
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajarn Online  

2.1.1 Definisi Pembelajaran Online 

Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh 

dari perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) 

yang diperkenalkan oleh Universitas Illionis melalui sistem 

pembelajaran berbasis komputer (Hardiayanto). Online learning 

merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar 

lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang 

disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan 

dimana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Materi 

pembelajaran yang dipelajari lebih bervariasi, tidak hanya dalam 

bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti visual, audio, 

dan gerak. ( Cepi Riyana, 2018 : 15) 

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada 

proses pembelajaran yang semakin efektif. Perkembangan 

teknologi informasi ini secara nyata nampak pada pembelajaran 

berbasis jaringan komputer (computer-based technology). Secara 

nyata penggunaan jaringan online technology ini dengan telah 

digunakannya internet sebagai sarana komunikasi interkatif. 

Dalam konteks makro penggunaan jaringan ini memiliki dampak 

yang sangat luas terhadap produktifitas kerja manusia, karena 

telah memudahkan manusia mengerjakan sesuatu. Aplikasi 



 

 

teknologi online ini dapat dilihat dalam dunia perbankan, 

misalnya transfer uang tidak lagi menggunakan isian application 

form dimana nasabah datang ke bank tetapi ia cukup datang ke 

anjungan tunai mandiri (ATM) dan masih banyak lagi aplikasi 

jaringan teknologi online secara makro ini. ( Punaji  Setyosari, 

2018 : 2) 

Sebagian besar kampus perguruan tinggi nasional juga 

telah mengandalkan berbagai bentuk pembelajaran elektronik, 

baik untuk membelajarkan para mahasiswanya maupun untuk 

kepentingan komunikasi antara sesama dosen. Kemajuan yang 

demikian ini sangat ditentukan oleh sikap positif masyarakat 

padaumumnya, pimpinan perusahaan, peserta didik, dan tenaga 

kependidikan pada khususnya terhadap teknologi komputer dan 

internet. Sikap positif masyarakat yang telah berkembang 

terhadap teknologi komputer dan internet antara lain tampak dari 

semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyedia jasa internet. ( 

Suryati, 2015 : 60). 

A.W Bates dan K Wulf (Wijaya, dkk. 2016) menjelaskan 

bahwa manfaat dari pembelajaran onlline sebagai berikut : 

2.1.1.1 Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara pengajar 

dan pelajar 

2.1.1.2 memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana 

dan kapan saja (time and place flexibility) 



 

 

2.1.1.3 Mempermudah peserta didik dalam cakupan yang luas 

(Potensial to reach a global audience) 

  Selain manfaat yang diutarakan di atas, pembelajaran onlline 

juga dapat melatih, membentuk dan meningkatkan kemandirian 

belajar mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut 

Chaerumn dalam pendidikan sistem belajar mandiri pelajar 

diberikan kemandirian baik individu maupun kelompok dalam 

menentukan : 

2.1.1.1 Tujuan belajar (apa yang harus dicapai) 

2.1.1.2 Apa saja yang harus dipelajari dan dari mana sumbernya 

(materi dan sumber belajar) 

2.1.1.3 Bagaimana mencapainya (strategi belajar) 

2.1.1.4 Kapan serta bagaimana keberhasilan belajarnya diukur. 

Haryono (2016) menjelaskan bahwa pembelajaran onlline 

mempunyai beberapa kelemahan yaitu : 

2.1.1.1 Kurangnya interaksi antar guru dan siswa atau bahkan antar 

siswa itu sendiri. Kurangnya interkasi ini bisa 

memperlambat terbentuknya valuies dalam proses belajar 

dan mengajar. 

2.1.1.2 Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek 

sosial dan sebaliknya mendorong utmbuhnya aspek 

bisnis/komersial 

2.1.1.3 Proses belajar dan megajarkannya cendderung ke arah 

pelatihan daripada pendidikan. 



