
 

 

BAB II   

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK 

DI SEKOLAH DASAR 

 

 

A.  Model Pembelajaran Tematik 

1. Konsep Pembelajaran Tematik 

 Sejak bergulirnya kurikulum 1994, konsep tentang pendekatan terpadu atau 

disebut juga pendekatan tematik sudah mulai direkomendasikan penerapannya 

terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di jenjang 

pendidikan Sekalah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA).  Tetapi, di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) 

pendekatan tersebut bukan hanya yang terkait dengan bahasa, tetapi juga dengan 

bidang studi lain. Penekanan penggunaan pendekatan tersebut muncul kembali 

pada Kurikulum 2004 dan akhirnya menjadi ketetapan dalam Standar Isi yang 

harus diterapkan terutama dalam pembelajaran di kelas rendah (kelas I s.d III)  

Sekolah Dasar.   

Penetapan pendekatan tematik dalam pembelajaran di kelas rendah oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ini tidak lepas dari perkembangan 

akan konsep dari pendekatan terpadu itu sendiri.  Menilik perkembangan konsep 

pendekatan terpadu di Indonesia, pada saat ini model pembelajaran yang dipelajari 

dan berkembang adalah model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh 

Fogarty (1990).  Model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh  Fogarty ini 

berawal dari konsep pendekatan interdisipliner yang dikembangkan oleh Jacob 

(1989). 



 

 

18

Dalam bukunya,  Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation, 

Jacob (1989) menjelaskan bahwa  tumbuh-kembangnya minat dan kebutuhan atas 

kurikulum terpadu  (integrative curriculum) dipicu oleh sejumlah hal berikut ini. 

1. Perkembangan pengetahuan 

Kurikulum sekolah selalu ketinggalan dengan  pertumbuhkembangan 

pengetahuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang.  Kemajuan 

pengetahuan itu tidak serta merta dapat diadopsi dalam kurikulum. Akibatnya, 

apa yang sedang dan telah dipelajari siswa kerap basi dan usang karena telah 

tertinggal jauh oleh perkembangan yang terjadi. 

2. Fragmentasi jadwal pembelajaran (fragmented schedule) 

Merancang dan melaksanakan pembelajaran di sekolah dibentengi oleh satuan 

waktu yang disebut menit.  Karena waktunya sudah habis, kegiatan belajar 

yang sedang berlangsung terpaksa harus diputus, dan segera berpindah pada 

pelajaran yang baru. Para siswa belajar dengan terpenggal-penggal dan 

terputus-putus, tanpa mempedulikan ketuntasan dan keutuhan. 

3. Relevansi kurikulum  

Kegiatan pembelajaran yang dialami anak menjadi membosankan dan tidak 

berguna, ketika mereka tidak mengerti untuk apa mempelajari Matematika, 

Sejarah, IPS, IPA, dsb. Pembelajaran hanya dilakukan demi pelajaran itu 

sendiri, atau sekedar menghadapi tes dan ujian. Padahal, ketika  bangun di 

pagi hari atau begitu menamatkan sekolah, anak dihadapkan pada sekeranjang 

rmasalah kehidupan nyata yang memerlukan pemecahan secara baik  dan dari 

berbagai sudut pandang. Persoalan ini pulalah yang kerap memicu perdebatan 



 

 

19

tentang apa tujuan pendidikan sekolah, apa yang harus dialami dan dipelajari 

anak,  dan bagaimana semestinya pendidikan itu dilaksanakan. Kurikulum 

menjadi relevan dan bermakna ketika  pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai 

siswa terkait satu sama lain. 

4. Respon masyarakat terhadap fragmentasi pembelajaran 

Ketika seorang calon dokter dididik  menjadi dokter, ia tidak hanya diajar 

tentang hal-hal yang bersifat fisik, bilogis, dan media. Ia pun diajari pula 

tentang filosofi manusia, psikologi, etika, dan komunikasi, yang dapat 

membekalinya dengan penyikapan terhadap manusia secara utuh. Spesialisasi 

memang penting, tetapi pendulum akan tetap bergerak dan mengarah pada 

keseimbangan. Karena itu pula, interdisiplin akan membantu siswa untuk 

dapat lebih baik dalam mengintegrasikan pengetahuan dan strategi belajarnya 

guna menghadapi kompleksitas dunia.   

Menurut Jacob (1989), keempat hal itu merupakan pemicu merebaknya 

wacana dan penerapan pendekatan interdisiplin (selanjutnya, disingkat: PI) di 

sekolah-sekolah. Berdasarkan pengalamannya  selama 15 tahun berkutat dengan 

pendekatan tersebut, Jacob menemukan berbagai corak atau model  penerapan 

pendekatan interdisipliner.  Perbedaan itu disebabkan oleh pemahaman, 

kepercayaan diri, dan kreativitas dalam menerapkan PI. Untuk itu pula, Jacob 

memandang perlu mendefinisikan berbagai istilah yang digunakan dan dikaitkan 

dengan PI.  

1. Discipline field:  A specifik body of teacheable knowledge with its own 

background of education, training, procedures, methods, and content areas. 
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2. Interdisiplinary:  A knowledge view and curriculum approach that consciously 

applies methodology and language from more than one discipline to examine 

a central theme, issue, problem, topic or experience.    

