
 
 

BAB II   

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Hakikat Kurikulum 2013 

 

2.1.1. Pengertian Kurikulum 

 

Ditinjau dari asal katanya, kurikulum berasal dari bahsa Yunani yang mula-

mula digunakan dalam bidang olah raga, yaitu kata currere, yang berarti jarak tempuh 

lari. Kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah 

kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah, Suryosubroto (2004:32) . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar Sukmadinata (2007:5). Hilda Taba  dalam 

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (2011:4) mengemukakan jika 

kurikulum adalah sebuah perencanaan untuk pembelajaran oleh karena itu apa yang 

diketahui tentang proses pembelajaran dan perkembangan untuk individu yang 

mempunyai pukulan pada kondisi sebuah kurikulum. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti simpulkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran 

untuk mencapai  tujuan  pendidikan tertentu. Kurikulum sangat penting  bagi 



 

8 
 

beberapa pihak  yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Beberapa 

pihak yang dimaksud antara lain guru, kepala sekolah, masyarakat, dan penulis buku 

ajar. Kurikulum  yang didefinisikan  sebagai  program pendidikan yang direncanakan 

untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. 

 

2.1.2. Kerangka Dasar Kurikulum 2013 

 

Permendikbud No 67 Tahun 2013 (2013:4) mengemukakan bahwa kerangka 

dasar kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, landasan 

teoritis, dan landasan yuridis. 

a. Landasan Filosofis 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan shopia 

yang artinya kebijaksanaan atau hikmah, Sumarna (2006:37). Landasan filosofis 

dalam pengembangan kurikulum menetukan kualitas peserta didik yang akan dicapai 

kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum,proses pembelajaran, posisi peserta didik, 

penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan 

alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang 

memberikan 14 dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi 

manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan. Kurikulum 

2013 (2013:4) dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut: 

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa 

masa kini dan masa mendatang. Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman 

belajar yang memberikan kesempatan luas bagi siswa untuk menguasai 

kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan masa depan. 
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2. Siswa adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Siswa diberi kesempatan 

untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi seseorang yang memiliki 

kemampuan berpikir yang rasional dan kecermelangan akademik dengan 

memberikan makna terhadap apa yang siswa lihat, siswa dengar, siswa baca, 

dan siswa pelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan 

lensa budayanya. 

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecermelangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini 

menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah 

pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). d) Pendidikan untuk membangun 

kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan 

berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, 

kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan 

bangsa yang lebih baik (experimentalism and socialreconstructivism). 

           Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti simpulkan bahwa landasan 

filosofis adalah pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara ilmiah definisi  

landasan filosofis yaitu usaha berfikir radikal dan hasil yang diperoleh dari 

menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara 

sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Landasan 

filosofis mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, landasan filosofis 

merupakansumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga 

landasan filosofis disebut juga induk pengetahuan.  
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2.2. Landasan Teoritis 

Landasan teoritis adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan 

seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis Sugiyono 

(2015:81). Landasan teori merupakan teori yang relevan digunakan untuk 

menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan 

penyususnan istrumen penelitian.  

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori “pendidikan berdasarkan 

standar” (standard-based education), dan teori kurikulum kompetensi  (competency-

based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar 

nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kegiatan pembelajaran tidak hanya 

dilakukan dalam kelas saja, tetapi guru juga memanfaatkan lingkungan di sekitar 

sekolah agar siswa tidak merasa terkekang dengan pembelajaran di dalam kelas yang 

mungkin semakin lama akan membuat bosan siswa. Siswa juga merasakan 

pembelajaran yang menyenangkan dan hal ini bisa merangsang keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Kemendikbud (2013:189) menyebutkan ada tujuh prinsip yang harus 

diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran tematik integratif sebagai berikut: 
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1. Tema hendaknya jangan terlalu luas sehingga dapat dengan mudah digunakan 

untuk dapat memadukan berbagai bidang studi, mata pelajaran, ataupun disiplin 

ilmu. 

2. Tema yang dipilih hendaknya yang dapat memberikan bekal bagi siswa untuk 

belajar lebih lanjut pada tema selanjutnya. 

3. Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Tema yang 

ditentukan  tentu akan berbeda antara kelas I dan kelas IV, dengan demikian 

tema kelas I akan lebih sederhana dibandingkan dengan tema kelas IV. 