 

 

2.1.1.4 Perubahan peran guru dari yang semula menguasai teknik 

pembelajaran konvensional, kini dituntut mengtahui teknik 

pembelajaran yang menggunakan ICT 

2.1.1.5 Siswa yang tidak mempunya motivasi belajar tinggi 

cenderung gagal  

2.1.1.6 Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ( mungkin hal 

ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon 

ataupun komputer) 

2.1.1.7 Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki 

keterampilan soal-soal internet 

2.1.1.8 Kurangnya penguasaan bahasa komputer 

2.1.2 Pembelajaran Learning 

Pembelajaran jarak jauh membutuhkan sebuah media yang 

dapat mendistribusikan ilmu pengetahuan dan sebagai wadah proses 

kegiatan belajar mengajar. wadah media yang digunakan dalam 

pembelajaran jarak jauh sekarang ini menggunakan jaringan internet 

dan sebuah website sebagai wadah berupa online learning. Online 

learning dapat diartikan sebagi suatu jaringan komputer yang saling 

terkoneksi dengan jaringan komputer lainya keseluruh penjuru dunia 

(kaito;1998). 

Hal senada juga di tuturkan oleh Munir dalam bukunya 

pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dan komunikasi 

(2009;96) Pembelajaran jarak jauh online menerapkan sistem 



 

 

pembelajaran daring (online learning) yang berbasis web. Model 

pembelajaran jarak jauh online diawali dengan perencanaan yang 

baik, kemudian cara materi pembelajaran disampaikan (delivery 

content) kepada pembelajar yang mengacu pada perancangan 

tersebut. Sistem pembelajaran dengan online learning juga berbeda 

dengan sistem pembelajaran dengan cara konvensional, 

Pembelajaran dengan berbasis online menuntut sarana insfrastruktur 

yang memadai dan teknologi yang mendukung seperti komputer, 

satelit, televisi, dan jaringan internet.  

Menurut Kenji Kaito (1998) ada 3 fungsi atau potensi online 

learning yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 

sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat 

pendidikan atau pembelajaran (Munir,2009;97).Menurut pendapat 

(Hartley,2001) e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar 

yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan 

menggunakan media internet, internet atau media jaringan komputer 

lain (http://www.m-edukasi.web.id/2012/11/pengertian-e-

learning.html).Senada dengan Hartley, Munir (2009;176) e-learning 

adalah suatu sistem yang menggunakan suatu komputer khususnya 

internet sebagai media pembelajaranya. 

E-learning tentunya memiliki, karakteristik dalam 

penggembangannya sebagai identitas e-learning sebagai sebuah 

pembelajaran berbasis elektronik Learning. Menurut Munir 

(2009;170) karakteristik e-learning antara lain : 



 

 

2.1.2.1 Memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga dapat 

memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan 

mudah dan cepat, baik antara pengajar dengan pembelajar 

atau pembelajar dengan pembelajar.  

2.1.2.2 Memanfaatkan  media komputer, seperti jaringan komputer 

(computer network atau digital media).  

2.1.2.3 Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara 

mandiri (self materrials).  

2.1.2.4 Materi pembelajaran dapat disimpan didalam komputer, 

sehingga dapat diakses oleh pengajar dan pembelajar, atau 

siapa pun tidak terbatas waktu dan tempat kapan saja dan 

dimana saja sesuai dengan keperluanya. 

2.1.2.5 Memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan 

juga untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, atau 

adminstrasi pendidikan, serta untuk memperoleh informasi 

yang banyak dari berbagai sumber informasi. 

Menurut Haughey (Rusman,2011) tentang pengembangan 

elearning menurutnya ada tiga kemungkinan dalam pengembangan 

sistem pembelajaran berbasis internet : 

2.1.2.1 Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan 

pendidikan, yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya 

terpisah dan tidak diperlukan adanya kegiatan tatap muka. 

Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, 



 

 

dan kegiatan pembelajaran sepenuhnya disampaikan melalui 

internet.  

2.1.2.2 Web centric course adalah  penggunaan internet yang 

memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka 

(konvensional). Sebagian materi disampaikan melalui internet, 

dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling 

melengkapi. Dalam model ini dosen bisa memberikan petunjuk 

kepada mahasiswa untuk mempelajari materi perkuliahan 

melalui web yang telah dibuatnya. Mahasiswa juga diberikan 

arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. 

Dalam tatap muka, mahasiswa dan dosen lebih banyak 

berdiskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui 

internet tersebut.  

2.1.2.3 Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk 

menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di 

kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan 

komunikasi antara mahasiswa dengan dosen, sesama mahasiswa, 

anggota kelompok, atau mahasiswa dengan narasumber lain.  