Jadi pendekatan interdisiplin menekankan pada keterkaitan (linkages) dan 

keterhubungan (relationship) antar berbagai disiplin. Sifat keterhubungan antar-

disiplin itu pada kenyataannya melahirkan sejumlah variasi, yang memiliki makna 

yang tidak persis sama (Jacob, Ed., 1989, dan Pitts, dkk., 1991). Di antaranya 

adalah sebagai berikut.  

a. Paralel disiplin: Pembelajaran yang mengurutkan suatu pelajaran dengan 

pelajaran lain berkenaan dengan suatu isu atau konsep yang sama.  

b. Lintas disiplin atau crossdisciplinary: Pembelajaran yang memandang satu 

bidang studi dari perspektif bidang studi lain. 

c. Pluridisiplin: Pembelajaran yang menghubungkan antardua bidang studi yang 

berbeda dengan menggunakan sebuah tema.  

d. Multidisiplin: Pembelajaran yang bertolak dari suatu tema dengan mengusung 

satu bidang studi inti, dan menyertakan pula bidang studi lain. Tak ada upaya 

untuk menghubungkan antarbidang studi.  

e. Interdisiplin: Pembelajaran yang secara sadar  menghubungkan tujuan, isi, dan 

kegiatan belajar dari berbagai bidang studi yang berbeda untuk menggali 

sebuah tema. 

f. Keterpaduan hari atau integrated-day: Program pembelajaran  sehari (full-day 

program) yang didasarkan atas tema utama dan masalah yang muncul dari 

dunia anak. Penekanannya pada suatu pendekatan organik terhadap kehidupan 
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kelas yang berfokus pada kurikulum yang digali dari pertanyaan dan minat 

anak. 

g. Program lengkap atau complete program: pembelajaran yang bertolak dari 

kurikulum yang bersumber dari kehidupan sehari-hari siswa. Ini adalah bentuk 

terekstrim dari interdisiplin dan program integratif yang total karena 

kehidupan siswa sama dengan sekolah.  

Dari berbagai istilah tersebut, Jacob lebih menyukai istilah interdisiplin 

sebagai payung, karena memandang pengetahuan dan pendekatan kurikulum yang 

menerapkan secara sadar metodologi dan bahasa  lebih dari satu disiplin untuk 

menguji relevansi dan kebermaknaan tema sentral, isu, masalah, topik, atau 

pengalaman. 

 Jacob (1989) dan Fogarty (1991) berpendapat bahwa wujud penerapan 

pendekatan integratif itu bersifat rentangan (continuum). Jacob 

menggambarkannya sebagai berikut. 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Rentang penerapan pendekatan integratif menurut Jacob (1989) 

dan Fogarty (1991) 
 
Bertolak dari konsep PI yang dianut Jacob tersebut,  Fogarty (1991) 

menyatakan bahwa ada 10 model integrasi pembelajaran, yaitu model fragmented, 
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yang paling rumit, mulai dari separated-subject sampai eksplorasi keterpaduan 

antar aspek dalam satu bidang studi (model fragmented, connected, nested), model 

yang menerpadukan antar berbagai bidang studi (model sequenced, shared, 

webbed, threaded, integrated), hingga menerpadukan dalam diri pembelajar 

sendiri dan lintas pembelajar (model immersed dan networked).  Klasifikasi 

model-model pembelajaran integratif tersebut digambarkan Fogarty sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.2  Model Pembelajaran Terpadu dari Fogarty (1991) 

Konsep dari masing-masing model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Model fragmented: pengajaran bidang studi terpisah dari bidang studi lain. 

Matematika bukan sejarah, bahasa bukan seni, dsb. Model tradisional 
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2. Model connected: aspek-aspek pelajaran dalam satu bidang studi dihubungkan 

dari suatu topik ke topik lain, konsep ke konsep, keterampilan ke 

keterampilan, melalui gagasan yang berhubungan secara eksplisit.   

3. Model nested: pengajaran suatu bidang studi dengan target berbagai 

keterampilan: keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan 

tentang substansi khusus.    

4. Model sequenced: pelajaran suatu topik atau unit ditata ulang dan diurutkan 

bertepatan antara satu bidang studi dengan dengan yang  lainnya.  Contoh, 

Bahasa Indonesia menyajikan novel tertentu yang mencerminkan periode 

sejarah tertentu, dan  guru sejarah mengajarkan  periode sejarah yang sama. 

Akitivitas masing-masing  kegiatan mempertinggi yang lain. 

5. Model shared: Pembelajaran bertolak dari dua disiplin yang berbeda, yang 

memiliki ketumpangtindihan konsep/keterampilan untuk mengikat 

keterpaduan pembelajaran.   

6. Model webbed: Pembelajaran merepresentasikan pendekatan tematik untuk 

menerpadukan bidang studi.  Suatu tema dikembangkan seperti jaring laba-

laba, untuk menurunkan topik, konsep,  dan gagasan yang selaras dalam 

berbagai bidang studi.  

7. Model threaded: Pembelajaran suatu keterampilan (keterampilan berpikir, 

kerja sama, belajar, mengorganisasikan, sosial, dsb.) disajikan melalui 

berbagai bidang studi. Model ini berfokus pada metakurikuler atau perilaku 

metakognititf  sehingga siswa dapat belajar tentang bagaimana belajar. 

Misalnya, keterampilan berpikir hubungan sebab akibat  diajarkan dalam 
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Matematika, IPS, Bahasa, dan  Sain.  Tak ada penekanan terhadap penerjadian 

hubungan antarmata pelajaran.  

8. Model integrated: Pembelajaran bertolak dari ketumpangtindihan konsep, 

keterampilan, dan sikap pada semua bidang studi.  

9. Model immersed: Pembelajaran semua bidang studi   bertolak dari  kaca mata, 

sudut pandang,  pengalaman, dan keahlian pebelajar.  Bisa jadi hasilnya terlalu 

dangkal atau sempit, tergantung pada kapasitas pebelajar. Tetapi, keadaan ini 

menjadikan pebelajar memahami cara pandang dan kemampuannya sendiri. 

10. Model networked: Pembelajaran beranjak dari kaca mata seluruh pebelajar dan 

para ahli dalam berbagai bidang studi terkait.  Karakter model ini 

membutuhkan input dari luar, sehingga apa yang telah dipikirkan pebelajar 

menjadikan sesuatu yang baru dari segi perspektif, lebih luas, atau 

mengakibatkan perbaikan gagasan. Dalam mencari pengetahuan, pebelajar 

akan tergantung pada jaringan sebagai sumber informasi yang utama, yang 

kemudian mereka saring kembali dengan kacamata keahlian dan pengalaman 

mereka.  Pebelajar melakukan proses integrasi melalui seleksi terhadap 

sesuatu yang diperlukannya.     

