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ABSTRAK 

Faizzatus Sholikhah  Implementasi Pembelajaran Tematik Kelas III di SDI Al  

Ma’arif 01Singosari. Tesis, Program Studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah 

(S-1PGMI) Universitas Islam Malang, Pembimbing; (I) Dr.Fita Mustafida,M.pd 

(II) Ika Ratih S.Pd,M.pd  

Kata Kunci : Pembelajaran Tematik, implementasi  

      menunjukkan,  kualitas pendidikan Indonesia berada pada posisi terendah se-    

Asia. Padahal dari segi kuantitas jumlah tenaga pendidik (guru) di Indonesia 

cukup memadai, akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan distribusi yang 

sesuai dengan kebutuhan dan mutu tenaga pendidik (guru) yang tinggi. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pendidik yang mengajar tidak sesuai 

dengan disiplin ilmu yang mereka miliki serta pemakaian strategi dan metode 

yang tidak koheren sehingga dapat dipastikan sulit untuk memahami peserta didik 

terhadap materi yang sedang diajarkan, terutama metode yang digunakan dalam 

pembelajaran tematik, yang mana pembelajaran tematik ini dapat membutuhkan 

tingkat pemahaman yang tinggi karena mampu melakukan terobosan-terobosan 

sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif menyebabkan hasil belajar 

peserta didik yang diharapkan sesuai dengan KKM. yang ditentukan sekolah, 

yang pada akhirnya tercapainya tujuan pendidikan. 

     Tujuan penelitian ini adalah (1). Untukmendiskripsikan pembelajaran tematik 

yang diimplementasikan di SDI Al Ma’arif 01 Singosari, dan (2). Untuk 

mendiskripsikan bentuk-bentuk pembelajaran tematik yang di implementasikan di 

SDI Al Ma’arif 01 Singosari.Rancangan yang digunakan yang digunakan dalam 



penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif. Data 

dkumpulkan dengan cara pengamatan, wawancara, dokumentasi. Hasilnya 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1).Implementasi pembelajaran tematik dengan 

pendekatan tematik terpadu di SDI Al Ma’arif 01 Singosari sudah dilakukan 

secara sistematis dan sesuai dengan standar isi sebagaimana tertera dalam standar 

nasional pendidikan meski terkendala dengan masih belum meratanya wawasan 

guru dalam merencanakan pembelajaran tematik dengan pendekatan tematik 

terpadu. Pelaksanaan implementasi pembelajaran tematik pendekatan tematik 

terpadu dilaksanakan secara optimal.  

     Temuan penelitian memperlihatkan adanya perubahan positif terutama dari 

perilaku siswa yang lebih aktif dan kreatif sehingga pembelajaran tematik menjadi 

lebih menarik dan disukai siswa (2). Bentuk-bentuk pembelajaran tematik di SDI 

Al Ma’arif 01 Singosari mirip dengan model sekuense yang berarti model 

pembelajaran tematik dilakukan secara berkelanjutan di dalam dan di luar kelas 

serta melibatkan peran serta orangtua dan lingkungan sosial sebagai bahan ajar 

utama. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHAULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Keputusan pemerintah terkait dualisme penggunaan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) maupun kurikulum 

2013 (k-13), setidaknya menjadikan kebingungan di sekolah 

maupun madrasah hal ini setidaknya berpengaruh kepada sistem 

pembelajaranyang di lakukan guru baikyang menggunakan KTSP 

maupun yang menggunakan K -13, setidaknya hadirnya k-13 

memberikan carabpandang baru dalam membelajarkanmata 

pelajaran .keberadaan k-13menjadikan mata pelajaran satu dengan 

yang lain menjadi terintegrasi satu sama lain dengan 

mengintegrasikan berbagai mata pembelajaran sebagaimana dalam 

kurikulum 2013 diharapakan dapat menghasilkan sisw yang 

berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu mengantisispasi 

masa depan.oleh karena itu di katakana kurikulum 2013 memberi 

corak baru dalam pembelajaran di SDI .dalam proses implementasi 

kurikulum 2013, karakter pembelajaran di tekankan dengan 

pendekatan tematik sehingga siswa di harapkan mampu memahami 

konsep pembelajaran dengan utuh dan saling terkait. 

Kurikulum 2013 memberi ruang yang lebih luas bagi guru 

untuk mengembangkan mata pelajaran untuk di empunya 

konsekuensi bahwa mata pelajaran yang satu dengan yang lain 

hendaknya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. 