4. Tema harus mampu mewadahi sebagian besar minat serta bakat anak, sehingga 

dapat menambah motivasi belajar siswa. 

5. Tema harus mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam 

rentang waktu belajar, selain itu juga harus dekat dengan kehidupan siswa 

sehari-hari. 

6. Tema yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang sedang diterapkan. 

7. Tema yang dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar dan juga sarana   

 

2.2.1. Landasan Yuridis 

Landasan adalah dasar tempat berpijak atau sesuatu yang menjadi dasar atau 

perbuatan. Landasan disebut juga dengan istilah fundasion. Yang dalam bahasa 

Indonesia disebut sebagai fondasi. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-

asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik 

tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan  nasional, Syaripudin dan Nur‟aini 

(2006:6). Sedangkan menurut Pidarta (2009:40) landasan hukum diartikan sebagai 
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peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan tertentu, dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Landasan yuridis atau 

hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundangundangan 

yang berlaku yang menjadi tolak ukur atau acuan (bersifat material, dan bersifat 

konseptual) dalam rangka praktek pendidikan dan study pendidikan. Landasan hukum 

pendidikan adalah dasar atau ondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan 

pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu Negara. Permendikbud No 67 

Tahun 2013 (2013: 6)  mengemukakan bahwa landasan yuridis dalam Kurikulum 

2013 adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

c. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah 

diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013. 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti simpulkan bahwa landasan 

yuridis adalah landasan hukum atau landasan undang-undang yang dijadikan tempat 

berpijak atau dasar dari pengembangan kurikulum tersebut. Istilah lain yang hampir 

sama dengan kata landasan adalah kata dasar. Kata dasar adalah awal, permulaan atau 

fondasi, dasar, pedoman atau sumber. 
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2.3. Karakteristik Kurikulum 2013 

Karakter berasal dari bahasa latin yaitu, kharakter, kharassaein, dan kharax. 

Menurut bahasa yunani character berasal dari kata charassein, yang artinya membuat 

tajam dan membuat dalam.Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing. 

Menurut Majid (2010:11) bahwa karakter adalah sifat kejiwaan atau budi pekerti 

yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. 

Pembelajaran tematik integratif ini memiliki karakteristik dalam proses 

pembelajarannya. Kemendikbud dalam Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013 (2013:193-194) memaparkan beberapa karakteristik dari pembelajaran tematik 

integratif sebagai berikut. 

1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

2. Memberikan pengalaman langsung dan bermakna pada peserta didik. 

3. Masing-masing mata pelajaran tidak terpisah-pisah (menyatu dalam satu     

pemahaman dengan tema). 

4. Dalam pembelajaran menyajikan konsep dan konpetensi dari berbagai mata 

pelajaran dalam satu proses pembelajaran (konsep saling terkait antara mata 

pelajaran yang satu dengan yang lainnya). 

5. Bersifat fleksibel (keterpaduan berbagai mata pelajaran). 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

peserta didik (dengan melalui penilaian proses dan hasil belajarnya). 

7. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. 

Karakteristik Kurikulum 2013 mengalami banyak perubahan khusunya pada 

jenjang Sekolah Dasar, beberapa mata pelajaran akan dipangkas atau ditiadakan. 
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Mulai tahun pelajaran 2013/2014 kurikulum khususnya pada jenjang Sekolah Dasar 

mengalami perubahan antara lain; mengenai proses pembelajaran, jumlah mata 

pelajaran, dan jumlah pelajaran. Karakteristik Kurikulum 2013 pada jenjang Sekolah 

Dasar sebagai berikut Permendikbud No 67 Tahun 2013 (2013: 3): 

a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan 

sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual 

dan psikomotorik. 

b. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman 

belajar terencana dimana siswa menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya 

dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 

f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (organizing elements) 

kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi 

inti. 

g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif,saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan 

jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).  
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h. Kurikulum 2013 berbasis pada sains. 

i. Kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. 

j. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya yang 

holistik dan menyenangkan. 

k. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui 

penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi 

l.  Mata pelajaran pada Sekolah Dasar adalah Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, PJOK. 

m. Alokasi waktu per jam pelajaran adalah 35 menit. 

n. Banyak jam pelajaran per minggu Kelas IV = 36 jam. 