Dari kesepuluh model tersebut, hanya ada tiga model yang biasa dipilih dan 

dikembangkan di sekolah maupun Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan 

(LPTK) di Indonesia. Ketiga model tersebut adalah (1) model keterhubungan 

(connected), (2) model jaring laba-laba (webbed) dan (3) model keterpaduan 

(integrated).  Model keterhubungan, pada prinsipnya mengupayakan dengan 

sengaja adanya keterhubungan konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam 
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satu bidang studi.  Pada model ini, siswa tidak terlatih untuk melihat suatu fakta 

dari berbagai sudut pandang, karena pada model ini keterkaitan materi hanya 

terbatas pada satu bidang studi saja.    Model jaring laba-laba (webbed) 

merupakan model dengan menggunakan pendekatan tematik.   Karena 

karakteristik dari model ini adalah menggunakan pendekatan tema maka model ini 

sering juga disebut dengan model pembelajaran tematik.  Dalam model ini, tema 

dijadikan sebagai pemersatu dari beberapa mata pelajaran.  Setelah tema 

ditemukan, baru dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan 

kaitannya dengan mata pelajaran yang dipadukan.  Model keterpaduan merupakan 

model yang menggunakan pendekatan antar bidang studi.  Diupayakan 

penggabungan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan 

menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang tumpang tindih di dalam 

beberapa bidang studi.  Model ini sulit dilaksanakan sepenuhnya mengingat 

sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang 

tindih dalam satu semester, dan sangat membutuhkan keterampilan guru yang 

cukup tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. 

Model pembelajaran tematik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada model jaring laba-laba (webbed) dimana pengembangannya dimulai dengan 

menentukan tema terlebih dahulu. Tema yang telah ditetapkan selanjutnya 

dijadikan dasar untuk menentukan sub-sub tema lain yang terkait dengan berbagai 

bidang studi.  Tema yang ditetapkan disesuaikan dengan minat, kebutuhan dan 

perkembangan siswa.  Penetapan tema dapat juga dilakukan sebagai hasil 

negosiasi antara guru dan siswa.  Negosiasi tema antara guru dan siswa dapat 
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dilakukan dengan curah pendapat (brainstorming) tentang alternatif pilihan yang 

mungkin dapat diterapkan.  Selanjutnya dilakukan analisa terhadap setiap pilihan 

tema, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dihasilkan tema 

yang paling cocok.  Setelah ditentukan tema kemudian ditentukan tematik unit 

(sub tema) yang akan digunakan sebagai topik dalam proses pembelajaran.   

Proses belajar seperti ini akan membantu siswa untuk dapat memadukan 

hasil belajar di kelas  dengan kehidupan di masyarakat.  Selain itu juga, menurut 

Fogarty (1991:56) model ini relatif mudah dilakukan bagi guru-guru yang belum 

berpengalaman, mempermudah kerja tim sebagai tim antar bidang studi yang 

bekerja untuk mengembangkan suatu tema ke dalam semua bidang isi pelajaran 

dan memudahkan siswa untuk melihat kegiatan-kegiatan dan ide – ide berbeda 

yang terkait.   

Adapun karakteristik dari pembelajaran tematik ini menurut Tim 

Pengembang PGSD (1997:3-4) adalah : 

a. Holistik 

Suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran 

tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari 

sudut pandang yang terkotak-kotak.  Pembelajaran tematik memungkinkan 

siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi.  Pada gilirannya 

nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak di dalam 

menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di hadapan mereka. 
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b. Bermakna 

Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, memungkinkan 

terbentuknya semacam jalinan antar skemata yang dimiliki oleh siswa, yang 

pada gilirannya nanti, akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi 

yang dipelajari.  Kegiatan belajar mengajar menjadi lebih fungsional dan 

siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-

masalah yang nyata di dalam kehidupannya. 

c. Otentik 

Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung 

konsep dan prinsip yang ingin dipelajari.  Hal ini dikarenakan mereka dalam 

belajarnya melakukan kegiatan secara langsung.  Mereka memahami dari hasil 

belajarnya sendiri, hasil dari interaksinya dengan fakta dan peristiwa secara 

langsung, bukan sekedar hasil pemberitahuan guru.  Informasi dan 

pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi lebih otentik.  Guru lebih 

bersifat sebagai fasilitator dan katalisator, sedang siswanya bertindak sebagai 

aktor pencari informasi dan pengetahuan.  

d. Aktif 

Pembelajaran tematik pada dasarnya dikembangkan dengan berdasar kepada 

pendekatan diskoveri inkuiri.  Siswa perlu terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi.  

Pembelajaran tematik pada dasarnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

hasrat, minat dan kemampuan siswa.  Keterlibatan siswa dalam penyusunan 

rencana, pelaksanaan dan proses evaluasi mampu mewadahi pertimbangan-
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pertimbangan di atas.  Hal ini memungkinkan siswa termotivasi untuk secara 

terus menerus belajar 

2.  Psikologi Gestalt sebagai Landasan Pengembangan Pembelajaran 

Tematik 

Berhasilnya suatu proses pendidikan, bergantung pada proses pembelajaran 

yang terjadi di sekolah.  Kemampuan guru yang berhubungan dengan pemahaman 

guru akan hakekat belajar akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang 

berlangsung.  Guru yang memiliki pemahaman hakekat belajar sebagai proses 

mengakumulasi pengetahuan maka proses pembelajaran yang terjadi hanyalah 

sekedar pemberian sejumlah informasi yang harus dihapal siswa.  Sebaliknya, 

apabila pemahaman guru tentang belajar adalah proses memperoleh perilaku 

secara keseluruhan, proses pembelajaran yang terjadi mencerminkan suatu 

kesatuan yang mengandung berbagai persoalan untuk dipahami oleh anak secara 

keseluruhan dan terpadu.  Seperti yang diungkapkan oleh Surya (2002:84) bahwa 

belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya.   

