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ABSTRACT

Sutati Indarsih. Q. 100 090 345. Thematic Learning Management Study Site  in 
Elementary School I Kiringan UPTD Boyolali  District,  Regency Boyolali.  Theses. 
Educational Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2012.

The purposes of this study were (1) to describe the management of thematic 
learning space (2) to describe the management of thematic learning material (3) to 
describe the interaction between teachers and students in thematic learning.

This study took place in Elementary School I Kiringan School. Informants in 
this  study were  teachers,  students,  and  key  informants  in  this  the  principal.  Data 
collection techniques were interviews,  observation and review of documents.  Data 
analysis was carried out through three stages of data reduction, presentation of data 
and drawing conclusions / verification.

The results of this study are (1) preparation of a thematic study conducted by 
classroom teachers on the basis of themes and methods used. In preparing the teachers 
consider the learning room seating flexibility, so that learners seats can be adjusted by 
changing the ongoing learning needs. (2) Material thematic learning is planned by the 
teacher  in  planning  the  learning  of  implementation.  Step  in  preparing  learning 
material is thematic mapping competency standards, competency base, indicators in 
the theme and then create a network of themes, such as spider webs, the preparation 
of  syllabus  and  preparation  of  Learning  Implementation  Plan  (RPP).  Mapping  is 
intended  to  obtain  a  thorough  picture  of  related  standards  of  competence,  basic 
competence and indicators of various subjects are integrated into themes that have 
been  selected  or  determined.  (3)  The  interaction  of  students  in  thematic  learning 
occurs  between  students  and  students,  with  media  learning  resources.  In  thematic 
learning teachers just give a little knowledge, then students are active in developing 
what is conveyed by the teacher. Interaction with other students, not only take place 
in the classroom, but outside the classroom when students were interacting with their 
peers.

Keywords: management of space, matter, interaction, thematic learning
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Dalam rangka implementasi Standar Isi yang termuat dalam Standar Nasional 

Pendidikan, pembelajaran pada kelas awal Sekolah Dasar utamanya kelas satu lebih 

sesuai  jika dikelola  dalam pembelajaran  terpadu melalui  pendekatan  pembelajaran 

tematik.  Untuk  memberikan  gambaran  tentang  pembelajaran  tematik  yang  dapat 

menjadi  acuan  dan  contoh  konkret,  disiapkan  model  pelaksanaan  pembelajaran 

tematik untuk SD/MI khususnya kelas I.

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Boyolali,  yang terdiri dari 37 Sekolah 

Dasar, rata-rata telah menerapkan pembelajaran tematik.  Hal ini dilakukan sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penerapan pembelajaran tematik di 

Sekolah Dasar Negeri khususnya di UPT Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali dirasa 

penting karena peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Pemahaman 

materi  lebih terkesan dan mendalam. Peserta didik mampu melihat hubungan yang 

bermakna antar mata pelajaran dan pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik 

akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah.

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari  proses pendidikan secara keseluruhan (Handoko, 2003: 20). Tanpa 

manajemen  tidak  mungkin  tujuan  pendidikan  dapat  diwujudkan  secara  optimal, 

efektif  dan  efisien.  Dengan demikian  manajemen  adalah  pencapaian  tujuan-tujuan 

organisasi  secara  efektif  dan  efisien  melalui  perencanaan,  pengelolaan, 

kepemimpinan, dan pengendalian sumber–sumber organisasi.

Model  pembelajaran  tematik  merupakan  model  pembelajaran  yang 

pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik 

sentral,  setelah  tema  ditetapkan  maka  selanjutnya  tema  itu  dijadikan  dasar  untuk 

menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi lain yang terkait (Fogarty,  2004: 

54). Penentuan tema dapat dilakukan oleh guru melalui tema konseptual yang cukup 

umum tetapi produktif. Dapat pula ditetapkan dengan negosiasi antara guru dengan 

siswa, atau dengan cara diskusi sesama siswa. Alwasilah (2005: 16) menyebutkan 

bahwa  tema  dapat  diambil  dari  konsep  atau  pokok  bahasan  yang  ada  disekitar 

lingkungan  siswa,  karena  itu  tema  dapat  dikembangkan  berdasarkan  minat  dan 
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kebutuhan  siswa  yang  bergerak  dari  lingkungan  terdekat  siswa  dan  selanjutnya 

beranjak ke lingkungan terjauh siswa. 

Menurut  Hasibuan  (2006:  37),  konsep  mengajar  dalam  proses 

perkembangannya  masih  dianggap  sebagai  suatu  kegiatan  penyampaian  atau 

penyerahan pengetahuan.  Pandangan  semacam  ini  masih  umum  digunakan di 

kalangan  pengajar.  Hasil  penelitian  dan  pendapat  para  ahli  sekarang  ini  lebih 

menyempurnakan konsep  tradisional.  Mengajar  menurut  pengertian  mutakhir 

merupakan suatu perbuatan yang kompleks. Perbuatan mengajar yang kompleks dapat 

diterjemahkan  sebagai  penggunaan  secara  integratif  sejumlah  komponen  yang 

terkandung dalam perbuatan  mengajar  itu  untuk  menyampaikan  pesan pengajaran. 

