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Abstrac 

 

The purpose of this study to describe (1) Planning of integrated thematic 

learning at SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (2) The implementation of 

integrated thematic learning at SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (3) 

Evaluation of integrated thematic learning at SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan. This research was qualitative. Held at SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan. Data collection methods used are observation, interviews, and 

documentation. Test the validity of the data in this study, using triangulation 

techniques. The results of the study are (1) Planning begins with the preparation 

of lesson plans, teacher planning materials, teaching methods, instructional media, 

learning resources and assessment techniques used. Equipped learning activity 

that contains the introduction, core activities, and cover with the time allocation in 

accordance with the competencies, learning objectives and allocation of available 

time. (2) Implementation of learning is good , covering planning capabilities open 

lessons , presenting the material , using methods / media , using props , using 

communicative language , motivate students , organizing activities , interact with 

students in a communicative , concluded learning , providing feedback , providing 

an assessment , and the use of time. (3) The evaluation was appropriate learning 

lesson preparation ( syllabus , RPP ) with steps evaluation of learning that 

evaluation planning , evaluation , evaluation data processing , and reporting the 

results of the evaluation. 
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Perencanaan tematik terpadu pada 

pembelajaran di SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (2) Pelaksanaan tematik 

terpadu pada pembelajaran di SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. (3) 

Evaluasi penerapan tematik terpadu pada pembelajaran di SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dilaksanakan di 

SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dalam 

penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian adalah (1) 

Perencanaan diawali dengan penyusunan RPP, guru merencanakan materi, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan teknik penilaian yang 

digunakan. Dilengkapi kegiatan pembelajaran yang berisikan pendahuluan, 

kegiatan inti, dan penutup disertai alokasi waktu yang sesuai dengan kompetensi, 

tujuan pembelajaran dan alokasi waktu yang tersedia. (2) Pelaksanaan 

pembelajaran sudah bagus, meliputi kemampuan perencanaan membuka 

pelajaran, menyajikan materi, menggunakan metode/ media, menggunakan alat 

peraga, menggunakan bahasa yang komunikatif, memotivasi siswa, 

mengorganisasi kegiatan, berinteraksi dengan siswa secara komunikatif, 

menyimpulkan pembelajaran, memberikan umpan balik, memberikan penilaian, 

dan menggunakan waktu. (3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai 

persiapan pembelajaran (silabus, RPP) dengan langkah-langkah evaluasi 

pembelajaran yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, pengolahan data 

hasil evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. 

 

Kata kunci: manajemen, pembelajaran, tematik terpadu 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional Indonesia disebutkan 

perlunya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia 

seutuhnya. Dalam hal ini, para gurulah yang menjadi ujung tombak dalam 

pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, guru dalam menjalankan tugasnya 

perlu memiliki persyaratan tertentu, diantaranya guru sebagai profesi, perpaduan 

antara panggilan dan pengabdian, dan mempunyai kepribadian yang mulia.  

Guru merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran, dan penentu 

keberhasilan dalam dunia pendidikan. Dengan menyandang sebutan sebagai guru 

yang profesional, maka guru harus mampu menguasai kompetensinya. Mutu dari 

pendidikan diharapkan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya 
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keprofesionalan dari seorang guru. Untuk kepentingan tersebut diperlukan 

perubahan yang cukup mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan 

tersebut berkaitan dengan perubahan kurikulum, yaitu dengan diberlakukannya 

kurikulum 2013. Dengan diterapkannya kurikulum yang berbasis kompetensi 

sekaligus berbasis karakter, diharapkan  dapat membekali peserta didik dengan 

berbagai sikap dan kemampuan sesuai perkembangan jaman dan teknologi.  

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang terdapat 

pada bidang studi perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari.  

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus selalu 

dilaksanakan, baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut menjadi 

lebih terfokus setelah diamanatkan pada tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

menentukan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Sekolah 

bukan hanya sebagai tempat penstransfer pengetahuan, tetapi juga sebagi upaya 

mengembangkan apa yang ada didalam diri siswa/potensi siswa berdasarkan 

kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sama halnya yang terjadi di 

SDN 1 Karangasem, mutu pendidikan belum tercapai secara maksimal. 