Dari definisi akan hakekat belajar di atas dapat diketahui bahwa landasan 

pengembangan pembelajaran tematik secara psikologis adalah merunut pada teori 

belajar gestalt. Konsep ini diperkenalkan oleh W.Kohler, seorang tokoh psikologi 

kognitif pada permulaan tahun 1971.  Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang 

berarti ’whole configuration’ atau bentuk yang utuh, pola, kesatuan dan 

keseluruhan.  Teori ini memandang kejiwaan  manusia terikat pada pengamatan 

yang berwujud pada bentuk menyeluruh.  Menurut teori belajar ini seorang belajar 
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jika ia mendapat ”insight”.  Insight itu diperoleh bila ia melihat hubungan tertentu 

antara berbagai unsur dalam situasi itu, sehingga hubungan itu menjadi jelas 

baginya dan demikian memecahkan masalah itu (Nasution, 2004; Slameto, 2003) 

Dalam konteks pembelajaran teori Gestalt ini berarti guru tidak memberikan 

potongan-potongan atau bagian-bagian bahan ajar melainkan selalu satu kesatuan 

yang utuh. Guru memberikan kesatuan situasi  atau bahan ajar. Hal ini dilakukan 

karena diyakini bahwa pada awalnya pengamatan manusia bersifat global 

terhadap objek-objek yang dilihat, maka belajar pun juga harus mulai dari 

keseluruhan kemudian pada bagian-bagian.  Tercapai tidaknya tujuan pendidikan 

banyak tergantung pada bagaimana belajar berlangsung.  

Berdasarkan pada pandangan di atas, implikasinya terhadap proses 

pembelajaran yang terjadi khususnya pada kelas rendah  adalah bahwa siswa tidak 

lagi dihadapkan pada fakta-fakta lepas, karena fakta lepas lebih mudah dilupakan 

dan   tidak   dapat   membentuk   makna.   Siswa  tidak  dapat  menerapkan  secara  

fungsional pengetahuan yang telah mereka peroleh untuk memecahkan masalah-

masalah yang mengandung arti dalam kehidupan siswa.  Apalagi taraf berpikir 

siswa kelas rendah menurut Piaget masih berada pada tahap operasional konkret 

yang lebih banyak melihat sesuatu sebagai suatu keseluruhan yang saling 

berkaitan.  Pengorganisasian bahan ajar yang menghilangkan batas-batas antar 

mata pelajaran dan disajikan melalui suatu tema yang menjadi karakteristik dalam 

pembelajaran tematik, sangat sesuai dengan teori belajar gestalt ini.  Menurut 

Nasution (1989) prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan teori ini 

dalam pembelajaran diantaranya (1) belajar itu berdasarkan keseluruhan, (2) anak 
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yang belajar merupakan keseluruhan, (3) belajar berkat insight, dan  (4) belajar 

berdasarkan pengalaman. 

3.  Kelebihan Model Pembelajaran Tematik 

Menurut Fogarty (1991 : 57) kelebihan dari model pembelajaran tematik adalah : 

a) Faktor motivasi, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat 

b) Penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru 

c) Model ini merupakan perencanaan kurikulum yang to the point sehingga 

mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. 

d) Model ini juga mendorong timbulnya perencanaan bersama karena sebuah tim 

lintas mata pelajaran bekerja bersama agar tema itu dapat digunakan oleh 

semua mata pelajaran  Siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan 

yang berbeda dapat saling berhubungan 

Lebih lanjut Tim Pengembang PGSD (1996:7)  mengemukakan kelebihan yang 

terdapat dalam pelaksanaan model pembelajaran tematik adalah sebagai berikut : 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

2. Kegiatan yang dipilih sesuai dan bertolak dari minat dan kebutuhan anak. 

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan 

dapat bertahan lebih lama. 

4. Pembelajaran tematik  menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. 

5. Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang 

sering ditemui dalam lingkungan anak. 
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6. Menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain.   

 

B. Implementasi  Pembelajaran Tematik 

1.  Pengertian Implementasi Pembelajaran 

Fullan (1982) dalam Miller and Seller (1985 : 246) menyebutkan bahwa 

implementasi adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, 

program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau 

mengharapkan perubahan.  Dalam proses ini perubahan  dalam praktek sebagai 

bagian kegiatan guru-siswa yang akan berpengaruh pada lulusan.  Sedangkan 

Saylor and Alexander (1974) dalam Miller and Seller (1985 : 246) memandang 

bahwa proses pengajaran (pembelajaran) sebagai implementasi : “ pembelajaran 

merupakan … implementasi dari rencana kurikulum, biasanya, tidak harus, 

melibatkan pengajaran dalam artian interaksi antara guru dan siswa dalam suatu 

lingkungan sekolah”.  Lebih lanjut Hamalik (2006:123) menyatakan bahwa 

imlpementasi adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat 

potensial (tertulis) menjadi aktual ke dalam kegiatan pembelajaran.   

Dari pengertian di atas, implementasi yang berkaitan dengan kurikulum, 

seperti yang dijelaskan Saylor and Alexander adalah proses menerapkan rencana 

kurikulum (program) dalam bentuk pembelajaran, melibatkan interaksi siswa 

dengan guru dalam konteks persekolahan.  Konteks persekolahan ini mengandung 

maksud pembelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. 
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Pengertian implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sama dengan 

pengertian yang dikemukakan oleh Saylor and Alexander. 

Jackson (Hamalik, 2006:8-9) menjelaskan ada tiga pendekatan dalam 

implementasi kurikulum yaitu  

a. Fidelity Perspective 

Karakteristik utama pendekatan ini adalah para pelaksana kurikulum di 

sekolah berupaya mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan desain yang 

telah ditetapkan standar.  Lebih jauh Jackson menyebutkan bahwa dalam fidelity 

perspective, kurikulum dipandang sebagai rancangan (program) yang dibuat di 

luar ruang kelas.  Kurikulum juga dipandang sebagai sesuatu yang riel (rencana, 

program) yang dianjurkan oleh guru.  . 

b. Mutual Adaptation 

Ciri pokok pendekatan ini dalam implementasinya adalah pelaksana 

mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi riel, kebutuhan dan 

tuntutan perkembangan secara kontekstual.  Pendekatan ini berasumsi bahwa 

berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-

benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, namun perlu diadaptasi sesuai 

kebutuhan setempat. 