Dalam  proses  belajar  mengajar  guru  memiliki  peran  yaitu:  (1)  tahap  sebelum 

pengajaran, (2) tahap pengajaran, dan (3) tahap setelah pengajaran.

Hasil  belajar  (achievement)  merupakan  realisasi  atau  pemekaran  dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan 

hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk 

penguasaan  pengetahuan,  keterampilan  berpikir  maupun  keterampilan  motorik. 

Hampir  sebagian terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang 

merupakan hasil belajar (Sukmadinata, 2007: 102). 

Pengelolaan  kelas  adalah  keterampilan  guru  menciptakan  dan  memelihara 

kondisi  belajar yang  optimal  dan  mengembalikannya  bila  terjadi  gangguan  dalam 

proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan 

mempertahankan  kondisi  yang  optimal  bagi  terjadinya  proses  interaksi  edukatif. 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak 

didik  dan  sarana  pengajaran  serta  mengendalikannya  dalam  suasana  yang 

menyenangkan  untuk  mencapai  tujuan  pengajaran.  Pengelolaan  kelas  yang  efektif 

merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses interaksi edukatif yang efektif 

(Djamarah, 2005: 144).

Bahan  ajar  atau  materi  pembelajaran  (instructional  materials)  adalah 

pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  harus  dipelajari  siswa  dalam  rangka 

mencapai  standar  kompetensi  yang  telah  ditentukan.  Secara  terperinci,  jenis-jenis 
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materi  pembelajaran terdiri  dari  pengetahuan  (fakta,  konsep,  prinsip,  prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai (Rohani, 2004: 148).

Pengelolaan  Interaksi  merupakan  hubungan  yang  bermakna  dan  kreatif. 

Semua  unsur  interaksi  edukatif  harus  berproses  dalam  ikatan  tujuan  pendidikan. 

Interaksi edukatif  adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan 

anak  didik  yang  berlangsung  dalam  ikatan  tujuan  pendidikan.  Proses  interaksi 

edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah 

yang  harus  guru  transfer  kepada  anak  didik.  Karena  itu,  wajarlah  bila  interaksi 

edukatif  tidak  berproses  pada  kehampaan,  tetapi  dalam  penuh  makna.  Interaksi 

edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan 

perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang 

diterima anak didik.  Interaksi  edukatif  adalah hubungan dua arah antara  guru dan 

anak  didik  dengan  sejumlah  norma  sebagai  mediumnya  untuk  mencapai  tujuan 

pendidikan (Djamarah, 2005: 11).

Leung (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Enhancement of classroom 

facilities  of  primary  schools  and  its  impact  on  learning   behaviors  of  students,  

menemukan bahwa pengelolaan  sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor 

utama  untuk  meningkatkan  perilaku  belajar  siswa.  Kepala  sekolah  dan  pihak 

pengadaan sarana dan prasarana harus lebih intensif  untuk berdiskusi dengan guru 

tentang bagaimana mendorong siswa agar lebih berdisiplin di dalam kelas, merancang 

ulang  tata  letak,  dan  mempertimbangkan  kembali  alat  pengajaran  yang  sekarang 

menjadi kebutuhan utama siswa.

Deal  (2006),  dengan judul “Voices  From The Classroom: Literacy Beliefs  

and Practices of Two Novice Elementary Teachers”,menyatakan bahwa pembelajaran 

secara bertahap memungkinkan siswa dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru. 

Dengan mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam kelas mendukung siswa untuk 

lebih  memahami  dan  menimbulkan  kesan  yang  dalam  dari  apa yang  dikerjakan, 

sehingga dengan melakukan praktek siswa memiliki kecenderungan lebih memahami 

apa yang diajarkan oleh guru. Partisipasi guru dalam kegiatan belajar meningkatkan 

kepercayaan siswa terhadap guru.
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Rassuli (2005), dengan judul “Teach Us to Learn: Multivariate Analysis of  

Perception  of  Success  in  Team  Learning”  menyatakan  bahwa  perhatian  telah 

ditujukan  kepada  efisiensi  tim  pembelajaran.  Persepsi  siswa  terhadap  apa  yang 

diajarkan  guru,  tergantung dari  bagaimana cara guru menggunakan metode  dalam 

pembelajaran.  Guru  dan  siswa  terlihat  lebih  berpengalaman  dan  berpotensi  pada 

pembelajaran  secara  kelompok.  Hasil  penelitian  merekomendasikan  bahwa 

pembelajaran  secara  berkelompok  dapat  mengefektifkan  proses  pembelajaran  dan 

meningkatkan prestasi hasil belajar.

Chang  (2006),  dengan  judul  “Interactive  Experiences  and  Contaxtual  

Learning  In  Museums”,  menyatakan  bahwa pengalaman  interaktif  dan  pengajaran 

kontekstual di museum merupakan proses pembuatan dan produk. Karena itu museum 

profesional butuh untuk menginvestigasi kebutuhan pengunjung dengan tujuan untuk 

menyediakan pengalaman pengajaran yang berarti untuk pengunjung. Perkembangan 

audien harus menjadi prioritas untuk museum. Museum yang profesional mempunyai 

pengertian  yang  lebih  tentang  kebutuhan  pengunjung,  mereka  dapat  membuat 

keputusan  lebih  informatif  tentang  bagaimana  untuk  menciptakan  pameran  yang 

paling berarti dan program- program untuk pengunjung mereka. Ketika pameran dan 

program  mencerminkan  keinginan  pengunjung  dan  konteks  pribadi,  pengalaman 

pengunjung  museum  dapat  lebih  diingat  karena  hal  ini  mengarah  ke  partisipasi 

museum masa depan dan menambah pengajaran, penghargaan, dan kenikmatan. Masa 

depan penghargaan museum untuk tahun yang baru ditentukan dengan seberapa baik 

museum dapat  dan  berkeinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  audien 

yang berbagai macam, dengan harapan musium dapat dipergunakan sebagai tempat 

pembelajaran kontekstual yang baik.