 

 

Pembelajaran yang demikian di anggap akan mampu mencetak 

memiliki kemampuan yang utuh di sebabkan konsep pembelajaran 

yang di berikan berkesinambungan dan menyatu antar mata 

pelajaran .pembelajaran tematik tema yang dipilih berkenan 

dengan alam dan kehidupan manusia untuk kelas 1, 2, 3, keduanya 

merupakan memberi makna yang subtansial terhadap mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan, Bahasa 

Indonesia, Matematika , Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan 

Jasmani, Olah raga dan Kesehatan di sisnilah kompetensi dasar 

dari pengetahuan alam dan pengetahuan sosial yang di 

organisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting 

sebagai pengikat dan pengembang kompetensi dasar. 

Pengintegrasian mata pelajaran sebagai satu kesatuan ilmu 

pengetahuan yang holistikyang di lakukan dalam upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan 

sempurna merupalan citra diri sosok  manusia ulul albab yang 

mampu menyeimbangkan kemampuan dzikir, fikir dan amal shaleh 

hal itu sebagaimana terungkap dalam QS. Al Imron ayat 190-191 

yang artinya sebagai berikut: 

Artinya : Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda 

tanda bagi orang yang berakal (QS.Al Imron :190) yaitu) 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau  



 

 

duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka 

memikirkantentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami 

dari siksa neraka. (QS. Al Imron: 191). 

Penciptaan sosok manusia ulul albab memiliki kemampuan 

holistiksebagai sarana untuk mensyukuri karunia Allah sejalan 

dengan tujuanpendidikan nasional sebagaimana tertera dalam UU. 

No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan: bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Namun, 

sayangnya niatan mulia untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut 

terganjal dengan adanya fakta bahwa pembelajaran selama ini di 

SD/MI dilaksanakan secara terpisah (separated). Akibatnya 

pemahaman siswa juga kurang menyeluruh dalam memahami materi 

pembelajaran, apalagi selama ini mata pelajaran umum yang 

diajarkan juga belum terintegrasi dengan mata pelajaran agama 

Islamsehingga nilai-nilai keagamaan dalam pembelajaran tersebut 

tidak nampak. 

Di lembaga SDI Al M’arif 01 Singosari yang digunakan 

sebagaipenelitian juga, masih terpisah, yaitu untuk mata pelajaran 

umum,pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran tematik 



 

 

(KTSP, 2006),sedangkan untuk mata pelajaran agama menggunakan 

pembelajaran matapelajaran agama. Dengan demikian di SDI Al 

Ma’arif 01 antara mata pelajaran umum dan agama belumbisa 

terintegrasi. Apalagi hal itu juga diperkuat oleh kualitas guru dalam 

memberikan motivasi mempelajari mata pelajaran umum dan agama 

Islam meskipun terpisah, tapi dalam hal pembelajaran tematik sangat 

relevan, sebagaimana hasil survey awal yang peneliti lakukan pada 

siswa kelas III di SDI Al Ma’arif 01 Singosari,terlihat bahwa proses 

pembelajaran berjalan secara konprehensip dan ada proses 

pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, inspiratif, dan 

menyenangkan para peserta didik sebagaimana yang diamanatkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 

tentang standar nasional pendidikan. Walaupun penyajian materi 

pembelajaran di SDI Al Ma’arif 01 Singosari yang tidak terintegrasi 

antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama Islam 

menjadikan siswa dapat menangkap secara utuh makna/kandungan 

nilai-nilai intelektualitas maupun moralitas. Hasilnya, tujuan dari 

pembelajaran yang mencapai pada kemampuan kognitif, afektif 

danpsikomotorik berjalan sangat optimal. Di SDI Al Ma’arif 01 

Singosari setiap pembelajaran dituntut memberikan kemampuan 

(kompetensi) holistik bagi siswa. Sebab kemampuan holistik sebagai 

akumulasi hasil pembelajaran siswa yang diperoleh dari peristiwa 

belajar mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara aspek-

aspek, konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan 



 

 

komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa. 

Proses belajar tidak hanya sekadar menghafal konsep-konsep atau 

fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan 

konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga 

konsep yang dipelajari akan bisa dipahami secara baik dan tidak 

mudah dilupakan. Selanjutnya guru SDI Al Ma’arif 01 Singosari 

selalu menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan. 