 

2.4. Hakikat   Pembelajaran Tematik   

 

2.4.1. Pengertian Pembelajaran Tematik  

 

Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Siswa 

yang harus banyak aktif didalam proses belajar karena dalam proses pelaksanan 

belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasikan 

pengalaman mereka didalam belajar, bukan ketepatan siswa dalam melakukan 

replikasi atas apa yang dilakukan pendidik. Bermakna artinya bahwa pada 

pembelajaran tematik peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang 

mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata menghubungkan antar-

konsep dalam intra maupun antar-mata pelajaran. 
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Guru sebagai salah satu komponen di sekolah menempati profesi yang penting 

dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan di sekolah ada di tangan guru, karena guru lah yang mempunyai peranan 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswanya, ilmu pengetahuan, 

keterampilan, kecerdasan dan sikap serta pandangan hidup siswa. Minat, bakat, 

kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan 

berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini, guru perlu 

memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara satu peserta didik 

dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. 

Pembelajaran tematik sebagai suatu pendekatan belajar mengajar yang 

melibatkan beberapa mata  pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa. Pengalaman bermakna maksudnya anak memahami konsep-

konsep yang telah mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami 

(Depdiknas,2000). Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran yang 

menekankan pada pengorganisasian materi yang terintegrasi dan dipadukan pada 

suatu tema (Kurniawan, 2011). Menurut Akbar (2014) pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Pengembangan 

pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang dapat membantu siswa 

memahami konsep menjadi lebih mudah melalui tema yang disesuaikan dengan 

kehidupan. 
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Pembelajaran Tematik selalu berkaitan dengan tema. Kegunaan dalam 

pembelajaran tematik antara lain:  

a. Tema gunanya sebagai payung untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran  

b. Tema harus menarik dan bermakna bagi siswa untuk belajar selanjutnya  

c. Tema disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa (dari khusus ke umum)  

b. Tema dipilih sesuai dengan ketersediaan sumber belajar. 

Pemilihan tema sebenarnya dibebaskan pada guru disesuaikan dengan kondisi 

siswa, sekolah dan lingkungan. Guru A dan Guru B mungkin akan berbeda 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.  

 

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Pembelajaran Tematik  

Model pembelajaran tematik memiliki sejumlah tujuan dan manfaat, terutama 

untuk kegiatan belajar- mengajar di sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah. Namun, 

membahas tentang hal tersebut, ada baiknya jika diungkapkan terlebih dahulu 

mengenai beberapa alasan yang menjadikan model ini dianjurkan untuk pembelajaran 

di sekolah dasar. Peran Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Pembelajaran 

tematik merupakan proses pembelajaran yang mengaitkan beberapa aspek antar mata 

pelajaran, yang mana pada pembelajaran tematik dikembangkan untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, membuat pelajaran menjadi lebih 
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bermakna. Untuk itu dituntut peran seorang guru sebagai Perencana, Pelaksana dan 

sebagai Evaluasi dalam proses pembelajaran tematik. 

Landasan utama konsep pembelajaran tematik yaitu: 

1. Filosofis secara filosofis pengembangan kurikulum mengacu pada filosofi 

pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.  

2. Yuridis Landasan yuridis pengembangan kurikulum ada dua yakni: a) RPJMN 

2010-2014 sektor pendidikan, yaitu tentang perlunya perubahan metodologi 

pembelajaran dan penataan kurikulum. b) Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang 

percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan 

kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa 

untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. 

3. Psikologi Landasan pengembangan pembelajaran tematik secara psikologis 

adalah mengacu pada teori Gestalt berasal dari bahasa Jerman, yang berarti 

bentuk yang utuh atau pola kesatuan. 

Teori ini memandang kejiwaan Landasan utama pembelajaran tematik manusia 

terikat pada pengamatan yang berbentuk wujud menyeluruh “whole configuration”. 