Vea (2007), dengan judul “Contextual Learning and Obstacle Memory in The 

Walking Cat”, menyatakan bahwa pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan pada 

lingkungan  apapun  misalnya  dalam  pembelajaran  proses  gerak  pada  persendian 

manusia,  guru  dapat  memanfaatkan  cara  jalan  kucing.  Pola  dasar  daya  penggerak 

dalam cara jalan binatang dimodifikasi untuk merespon konteks dimana proses jalan 

itu  terjadi.  Modifikasi  ini  mengoptimalkan  daya  penggerak  tangan,  dan  tidak 
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dipengaruhi  oleh  kaki  belakang.  Daya  penggerak  juga  dibentuk  untuk 

mengakomodasi penghalang lingkungan. 

Buczynski  (2007),  dengan  judul  “Understanding  and shaping  curriculum: 

what we teach and why”, menyatakan bahwa penerapan kurikulum terbagi dalam 4 

bagian  tahapan,  pertama  dimulai  dengan  pandangan  pendidik  terhadap  kejelasan 

kurikulum,  kedua  kontinyuitas  penggunaan  metode  dan  pendekatan  dengan  dasar 

teoritikal  dan model  kurikulum, ketiga difokuskan pada pembelajaran yang praktis 

disesuaikan dengan alokasi waktu yang ditentukan dalam rencana pembelajaran, dan 

bagian  keempat  mendiskusikan  ajakan  untuk  perdebatan  tentang  perubahan 

kurikulum,  mengarahkan  pada  hasil  kurikulum  yang  kontemporer.  Penelitian 

merekomendasikan bahwa  keberhasilan  penerapan  kurikulum  terletak  pada 

pandangan  guru  terhadap  kurikulum  dan  pengembangan  kurikulum  dengan 

menggunakan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat.

Terkait  dengan  permasalahan  di  atas,  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji 

implementasi  pembelajaran  tematik  di  Sekolah Dasar,  dengan judul:  “Pengelolaan 

Pembelajaran Tematik (Studi Situs SD Negeri I Kiringan UPTD Kecamatan Boyolali, 

Kabupaten Boyolali)”.

Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  difokuskan  pada,  “Bagaimana 

pengelolaan  pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  UPTD 

Kecamatan Boyolali,  Kabupaten Boyolali”.  Fokus tersebut dijabarkan dalam 3 sub 

fokus yaitu : (1) Pengelolaan ruang pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Negeri I 

Kiringan UPTD Kecamatan  Boyolali,  Kabupaten Boyolali.  (2) Pengelolaan  materi 

pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  UPTD  Kecamatan 

Boyolali, Kabupaten Boyolali. (3) Pengelolaan interaksi antara guru dan siswa dalam 

pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  UPTD  Kecamatan 

Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan  uraian  fokus  penelitian  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  ini 

adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran tematik di  Sekolah Dasar 

Negeri  I  Kiringan UPTD Kecamatan  Boyolali,  Kabupaten  Boyolali.  Yang terbagi 

dalam beberapa tujuan khusus yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan ruang 

pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  UPTD  Kecamatan 
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Boyolali,  Kabupaten  Boyolali.  (2)  Untuk  mendeskripsikan  Pengelolaan  materi 

pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  UPTD  Kecamatan 

Boyolali,  Kabupaten  Boyolali.  (3)  Untuk  mendeskripsikan  Pengelolaan  interaksi 

antara  guru  dan  siswa  dalam  pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I 

Kiringan  UPTD Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

Manfaat  penelitian  ini  adalah  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat 

memberikan  manfaat:  tambahan  pengetahuan  bagi  guru,  dan  siswa  tentang 

pembelajaran  tematik,  dan  sebagai  tambahan  referensi  bagi  guru  pada  umumnya. 

Sebagai sumber tambahan informasi bagi guru ataupun calon guru di Sekolah Dasar 

dalam usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

membaca,  menulis  dan  berhitung.  Memberikan  sumbangan  bagi  sekolah  dalam 

rangka perbaikan kualitas pembelajaran khususnya pada SD Negeri I Kiringan UPTD 

Kecamatan  Boyolali  dan  sekolah  lain  pada  umumnya.  Membantu  siswa  dalam 

mencapai peningkatan hasil belajar khususnya mata pelajaran membaca, menulis dan 

berhitung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian 

kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 

kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi 

yang  alami.  Bogdan  dan  Taylor  (Moleong,  2007:  3)  mengemukakan  bahwa 

metodologi  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.

