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MANAJEMEN PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS  

DARING DI SDIT PERMATA BUNDA BAWEN 

  

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran 

tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda; 2) mendeskripsikan penyiapan 

pendidik di SDIT Permata Bunda; 3) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda; 4) mendeskripsikan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda. Jenis 

penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. 

Dengan metode ini peneliti hendak mendalami fenomena yang terjadi di lapangan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) perencanaan 

pembelajaran tematik berbasis daring dirancang sesuai dengan kebijakan 

mengenai pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19; 2) 

Penempatan pendidik belum sesuai dengan bidang kompetensinya sehingga guru 

mengikuti studi lanjut di Universitas Terbuka (UT) sebagai penyetaraan Guru SD 

yang tidak linier; 3) pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring dalam 

penyusunan tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar dan indikator 

yang disusun berdasarkan silabus, materi pembelajaran bersumber dari buku siswa 

dan referensi lain yang dikemas dalam bentuk video pembelajaran, metode yang 

digunakan yaitu ceramah dan penugasan, media pembelajaran pembelajaran yang 

digunakan adalah aplikasi Whatsapp, evaluasi pembelajaran terdiri dari aspek 

yang dinilai (afektif, kognitif, psikomotor), teknik penilaian (observasi, tes, unjuk 

kerja, produk), dan tindak lanjut (remedial dan pengayaan) terhadap hasil belajar; 

4) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring dilaksanakan oleh 

Kepala Sekolah dengan menilai RPP dan penilaian di kelas.  

Kata kunci: manajemen, pembelajaran tematik, daring  

 

Abstract 

The objectives of this study were to: 1) describe the online-based thematic 

learning planning at SDIT Permata Bunda; 2) describe the preparation of 

educators at SDIT Permata Bunda; 3) describe the implementation of online-

based thematic learning at SDIT Permata Bunda; 4) describe the evaluation of 

the implementation of online-based thematic learning at SDIT Permata Bunda. 

This type of research uses qualitative research with a phenomenological design. 

With this method the researcher wants to explore the phenomena that occur in the 

field. The data collection techniques used were in-depth interviews, observation, 

and documentation. The results showed 1) online-based thematic learning 

planning was designed in accordance with policies regarding distance learning 

(PJJ) during the Covid-19 pandemic; 2) The placement of educators is not in 

accordance with their field of competence so that teachers take further studies at 

the Open University (UT) as an equalization of elementary school teachers that is 

not linear; 3) the implementation of online-based thematic learning in the 

preparation of learning objectives refers to the basic competencies and indicators 

arranged based on the syllabus, learning materials are sourced from student 

books and other references which are packaged in the form of instructional 

videos, the methods used are lectures and assignments, learning media used is the 
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Whatsapp application, learning evaluation consists of aspects that are assessed 

(affective, cognitive, psychomotor), assessment techniques (observation, tests, 

performance, products), and follow-up (remedial and enrichment) on learning 

outcomes; 4) Evaluation of the implementation of online-based thematic learning 

is carried out by the Principal by assessing RPP and assessments in class. 

Keywords: management, thematic learning, online learning 

 

1. PENDAHULUAN  

Munculnya virus Covid-19 di berbagai negara termasuk Indonesia menimbulkan 

permasalahan dalam berbagai bidang salah satunya pada bidang pendidikan. Salah satunya 

adalah merumahkan dunia pendidikan, antara lain meminta pendidikan di berbagai jenjang 

menerapkan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru menerbitkan Surat 

Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 ini mengatur tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Salah satu 

poin penting dalam kebijakan tersebut yaitu mengenai proses belajar dari rumah.  

Kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh dari rumah merubah proses pembelajaran 

yang mulanya tatap muka secara langsung menjadi pembelajaran berbasis daring (dalam 

jaringan). Sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang juga mengalami 

perubahan dalam proses pembelajarannya. Sekolah dasar yang menerapkan Kurikulum 2013 

dengan model pembelajaran tematik yang mulanya tatap muka secara langsung dengan 

berbagai metode belajar kontekstual beralih menjadi pembelajaran berbasis daring. 

Bagi guru sekolah dasar yang terbiasa melakukan pembelajaran secara tatap muka, 

kondisi ini memunculkan ketidaksiapan dalam persiapan pembelajaran. Perubahan yang 

terjadi secara cepat dan mendadak sebagai akibat penyebaran Covid-19 membuat semua 

orang dipaksa untuk mampu menggunakan teknologi. Melalui teknologi inilah satu-satunya 

jembatan yang dapat menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran tanpa harus tatap 

muka. 