Hasil ujian sekolah selama tiga tahun terakhir di SDN 1 Karangasem 

Wirosari grobogan, menunjukkan nilai sebagai berikut, nilai ujian sekolah pada 

TA 2012/2013 diperoleh nilai ujian 6,201; TA 2013/2014 diperoleh nilai ujian 

6,208; dan TA 2014/2015 diperoleh nilai 6,211. Dilihat dari hasil ujian sekolah 

tersebut, sudah ada kenaikan, namun tidak sesuai yang diharapkan, karena 

kenaikannya masih terlalu rendah. Peneliti menganggap bahwa salah satu 

penyebab dari hal itu karena  kurang diberdayakannya kompetensi guru yaitu 

kompetensi pedagogik di SDN 1 Karangasem Wirosari dalam pengelolaan 

pembelajaran. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi guru dalam pengelolaan 

pembelajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kurikulum 

yang dilaksanakan di SDN 1 Karangasem Wirosari Grobogan adalah kurikulum 

2013. Pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik yang dilaksanakan adalah 

bersifat tematik terpadu. Berbeda dari apa yang diharapkan, guru yang masa 

pensiunnya kurang dari lima tahun, tidak mampu mengikuti perkembangan pada 
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pelaksanaan kurikulum 2013. Perkembangan yang kurang dikuasai adalah pada 

persiapan administrasinya. Lain halnya dengan guru yang baru diangkat atau yang 

mempunyai masa kerja kurang dari dua puluh tahun, mereka dapat mengikuti 

perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013. Ada tiga tujuan dalam penelitian ini. 

1) Perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan. 2) Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan. 3) Evaluasi pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 

Karangasem Wirosari Grobogan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena akan mendeskripsikan 

manajemen pembelajaran tematik terpadu yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi 

dinamika pada obyek tersebut. Menurut Sukmadinata (2009: 94) penelitian 

kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau 

perspektif partisipan. Menurut Sugiyono (2015: 15) metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang peneliti peroleh berasal dari dua 

data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Sedangkan data yang 

diperoleh dari atau dari data yang sudah ada disebut dengan data sekunder. Dalam 

penelitian ini peneliti untuk menetapkan keabsahan data menggunakan teknik 
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triangulasi  data dan sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik 

derajad kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh. Menurut Moleong 

(2009: 330) teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain atau sumber lain disebut triangulasi. Menurut Sutama (2012: 112) validitas 

(keabsahan atau kesahihan) adalah suatu penilaian ketepatan suatu ukuran untuk 

inferensi atau keputusan spesifik yang dihasilkan dari skor yang dihasilkan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan. 

 Guru dalam menyusun rencana pembelajaran meliputi: prinsip-prinsip 

persiapan mengajar dan komponen-komponen persiapan mengajar. RPP yang 

dibuat guru berpedoman pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang 

yang ada di kurikulum 2013 yang disusun dan dipakai di sekolah. Pembuatan 

RPP dengan memperhatikan rumusan indikator-indikator yang ada. Guru 

merasa membuat RPP itu tidak mudah sebab kita harus memperhatikan prinsip-

prinsip dalam mengembangkan RPP.  

 Penyusunan silabus menunjukkan urutan berdasarkan hierarki konsep 

disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Perumusan indikator dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik peserta didik, dirumuskan dengan kata kerja 

operasional dari mudah ke sukar, sederhana ke kompleks,  dan dari konkrit ke 

abstrak. Perumusan silabus ada keterkaitan antara SK dan KD dalam mata 

pelajaran. Kata kerja operasional mencakup ranah kompetensi afektif, kognitif dan 

psikomotor, sesuai tuntutan kompetensi dasar. Guru SD Negeri 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan telah membuat RPP secara rutin.  

 Tujuan belajar dirumuskan dengan lengkap dan jelas. Materi ajar memuat 

fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Menentukan metode 

pembelajaran telah relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Alokasi waktu 

sesuai yang ada di silabus untuk pencapaian KD dan beban belajar. Penentuan 

sumber belajar berdasarkan pada SK/KD, materi ajar, kegiatan pembelajaran, 

Indikator pencapaian kompetensi. Penilaian sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi. Dokumen RPP  menunjukkan bahwa guru SD Negeri 1 Karangasem 
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Wirosari Grobogan telah merumuskan tujuan pembelajaran, dengan lengkap dan 

jelas. Materi bahan ajar memuat prinsip, dan prosedur yang relevan. Metode telah 

relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Penilaian telah memuat 

prosedur penilaian, jenis dan teknik penilaian,  alat penilaian, kunci jawaban. 