Menurut pendekatan ini, desain dan isi kurikulum dirancang di luar konteks 

pembelajaran, kemudian diadaptasi oleh guru sebagai sebuah pengembangan 

dengan lokal.  Adaptasi juga dapat dilakukan selama proses implementasi 

berlangsung. 
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c. Enactment Curriculum 

Ciri utama pendekatan ini adalah pelaksana kurikulum melakukan berbagai 

upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Rencana program 

(kurikulum) bukan merupakan produk atau peristiwa (pengembangan), melainkan 

sebagai proses yang berkembang.  Perencanaan program yang dilakukan di luar 

(eksternal), dipandang merupakan sumber bagi guru untuk menciptakan 

kurikulum sebenarnya yang diterapkan dalam pembelajaran baik di dalam maupun 

di luar kelas.  Para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan 

agar kurikulum dapat diterapkan lebih baik dan bermakna, baik untuk dirinya 

maupun untuk siswa.  Para guru adalah creator dalam implementasi kurikulum.  

Dalam perspektif enactment curriculum, kurikulum sebagai proses akan tumbuh 

dan berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam 

membentuk kemampuan berfikir dan bertindak.   

Berdasarkan pandangan di atas, pendekatan implementasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada pendekatan mutual 

adaptation, dimana implementasi kurikulum diyakini sebagai sebuah penyesuaian 

dengan kebutuhan riel dilapangan.  Kondisi ini sejalan dengan otonomi 

pendidikan yang diberikan kepada sekolah, dimana pengembangan kurikulum 

sepenuhnya diberikan kepada sekolah dengan harapan  dapat meningkatkan 

relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat serta mendekatkan peran 

sesungguhnya dari guru sebagai seorang pengembang kurikulum dengan tetap 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan.  SNP 

yang saat ini telah ditetapkan dan menjadi pedoman guru dalam mengembangkan 
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pembelajaran di kelas adalah Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan 

(SKL).   

2.  Perencanaan Pembelajaran Tematik 

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, 

1991 : 54).  Apabila tema sudah ditentukan maka selanjutnya tema ini dipakai 

sebagai dasar semua pelajaran (BSNP,2006)  

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, dkk 

(1998:16) 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.  

Berikut ini ilustrasi yang diberikan dalam penentuan tema.   

 

 

 

 

 

 

Lingkungan terdekat siswa 
(jati diri siswa) 

Lingkungan Rumah 

Lingkungan Sekolah 

Lingkungan Luar Sekolah 

Gambar 2.3  Pengembangan Tema 
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Berikut ini beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menentukan tema 

yang akan dijadikan payung, yaitu : 

a. Bersifat ‘fertil’  artinya tema tersebut memiliki kemungkinan keterkaitan yang 

kaya dengan konsep lain.  Tema yang bersifat fertil ini biasanya berupa pola 

atau siklus. 

b. Tema sebaiknya dikenal oleh siswa atau bersifat familiar, sehingga siswa 

dapat dengan mudah menemukan kebermaknaan dari hubungan antar 

konsepnya. 

c. Tema memungkinkan untuk dilakukannya eksplorasi dari objek atau kejadian 

nyata dan dekat dengan lingkungan keseharian siswa sehingga pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan.  Selain itu juga, tema yang 

diambil dari dunia nyata memungkinkan siswa melakukan penerapan konsep 

serta memperoleh pengalaman nyata. 

Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan 

memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Menurut BSNP (2006)  

setelah ditemukan tema yang berfungsi sebagai pemersatu atau payung antar 

bidang studi yang dipadukan, dilakukan pemetaan dengan  membagi habis semua 

kompetensi dasar dan indikator berdasarkan hasil analisis terhadap standar 

kompetensi dasar dan kompetensi dasar yang telah dilakukan sebelumnya.   

Kemudian dibuat diagram kaitan (jaringan) antara tema dengan kompetensi dasar 

dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini selanjutnya dijabarkan 

dalam satuan pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. 



 

 

37

3.  Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai 

unsur inti dari aktivitas pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan 

dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan sebelumnya.  Secara 

prosedural langkah-langkah kegiatan yang ditempuh diterapkan ke dalam tiga 

langkah sebagai berikut : 

a. Kegiatan awal/pembukaan (opening). 

 Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran adalah pertama, untuk menarik 

perhatian siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa 

bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dilakukan berguna untuk 

dirinya; melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa; melakukan interaksi 

yang menyenangkan.  Kedua, menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang dapat 

dilakukan dengan cara seperti membangun suasana akrab sehingga siswa merasa 

dekat, misalnya menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan; menimbulkan 

rasa ingin tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang 

sedang hangat dibicarakan; mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan 

dilakukan dengan kebutuhan siswa.  Ketiga, memberikan acuan atau rambu-rambu 

tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yang dapat dilakukan dengan cara 

seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai serta tugas-tugas yang harus 

dilakukan dalam hubungannya dengan pencapian tujuan (Sanjaya, W., 2006:41)   

b. Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran.  Dalam 

kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai 
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kegiatan belajar dengan menggunakan multi metode dan media sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna.  Pada waktu penyajian dan 

pembahasan tema, guru dalam penyajiannya sehendaknya lebih berperan sebagai 

fasilitator (Alwasilah:1988).  Selain itu guru harus pula mampu berperan sebagai 

model pembelajar yang baik bagi siswa.  Artinya guru secara aktif dalam kegiatan 

belajar berkolaborasi dan berdiskusi dengan siswa dalam mempelajari tema atau 

sub tema yang sedang dipelajari. Peran inilah yang disebutkan oleh Nasution 

(2004:4) sebagai suatu aktivitas mengorganisasi dan mengatur lingkungan sebaik-

baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.   

