan motivasi personal, dalam  pengawasan  dan

supervisi,  dalam  anggaran  biaya pendidikan, dalam program evaluasi.

f. Kegiatan Memimpin Rapat Kurikuler

g. Sistem Komunikasi Dan Pembinaan Kurikulum23

2. Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Kelas

Pembagian tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin

kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas-tugas tersebut

meliputi tiga jenis kegiatan administrasi yaitu:

1)  Pembagian tugas mengajar

Kegiatan  ini  sangat  erat  sekali  kaitannya  dengan  tugas-tugas seorang

guru sebagaimana yang telah diuraikan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara

lain:

23 Ibid,174-180
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a) Menyusun rencana pelaksanaan program/ unit.

b) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pelajaran.

c) Pengisian daftar penilaian kemajuan belajar dan perkembangan siswa.

d) Pengisian buku laporan pribadi siswa.

2)  Pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar ketentuan

kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat pedagogis dan menunjang

pendidikan dalam menunjang ketercapaian tujuan sekolah. Kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler ini sesungguhnya merupakan bagian integral dari

kurikulum sekolah yang bersangkutan, dimana semua guru terlibat di

dalamnya. Karena itu kegiatan ini perlu diprogram secara baik dan

didukung oleh semua guru. Untuk itu perlu disediakan guru penanggung

jawab, jumlah biaya dan perlengkapan yang dibutuhkan.

3)  Pembinaan tugas bimbingan belajar 24

Tujuan utama bimbingan yang diberikan guru adalah untuk

mengembangkan semua kemampuan siswa agar mereka berhasil

mengembangkan hidupnya pada tingkat atau keadaan yang lebih layak

dibandingkan   dengan   sebelumnya.   Bimbingan   berupa bantuan untuk

menyelesaikan masalahnya sehingga dia mandiri dalam  menyelesaikan

maslahnya,  bantuan  dalam  menyesuaikan diri dengan lingkungan

sekitarnya seperti keluarga, sekolah dan masyarakat.25

24 Ibid,h.180
25 Ibid,h.181
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B. Hasil Penelitian Relevan

Adapun  kajian  penelitian terdahulu yang  relevan  dengan  penelitian  ini

adalah sebagaimana dengan penelitian :

Anggitiyas Sukarningsih (2015) dengan judul “Implementasi Manajemen

Pembelajaran Tematik Berdasarkan Kurikulum 2013”. Temuan hasil

penelitian ini menemukan bahwa manajemen pembelajaran meliputi (1)

proses perencanaan manajemen pembelajaran tematik dan studi kasus di

Madrasah Ibdtidaiyah Negeri Tempel Sleman Yoyakarta yang melibatkan

komponen sekolah yaitu, kepala sekolah, pembantu kepala sekolah,

kemudian kepala sekolah membentuk tim 6 orang dalam menyusun

pembelajaran. (2) proses pengorganisasian kurikulum pembelajaran tematik

yang mampu   mengorganisasikan sumber   daya manusia dan pembelajaran

tematik sehingga siswa/i dapat mengaplikasikan nilai agama dengan baik dan

terjadi koordinasi aktif antara manajemen sekolah dengan guru dalam

mengoptimalkan  sumber daya belajar  dan struktur hubungan guru satu

dengan guru lainnya. (3) proses pelaksanaan pembelajaran tematik telah

dilakukan  oleh guru  berdasarkan rumusan yang direncanakan pada tahap

perencanaan manajemen, sehingga guru agama di MIN Sunan Ampel

Yogyakarta tersebut terlihat mempunyai strategi pembelajaran yang

bervariasi dalam menyenangkan siswa karena siswa diajak untuk berfikir,

mencari, meneliti dan membuat kesimpulan. (4) proses pengawasan

pembelajaran ini dilaksanakan oleh pengawas terhadap  guru bidang studi

yang menggunakan model pembelajaran terpadu. (5) proses evaluasi terhadap

pelaksanaan pembelajaran tematik di MIN Sunan Ampel Yogyakarta yang

menekankan pada pencapaian tujuan kognitif, afektif, psikomotorik sehingga

mencapai hasil belajar mengajar menjadi terpadu dan berkualitas.26

26Anggitiyas Sukarningsih, Implementasi Manajemen Pembelajaran Tematik Berdasarkan
Kurikulum 2013,diakses http: www.digilib.uin-suka.ac.id , pada tanggal 08 September Pukul 16.00
WIB