Jadi, landasan dalam pembelajaran tematik mencakup tiga landasan yang pertama 

landasan filosofis yang mana pada landasan filosofis ini pembelajaran tematik sangat 

dipengaruhi oleh tiga aliran yaitu: progresivisme konstruktivisme dan humanism. 
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2.4.3. Prinsip– prinsip Pembelajaran Tematik  

Sebagai bagian dari pembelajaran terpadu, model pembelajaran tematik 

memiliki sejumlah asas. Asas yang dimaksudkan dalam pembahasan kali ini adalah 

prinsip- prinsip yang dijadikan acuan dalam pengembangan model pembelajaran 

tematik Karakteristik Pembelajaran Tematik Sukayati (dalam Prastowo, 2013:149) 

mengatakan “sebagai suatu proses, pembelajaran tematik memiliki sejumlah 

karakteristik, yaitu: 1) pembelajaran berpusat pada siswa, 2) menekankan 

pembentukkan pemahaman dan kebermaknaan, 3) belajar melalui pengalaman, 4) 

lebih memperhatikan proses dari pada hasil semata, 5) syarat dengan muatan 

keterkaitan”.   

Pembelajaran Tematik ini berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. 

Jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional maka pembelajaran Tematik 

lebih menekankan keterlibatan siswa secara aktif baik kognitif maupun skill dalam 

proses pembelajarannya. Prinsip “Belajar seraya bermain dan Learning by doing” 

diterapkan dalam pembelajaran Tematik. Menurut Fogarty, ada 3 macam 

pembelajaran Tematik yang diperkenalkan di Indonesia terutama di kalangan 

mahasiswa S1 – PGSD dari 10 macam yang ditulis olehnya. (i) Pembelajaran 

Keterhubungan (conneccted) adalah pembelajaran dalam satu mata pelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengkaitkan. 

 

2.4.4. Karakteristik  Pembelajaran  Tematik  

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, menurut (Samsudin, 2008), 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  
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a. Berpusat pada Siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, hal ini sesuai dengan pendekatan 

belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. 

Sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Dengan ini siswa dihadapkan langsung pada suatu yang nyata (konkret) sebagai 

dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema- 

tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam 

suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa 

dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-

hari. 

e. Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) di mana guru dapat mengaitkan 

bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 
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mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana 

sekolah dan siswa berada.   

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Hal ini dilakukan karena karakteristik dari anak adalah dunia bermain. Jangan 

sampai karakter mereka tercabut dari dunianya, tetapi guru tetap harus mengemas dan 

menyampaikan pembelajaran yang telah ditetapkan. Namun optimalisasi dan efisiensi 

pembelajaran tematik perlu memperhatikan beberapa hal (rambu-rambu) yang terkait 

dengan pembelajaran, yaitu : 

1) Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 

2) Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. 

3) Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk 

dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara 

tersendiri. 

4) Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan 

baik melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. 

5) Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan 

berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. 

6) Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 

lingkungan, dan daerah setempat.  
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2.4.5. Jenis Pembelajaran Tematik di Indonesia : 

a. 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., 

(Trianto, 2010). Contohnya untuk mata pelajaran BI, MAt, IPA, IPS dan SBK dengan 

tema Diri Sendiri . IPA Menereangkan bagian tubuh Menjelaskan kegunaan bagian-

bagian tubuh yang teramati IPS Menyebutkan data diri Menunjukkan sikap saling 

menghargai misalnya jenis kelamain Bahasa Indonesia Menyebutkan data diri 

Menyelesaikan gambar yang belum selesai Mejiplak dan menebalkan gambar diri 

sendiri, Matematika Membilang atau menghitung secar urut 1-5 Menyebutkan banyak 

benda.  

b. 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,(Trianto, 2010) 

2.4.6. 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 
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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-lain. 

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. Mengukur pengetahuan jauh lebih 

mudah daripada mengukur keterampilan dan moral siswa karena perlu pengamatan 

yang terus menerus dari guru untuk melihat tingkat perkembangannya.  

No Alat Penilai Bentuk 

1 Penugasan (project) 
Bagaimana siswa bekerja dalam kelompok atau 

individual untuk menyelesaikan sebuah proyek 

2 Hasil karya (Product) 

Karya seni, laporan, gambar, bagan, tulisan, 

dan benda  Penilaian yang didasarkan pada 

hasil ulangan formatif dan sumatif 

3 Unjuk Kerja (performance) 

Penempilan diri dalam kelompok maupun 

individual dalam bentuk kedisiplinan, 

kerjasama, kepemimpinan, inisiatif, dan 

penampilan di depan umum 

4 
Tes tertulis (paper and 

Pencil) 

Penilaian yang didasarkan pada hasil ulangan 

formatif dan sumatif 

5 
Kumpulan Hasil karya 

siswa (protofolio) 

Kumpulan karya siswa berupa laporan, gambar, 

peta, benda-benda, karya tulis, isian, tabel dan 

lain-lain. 
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Media: lingkungan sekolah, lingkungan kelas, alat peraga yang dibuat oleh 

guru, majalah,,internet, nara sumber (orang tua /guru /keluarga yang diundang)  

museum, dan lain-lain. 