Dengan demikian pada langkah kegiatan inti guru menggunakan strategi 

pembelajaran dengan upaya menciptakan lingkungan belajar sedemikian rupa agar 

murid aktif mempelajari permasalahan berkenaan dengan tema atau subtema.  

Pembelajaran dalam hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan agar siswa 

mengalami, mengerjakan, memahami atau disebut dengan belajar melalui proses 

(Wijaya, dkk:1988:188).  Untuk itu maka selama proses pembelajaran siswa 

mengamati obyek nyata berupa benda nyata atau lingkungan sekitar, melaporkan 

hasil pengamatan, melakukan permainan, berdialog, bercerita, mengarang, 

membaca sumber-sumber bacaan, bertanya dan menjawab pertanyaan, serta 

bermain peran.  Selama proses pembelajaran hendaknya guru selalu memberikan 

umpan agar anak berusaha mencari jawaban dari permasalahan yang dipelajari.  

Umpan dapat diberikan guru melalui pertanyaan-pertanyaan menantang yang 

membangkitkan anak untuk berfikir dan mencari solusi melalui kegiatan belajar.         
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c.   Kegiatan  akhir (penutup). 

Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan 

pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta 

keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Cara yang dapat 

dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan 

mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran.  Dalam kegiatan meninjau 

kembali dapat dilakukan dengan merangkum inti pelajaran atau membuat 

ringkasan.  Sedangkan dalam kegiatan evaluasi, guru dapat menggunakan bentuk-

bentuk mendemontrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide-ide baru pada 

situasi lain, mengekspresikan pendapat murid sendiri atau mengerjakan soal-soal 

tertulis (Hadisubroto dan Herawati; 1998 517).  Berkaitan dengan evaluasi Vogt 

(2001:7) menyebutkan bahwa assessment dapat dilaksanakan secara kolaboratif 

dan sportif antara siswa dan guru.  Assessment dapat dilakukan secara formal 

maupun informal.  Formal assessmenti dapat berupa tes khusus seperti  membaca, 

menulis dan penggunaan bahasa, sedangkan informal assessment berkaitan 

dengan kemajuan siswa yang dapat dilakukan melalui catatan anekdot, observasi, 

diskusi kelompok, refleksi dan laporan kelompok belajar.  Self assessment bagi 

siswa akan membantu untuk dapat mengukur kemajuan diri.  Mereka juga dapat 

mengetahui apa yang telah mereka pelajari.  Caranya dapat menggunakan cheklist, 

refleksi tertulis, journal. 
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4.  Mengevaluasi Pembelajaran Tematik 

Evaluasi pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai evaluasi yang 

berupaya mencari informasi tentang pencapaian pengetahuan dan pemahaman 

anak, pengembangan keterampilan anak dan pengembangan sosial dan afektif 

anak dengan memanfaatkan asesmen alternatif dan cara informal (Depdikbud, 

1996 : 65). 

Menurut Raka Joni (1996 : 16), bahwa pada dasarnya evaluasi dalam 

pembelajaran tematik tidak berbeda dari evaluasi untuk kegiatan pembelajaran 

konvensional.  Oleh karena itu, semua asas-asas yang perlu diindahkan dalam 

pembelajaran konvensional berlaku pula bagi penilaian pembelajaran tematik. 

Bedanya dalam evaluasi pembelajaran tematik lebih menekankan pada aspek 

proses dan usaha pembentukan efek iringan (nurturant effect) seperti kemampuan 

bekerja sama, tenggang rasa dan sebagainya. 

Menurut Pusat Kurikulum (2002), penilaian siswa di kelas I dan II SD 

belum mengikuti aturan penilaian seperti mata pelajaran lain, mengingat anak 

kelas I SD belum semua lancar membaca dan menulis, maka cara penilaian di 

kelas I tidak ditekankan pada penilaian secara tertulis. 

 

C. Karakteristik Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

1.  Tujuan dan Strategi Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidikan dasar pada jalur pendidikan 

formal yang diperuntukkan untuk anak usia tujuh sampai dengan dua belas tahun.  

Menurut Rasyidi, W. (1993)  Sekolah Dasar pada hakekatnya merupakan satuan 
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atau unit lembaga sosial (social institution) yang diberi amanah atau tugas khusus 

oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis. 

Dengan demikian sebutan Sekolah Dasar merujuk pada satuan lembaga sosial 

yang diberi amanah spesifik oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan 

dasar penggalan pertama selama enam tahun untuk dilanjutkan pada penggalan 

pendidikan dasar kedua selama tiga tahun di SLTP atau satuan pendidikan yang 

sederajat.  Oleh karena itu, menurut Sujanto, A. (1986 : 98) kuatnya pendidikan 

dasar akan menjiwai pendidikan selanjutnya, sebab pendidikan sesudah Sekolah 

Dasar adalah sekedar pengembangan dari pada apa yang telah dikuasai anak pada 

tingkat Sekolah Dasar. 

Salah satu kemampuan harus yang dikuasai oleh lulusan Sekolah Dasar, 

seperti yang disebutkan oleh BSNP dalam standar kelulusan Sekolah Dasar adalah 

siswa mampu menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis dan 

berhitung.  Ini menunjukkan bahwa inti dari pembelajaran di Sekolah Dasar 

adalah penguasaan pada 3R’s (write, reading and arithmetical) atau yang disebut 

dengan kemampuan dasar.  Menurut Mikarsa, dkk. (2005:1.11) kemampuan 

membaca, menulis dan berhitung (calistung) merupakan tujuan pertama dan 

utama dalam tujuan pendidikan di Sekolah Dasar.  Tujuan ini merupakan tujuan 

yang paling fundamental karena sifatnya sangat menentukan baik-tidaknya 

kemampuan-kemapuan lain.  Hamid, S. (1989) mengemukakan bahwa 

keterampilan dasar yang diakui secara universal adalah membaca, menulis dan 

berhitung.  Keterampilan dasar ini diperlukan dan harus sama baiknya untuk 

seseorang yang akan bekerja maupun untuk mereka yang akan melanjutkan studi. 
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Lebih lanjut Jarolimek & Foster (1985:3) mengatakan bahwa penguasaan terhadap 

pembelajaran menulis, membaca dan berhitung merupakan landasan yang sangat 

menentukan dalam pembelajaran.  Tanpa kemampuan tersebut, seorang siswa 

akan mendapat rintangan dalam peningkatan kemampuan belajar mereka.  Oleh 

karena itu,  tujuan pokok dari penyelenggaraan Sekolah Dasar adalah 

memfokuskan pada aspek melek huruf yang menjadi bagian dari budaya dan 

diasumsikan sebagai bagian yang melatarbelakangi intelektual semua warga. 