Terdapat beberapa hal penting sebagai persyaratan kegiatan 

pembelajaran onlline yaitu : 

2.1.2.1 kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan 

(internet) 

2.1.2.2 tersedanya dukungan layanan tutor (konsultasi) yang dapat 

membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. 



 

 

2.1.2.3 tersedianya lembaga yang menyelenggarakan/mengelola 

kegiatan e-learning 

2.1.2.4 tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan 

oleh siswa (mahasiswa) 

2.1.2.5 sikap positif dari mahasiswa dan dosen terhadap teknologi 

komputer dan internet 

2.1.2.6 rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari/diketahui 

oleh mahasiswa 

2.1.2.7 sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar 

mahasiswa 

2.1.2.8 mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga 

penyelenggara/pengelola (Nur hadi, 2016). 

Selain beberapa bentuk perkuliahan online diatas juga ada 

beberapa cara yang juga dapat digunakan sebagai cara melaksanakan 

perkuliahan online seperti memanfaatkan media sosial diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Whats app 

WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan telepon pintar lintas 

platform atau perangkat lunak yang dapat digunakan di beberapa sistem  

operasi berbeda, sehingga memungkinkan untuk bertukar pesan lebih 

murah dengan paket data internet dibanding menggunakan sistem tarif 

dari pulsa short message service atau pesan singkat telepon selular 

biasa. WhatsApp Messenger memungkinkan penggunanya melakukan 

percakapan telepon maupun teks secara interaktif hingga berbagi file 



 

 

data teks, foto maupun video. Sosial media jenis WhatsApp 

menggunakan paket data internet yang sama digunakan untuk surat 

elektronik dan berselancar di dunia maya. Aplikasi pesan WhatsApp 

tersedia untuk telepon pintar iPhone, BlackBerry, Windows Phone, 

Android, dan Nokia. 

Cara menggunakan perangkat ini yaitu cukup pasang WhatsApp 

dan verifikasikan nomor telepon pada perangkat baru tersebut untuk 

terus menggunakan WhatsApp. Perlu diperhatikan bahwa WhatsApp 

hanya dapat diaktifkan dengan satu nomor telepon pada satu perangkat 

dalam satu waktu. Dan saat ini tidak ada opsi untuk mengirim riwayat 

chatting pengguna  antar platform. Akan tetapi WhatsApp  

menyediakan opsi untuk mengirim riwayat chatting pengguna yang 

dilampirkan ke dalam email. WhatsApp sangat memanjakan 

penggunanya dengan meluncurkan aplikasi WhatsApp  Web pada 22 

Januari 2015. Aplikasi ini memfasilitasi WhatsApp untuk pengguna 

berbasis komputer atau personal computer. Layaknya WhatsApp 

berbasis telepon selular, fitur ini membutuhkan koneksi internet sebagai 

jalur penyampaikan informasi. 

Kelebihan aplikasi whats app yaitu  

1) Tidak hanya teks : WhatsApp memiliki fitur untuk mengirim 

gambar, video, suara, dan lokasi GPS via hardware GPS atau 

Gmaps. Media  tersebut langsung dapat ditampilkan dan bukan 

berupa link.  



 

 

2) Terintegrasi ke dalam sistem : WhatsApp layaknya sms, tidak perlu 

membuka aplikasi untuk menerima sebuah pesan. Notifikasi pesan 

masuk ketika telepon selular sedang tidak aktif atau off akan tetap 

disampaikan jika telepon selular sudah aktif atau on.  

3) Status Pesan :  Jam merah untuk proses loading di telepon selular 

kita.  Tanda centang jika pesan terkirim ke jaringan.  Tanda centang 

ganda jika pesan sudah terkirim ke teman chat. Silang merah jika 

pesan gagal. 

4) Broadcats dan Group chat : Broadcast untuk kirim pesan ke banyak 

pengguna. Grup chat untuk mengirim pesan ke anggota sesama 

komunitas.  

5) Hemat Bandwidth : Karena terintegrasi dengan sistem maka tidak 

perlu login atau masuk dan loading contact/avatar, sehingga 

transaksi data makin irit. Aplikasi dapat dimatikan dan hanya aktif 

jika ada pesan masuk, sehingga bisa menghemat tenaga baterai 

telepon selular. 

Adapun kekurangan aplikasi whats app yaitu diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Penggunaan aplikasi whats app hanya mengharuskan menguunakan 

1 nomor handphone. 