Penelitian  ini  menggunakan  desain  etnografi.  Menurut  Mantja  (2005:  2) 

menyatakan bahwa etnografi  merupakan rekonstruksi  budaya  sekelompok  manusia 

atau hal-hal yang dianggap budaya dalam berbagai kancah kehidupan manusia atau 

etnografi adalah budaya tentang perincian (deskripsi) kebudayaan.
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Penelitian ini  mengambil  lokasi  di  Sekolah Dasar Negeri  I  Kiringan,  yang 

terletak  di  desa  Kiringan,  Kecamatan  Boyolali,  Kabupaten  Boyolali.  Dipilihnya 

Sekolah Dasar Negeri I Kiringan  tersebut dengan pertimbangan bahwa Guru di kelas 

I,  II,  dan III  Sekolah Dasar tersebut  untuk memberikan  pemahaman  pembelajaran 

terhadap siswa,  lebih banyak menerapkan pembelajaran  tematik.  Namun demikian 

walaupun  guru  telah  menerapkan  pembelajaran  tematik,  ternyata  tidak  semua 

pembelajaran dapat digabungkan dalam satu tema.Guru harus dapat memperkirakan 

dan  menentukan  dengan  tepat  antara  materi  ajar,KD,indicator  dan  kegiatan 

pembelajaran  dengan  tema  yang  akan  dipilih  dan  dikembangkan.Tidak  kalah 

pentingnya pula  guru harus memilih jaring tema tetersebut sesuai dengan kondisi dan 

situasi sekoilah serta daerah.

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan yang 

ada  di  SD Negeri  I  Kiringan  UPT D  Kecamatan  Boyolali  yang terdiri  dari  guru, 

komite sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Dalam penelitian ini dilakukan observasi, 

yaitu  dengan  cara  mendatangi  peristiwanya,  kehadiran  peneliti  di  lokasi  sudah 

menunjukkan  peran  yang  paling  pasif,  sebab  kehadirannya  sebagai  orang  asing 

diketahui oleh  yang  diamati,  dan  begaimanapun  hal  itu  membawa pengaruh pada 

yang  diamati.  Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berpedoman  pada  kisi-kisi 

observasi dan checklist observasi.  Teknik pengumpulan data yang berupa dokumen 

dan arsip dilakukan dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan 

sekedar  mencatat  isi  penting  yang  tersurat  dalam dokumen  atau  arsip,  tetapi  juga 

tentang maknanya yang tersirat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data 

melalui tiga tahapan Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2005: 96) yaitu meliputi: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif  merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterprestasikan.  Penelitian kualitatif  memandang data sebagai 

produk  dari  proses  memberikan  interprestasi  peneliti  yang  di  dalamnya  sudah 

terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian data yang 
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dihasilkan dari  konstruksi interaksi  antara  peneliti  dan informan.  Kegiatan analisis 

dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya.

Menurut Sugiyono (2007: 368) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi  uji  credibility (validitas  interbal),  transferability (validitas  eksternal), 

dependability (reliabilitas),  dan  confirmability (obyektivitas).  Sebelum  dilakukan 

analisis dan penafsiran data, maka keabsahan data terlebih dahulu dilakukan. Dalam 

penelitian  ini  pemeriksaan  keabsahan  data  menggunakan  uji  credibility (validitas 

interbal). 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  terkait  dengan  pengelolaan  ruang 

pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  UPTD  Kecamatan 

Boyolali,  Kabupaten  Boyolali  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi 

meliputi:  penyusunan  ruang belajar  tematik  disesuaikan  dengan  tema  dan metode 

yang digunakan, namun sebagian besar guru menggunakan tata ruang model klasikal. 

Susunan  bangku  peserta  didik  dapat  berubah-ubah  disesuaikan  dengan  keperluan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain model klasikal, guru menyusun tata 

ruang kelas dengan model V atau model U, namun model tersebut digunakan guru 

bila guru menggunakan metode tanya jawab, dan dibuat model kelompok bila guru 

menggunakan metode kooperatif. Selain menyesuaikan dengan metode pembelajaran, 

penyusunan  tata ruang disesuaikan dengan media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru, tidak tergantung dari tema yang ditetapkan.

Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar/karpet, hal 

ini sering dilakukan pada saat pembelajaran matematika dengan menggunakan media 

pembelajaran, misalnya dengan balok, tebak angka dan lain-lain. Kegiatan bervariasi 

dan  dapat  dilaksanakan  baik  di  dalam kelas  maupun  di  luar  kelas.  Dinding  kelas 

dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai 

sumber  belajar.  Alat,  sarana  dan  sumber  belajar  dikelola  oleh  guru,  sehingga 

memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. 

Hasil penelitian yang terkait dengan pengelolaan materi pembelajaran tematik 

di Sekolah Dasar Negeri 1 Kiringan UPTD Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali 
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melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  meliputi:  pengeloaan  materi 

pembelajaran  tematik  di  SD Negeri  1  Kiringan dilaksanakan berdasarkan jaringan 

tema yang telah disusun oleh guru.  Jaringan tema merupakan merupakan jaringan 

yang menghubungkan standar kompetensi dan komptensi dasar yang telah dijabarkan 

ke dalam indikator dari seteiap mata pelajaran dengan menggunakan tema pemersatu.

