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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Peserta didik yang berada pada Sekolah Dasar kelas satu, dua, dan tiga 

berada pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan 

kecerdasan seperti Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan 

Spiritual Quotient (SQ) tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. Pada 

umumnya tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan (holistic) serta mampu memahami hubungan antara konsep secara 

sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek konkrit 

dan pengalaman yang dialami secara langsung. 

Saat ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD kelas 4-6 untuk 

setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah, misalnya IPA 2 jam pelajaran, 

IPS 2 jam pelajaran, dan Bahasa Indonesia 2 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan 

kegiatannya dilakukan secara murni mata pelajaran yaitu hanya mempelajari 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata 

pelajaran itu. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat 

segala sesuatu sebagai suatu keutuhan (holistic), pembelajaran yang menyajikan 

mata pelajaran secara terpisah akan menyebabkan kurang mengembangkan anak 

untuk berpikir holistik dan membuat kesulitan bagi peserta didik. 

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Tema dalam 
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pembelajaran ini berfungsi antara lain: memudahkan anak dalam memusatkan 

perhatian karena terpusat pada satu tema tertentu, anak dapat mengembangkan 

berbagai pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran 

dalam satu tema, pemahaman terhadap materi pelajaran menjadi lebih mendalam 

dan berkesan, serta siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Tema dapat ditetapkan dengan 

negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama 

guru. Setelah tema tersebut disepakati dikembangkan sub-sub temanya dengan 

memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi (Trianto, 2007:45). 

Pengembangan desain model pembelajaran tematik yang mengacu pada model 

pembelajaran tematik yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP).  

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa guru dalam mengajar di kelas 

rendah (Kelas 1-3) masih terfokus pada jadwal pelajaran yang dilaksanakan 

secara terpisah, misalnya Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS diajarkan 

secara sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara murni mata 

pelajaran yaitu hanya mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang berhubungan dengan mata pelajaran itu.  

Berdasarkan temuan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa guru-

guru di kelas rendah (1-3) kurang menguasai konsep/prinsip pembelajaran 

tematik. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik yaitu  

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa 
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(Depdiknas, 2006: 3). Pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran 

dengan memadukan materi beberapa pelajaran dalam satu tema, yang 

menekankan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan dalam 

pemecahan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai 

dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. 

Menurut Fathur Rodli (2008: 14) dampak yang ditimbulkan apabila 

guru tidak mengajar menggunakan tematik pada siswa kelas 1-3 terhambatnya 

kreativitas siswa dalam belajar. Hal tersebut dikarenakan anak usia sekolah dasar 

berada pada tahapan operasi konkrit. Pada rentang usia tersebut anak mulai 

menunjukkan prilaku belajar sebagai berikut: 1) Mulai memandang dunia secara 

obyektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan 

memandang unsur-unsur serentak. 2) Nilai berpikir secara operasional, 3) 

Mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-

benda. 4) Membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip 

ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. 5) Memahami 

konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas dan berat. 

Berdasarkan kenyataan ini mendorong keinginan penulis untuk 

mengungkapkan lebih lanjut tentang implementasi pembelajaran tematik dengan 

judul: “PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEMATIK  DI SEKOLAH 

DASAR (Studi Situs Pada SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan Jebres 

Kota Surakarta)” 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah pengelolaan 

pembelajaran tematik  di SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta?”. Selanjutnya fokus utama tersebut dirinci menjadi tiga sub fokus 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses perencanaan pembelajaran tematik di SD Negeri No. 

81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta? 

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri No. 

81 Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta? 

3. Bagaimanakah evaluasi pembelajaran tematik  di SD Negeri No. 81 Jagalan 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran tematik  di SD Negeri No. 81 

Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri No. 81 

Jagalan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

3. Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran tematik di SD Negeri No. 81 Jagalan 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terutama bagi dunia pendidikan dalam 

pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu atau kualitas 

pendidikan tematik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru 

1) Mengembangkan kreativitas guru kelas 1-3 SD Negeri No. 81 Jagalan 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta dalam membuat jaringan tema dan 

media pembelajaran tematik. 

2) Meningkatkan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, 

sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

b. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan bagi pihak sekolah dalam usaha meningkatkan 

kreativitas guru yang dilihat dari sudut pandang pengembangan jaringan 

tema dan pengembangan media pembelajaran tematik. 

c. Bagi siswa 

Memudahkan siswa kelas 1-3 SD Negeri No. 81 Jagalan Kecamatan 

Jebres Kota Surakarta untuk memahami materi pembelajaran melalui 

pengembangan jaringan tema dan media pembelajaran dari guru. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam 

dengan topik dan fokus berbeda guna memperoleh perbandingan sehingga 

memperkaya temuan-temuan penelitian sejenis ini. 
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E. Daftar Istilah 

Di bawah ini diuraikan beberapa istilah yang dianggap erat hubunganya 

dengan pengelolaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. 

1. Pengelolaan adalah pengaturan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan 

yang dibuat dan melibatkan semua elemen yang ada di sekolah untuk 

mencapai tujuan yang direncanakan. 

2. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

belajar siswa yang bersifat internal. 

3. Pembelajaran Tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. 

 

 

 