Guru telah membuat persiapan mengajar dengan memperhatikan komponen-

komponen persiapan mengajar yang memuat tiga komponen. a) Ada tujuan 

pengajaran. b) Memuat materi pelajaran, bahan ajar, pendekatan dan metode 

mengajar, media pembelajaran dan pengalaman belajar. c) Ada evaluasi 

keberhasian, dan  evaluasi hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan Euis Tria (2014), menyatakan tujuan penelitian 

adalah mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran tematik dengan menggunakan 

pendekatan scientific di kelas IV SDN 81 Kota Bengkulu. Penelitian ini 

mengemukakan pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman yang bermakna serta memberikan keuntungan bagi 

siswa. Terdapat persamaan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan 

kualitatif, dan penelitian ini mendukung bahwa perencanaan pembelajaran tematik 

terpadu sangat diperlukan dalam kaitannya dengan tahapan manajemen atau 

pengelolaan pembelajaran. Dwi Lestari (2012) dan Suhaya (2011) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa manajemen pembelajaran diperlukan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian terdahulu oleh Ramakrishnan dan C. 

Naseema (2013) mengemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui manajemen sekolah dapat mempengaruhi gaya berfikir internal  dan 

konservatif dari siswa. Hasil penelitian, disebutkan bahwa manajemen sekolah 

yang baik dapat mempengaruhi gaya berpikir dari siswa. Meski sedikit berbeda 

dalam topik pokok bahasan, namun pada dasarnya manajemen atau pengelolaan 

mendukung perencanaan pembelajaran tematik terpadu yang lebih komprehensif 

dan efektif.  

 

 



11 

 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan. 

 Guru memulai pembelajaran dengan pendahuluan sebagai appersepsi. 

Bertanya kepada para siswa mengenai materi yang lalu. Selanjutnya menanyai 

siswa beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan 

dalam pembelajaran. Guru menyampaikan bahan pengait/apersepsi dengan cara 

mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Guru dengan 

jelas menyampaikan informasi pembelajaran dengan menyebutkan topik/KD, 

indikator, dan tujuan yang akan diajarkan. Guru-guru sudah berpendidikan Sarjana 

(SI) sehingga kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tematik terpadu 

sudah baik.  

 Zhanming Wang (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

pola perkembangan tematik merupakan salah satu cara yang penting untuk 

membangun wacana. Hal ini dapat membantu pembaca memahami isi wacana dan 

metode bagaimana penulis mengatur informasi dari wacana mendalam dengan 

cara dianalisis menggunakan model perkembangan tematik. Penelitian oleh Astha 

Saxena dan Alka Behari (2013) mengemukakan bahwa tujuan dalam 

penelitiannya adalah menekankan pentingnya dasar pengetahuan pedagogik dalam 

membimbing guru melalui proses perubahan pendidikan bahwa dunia telah 

dihadapi dalam abad ini dan bertransaksi sama dengan cara pengajaran di  kelas 

mereka. Penelitian ini mempertegas adanya permasalahan yang masih dihadapi 

dalam proses pembelajaran tematik, namun secara manajemen pembelajaran 

tematik terpadu penelitian ini sepakat bahwa pelaksanaan yang tepat akan 

berakibat positif pada prestasi belajar siswa. Penelitian Harden. R.M (2011), 

Tujuan penelitian oleh Harden. R.M adalah untuk mengetahui kompetensi guru 

memanfaatkan alat/ media yang sesuai dalam implementasi kurikulum. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian Harden. R.M 

menerangkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum dapat ditunjang 

dengan bahan/alat atau media pembelajaran, relevansi penelitian ini terletak 

pada fokus kompetensi guru memanfaatkan alat/ media yang sesuai dalam 

implementasi kurikulum. 
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 Pembelajaran di kelas telah menggunakan alat bantu/media yang cocok 

meski sangat terbatas. Penggunaan media  LCD dan alat peraga dalam pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru tersebut sudah bagus, lancar sehingga siswa sangat tertarik,  

termotivasi pembelajaran menjadi hidup suasana kelas menjadi tenang. Pembelajaran 

menjadi lancar. Data hasil  observasi dan  wawancara yang menujukkan bahwa 

semua guru yang ada di SD Negeri 1 Karangasem Wirosari mampu memilih, 

menggunakan media dan alat pelajaran yang cocok dengan kompetensi dasar yang 

ingin dicapai. 