2) Dalam melakukan panggilan video aplikasi whats app hanya mampu 

menjangkau maksimal 8 orang saja dalam 1 panggilan. 

3) Dalam aplikasi whats app pengiriman video hanya bisa yang 

berdurasi pendek. 



 

 

Kualitas gambar yang dikirim melalui aplikasi whats app kurang 

bagus (Miladiyah, 2017 : 32). 

b. Youtube. 

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) 

yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan 

berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 

oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen 

dan Jawed Karim. Umumnya video-video di YouTube adalah video klip 

film, TV, serta video buatan para  penggunanya sendiri. (Tjanatjantia. 

Widika, 2013) Salah satu layanan dari Google ini, memfasilitasi 

penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna 

yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan YouTube 

adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau 

bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif. 

Cara menggunakan aplikasi youtube sangat mudah yaitu 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Buat akun gmail jika belum mempunyai akun gmail. 

2) Download aplikasi youtube atau buka situs youtube di 

www.youtube.com. 

3) Login ke youtube. 

4) Setelah login maka youtube sudah dapat digunakan. 

Adapun kelebihan aplikasi youtube yaitu diantaranya sebagai 

berikut : 

http://www.youtube.com/


 

 

1) Tidak ada batasan durasi untuk mengunggah video. Hal ini yang 

membedakan YouTube dengan beberapa aplikasi lain yang 

mempunyai batasan durasi minimal waktu semisal instagram, 

snapchat, dan sebagainya. 

2) sistem pengamanan yang akurat, dimana YouTube membatasi 

pengamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung 

SARA, illegal, dan akan memberikan pertanyaan konfirmasi 

sebelum menggungah video.  

3) Berbayar. Menurut Theoldman dalam Faiqah, Nadjib, & Amir 

(2016:261) YouTube memberikan penawaran bagi siapapun yang 

mengunggah videonya dan mendapatkan minimal 1000 viewers 

penonton maka akan diberikan honorarium.  

4) Sistem offline; YouTube memiliki fitur baru bagi para pengguna 

untuk menonton video secara sistem offline. Sistem ini memudahkan 

para pengguna untuk menonton video pada saat offline tapi 

sebelumnya video tersebut harus di download terlebih dahulu.  

5) Tersedia editor sederhana. Pada menu awal menguggah video, 

pengguna akan ditawarkan untuk mengedit videonya terlebih dahulu. 

Menu yang ditawarkan adalah memotong video, memilah warna, 

atau menambahkan efek perpindahan video (Yolanda, 2018 : 5) 

Adapun kelebihan aplikasi youtube yaitu diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Jika ingin mendapatkan subscribe maka pengguna dituntut untuk 

memiliki konten yang keren. 



 

 

2) Penggunaan youtube dapat menghabiskan waktu yang cukup lama. 

3) Target untuk memoneytaze akun cukup tinggi. 

c. Google meet 

Google Meet merupakan fitur premium dari aplikasi web 

conferencing milik Google. Layanan ini dapat diakses melalui website, 

Android maupun iOS. Di Google Meets ini tidak hanya bisa melihat 

dokumen belajar tetapi juga presentasi hingga merekam. Sebelum 

menggunakan layanan ini, pengguna terlebih dulu harus memiliki akun 

G-Suite. 

Cara menggunakan aplikasi Google meet diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Buka Gmail. Buka Google Mail anda kemudian Login menggunakan 

akun Google anda. 

2) Kemudian klik Berikutnya. 

3) Buka google mett. 

4) Klik pada tulisan Join or start a meeting. 

5) Secara otomatis akan mengunsuh aplikasi zoom meeting. Klik Save 

File. Setelah aplikasi di download maka klik pada aplikasi yang di 

download untuk menjalankannya. 

6) Ijinkan Browser mengakses microphone & webcam laptop anda 

dengan klik Allow pada notifikasi yang tampil.  

7) Klik Join now untuk memulai online meeting. 



 

 

8) Klik Copy joining info untuk meng-copy URL online meeting ini.  

Apabila audience bergabung (Team eLearning UIN Malang, 2020 : 

1) 

Kelebihan menggunakan aplikasi Google meet yaitu sebagai 

berikut : 

1) User interface yang menarik. 

2) Memberikan kemudahan bagi para pekerja. 