2.5. Penelitian Relevan  

 Hasil Penelitian yang berkenaan dengan p analisis pelaksanaan Pembelajaran 

tematik kurikulum 2013 di SD.  banyak sekali dilakukan sebagai acuan untuk 

penelitian ini. Penelitian relevan yang dimaksudkan adalah:  

1. Asdiati  (2016) yang berjudul Judul “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran 

Tematik Tema 5 (Pengalamanku) SubTema 1 (Pengalaman Masa Kecil) Dalam 

Kurikulum 2013 Kelas 1 Di SDN Madyopuro 4 Malang”. Hasil menunjukan 

bahwa  Pembelajaran Tematik telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya 

terlaksanaa dengan baik.  

2. Lia syah fransiska (2017) yang berjudul “study deskriptif pembelajaran 

dengan pendekatan scientific pada kurikulum 2013 di sd negeri pilot project 

kecamatan jati agung, Hasil penelitian menunjukan  Model pembelajaran yang 

digunakan belum sepenuhnya berbasis pada pembelajaran aktif atau pendekatan 

scientific seperti discovery, inquiry dan PBL, namun guru telah melaksanakan 

metode eksperimen, diskusi, tanya jawab dan ceramah dalam pembelajara 

3. Mohamad Maskana Cahya (2018). Skripsi dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran Tematik Dalam Kurikulum 2013 di MIN 7 Tulungagung hasil 

penelitian Pada perencanaan pembelajaran guru sudah membuat perangkat 

pembelajaran dengan petunjuk yang sesuai,  Namun dalam RPP masih belum 

adanya program pengayaan atau remedial.  Dalam kegiatan inti guru sudah 
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menggunakan pendekatan saintifik sebagaimana mestinya, namun guru 

terkadang masih sedikit terlihat pemisahan antar materi pembelajaran.   

 

2.6. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dari penelitian “analisis pelaksanaan pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 di SDN 2 kendari” dapat dijelaskan dalam pola pikir berikut ini. 

Dengan berkembangnya zaman sangatlah berpengaruh ke berbagai hal termasuk 

dunia pendidikan. Dalam konteks ini yang menjadi sorotan dalam pendidikan ialah 

perkembangan kurikulum yang sekarang dikenal ialah kurikulum 2013 yang identik 

pembelajarannya menggunakan pembelajaran tematik atau terpadu. Namun dalam 

kaitannya dalam pelaksanaannya masih kurang optimal dari segi berbagai hal yang 

ditemukan. Hal itu baik dari segi sekolah, program, sarana prasarana maupun 

pendidiknya. Sebagaimana yang tertera pada Permendiknas No.16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam peraturan ini 

dijelaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru yang berlaku secara nasional, baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Sedangkan standar kompetensi guru 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut 

terintegrasi dalam kinerja guru.  

Pastinya dalam pembelajaran tematik tidak terpangku seluruhnya pada peserta 

didik, namun hal yang tepenting pula ialah peran guru dalam memberikan bimbingan 

agar pelajaran tersebut bisa berlanjut sesuai yang diharapkan. Memang pada dasarnya 
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pembelajaran ini menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill antara aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Sehingga guru harus benar-benar memberikan 

kesiapan yang ekstra dalam hal ini serta dukungan dari beberapa orang yang berada 

lembaga sekolah ditempati harus ada dan nyata. 

Oleh sebab itu, dalam implementasi pembelajaran tematik ini pastinya 

banyakhal-hal yang harus dituangkan dengan benar mengenai tahapan-tahapan yang 

akan dilakukan. Sehingga semua pihak sekolah dan guru akan dapat pehamahan 

secara komprehensif mengenai implementasi pembelajaran tematik ini agar berjalan 

secara optimal. 

Berikut bagan mengenai kerangka berfikir penelitian ini: 
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