Pada kegiatan pembelajaran tatap muka, media pembelajaran dapat berupa orang, 

benda-benda sekitar, lingkungan dan segala sesuatu yang dapat digunakan guru sebagai 

perantara menyampaikan materi pelajaran. Hal tersebut akan menjadi berbeda ketika 

pembelajaran dilaksanakan secara daring. Semua media atau alat yang dapat gru hadirkan 

secara nyata, berubah menjadi media visual karena keterbatasan jarak. 

SDIT Permata Bunda merupakan salah satu yang menerapkan PJJ (Pembelajaran 

Jarak Jauh) secara daring.  SDIT Permata Bunda melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
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kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan dan 

penanganan virus Covid-19. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 pada 24 Maret 2020, SDIT Permata Bunda melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah melalui pembelajaran daring. 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru, ditemukan bahwa sekolah memiliki 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring. Salah satu penyebabnya 

yaitu latar belakang ekonomi keluarga siswa yang beragam sehingga tuntutan keluarga dalam 

pembelajaran pun berbeda-beda. Kesulitan yang dialami sekolah yaitu dalam pengelolaan 

pembelajaran berbasis daring yang dapat disesuaikan dengan kondisi siswa secara 

menyeluruh. Dengan jumlah siswa yang mencapai 406 anak menjadi tantangan tersendiri 

bagi sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tematik berbasis daring. 

Pihak sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis daring tidak hanya mengikuti 

kebijakan yang ada namun juga melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan. 

Lingkungan sekolah berada dalam zona aman sehingga diizinkan untuk melaksanakan 

pembelajaran secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Sekolah awalnya 

melaksanakan pembelajaran daring secara keseluruhan mulai bulan Maret. 

Sejalan dengan itu penelitian Rahayu (2020) menunjukkan bahwa penerapan metode 

Fun Teaching pada pembelajaran tematik online di SD N 5 Metro Pusat yang dilakukan guru 

di grup WhatsApp kelas IV A berjalan dengan baik. Penelitian Nurani, Uswatun, & Maula 

(2020) menunjukkan bahwa pembelajaran online menggunakan aplikasi google classroom 

terbukti efektif dilakukan pada saat terjadinya pandemi WFH akibat Covid-19. Pemanfaatan 

Google classroom dapat diterima dan dikembangkan lebih lanjut meski masih memerlukan 

pembenahan ketersediaan sumber daya pendukung.  

Putria, Maula, & Uswatun (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa 

faktor pendukung guru dalam proses pembelajaran daring yaitu ketersediannya handphone, 

kuota dan jaringan internet yang stabil. Faktor penghambat guru dalam pembelajaran daring 

adalah belum semua peserta didik memiliki handphone dan masih banyak orang tua sibuk 

bekerja. 

Atas dasar realitas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji 

lebih dalam mengenai Pembelajaran Tematik Berbasis Daring di SDIT Permata Bunda. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena menyajikan mengenai 

manajemen pembelajaran tematik berbasis daring saat pandemi Covid-19. 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran 

tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda; 2) mendeskripsikan penyiapan pendidik di 
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SDIT Permata Bunda; 3) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring 

di SDIT Permata Bunda; 4) mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik 

berbasis daring di SDIT Permata Bunda. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif, 

yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji keadaan, kondisi atau hal-hal lain 

(keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan), yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk 

laporan penelitian (Arikunto, 2006). Desain dalam penelitian ini menggunakan desain 

fenomenologi. Dengan metode ini peneliti hendak mendalami fenomena yang terjadi di 

lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang digunakan adalah uji 

kredibilitas data (credibility) menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles 

& Huberman. Model interaktif Miles & Huberman  (dalam  Nugrahani, 2014: 173) yang 

terdiri dari 3 tiga komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perencanaan Pembelajaran Tematik berbasis Daring di SDIT Permata Bunda 

Perencanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda sudah 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19. 

Sekolah menggunakan kurikulum darurat serta Kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan 

sekolah IT. Langkah perencanaan pembelajaran tematik adalah menyusun program tahunan, 

program semester, silabus, dan RPP. Penyusunan RPP disesuaikan dengan format RPP daring 

yang diberikan pemerintah dengan tambahan muatan Islam Terpadu. Perencanaan 

pembelajaran tematik berbasis daring dirancang sesuai dengan kebijakan mengenai 

pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19. 

Temuan tentang perencanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT Permata 

Bunda dirancang sesuai dengan kebijakan mengenai pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama 

masa pandemi Covid-19 didukung oleh Adi (2020) dan Rouadi & Faysal (2020). 