3) Dapat mengundang peserta rapat yang cukup banyak 

4) Terintegrasi dengan Google Calendar. 

5) Dapat diakses di semua platform. 

6) Terdapat fitur teks langsung. 

7) Kelebihan menggunakan aplikasi Google meet yaitu sebagai berikut 

: 

Kekurangan menggunakan aplikasi Google meet yaitu 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Pilihan paket berbayar. 

2) Tidak dapat mengubah layar background. 

d. Zoom 

Zoom adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan 

panggilan video dalam jumlah peserta yang cukup banyak. Zoom 

biasanya digunakan dalam kegiatan seminar, rapat, dan kegiatan lain 

yang menghadirkan peserta yang cukup banyak. 

Cara menggunakan aplikasi ini yaitu cukup mendowload 

aplikasi zoom kemudian login, login dapat menggunakan akun 



 

 

facebook maupun menggunakan alamat gmail pengguna. Selain itu jika 

ingin mengikuti rapat tanpa login cukup masukkan alamat rapat dan 

pasword rapat yang dibagikan. 

Kelebihan menggunakan aplikasi zoom yaitu sebagai berikut 

: 

1) Mudah digunakan. 

2) Dapat dihadiri oleh banyak peserta rapat. 

3) Fitur fitur didalam aplikasi mudah dimengerti. 

Kekurangan menggunakan aplikasi zoom yaitu sebagai 

berikut : 

1) Kecenderungan pencurian pemetaan wajah pengguna  

2) ZoomBombing Host maupun pihak ketiga bisa memantau kegiatan 

pengguna saat konferensi video. 

3)  Pencurian data melalui LinkediN Aplikasi Zoom dituduh 

mencocokkan dengan profil LinkedIn para pengguna.  

4) Sistem Pencurian Username dan Password  Zoom melalui fitur chat 

saat live Zoom dilakukan memungkinkan partisipan untuk 

mendapatkan file TXT dengan transkrip pesan obrolan dalam 

pertemuan. 

5) Perangkat Mac OS mendeteksi sebagai Malware Instalasi Zoom 

dengan sistem operasi Mac OS terjadi ketidaksesuain, yakni aplikasi 

Zoom dianggap sebagai malware pada sistem operasi Mac.  

Pusat kendali oleh Host Fitur Long the Bane memiliki beberapa fitur 

diantaranya pelacakan perhatian peserta (Asfar, 2020 : 6). 

 



 

 

2.2 Pembelajaran Tematik 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu 

konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Dalam model ini, 

guru pun harus mampu membangun bagian keterpaduan melalui satu 

tema. Pembelajaran tematik sangat menuntut  kreatifitas  guru  dalam  

memilih  dan  mengembangkan  tema pembelajaran. Tema yang dipilih 

hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik, agar 

pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku (Nurul, 2015). 

Menurut Depdiknas(Trianto, 2011:147)yang dimaksud dengan 

“pembelajarantematikpada 

dasarnyaadalahmerupakanmodelpembelajaran 

terpadudenganmenggunakantemauntukmengaitkanbeberapamatapelajar

an sehinggadapatmemberikanpengalamanbelajaryang 

bermaknakepadasiswa”. Pembelajaran tematikadalah pembelajaranyang 

utuh dan menyeluruhsehingga dapatmengembangkan 

aspekpengetahuan,sikapserta keterampilanolehsiswa. Pembelajaran 

inimenggunakan tema-temayang dekatdengan kehidupansiswa, 

sehinggapembelajarandapatlebihbermakna dengansiswa 

mencarisendiridan menemukan apayangakan merekapelajari. 

Pembelajaan tematikadalah pembelajarantepaduyang 

menggunakan tema untukmengaitkanbeberapa mata pelajaransehingga 

dapat memberikan pengalamanbermakna kepada 



 

 

siswa.Temaadalahpokokpikiranataugagasan pokokyang 

menjadipokokpembicaraan(Poerwadarminta,1983).Selanjutnya, 

SutirjodanMamik (Suryosubroto,2009:133) berpendapatbahwa 

pembelajaran 

tematikadalahusahauntukmengintegrasikanpengetahuan,keterampilan,ni

lai atau sikap  pembelajaran, serta pemikiran yang  kreatif dengan 

menggunakan sebuahtema.  MenurutIndrawati(Trianto,2011:149) 

pembelajaranstematik merupakan  pembelajaran  yang   melintasi  

batas-batas  mata  pelajaran  untuk berfokus pada  permasalahan 

kehidupan yang komperhensif atau  dapat pula 

disebutdenganstudiluasyang 

menggabungkanberbagaibagiankurikulumke dalam 

hubunganyangbermakna. 