Penyusunan materi pembelajaran tematik dilakukan dengan dua tahap, yaitu 

tahap  penjajakan  dan  tahap  penyusunan  program.  Tahap  penjajakan  terdiri  dari 

kegiatan  pembuatan  matriks  hubungan  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar, 

tahap pembuatan jaringan tema dan tahap pembuatan jaringan topik. Pemilihan tema 

dan unit-unit  tema dalam materi  pembelajaran dipilih oleh guru, selanjutnya siswa 

menentukan unit tema. Pemilihan tema materi pembelajaran oleh guru mengacu pada 

tujuan dan materi pada pokok bahasan pada setiap mata pelajaran.

Penyusunan  model  materi  pembelajaran  dilakukan  oleh  guru  dengan 

menggunakan  model  hubungan/model  terkait  (connected  model) yaitu  model 

pembelajaran yang  menyajikan  hubungan  yang  eksplisit  di  dalam  suatu  mata 

pelajaran yaitu menghubungkan satu topik ke topik yang lain, satu konsep ke konsep 

yang lain, satu ketrampilan ke ketrampilan yang lain, satu tugas ke tugas berikutnya.

Selain model hubungan/model terkait, guru menggunakan model jaring laba-

laba/model terjala (webbed model) model penyusunan materi pembelajaran ini guru 

terlebih dahulu menentukan tema tertentu.  Tema yang ditetapkan dapat dipilih antar 

guru  dengan  siswa atau  sesama  guru.   Setelah  tema  disepakati,  maka  dilanjutkan 

dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan antar mata 

pelajaran, yang selanjutnya direncanakan oleh guru dalam rencana aktivitas belajar 

yang harus dilakukan oleh siswa. 

Pelaksanaan penyampaian meteri pembelajaran tematik pada satu jam di awal 

para siswa diajak bernyanyi sambil bermain, setelah itu baru masuk ke kegiatan inti 

yang  stressingnya  adalah  membaca  menulis  dan  berhitung.  Penyampaian  materi 

pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan alat  peraga dan media yang 

sesuai. Penyampaian materi pembelajaran tematik, dilakukan atas pertimbangan umur 

anak yang masuk di SD rata-rata  umurnya  telah mencapai  6 tahun yang sebagian 
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besar anak belum mempunyai  kemampuan baca tulis dengan baik, selain itu siswa 

masih mempunyai rasa takut dengan lingkungan yang baru. 

Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,  observasi,  dan 

dokumentasi tentang pengelolaan interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran 

tematik UPTD di  Sekolah Dasar Negeri I Kiringan Kecamatan Boyolali, Kabupaten 

Boyolali  meliputi:  interaksi  siswa dalam pembelajaran tematik terjadi antara siswa 

dengan siswa, dengan sumber belajar, dan dengan pendidik.  Interaksi dengan siswa 

lain  terjadi bila pembelajaran tematik menggunakan metode PAKEM atau diskusi. 

Interaksi dengan sumber belajar, dilakukan dengan cerita guru, lingkungan sekolah, 

dan dirinya sendiri sebagai sumber belajar. 

Interaksi  dengan  sumber  belajar  dilakukan  anak  dengan  memanfaatkan 

lingkungan  sekolah,  cerita  guru,  gambar-gambar  dan  berbagai  benda  yang  ada  di 

lingkungan sekolah, selain itu terkadang guru menggunakan berbagai alat permainan 

untuk memberikan pengetahuan terhadap siswa. Interaksi dengan guru terjadi pada 

saat  guru  bercerita  tentang  tema,  siswa  memperhatikan,  siswa  bertanya,  guru 

menjawab. 

PEMBAHASAN 

Pengelolaan Ruang Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar Negeri I Kiringan UPTD 

Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

Dalam  pembelajaran  tematik  pengaturan  ruang  belajar  diatur  untuk 

memudahkan proses  pembelajaran,  pengaturan  belajar  berkelompok,  penyusunan 

meja dan kursi di dalam kelas diatur sedemikian rupa sehingga guru dan siswa dapat 

bergerak  secara  leluasa  serta  sewaktu-waktu  dapat  melihat  dengan jelas  apa  yang 

tertera  di  papan  tulis.  Dengan  demikian  apa  yang  dilakukan  oleh  guru  dalam 

mengatur ruang pembelajaran tematik telah sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Djamarah (2005: 174). 

Adanya  pengaturan  ruang  kelas  yang  disesuaikan  dengan  tema,  lebih 

memungkinkan siswa lebih leluasa dalam menentukan tempat duduknya,  selain itu 

hal  ini  dapat  mengurangi  rasa  bosan  bagi  siswa.  Ruangan  tempat  pembelajaran 

tematik yang diatur  sedemikian rupa oleh guru memungkinkan semua siswa dapat 
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bergerak leluasa tidak berdesakkan dan saling mengganggu antara peserta didik yang 

satu  dengan lainnya  pada  saat  melakukan  aktivitas  belajar.  Hal  ini  sesuai  dengan 

pendapat  Rohani  (2004:  126),  tentang  pengaturan  ruang  kelas  yang  menyatakan: 

”Ruangan  tempat  belajar  harus  memungkinkan  semua  bergerak  leluasa  tidak 

berdesakkan dan saling mengganggu antara peserta didik yang satu dengan lainnya 

pada saat melakukan aktivitas belajar”. 