Dalam menyajikan pembelajaran tematik diperlukan metode 

pembelajaran yang sesuai denga karakteristik materi. Beberapa 

bahan/materi lebih cocokmenggunakan metode tertentu, Sehingga 

dengan demikian metode yang digunakan di SDI Al Ma’arif 01 

Singosari disesuaikan dengan materinya. Dengan 

mempertimbangkan bahwa pembelajaran tematik menghimpun 

secara integratif berbagai macam materi mata pelajaran, maka 

pemilihan metode pun seharusnya beragam sesuai bahan yang 

diintegrasikan. Dalam menyajikan pembelajaran tematik diperlukan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi. 

Beberapa bahan/materi lebih cocok menggunakan metode tertentu, 

Sehingga dengan demikian metode harus disesuaikan dengan 

materinya. Pembelajaran tematik sangat ditekankan karena memiliki 

keunggulan,adapun keunggulan antara lain; 1) pengalaman dan 

kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan anak usia MI/SD. 2) kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam 



 

 

pelaksanaan-pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat 

kebutuhan siswa, 3) kegiatan belajar lebih bermakna dan lebih 

berkesan bagi siawa, 4) membantu mengembangkan ketrampilan 

berfikir siswa, 5) kegiatan belajar disajikan secara pragmatis yang 

disesuaikan dengan pengalaman siswa dalam lingkungannya, dan 6) 

dapat mengembangkan ketrampilan sosial siswa, seperti kerja sama, 

toleransi, berkomunikasi dan tanggap gagasan orang lain. 

Agar pembelajaran tematik dapat diimplementasikan, maka 

diperlukan setrategi yang dapat mendukung proses pembelajaran 

tersebut,oleh kerena itu guru kelas awal atau guru kelas III memiliki peran 

penting  dalam kesuksesan pembelajaran dengan konsep penelitian 

ini.Penelitian ini dilaksanakan di SDI Al Ma’Arif 01 Singosari , dimana 

disekolah tersebut telah mengimplementasikan sekolah yang 

dikembangkan dengan mencerminkan Syari’at Islam berdasarkan warna 

dan corak yang beritiba’ pada Rosulullah SAW, dengan harapan akan 

menghasilkan generasi yang siap menjadi kholifatullah fil ard yang 

berwawasan IMTAQ dan IPTEQ. Disamping itu SDI Al Ma’arif 01 

Singosari mengembangkan sistem pendidikan komprehensif yang meliputi 

(IQ), Emosional (EQ), dan spiritual(SQ), sedangkan kurukulum yang 

digunakan adalah KTSP Terpadu dengan. Melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara PAKEMI ( Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif  

Menyenangkan dan Islami ). Hal ini diwujudkan dengan adannya berbagai 

kegiatan yang merupakan keunggulan di SDI Al Ma’arif 01 Singosari 

yaitu tadarus Al qura’an sebelaum jam pelajaran, pembiasaan sholat 



 

 

dhuhah dan sholat dzuhur secara berjamaah, serta ekstrakurikuler yakni; 

samroh/hadroh, muhadloroh setiap hari ahad malan senin, Drum Band, 

Pagar Nusa dan Kepramukaan, bakat MTQ.Selain keunggulan-keunggulan 

atau karakteristik pendidikan di SDI Al Ma’arif 01 Singosari , ada yang 

membuat peneliti lebih tertarik untuk mengadakan penelitian di SDI Al 

Ma’arif 01 Singosari tersebut dikarenakan lembaga tersebut telah 

mengimplementasikan pembelajaran tematik, dimana di sekolah peneliti 

sendiri belum mengimplementasikan pembelajaran tematik, sehingga 

dalam penelitian ini diharapkan nantinya ada kontribusi buat sekolah-

sekolah yang belum menerapkan Pembelajaran tematik. 

Berdasarkan semua uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan 

sebuah penelitian dengan judul proposal tesis ini dengan “Implementasi 

Pembelajaran Tematik kelas III di SDI Al Ma’arif 01 Singosari  “ 

Penelitian diatas berhubungan erat dengan siswa-siswi kelas tiga, yang 

mana pendidikan anak kelas tiga dapat dikatakan sebagai usia kelas awal 

yang merupakan suatu proses pembinaan tumbuh kembang yang ditujukan 

kepada anak sejak enamtujuh tahun sampai dengan usia sembilan 

tahun.Pendidikan tersebut dilakukan secara menyeluruh yang mencakup 

aspek fisik dan nonfisik dan dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan yang dapat membantu tumbuh dan kembangnya. Adapun 

perkembangannya yang dimaksud yaitu jasmani, rohani, motorik, akal 

fikir, emosional, dan sosial yang tepat danbenar agar siswa memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Peneliti sudah paham 

betul bahwa setiap siswa memiliki struktur kognitif yang berbeda-beda. 