3.2 Penyiapan Pendidik di SDIT Permata Bunda  

Penyiapan pendidik di SDIT Permata Bunda belum optimal. Terdapat 6 pendidik yang 

penempatannya belum sesuai dengan bidang kompetensinya. Untuk mengikapi hal tersebut 
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guru mengikuti studi lanjut di Universitas Terbuka (UT) sebagai penyetaraan Guru SD yang 

tidak linier. Sekolah melaksanakan pelatihan secara rutin untuk mengembangkan kompetensi 

guru baik secara mandiri maupun pelatihan dari luar sekolah. 

Temuan tentang penyiapan pendidik di SDIT Permata Bunda. Penempatan pendidik 

belum sesuai dengan bidang kompetensinya sehingga guru mengikuti studi lanjut di 

Universitas Terbuka (UT) sebagai penyetaraan Guru SD yang tidak linier didukung oleh 

Sabandi (2018); Awe, Dantes, Lasmawan (2014); Se Woong Lee & Eunjung Alice Lee 

(2020). 

3.3 Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Berbasis Daring 

Pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda menggunakan 

metode ceramah dan penugasan, melalui media Whatsapp untuk menyampaikan materi 

berupa video pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dengan menilai afektif, kognitif, 

psikomotor dengan teknik observasi, tes, unjuk kerja, produk. Sebagai tindak lanjut terhadap 

hasil belajar siswa diadakan pengayaan dan remedial. 

Temuan tentang pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT Permata 

Bunda meliputi 1) Penyusunan tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar dan 

indikator yang disusun berdasarkan silabus didukung oleh Shodiq (2018); 2) Materi 

pembelajaran bersumber dari buku siswa dan referensi lain yang dikemas dalam bentuk video 

pembelajaran didukung oleh Wijaya (2020), Gunawan (2020), Zulfikar (2020); 3) Metode 

pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran tematik berbasis daring yaitu metode 

ceramah dan penugasan didukung oleh Pradilasari (2019) dan Widiyanita (2018); 4) Media 

Pembelajaran pembelajaran yang digunakan guru adalah melalui aplikasi Whatsapp didukung 

oleh Siregar (2020) dan Lu Zhao & Yan-qing (2018); 5) Evaluasi pembelajaran tematik 

berbasis daring terdiri dari aspek yang dinilai (afektif, kognitif, psikomotor), teknik penilaian 

(observasi, tes, unjuk kerja, produk), dan tindak lanjut (remedial dan pengayaan) terhadap 

hasil belajar didukung oleh Kunandar (2014), Ibrahim (2019), Sudiwito dkk (2018). 

3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik di SDIT Permata Bunda belum terlaksana secara 

optimal karena instrumen penilaian belum sesuai dengan pembelajaran daring. Evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah setiap 1 semester sekali. Evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran dengan menilai menggunakan IPKG1 dan IPKG2 yaitu penilaian 

RPP dan penilaian di kelas dengan format penilaian pembelajaran tatap muka. Kendala dalam 



6 

 

pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring yaitu fasilitas yang terbatas dan kesulitan 

guru dalam penilaian siswa. 

Temuan tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT 

Permata Bunda dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dengan menilai menggunakan IPKG1 dan 

IPKG2 yaitu penilaian RPP dan penilaian di kelas. Temuan ini didukung oleh Suwartini 

(2017), Ramadhan (2017), Rohmi dan Nafiah (2019).  

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Perencanaan pembelajaran tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda sudah 

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19. 

Penyiapan pendidik di SDIT Permata Bunda belum optimal. Terdapat 6 pendidik yang 

penempatannya belum sesuai dengan bidang kompetensinya. Pelaksanaan pembelajaran 

tematik berbasis daring di SDIT Permata Bunda menggunakan metode ceramah dan 

penugasan, melalui media Whatsapp untuk menyampaikan materi berupa video 

pembelajaran. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran tematik di SDIT Permata Bunda belum 

terlaksana secara optimal karena instrumen penilaian belum sesuai dengan pembelajaran 

daring.  

4.2 Saran 

Penelitian mengenai manajemen pembelajaran tematik berbasis daring masih perlu dilakukan 

dalam rangka mewujudkan generasi yang cerdas dan dapat mengikuti perkembangan IPTEK. 

Peneliti berharap agar semakin banyak peneliti lain yang meneliti dan membahas mengenai 

pengaruh manajemen pembelajaran tematik berbasis daring terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa. 
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