Pengaturan ruang pembelajaran tematik dilakukan sebagai upaya guru untuk 

mewujudkan suasana dan kondisi belajar di dalam kelas agar menjadi kondusif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan 

kemampuan.  Dengan  kata  lain  pengelolaan  ruang  kelas  merupakan  usaha  dalam 

mengatur segala hal dalam proses pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem 

pembelajaran di kelas.  Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas yang 

kondusif. Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya 

proses belajar yang intensif dan efektif.

Adanya tata letak raang kelas untuk pembelajaran tematik seperti tersebut di 

atas, menunjukkan bahwa SD Negeri I Kiringan Kabupaten Boyolali telah melakukan 

pengelolaan ruang pembelajaran dengan baik. Hal ini  sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh  Leung (2005), mengemukakan bahwa: Pengelolaan sarana dan 

prasarana merupakan salah satu  faktor utama untuk meningkatkan perilaku belajar 

siswa. Kepala sekolah dan pihak pengadaan sarana dan prasarana harus lebih intensif 

untuk  berdiskusi  dengan  guru  tentang  bagaimana  mendorong  siswa  agar  lebih 

berdisiplin  di  dalam  kelas,  merancang  ulang  tata  letak,  dan  mempertimbangkan 

kembali alat pengajaran yang sekarang menjadi kebutuhan utama siswa.

Pengelolaan Materi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar Negeri I Kiringan UPTD 

Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

Pengelolaan materi  pembelajaran dilakukan oleh guru berdasarkan jaringan 

tema  yang  telah  ditetapkan.   Jaringan  tema  merupakan  merupakan  merupakan 

jaringan yang menghubungkan standar kompetensi dan komptensi dasar yang telah 

dijabarkan ke dalam indikator dari seteiap mata pelajaran dengan menggunakan tema 

pemersatu.   Adanya  pengelolaan  yang  berdasarkan  pada  jaringan tema  tersebut 
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menunjukkan  bahwa  Guru  telah  memahami  model  pembelajaran  tematik,  yaitu 

merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan 

topik  tertentu  sebagai  tema  atau  topik  sentral,  setelah  tema  ditetapkan  maka 

selanjutnya  tema  itu  dijadikan  dasar  untuk  menentukan  dasar  sub-sub  tema  dari 

bidang studi lain yang terkait (Fogarty, 2004: 54).

Penyusunan materi pembelajaran tematik dilakukan dengan dua tahap, yaitu 

tahap  penjajakan  dan  tahap  penyusunan  program.  Tahap  penjajakan  terdiri  dari 

kegiatan  pembuatan  matriks  hubungan  standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar, 

tahap  pembuatan  jaringan  tema  dan  tahap  pembuatan  jaringan  topik.  Tahap 

penyusunan  program  terdiri  dari  kegiatan  penyusunan  program  satuan  kegiatan 

mingguan.  Pentahapan  dalam penyusunan  materi  pembelajaran dimaksudkan  agar 

pembelajaran lebih bermakna dan mudah dicerna oleh anak.  Dengan cara ini maka 

pembelajaran untuk kelas I dan II menjadi lebih bermakna,  lebih utuh, dan sangat 

kontekstual dengan dunia anak-anak.

Perencanaan pembelajaran di mulai dengan menentukan topik sentral, model 

pembelajaran  tematik  merupakan  model  pembelajaran  yang  pengembangannya 

dimulai  dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral,  setelah 

tema ditetapkan maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar  untuk menentukan dasar 

sub-sub tema dari  bidang studi lain  yang terkait  (Fogarty,  2004: 54).  Pengelolaan 

pembelajaran  tematik  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Kiringan  Kabupaten  Boyolali, 

penentuan tema dilakukan oleh guru melalui tema konseptual yang bersifat umum, 

selain itu tema ditetapkan melalui negosiasi antara guru dengan siswa, atau dengan 

cara  diskusi  sesama  siswa.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh 

Alwasilah (2005: 16) menyebutkan bahwa tema dapat diambil dari konsep atau pokok 

bahasan yang ada disekitar lingkungan siswa, karena itu tema dapat dikembangkan 

berdasarkan minat dan kebutuhan siswa yang bergerak dari lingkungan terdekat siswa 

dan selanjutnya beranjak ke lingkungan terjauh siswa. 

Pelaksanaan penyampaian materi pembelajaran tematik yang dilakukan pada 

satu  jam di  awal  dengan  mengajar  siswa  untuk  bernyanyi  sambil  bermain,  yang 

dilanjutkan  dengan  kegiatan  inti  yang  stressingnya  adalah  membaca  menulis  dan 

berhitung, menunjukkan bahwa guru telah melakukan langkah-langkah pelaksanaan 
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pembelajaran  tematik  dengan  benar,  dimana  dalam pembelajaran  tematik  langkah 

yang harus ditempuh oleh guru adalah: membangkitkan aktivitas siswa dan sharing 

dalam  membentuk  penilaian  proses.  Tahap  membangkitkan  aktivitas  siswa 

merupakan  tahap  awal  pembelajaran,  sedangkan  sharing  yang  dilakukan  guru 

merupakan tahap proses pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran 

tematik  yang  dilakukan  oleh  guru  Sekolah  Dasar  Negeri  I  Kiringan  Kabupaten 

Boyolali  telah  sesuai  dengan  konsep  mengajar  yang  dikemukakan  oleh  Hasibuan 

(2006: 37),  dimana dalam proses belajar  mengajar  guru memiliki  peran: (1) tahap 

sebelum pengajaran, (2) tahap pengajaran, dan (3) tahap setelah pengajaran.