Berdasarkanpendapatdiatas,dapatdisimpulkanbahwa 

pembelajaran tematik  merupakan  strategi  pembelajaran 

yangditerapkkan  bagi  anak  sekolah 

dasar.Pembelajarantematikadalahpembelajaranyang dirancang 

berdasarkan tema-tema tertentu.Dalampembahasannya 

temaituditinjaudariberbagaimata pelajaran. Pembelajaran tematik 

menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum,  

menawarkan kesempatan yang  sangat banyak  pada siswa 

untukmemunculkan dinamika dalampendidikan.Sesuaidengantahapan 

perkembangananak,karakteristikcaraanakbelajar, konsepbelajar dan 



 

 

pembelajaranbermakna,maka kegiatanpembelajaranbagiankelas awalSD 

sebaiknyadilakukan dengan Pembelajaran tematik (Nurul, 2015). 

Menurut T. Raka Joni (1996) bahwa pembelajaran terpadu 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa 

secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, 

dan autentik. Secara sederhana apa yang dimaksudkan dengan 

pembelajaran tematik adalah kegiatan siswa bagaimana seorang siswa 

secara individual atau secara kelompok dapat menemukan keilmuan 

yang holistik. 

Pem belajaran  terpadu/tematik  menawarkan  model-model 

pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan 

penuh makna bagi siswa, baik aktivitas formal maupun informal, 

meliputi pembelajaran inquiry secara aktif sampai dengan penyerapan 

pengetahuan dan fakta secara pasif, dengan memberdayakan 

pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya mengerti dan 

memahami dunia kehidupannya (Kadir, 2014). 

Konsep demikian dielaborasi lebih lanjut oleh Hadi Subroto 

(2000: 9), dalam definisi yang lebih operasional, bahwa pembelajaran 

tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan 

atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep 

tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang dilakukan secara spontan 

atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan 

beragam pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran menjadi lebih 



 

 

bermakna. Maka pada umumnya pembelajaran tematik/terpadu adalah 

pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan 

antara beberapa isi mata pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata 

sehari-hari siswa sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

bagi siswa. 

2.2.2 Jenis-Jenis Pembelajaran Tematik 

 2.2.2.1 Pembelajaran Jaring Laba-Laba (Spider Webbed) 

Pembelajaran Jaring Laba-Laba (Spider Webbed) adalah beberapa 

mata pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema dan setiap mata 

pelajaran diajarkan seperti biasa menggunakan jadwal pelajaran. 

Penilaian dalam setiap mata pelajaran masih dilakukan seperti 

biasa sesuai dengan karakteristik dari setiap mata pelajaran. Satu 

tema dapat dilakukan selama 2 minggu tergantung dari materi 

yang dikaitkan. Contohnya untuk mata pelajaran BI, MAt, IPA, 

IPS dan SBK dengan tema Diri Sendiri . 

2.2.2.2 Pembelajaran Terpadu (Integrated) 

Pembelajaran Terpadu (Integrated) adalah beberapa mata 

pelajaran yang dikaitkan dalam satu tema tanpa ada batas satu 

pelajaran dengan pelajaran lainnya. Satu sub tema dilakukan 

setiap hari tanpa jadwal pelajaran hanya jam pelajaran yang 

ditekankan. Penilaian dilakukan secara keterpaduan untuk setiap 

mata pelajaran dan aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor. 

Contoh untuk mata pelajaran BI, MAT, IPA, IPS dan SBK 

dengan tema Diri Sendiri (Forgaty, 19991). 



 

 

2.2.3 Alasan dan Manfaat Penggunaan Pendekatakan Tematik 

Beberapa alasan mengapa pembelajaran tematik perlu 

dilaksanakan di SD karena: 

2.2.3.1berpikir masih holistik artinya pada umumnya siswa SD masih 

berpikir satu kesatuan dan belum bisa terkotak-kotak. 