Keberhasilan pencapaian  tujuan pendidikan dasar seperti yang disebutkan 

di atas sangat ditentukan oleh pelaksanaan proses pembelajaran yang merupakan 

wujud dari implementasi rencana yang terdapat dalam kurikulum. Pada saat ini, 

sejak ditetapkannya PerMen No. 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi , 

Standar Kompetensi Lulusan dan Pelaksanaan Permen Diknas No 22 dan 23, 

kurikulum yang berlaku ditingkat sekolah adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  Menurut BSNP (2006) KTSP merupakan kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap satuan pendidikan sendiri. 

Dalam KTSP sekolah diberikan otonomi yang luas dalam menyusun dan 

menentukan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan masing-

masing dengan tetap mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan 

yang telah ditetapkan BSNP.  Oleh karena itu, proses pembelajaran yang 

dilakukan di kelas dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip pembelajaran 

yang telah digariskan dalam KTSP. 

Menurut Mulyasa (2006:44) KTSP merupakan hasil tidak lanjut dari 

pembaharuan kurikulum berbasis kompetensi.  Oleh karena itu, pengembangan 
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proses pembelajaran di sekolah  mengacu pada prinsip pembelajaran kurikulum 

berbasis kompetensi.  Pusat Kurikulum (2002)  menyebutkan prinsip – prinsip 

kegiatan belajar mengajar dalam kurikulum berbasis kompetensi adalah (1) 

berpusat pada siswa; (2) belajar dengan melakukan; (3) mengembangkan 

kemampuan sosial; (4) mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah 

bertuhan; (5) mengembangkan keterampilan pemecahan masalah; (6) 

mengembangkan kreatifitas siswa; (7) mengembangkan kemampuan 

menggunakan ilmu dan teknologi; (8) menumbuhkn kesadarab seagai warga 

negara yang baik; (9) belajar sepanjang hayat; dan (10) perpaduan kompetisi, 

kerjsama dan solidaritas.   

Lebih lanjut Hamalik (2006:87)  menyatakan bahwa strategi pembelajaran 

dalam kurikulum berbasis kompetensi dilaksanakan dengan pendekatan yang 

terpusat pada anak sebagai pembangunan pengetahuan, sebagai subjek yang 

melakukan transformasi belajar, bukan sebagai objek yang pasif menunggu 

instruksi dari pendidiknya.  Proses pembelajaran diselenggarakan dengan 

memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi dengan peserta didik 

lainnya, mengadakan pengamatan dan menilai hasil belajar sendiri untuk suatu 

refleksi dan mendorong peserta didik membangun pengetahuannya sendiri.  Peran 

guru dalam proses pembelajaran lebih banyak sebagai fasilitator ketimbang 

menjadi inisiator dalam belajar.  Oleh karena itu, proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning, 

mastery learning, school based learning berdasarkan CBSA, community based 
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learning dalam bentuk integrasi sekolah dan masyarakat, serta pembelajaran 

terpadu. 

 2.  Karakteristik perkembangan anak usia kelas awal SD 

Karakteristik perkembangan anak pada kelas satu, dua dan tiga SD 

biasanya pertumbuhan fisiknya telah mencapai kematangan.  Mereka telah 

mampu mengontrol tubuh dan keseimbangannya.  Selain itu perkembangan sosial 

anak juga telah menunjukkan keakuannya tentang jenis kelaminnya, telah mulai 

berkompetisi dengan teman sebaya, mempunyai sahabat, telah mampu berbagi 

dan mandiri. 

Perkembangan kecerdasan siswa SD, menurut tahap perkembangan kognitif 

anak Piaget (1950), anak usia SD berada pada tahapan operasi konkret.  Pada 

rentang usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut : 

(1) Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke 

aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak; (2) Mulai 

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; dan (5) Memahami konsep substansi, volume zat cair, 

panjang, lebar, luas dan berat. 

Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan belajar 

anak Sekolah Dasar memiliki ciri , yaitu : 
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a).  Konkrit 

Konkrit mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang 

konkrit yakni yang dapat dilihat, dibaui, diraba dan diotak atik dengan penekanan 

pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan 

akan menghasilkan proses dan hasil yang lebih bermakna dan bernilai, sebab 

siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, alami sehingga 

lebih nyata, faktual, bermakna dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. 

b). Integratif 

Pada tahap usia Sekolah Dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari 

sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari 

berbagai disiplin ilmu.  Hal ini melukiskan berpikir anak yang deduktif yakni dari 

hal yang umum ke bagian demi bagian. 

c).  Hierarkis 

Pada tahap usia Sekolah Dasar, cara anak belajar berkembang secara 

bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis, 

keterkaitan antar materi dan cakupan keluasan serta kedalaman materi. 

3.  Kemampuan dasar; membaca, menulis dan berhitung pada siswa SD. 

Menurut Jarolimek and Foster (1985:230), Sekolah Dasar telah bertanggung 

jawab pada pengajaran keterampilan dasar yang meliputi membaca, menulis dan 

berhitung sejak dari jaman penjajahan sampai sekarang.  Kemampuan ini telah 

disepakati sebagai sesuatu yang fundamental dalam melek huruf (literacy).  