 

 

Struktur tersebut biasa dikenal sebagai skemata yaitu sistem konsep yang 

ada dalam pikiran siswa dan sebagai hasil pemahaman objek yang ada 

dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut berlangsung 

melalui proses asimilasi (menghubungkan objek dengan konsep yang 

sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses memanfaatkan konsep-

konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek ) Sesuai dengan teori 

Piaget yang menyatakan bahwa, setiap anak memiliki cara tersendiri 

dalam menginterprestasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (teori 

perkembangan kognitif). Setiap anak memiliki struktur kognitif yang 

disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil 

pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman 

tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi 

(menghubungkan objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan 

akomodasi (proses memanfaatkan konsepkonsep dalam pikiran untuk 

menafsirkan objek). Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus 

akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi 

seimbang. 

Dengan cara seperti itu secara bertahap anak atau siswa dapat 

membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar anak atau siswa sangat 

dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. 

Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses 

belajar terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya. 

Piaget menyatakan anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi 



 

 

konkret. Pada rentang usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku 

belajar sebagai berikut: (1) Mulai memandang dunia secara objektif, 

bergeserdari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan 

memandang unsurunsur secara serentak, (2) Mulai berpikir secara 

operasional, (3) Mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan bendabenda, (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. Penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah sesuai dengan aliran konstruktivisme, yang 

mana penelitian ini dilakukan karena melihat pengalaman langsung siswa 

(direct experiences) sebagai kunci dalam pembelajaran. Aliran 

konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi 

atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui 

interaksi dengan obyek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. 

Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada 

anak, tetapi harus diinterprestasikan sendiri oleh masing-masing siswa. 

Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang 

berkembang terus menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa 

ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. 

Penelitian ini benar-benar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

dapat menjadikan sekolah lebih maju dan dapat mengimplementasikan 

pembelajaran tematik yang dipadukan antara mata pelajaran umum dan 

agama dengan yang diamanatkan oleh PERMENDIKNAS No. 22 tahun 



 

 

2006 tentang standar Isi, maka peneliti hendak mencari tahu seperti apa 

pembelajaran tematik dengan mata pelajaran, hendak mencari tahu seperti 

apa pembelajaran tematik dengan mata pelajaran umum dan agama yang 

telah di implementasikan di SDI Al Ma’arif 01 Singosari mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, kemudian bentuk strategi apa 

saja yang digunakan dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi focus 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanan  pembelajaran tematik di SDI Al Ma’arif 01 

Singosari? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik yang di 

implementasikan? 

3. Bagaimana penilaian pembelajaran tematik di SDI Al Ma’arif 01 

Singosari ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah; 

1. Mendiskripsikan  perencanaan pembelajaran tematik di SDI Al Ma’arif 

01 Singosari. 

2. Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran tematik yang di 

implementasikan di SDI Al Ma’arif 01 Singosari. 

3. Mendeskripsikan penilaian pembelajaran tematik di SDI Al Ma’arif 01 

Singosari 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Secara teoritis, dalam temuan penelitian ini  akan dapat menambah 

khazanah keilmuan dalam pembelajaran. Selanjutnya diharapkan dapat 

di jadikan sebagaid. bahan informasi untuk pembelajaran tematik di 

sekolah dasar, menengah, dan bahkan perguruan tinggi, adapun hasil 

penelitian secara teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses pembelajaran tematik. 

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan 

dalam menelaah lebih mendalam tentang bagaimana pembelajaran 

tematik yang ideal sehingga pembelajaran dapat berkualitas proses 

maupun kualitas hasil. 

3. Secara praktis merupakan manfaat dari hasil penelitian ini adalah bagi 

siswa, guru, dan SDI Al Ma’arif 01 Singosari. 

a.  Bagi siswa, pemanfaatan model pembelajaran yang ada pada setiap 

siswa akan menjadikan merasa dihargai, percaya diri, bangga dengan 

keunikannya sehingga terciptanya suasana pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotovasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan 

minat siswa sebagaimana yang diamanatkan dalam standar nasional 

pendidikan. 