Misalnya ketika mereka sedang bermain “kekereta-apian” 

mereka sibuk mencari penumpang, yang jadi penumpang 

bayar dengan “uang-uangan” , yang masinis sibuk 

menjalankan kereta api sambil mengeluarka bunyi 

“jes…jes…jes”, dst. Bila kita amati maka pelajaran Mat, 

IPA, IPS, BI, SBK semuanya menjadi satu kesatuan. 

2.2.3.2 masih senang bermain artinya siswa TK dan SD masih senang 

aktif bergerak untuk melancarkan psikomotor kasarnya. Kegiatan 

yangpaling mereka senangi adalah bermain karena bagi mereka 

bermain adalah ungkapan ekspresi, manipulatif,dan inovasi 

mereka. 

2.2.3.3 rasa ingin tahu yang besar artinya anak usia 4 – 12 tahun rasa 

ingin tahu sangat besar, terlihat dari perilaku mereka ketika 

mereka berusia balita selalu bertanya mengapa?” , ketika usia 

mereka di atas balita mulai dengan mengotak-atik mainan 

bahkan hingga rusak. 

2.2.3.4 berpikir operasional kongkrit artinya menurut Jean Piaget , 

siswa yang berusia 6 – 14 tahun termasuk tingkat berpikir 

operasional kongkrit. Mereka butuh media/alat peraga yang 



 

 

sebenarnya (real) untuk memahami sesuatu fakta/peristiwa. 

Mereka belum bisa berpikir abstrak seperti orang dewasa 

umumnya. 

Pembelajaran Tematik selalu berkaitan dengan tema.  

Kegunaan dalam pembelajaran tematik   antara lain: 

2.2.3.1 tema gunanya sebagai payung untuk mengkaitkan beberapa 

mata pelajaran  

2.2.3.2 tema harus menarik dan bermakna bagi siswa untuk belajar 

selanjutnya  

2.2.3.3 tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa (dari 

khusus ke umum) 

2.2.3.4 tema dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar 

(Dipdiknas, 2007) 

Contoh tema yang dapat digunakan di kelas seperti: Diri 

sendiri, keluarga, lingkungan, tempat umum, rumah, pekerjaan, 

hiburan, pakaian,makanan, transportasi, pariwisata, komunikasi, 

teknologi, kejadian sehari-hari, negara, pertanian, peristiwa, 

pendidikan, K3, tumbuhan, binatang, budi pekerti, pengalaman, 

kesehatan dan lain-lain. 

Pemilihan tema sebenarnya dibebaskan pada guru 

disesuaikan dengan kondisi siswa, sekolah dan lingkungan. Guru A 

dan Guru B mungkin akanberbeda ketika memilih tema untuk 

mengajarkan “membilang 1 sampai 5” , hal ini tidak menjadi masalah 

yang penting Kompetensi Dasar dari mata pelajaran itu tercapai. Pada 



 

 

akhirnya siswa akan mengerjakan soal dan pemecahan masalah yang 

umum ditemui di lingkungannya. 

2.2.4 Implementasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar 

Untuk Implementasi Pembelajaran tematik ada beberapa 

komponen yang perlu dibahas dahulu seperti metode, penilaian, 

media, langkah pembelajaran dan peran guru. Setelah itu akan dibahas 

langkah penyusunan Pembelajaran tematik serta contoh Matriks 

Tematik , Silabus dan RPP. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran Tematik 

bermacam-macam agar siswa tidak bosan seperti; bermain peran, 

karya wisata, tanya jawab, eksperimen, bernyanyi, papan buletin, 

pemberian tugas, pameran, pemecahan masalah, diskusi kelompok, 

pengamatan, latihan, dan lain sebagainya (Hilda, 2016). 

Penilaian tidak hanya ditekankan pada segi kognitif saja tetapi 

aspek lannya seperti psikomotor dan afektif pun diperhatikan dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Artinya proses dan produk 

keduanya diukur saat proses pembelajaran berlangsung dan dilakukan 

secara terus menerus. Mengukurpengetahuan jauh lebih mudah 

daripada mengukur keterampilan dan moral siswa karena perlu 

pengamatan yang terus menerus dari guru untuk melihat tingkat 

perkembangannya. Media: lingkungan sekolah, lingkungan kelas, alat 

peraga yang dibuat oleh  guru, majalah, internet, nara sumber (orang 

tua /guru /keluarga yang diundang) museum, dan lainnya (Hilda, 

2016). 