Seseorang yang tidak menguasai cukup baik kemampuan ini akan mengalami 
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”kebutaan” dalam melakukan pekerjaan sekolahnya dan memiliki keterbatasan 

dalam membuat keputusan dalam kehidupannya di luar sekolah.  Keterampilan 

dalam membaca, menulis dan berhitung sering kali disebut dengan istilah ”the 

3Rs”.  Penguasaan terhadap kemampuan ini juga akan membuat anak menjadi 

manusia yang komunikatif.  Sedangkan Tilaar (1998:390) menyebutkan bahwa 

membaca dan menulis merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh 

setiap anggota masyarakat modern, karena masyarakat modern dewasa ini, 

dikatakan sebagai masyarakat ilmu pengetahuan.  Artinya masyarakat tidak akan 

dapat berkembang tanpa ilmu pengetahuan.  Proses memiliki pengetahuan tidak 

lain daripada proses membaca. 

Owen (Zuchdi dan Budiasih 1997:20) mengemukakan ada beberapa tahap 

perkembangan membaca anak, yaitu : 

Tahap pra membaca, yaitu anak yang berumur sebelum 6 tahun telah dapat 

membedakan huruf dan angka.  Kebanyakan mereka telah mengenal nama mereka 

jika ditulis.  

Tahap ke-1, yaitu sampai dengan kira-kira kelas dua, anak memusatkan pada kata-

kata lepas dalam cerita sederhana.  Bertambah umur yaitu antara 7 atau 8 tahun 

kebanyakan anak telah memperoleh pengetahuan tentang huruf, suku kata dan 

kata yang diperlukan untuk dapat membaca. 

Pada tahap ke-2 yaitu kira-kira ketika berada di kelas tiga dan empat, anak dapat 

menganalisis kata-kata yang tidak diketahuinya dengan menggunakan pola tulisan 

dan kesimpulan yang didasarkan konteksnya. 
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Pada tahap ke-3, dari kelas empat sampai dengan kelas dua SLTP, tampak ada 

perkembangan pesat dalam membaca yaitu tekanan membaca tidak lagi pada 

pengetahuan tulisan tetapi pada pemahaman. 

Adapun berkaitan dengan perkembangan menulis, Owens mengatakan 

terdapat kesejajaran antara perkembangan kemampuan membaca dan menulis.  

Pada umumnya penulis yang baik adalah pembaca yang baik, demikian juga 

sebaliknya.  Proses menulis dekat dengan menggambar dalam hal keduanya 

mewakili simbol tertentu, akan tetapi menulis berbeda dengan menggambar dan 

hal ini diketahui oleh anak ketika berumur tiga tahun. 

Menurut Akhadiah dkk (1993:81)  pelaksanaan menulis di Sekolah Dasar 

terutama di kelas satu dan dua tidak dapat dipisahkan dengan pelajaran membaca 

permulaan, walaupun membaca dan menulis merupakan dua kemampuan yang 

berbeda.  Menulis bersifat produktif sedangkan membaca bersifat reseptif.   

Kemampuan menulis tidak diperoleh secara alamiah tetapi melalui proses 

belajar-mengajar.  Untuk dapat menuliskan huruf sebagai lambang bunyi, siswa 

harus berlatih dari cara memegang alat tulis serta menggerakkan tangannya 

dengan memperhatikan apa yang harus dituliskan (digambarkan) siswa harus 

dilatih mengamati lambang bunyi itu, memahami setiap huruf sebagai lambang 

bunyi tertentu, sampai menuliskannya dengan benar.  Agar bermakna, proses 

belajar menulis permulaan ini dilaksanakan setelah siswa mampu mengenali 

huruf-huruf itu. 
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D.   Hasil Penelitian Terdahulu 

Winarni E.W. (1995)  dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran 

IPA secara terpadu di Sekolah Dasar (Studi eksperimen siswa kelas V SD 

Sukasari III – V Bandung pada tema tubuh kita perlu makan)” menyimpulkan 

bahwa pembelajaran secara terpadu lebih berhasil dibanding dengan cara biasa, 

baik kognitif, sikap ilmiah, maupun pengembangan persepsi dan keterampilan 

proses.   

Diana, N.  (1999) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan model 

pembelajaran terpadu jaring laba-laba di Sekolah Dasar (penelitian tindakan kelas 

pada SD di Bandar Lampung)  , menyebutkan bahwa pembelajaran terpadu jaring 

laba-laba dapat dijadikan alternatif pemilihan model pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pengajaran di Sekolah Dasar, karena dapat mencapai 

tujuan pengajaran yang berkenaan dengan penguasaan konsep juga banyak 

menghasilkan efek nurturan. 

Prihantini (2002) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengembangan model 

pembelajaran dengan pendekatan interdisipliner di kelas dua Sekolah Dasar” 

menyebutkan bahwa  kesulitan utama guru dalam penelitian tersebut adalah dalam 

hal merencanakan desain model, khususnya dalam menemukan keterkaitan materi 

bidang studi yang akan diintegrasikan.  Sedangkan model pembelajaran yang 

dihasilkan melalui metode penelitian tindakan kelas adalah model Webb dengan 

bidang studi Bahasa Indonesia berfungsi sebagai organiser prinsipal, sedangkan 

bidang studi pendukung adalah Matematika, PPKn, Kerajinan Tangan dan 

Kesenian. 



 

 

49

Halimah, L. (2000) telah melakukan penelitian mengenai ”Pengembangan 

model kurikulum terpadu dan implementasinya di Sekolah Dasar dengan 

menggunakan bidang studi Bahasa Indonesia sebagai unsur pemadu”.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan model pembelajaran 

terpadu unit tematik telah dapat menumbuhkembangkan keberanian dan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia secara produktif (berbicara).  Keberhasilan ini juga berdampak pada 

meningkatnya prestasi dan kreativitas peserta didik dalam memahami tema yang 

dikembangkan.  Keberhasilan yang dicapai peserta didik dicapai sejalan dengan 

semakin meningkatnya kemampuan dan kreativitas guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan model pembelajaran terpadu unit tematik.   

 