Pengembangan materi pembelajaran tematik yang dilakukan oleh guru tetap 

berpedoman  pada  kurikulum  yang  telah  ditetapkan,  dengan  demikian  dalam 

mengembangkan materi pembelajaran, guru terlebih dahulu harus memahami dengan 

baik muatan kurikulum yang ada hal ini menunjukkan bahwa guru sepenuhnya telah 

memahami kurikulum, sehingga guru mampu menyusun materi pembelajaran dengan 

baik  dan  menjabarkan  dalam  bentuk  RPP  hingga sampai  memilih  metode  dan 

pendekatan yang dianggap tepat, yaitu tematik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Buczynski (2007), yang merekomendasikan bahwa keberhasilan 

penerapan  kurikulum  terletak  pada  pandangan  guru  terhadap  kurikulum  dan 

pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode  pembelajaran  dan strategi 

pembelajaran yang tepat.

Pengelolaan  Interaksi  Antara  Guru  dan  Siswa  dalam  Pembelajaran  Tematik  di 

Sekolah Dasar Negeri I Kiringan UPTD Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali

Interaksi  pembelajaran  tematik  terjadi  antara  siswa  dengan  siswa,  siswa 

dengan bahan ajar dan siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa terjadi dalam 

bentuk  komunikasi  dua  arah  antara  siswa  satu  dengan  siswa  lainnya  dalam 

membicarakan  permasalahan  terkait  dengan  pembelajaran,  interaksi  siswa  dengan 

bahan ajar terjadi pada saat siswa melakukan pembelajaran dimana siswa membaca, 

memahami  dan  mengikuti  pengetahuan  yang  terkandung  di  dalam  bahan  ajar. 

Interaksi dengan guru terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Adanya interaksi 

tersebut tidak lepas dari persiapan guru dalam mempersiapkan pembelajaran dalam 

15



bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), perencanaan pembelajaran mutlak 

harus  dibuat  oleh  guru,  dengan  perencanaan  pembelajaran  maka  guru  dapat 

melakukan  proses  pembelajaran  secara  sistematis  dan  terstruktur.  Tindakan  guru 

dalam merencanakan pembelajaran tersebut sesuai dengan hasil penelitian  Ferguson 

(2003),  yang  menyimpulkan  bahwa  rencana  dan  desain  pembelajaan  yang  ditulis 

dengan baik dan mudah untuk dibaca oleh pendidik,  memudahkan pendidik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Teks yang dibuat dengan langkah pembelajaran 

yang  baik  memungkinkan  guru dapat  mengajar  secara  detail.  Rencana  dan desain 

pembelajaran  yang  diikuti  dengan  bantuan  visual,  grafik,  diagram,  tabel  dan 

penyederhaan  dan  penguatan  informasi  yang  diberikan  dalam  setiap  bab  sangat 

membantu  guru  dalam menyampaikan  informasi  kepada  siswa.  Perencanaan  yang 

menyertakan  tujuan  pembelajaran  pada  setiap  komponen  memudahkan  guru 

mengetahui sasaran dan hasil pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi  yang baik antara  Guru dengan 

Siswa.  Adanya  interaksi  yang  baik  tersebut  memungkinkan  siswa  lebih  mudah 

menerima  apa  yang  disampaikan  oleh  Guru,  interaksi  yang  terjadi  dalam  proses 

pembelajaran  merupakan bentuk interaksi  edukatif,  Guru menyampaikan informasi 

dan siswa menerima informasi.  Siswa bertanya,  Guru menjelaskan.  Interaksi  yang 

terjadi  dalam proses  pembelajaran  tersebut  bertujuan untuk  mencapai  tujuan  yang 

telah direncanakan dalam rencana pembelajaran yang dibuat oleh Guru.

Guru mempunyai peran yang besar terhadap keberhasilan tujuan pendidikan. 

Guru merupakan sumber pembelajaran yang utama, sebelum mengikuti pembelajaran 

siswa tidak  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup,  sehingga kehadiran  guru dalam 

menyampaikan  pembelajaran  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mendapatkan 

pengetahuan  dan  keterampilan  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Pengetahuan  dan 

keterampilan tersebut dapat diperoleh dari Guru, sumber belajar dan sesama siswa. 

Guru  menyampaikan  secara  bertahap  untuk  mengajak  siswa  nantinya  memiliki 

pengetahuan  dan  keterampilan  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  tujuan 

pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode. 

Interaksi  siswa dengan guru membentuk pengalaman tersendiri  bagi siswa, 

siswa mempunyai persepsi dari informasi-informasi yang disampaikan oleh guru, baik 
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secara individual maupun kelompok. Interaksi siswa dengan siswa lainnya ternyata 

dapat  mengefektifkan  proses  pembelajaran.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian 

Rassuli (2005), yang menyatakan bahwa perhatian telah ditujukan kepada efisiensi 

tim pembelajaran.  Persepsi siswa terhadap apa yang diajarkan guru, tergantung dari 

bagaimana  cara  guru  menggunakan  metode  dalam pembelajaran.  Guru  dan  siswa 

terlihat  lebih  berpengalaman  dan  berpotensi  pada  pembelajaran  secara  kelompok. 

Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pembelajaran secara berkelompok dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini meliputi: 

penyusunan  ruang  belajar  tematik  disesuaikan  dengan  tema  dan  metode  yang 

digunakan,  namun  sebagian  besar  guru  menggunakan  tata  ruang  model  klasikal, 

namun  terkadang  guru  mengatur  menja  dengan model  V atau  model  U.  Susunan 

bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran 

yang  sedang  berlangsung.   Selain  duduk  di  kursi,  pada  saat  pembelajaran  tema 

matimatika yang menggunakan media pembelajaran secara kelompok siswa duduk di 

karpet/tikar yang telah disiapkan. Kegiatan pembelajaran tematik dilakukan di kelas 

dan terkadang di luar kelas. Ruang kelas pembelajaran tematik dihias dengan berbagai 

karya siswa dan sumber belajar. Alat, sarana dan sumber  belajar dikelola oleh guru, 

sehingga  memudahkan  peserta  didik  untuk  menggunakan  dan  menyimpannya 

kembali. 

Materi  pembelajaran  tematik  dikelola  oleh  guru  berdasarkan  jaringan  tema 

yang  telah  dibuat.  Materi  pembelajaran  tematik  direncanakan  oleh  guru  dalam 

perencanaan  pelaksanaan  pembelajaaran.  Langkah  dalam  menyusun  materi 

pembelajaran  tematik  adalah  pemetaan  standar  kompetensi,  kompetensi  dasar, 

indikator dalam tema kemudian membuat jaringan tema, seperti jaring laba-laba itu, 

penyusunan  silabus  dan  penyusunan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP). 

Pemetaan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  terkait 

standar  kompetensi,  kompetensi  dasar  dan  indikator  dari  berbagai  mata  pelajaran 

yang dipadukan dalam tema yang telah dipilih atau ditentukan. 
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Pengelolaan  materi  pembelajaran  tematik  dilakukan  oleh  guru  melalui  dua 

tahap yaitu tahap penjajakan dan tahap penyusunan program. Tahap penjajakan terdiri 

dari kegiatan pembuatan matriks hubungan standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

tahap  pembuatan  jaringan  tema  dan  tahap  pembuatan  jaringan  topik.  Tahap 

penyusunan  program  terdiri  dari  kegiatan  penyusunan  program  satuan  kegiatan 

mingguan (SKM), tahap penyusunan perangkat pembelajaran dan tahap penyusunan 

RPP.  Materi pembelajaran disampaikan dalam model tema (model terkait) dan model 

jaring laba-laba.

Interaksi siswa dalam pembelajaran tematik terjadi antara siswa dengan siswa, 

dengan  sumber  belajar,  dan  dengan  Guru.  Interaksi  antar  siswa  terjadi  bila 

pembelajaran tematik menggunakan metode PAKEM atau diskusi. Interaksi dengan 

sumber belajar, dilakukan dengan cerita guru, lingkungan sekolah, dan dirinya sendiri 

sebaga  sumber  belajar.  Interaksi  dengan  sumber  belajar  dilakukan  dengan 

memanfaatkan lingkungan sekolah, cerita guru, gambar-gambar dan berbagai benda 

yang ada di lingkungan sekolah, selain itu terkadang guru menggunakan berbagai alat 

permainan  untuk  memberikan  pengetahuan  terhadap  siswa.  Interaksi  dengan  guru 

terjadi pada saat guru bercerita tentang tema, siswa memperhatikan, siswa bertanya, 

guru menjawab. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi manajerial dalam penelitian 

ini  adalah jika guru mengelola  ruang pembelajaran sesuai dengan tema yang akan 

diajarkan  dengan  memperhatikan  fleksibilitas  tempat  duduk,  maka  pembelajaran 

tematik  dapat  terlaksana  dengan efektif.  Jika guru mengelola  materi  pembelajaran 

berdasarkan  tema  sentral,  dengan  membentuk  jaringan  tema  yang  tepat,  maka 

pembelajaran dapat lebih bermakna dan utuh. Jika guru mampu mengelola interaksi 

pembelajaran dengan baik, maka siswa semakin memahami makna pembelajaran.

Hasil  penelitian  ini  menyarankan  kepada kepala  sekolah  agar  menyediakan 

ruang khusus untuk pembelajaran tematik, baik berupa ruang kelas maupun ruang di 

luar kelas, sehingga pembelajaran lebih efektif dengan tidak mengurangi waktu untuk 

menata  ruang  kelas.  Saran  bagi  guru  agar  mengembangkan  jaringan  tema  dalam 

pembelajaran  tematik,  serta  memperbaiki  perencanaan  pembelajaran  berdasarkan 

kekurangan-kekurangan yang diperoleh dalam proses pembelajaran.  Selain itu agar 
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siswa  dapat  berinteraksi  dengan  baik  khususnya  dengan  sumber  belajar,  maka 

disarankan  agar  guru  menyediakan  sumber  belajar  yang  dapat  mendukung 

pembelajaran.
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