 

 

Langkah pembelajaran adalah tahapan saat guru mengajar 

dikelas menurut Depdiknas, 2004 dan Didi & Carey, 1976; ada 4 

tahap yaitu sebagai berikut. 

2.2.4.1 Tahap apersepsi (pembuka) yaitu:kegiatan yang dilakukan 

diawal pelajaran akan dimulai, misalnya dengan bernyaynyi 

yang berkaitan dengan tema untuk memancing perasaan 

senang siswa atau demontrasi suatu kegiatan yang membuat 

siswa penasaran dan ingin tahu lebih banyak, atau 

mengajukan pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir 

lebih lanjut, dll. Fungsi apersepsi untuk memotivasi siswa, 

mengetahui pengetahuan awal siswa, dan memancing rasa 

ingin tahu siswa. 

2.2.4.2 Tahap penyampaian informasi yatu:kegiatan yang biasa 

dilakukan oleh guru umumnya , memberikan informasi 

tentang apa yang akan dipelajari seputar topik atau tema. 

2.2.4.3 Tahap partisipasi siswa yaitu:siswa melakukan suatu kegiatan 

yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai suatu rangkaian tugas yang diberikan dalam rangka 

untuk mencari tahu atau mengeksplorasi tentang suatu 

topik/tema yang sedang dibahas bisa kelompok atau individu. 

Bentuk kegiatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara 

penyampaian nya tergantung dari materi dan mata pelajaran 

yang akan disampaikan dan yang paling penting tidak 

membosankan siswa, misalnya pengamatan di halaman 



 

 

sekolah, melakukan percobaan di kelas, permainan, bermain 

peran, majalah dinding. 

2.2.4.4 Tahap penutup (evaluasi dan tindak lanjut) yaitu:kegiatan 

akhir sari suatu rangkaian KBM di kelas yang sering 

terlupakan saat di kelas, gunanya untuk memberikan 

penguatan pada siswa tentang apa yang dibahas/dipelajari 

pada hari tsb, selain itu untuk mengetahui sejauh mana siswa 

sudah dapat menerimapelajaran, menindak lanjuti materi 

dengan memberi PR (bertujuan dan tidak membebani siswa) 

atau menugaskan pengamatan yang berkaitan dengan materi 

yang sudah dibahas. Cara penyampaian dapat dilakukan secar 

variatif agar siswa tidak bosan misalnya dengan bernyanyi, 

kuis, permainan, LKS dan lainnya. 

Peran guru sebagai fasilitator, mediator dan orang tua bagi 

siswa kelas 1-3 SD. Artinya guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengekplorasi sendiri dan guru membimbing tahap demi tahap 

untuk mencari jawabannya sendiri misalnya dengan menyediakan 

media atau pertanyaan yang bersifat membimbing (Hilda, 2016). 

2.3 Kajian Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu, penelitian 

yang  berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

2.3.1 Nur Khasanah, pada tahun 2014 dengan judul “Problematika 

Pembelajaran Tematik Kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah Khadijah 

Malang”. Hasil peneletiannya menyatakan bahwa problematika yang 



 

 

dihadapi saat penerapan pembelajaran tematik yaitu komptensi dasar 

yang tidak bisa dipadukan, semua mata pelajaran yang harus dipaksa 

untuk dipadukan, dan guru yang masih menyelenggarakan 

pembelajaran KTSP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu model pembelajarannya, pada pembelajaran ini 

dengan media internet sedangkan penelitian ini menggunakan 

pembelajaran tatap muka. 

2.3.2 Hanifah Lutfiatuz Zakiyah tahun 2015 dengan judul “Problematika 

Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran Tematik Integratif 

Tema Benda, Hewan dan Tanaman di Sekitarku Siswa Kelas 1 SD HJ, 

Isriati Baiturrahman 1 Seamarang”, hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa pembelajaran tematik integraf ini berjalan efektif, dan 

problematika yang dihadapi guru bahwa dalam pembelajaran tematik 

integraf ini dalam menyusun perangkat pembelajarannya kurang 

maksimal, pemahaman model yang masih belum maksimal, dan 

masalah potensial guru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan bahwa dalam penelitian ini membahas problem 

guru dalam pembelajaran tematik sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan membahas problem yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran tematik. 



 

 

 