Guru telah memotivasi peserta didik untuk melibatkan diri dalam 

pembelajaran dengan cara memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Guru telah menciptakan interaksi dua 

arah (guru-peserta didik, peserta didik-guru). Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap pendapat peserta didik. Materi ajar dalam RPP ditulis sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan taraf kemampuan berfikir peserta didik. Antara 

KD, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran  telah 

relevan. Observasi pelaksanaan pembelajaran menunjukan bahwa guru 

mengorganisasikan kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan pembelajaran, 

materi pembelajaran, alat/ media pembelajaran, instrumen evaluasi, serta 

siswanya. Guru mampu mengarahkan siswa dengan bahasa yang komunikatif, 

menampung dan menanggapi semua pertanyaan siswa yang muncul saat 

pembelajaran. Ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa guru 

memiliki kemampuan guru berinteraksi dengan siswa yang baik.  

Guru sesudah selesai menyampaikan, membahas materi pembelajaran 

melalui model pembelajaran yang cocok dengan tema dan subtema yang ingin 

dicapai, guru tersebut memfasilitasi pembuatan simpulan/rangkuman. Hasil 

wawancara diperoleh data bahwa setelah  selesai menyampaikan materi 

pembelajaran dalam proses pembelajaran guru selalu membuat kesimpulan. 

Kesimpulan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami siswa untuk 

melanjutkan kompetensi yang lain. Pada waktu pelaksanaan pembelajaran, 

penggunaan waktu baik dari awal/ pendahuluan, pelaksanaan, evaluasi 

pembelajarannya secara terrinci dan sistimatis.  
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Evaluasi pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan  

 Kompetensi guru melaksanakan evaluasi pembelajaran yang diteliti fokus 

pada lima indikator yaitu: perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, 

pengelolaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran guru telah merencanakan evaluasi pembelajaran. Guru telah 

membuat kisi-kisi dengan baik sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Guru 

membuat instrumen penilaian/ soal telah sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat 

sebelumnya. Penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian 

memuat Prosedur penilaian, Jenis dan teknik penilaian alat penilaian. Setelah 

selesai proses pembelajaran  kegiatan  selanjutnya adalah guru melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, mengoreksi dan menganalisis. Bagi siswa yang 

memperoleh nilai dibawah KKM akan diadakan remidi perbaikan. Bagi yang 

memperoleh nilai di atas KKM  diadakan pengayaan. Guru melaksanakan 

evaluasi, mengoreksi, menganalisis, dan melakukan perbaikan pengayaan. 

 Guru sudah biasa melakukan penilaian yang diawali dengan pengerjaan 

soal, analisis butis soal, perbaikan pengayaan sampai pada penyekoran, 

mengkonversikan skor standar ke dalam nilai yang berupa angka. Evaluasi 

pembelajaran,  guru telah membuat buku laporan nilai siswa, membuat dokumen 

hasil lembar ulangan siswa yang ditandatangani orang tua siswa. Pada rapor nilai 

semester satu dan dua sudah ditandatangani orang tua. Laporan kepada orang tua 

siswa secara berkala yaitu setelah ulangan harian, setiap semester, dan akhir 

tahun. Laporan nilai kepada Kepala Sekolah juga secara berkala yaitu sebulan 

sekali, satu semester, dan satu tahun. 

Hasil evaluasi yang positif akibat dari peran guru dalam melaksakan 

pendidikan didukung dalam penelitian yang dilakukan Ibrahim dan Cut Morina 

Zubainur (2015), menyatakan bahwa ditemukan ada perangkat Kurikulum 

Integratif dan komponennya berlaku untuk digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran sekolah dasar untuk menerapkan nilai-nilai integratif dari syariat 

Islam di pembelajaran tematik di sekolah dasar seperti yang diharapkan oleh 

orang tua wali dan masyarakat . Peran guru dalam melaksanakan pendidikan 
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karakter, yang memberikan panduan dan contoh dalam proses pembelajaran 

sehingga ada perubahan sikap kepada siswa. Meskipun lebih spesifik namun pada 

dasarnya evaluasi yang dihasilkan dalam penelitian tersebut mendukung adanya 

nilai-nilai intregatif sehingga daperubahan sikap (hasil) pada siswa yang 

mengikuti pembelajaran.  

 Penelitian yang dilakukan  oleh Kon Chon Min, Abdullah Mat Rashid, 

Mohd Ibrahim Nazri (2012) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara guru dengan tingkat pemahaman terhadap pendekatan tematik dengan guru 

biasa yang praktek (mengajar) terus menerus. Temuan juga menunjukkan guru 

yang berpengalaman bertahun-tahun dalam mengajar tidak signifikan, berbeda 

dari mereka yang praktek (mengajar) dengan pendekatan tematik. Penelitian 

tersebut berbeda fokus atau subyek penelitian yaitu guru yang menerapkan proses 

pembelajaran tematik, namun hasil penelitian menunjukkan proses evaluasi hasil 

yang mendekati bahwa pendekatan tematik sangat bermanfaat dan signifikan 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar dan penerimaan siswa 