 

 

b. Bagi guru, khususnya guru siswa kelas III SDI Al Ma’arif 01 

Singosari. Artinya hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

rujukan dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih 

berkualitas. 

c. Bagi madrasah Ibtidaiyah (MI), pembelajaran tematik serta 

pemanfaatan proses pembelajaran siswa dalam akan meningkatkan 

mutu SDI Al Ma’arif 01 Singosari, baik dari segi mutu proses 

maupun dari segi mutu hasil Sedangkan ditinjau dari kemanfaatan 

secara individual maupun institusional, penelitian ini mempunyai 

manfaat: 

4.  Bagi Peneliti 

a. Memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang 

implementasi pembelajaran tematik di lembaga pendidikan Islam 

b. Sumbangsih peneliti di bidang keilmuan pembelajaran tematik dalam 

rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar di Indonesia. 

E. Definisi Oprasional  

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara operasional guna 

menyatakan pemahaman peneliti dan pembaca. 

1. Implementasi 

  Implementasi kurikulum menurut Nurdin Usman merupakan proses 

untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru 

dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 

perubahan.Dalam konteks implementasi kurikulum pendekatan-

pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan pada 



 

 

proses. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas 

yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program atau harapan-

harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar 

dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan 

itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. 

2. Pembelajaran Tematik 

       Pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu 

yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi, pelajaran atau 

bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga 

terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan nilai yang 

memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan 

secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, 

hasil belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran, atau bahkan beberapa 

mata pelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa diharapkan dapat 

belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Sebab, dalam 

pembelajaran tematik, belajar tidak semata-mata mendorong siswa untuk 

mengetahui (learning to know), tetapi belajar juga untuk melakukan 

(learning to do), untuk menjadi (learning to be), dan untuk hidup bersama 

(learning to live together). Pembelajaran tematik lebih menekankan pada 

penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). 

Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar 

yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. 



 

 

Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual 

menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antar 

mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, sehingga peserta 

didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data analisis yang telah di kemukan pada bab 

sebelumnya yaitu mengenai implementasi pembelajaran tematik di 

SDI Al Ma’Arif 01 Singosari kab Malang penulis dapat 

menyimpulkan bahwa implementasi Pembelajaran Tematik di SDI 

Al Ma’Arif 01 Singosari Kecamatan Singosari  Kabupaten Malang  

Tahun Pelajaran 2021/ 2022 sudah berjalan dengan baik, sudah 

sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, dan bersifat 

ilmiah artinya Implementasi Pembelajaran Tematik di SDI  Al 

Ma’Arif 01 Singosari sudah sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran Tematik Integratif dengan pendekatan scientific. 

Hanya saja antara perencanaan pembelajaran (RPP) dengan 

pelaksanaan pembelajaran tematik kurang sesuai, seperti ada 

beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai dan waktu yang 

kurang tepat dengan apa yang direncanakan. Selain itu guru juga 

belum bisa membuat siswa untuk aktif bertanya. Tahap-tahap 

dalam Implementasi pembelajaran Tematik di SDI Al Ma’Arif 01 

Singosari yaitu : 

1.Perencanaan, yang meliputi : Mengikut sertakan guru dalam 

pelatihan pengembangan media pembelajaran,menyedikan materi 

pembelajaran ,mempersiapkan materi pembelajaran 



,mempersiapkan metode pembelajaran ,mengecek kelayakan media 

pembelajaran . 

2. Pelaksanaan, yang meliputi : kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan dimana guru selalu 

menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingatkan siswa 

mengenai pembelajaran sebelumnya, dan memberikan motivasi 

kepada siswa melalui tepuk-tepuk dan fun story. Kegiatan inti yang 

sudah sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik integratif 

dan sudah sesuai dengan pembelajaran tematik integratif yang 

menggunakan pendekatan scientific. Penutup yang meliputi 

merefleksi pembelajaran dan berdoa. 

3.Penilaian, yang meliputi : Pada tahap penilaian, sudah 

menggunakan model penilaian tematik. Penilaian hasil belajar yang 

dilaksanakan oleh semua guru adalah bentuk tes tertulis  dan non 

tes yang masih dilaksanakan secara terpisah, sesuai dengan mata 

pelajaran, tidak digabungkan dengan mata pelajaran lain yang 

berada dalam satu tema. Pada penilaian proses yang dilaksanakan 

hanya penilaian sikap, dan hanya guru kelas III yang 

melaksanakannya. 

B.SARAN 

Setelah melakukan analisis dan telah menghasilkan kesimpulan, 

maka pada bagian akhir skripsi ini penulis akan mencoba untuk 

memberikan saransaran kepada guru yaitu : 



 1. Mengadakan evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dengan 

pelaksanaan pembelajaran tematik.  

2. Guru  dapat meningkatkan kemampuan dalam memancing rasa 

ingin tahu siswa sehingga siswa aktif bertanya 
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