dalam belajar.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Dragutin Kermek (2015) yang tujuan 

utama dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengeksplorasi pengaruh pengumuman 

dari jenis tertentu dari penilaian online memiliki strategi belajar siswa dan 2) 

untuk mengeksplorasi pengaruh strategi pembelajaran terstimulasi pada tingkat 

prestasi siswa pameran selama penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi belajar siswa dapat dipengaruhi dalam waktu yang relatif singkat dengan 

mengumumkan berbagai jenis penilaian online dan kemudi strategi pembelajaran 

yang mendalam lebih diinginkan memiliki dampak positif pada kedua tingkat 

formal dan dirasakan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan.  

SIMPULAN 

Perencanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan  

Perencanaan pembelajaran tematik terpadu, diawali dengan penyusunan 

RPP yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di 
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dalam kurikulum. Penyusunan RPP diserahkan kepada guru kelas, kecuali bidang 

studi agama dan olahraga, karena bidang studi tersebut diampu oleh guru khusus. 

Dalam RPP, guru merencanakan materi, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar dan teknik penilaian yang digunakan. RPP yang 

disusun dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran dalam bentuk langkah-langkah 

pembelajaran yang berisikan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup yang 

disertai dengan alokasi waktu yang disesuaikan dengan kompetensi, tujuan 

pembelajaran dan alokasi waktu yang tersedia. Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru SDN 1 Karangasem  Wirosari Grobogan telah memiliki 

kompetensi dalam menyusun rencana pengajaran dengan baik. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan  

Rencana persiapan pembelajaran yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

persiapan pembelajaran dan komponen-komponen persiapan pembelajaran yang 

dibuat guru telah dilaksanakan dengan baik. Guru SDN 1 Karangasem Wrosari 

Grobogan rata-rata memiliki kompetensi melaksanakan pembelajaran yang baik. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tenang, proses pembelajaran berjalan 

kodusif, siswa aktif, kritis. Ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran guru 

telah sesuai dengan persiapan mengajar yang telah dibuat.  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru SDN 1 

Karangasem Wirosari Grobogan dalam pelaksanaan pembelajaran sudah bagus, 

meliputi kemampuan perencanaan  membuka pelajaran, mampu menyajikan 

materi, mampu menggunakan metode/ media, mampu menggunakan alat peraga, 

mampu menggunakan bahasa yang komunikatif, mampu memotivasi siswa, 

mampu mengorganisasi kegiatan, mampu berinteraksi dengan siswa secara 

komunikatif, mampu menyimpulkan pembelajaran, mampu memberikan umpan 

balik, mampu memberikan penilaian, dan mampu menggunakan waktu. 

Sedangkan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD Negeri 1 Karangasem 

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan hingga saat ini masih terbatas pada 

mata pelajaran dan pokok bahasan tertentu. Keterbatasan disebabkan karena 

sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti ruang kelas yang rusak dan 
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kondisi alam sekitar yang terkadang tidak mendukung dalam pembelajaran. 

Dalam pelaksanaannya, belum semua mata pelajaran dapat menggunakan 

pendekatan tematik secara terpadu dalam pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran tematik terpadu di SDN 1 Karangasem Wirosari 

Grobogan 

Proses pembelajaran yang direncanakan oleh guru SDN 1 Karangasem 

Wirosari Grobogan telah dilaksanakan dengan baik, selanjutnya guru 

melaksanakan evaluasi agar dapat diketahui yang telah direncanakan realisasinya 

sudah memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran telah sesuai persiapan pembelajaran (silabus, RPP) dengan 

langkah-langkah evaluasi pembelajaran yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan 

evaluasi, pengolahan data hasil evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi evaluasi. 

Selain itu, dengan evaluasi guru dapat mengetahui model pembelajaran yang 

direncanakan dan digunakan sudah tepat sasaran atau belum.  

SARAN 

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, 1) Bagi guru, 

hendaknya meningkatkan profesionalisme melalui berbagai kegiatan pembinaan 

dan pengembangan guru serta dapat mengoptimalkan sarana prasarana yang ada 

sehingga manajeman pembelajaran tematik terpadu dapat berjalan dengan lancar. 

2) Bagi Kepala sekolah, hendaknya secara terus-menerus mengupayakan 

kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran tematik terpadu agar dapat 

meningkat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai semaksimal mungkin. 3) 

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan bagi 

penelitian sejenis berikutnya. 
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