
PEMBELAJARAN TEMATIK DALAM 
IMPLEMENTASI KUREKULUM 2013 

Makalah Ilmiah 

Oleh : 

Novrianti, M.Pd 
NIP: 19801101 200801 2 014 

Program Studi Teknologi Pendidikan 
Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Padang 

2014 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perubahan kurikulum bukanlah sesuatu yang harus dikaji kembali karena akan 

mernunculkan pro dan kontra yang efeknya tidak memberi nilai lebii dalam pelaksanaan 

kurikulum itu sendiri. Kurikulum 2013 merupakan satu kenyataan yang harus diterima 

dengan mempersiaph diri untuk mengimplementasikannya ke dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam skema kurikulum 2013 diselenggarakan 

untuk membentuk watak, membangun pengetahuan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan untuk 

meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Kegiatan pembelajaran diharapkan mampu 

memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang 

diharapkan. Pemberdayazm diarahkan untuk mendorong pendapaian kompetensi dan 

perilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayta dan 

mewujudkan masyarakat belajar. Dengan demikian guru diharapkan mampu 

mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif, pembelajaran konvensional 

dianggap tidak lagi mampu memenuhi hampan-harapan di atas. 

Agar siswa mampu mengembangkan sikap dan pengalaman sesuai dengan 

perbedaan potensinya, maka peran guru tidak lagi sebagai pentransfer ilmu, melainkan 

sebagai fasihtor atau membantu siswa agar mampu men- berbagai komptenesi 

yang diharapkan. Pengakuan keragaman potensi siswa agar mereka mampu melakukan 

kegiatan eksplorasi berimplikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang perlu 

menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang mnyenanglcan, kontekstual, 

efektif; efesien, dan bermakna. Pada gihmnya kegiatan pembelajaran diharapkan 

mampu mengembangkan clan meningkatkan kompetensi, M v i t a s ,  kemandirian, 

kerjasama,solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik 

guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangapeserta didik 

harus didorong untuk mengkomtmksi pengetahuan melalui pengalarnannya. Dengan 

demikian maka kurikulum 2013 sejalan dengan paradigma constructivism dalam ilmu 

pendidikan. 

Skema pembelajaran perlu dirnulai dengan perencanaan yang mernpertimbangkan 

babagai faktor serta berbagai sumber belajar dan pembelajaran yang digunakan. 

Pengembangan perangkat pembelajaran menjadi sangat penting. Skema pencapaian 

komptensi perlu didukung dengan pengembangan berbagai variasi media, variasi metode 



! dan variasi interaksi dalam kelas. Dikarenakan peran aktif siswa sangat diakui, maka laur 
I 
I kegiatan siswa perlu memfasilitasi mereka agar mempunyai kesernpatan berdiskusi 

didalam kelompok besar ataqun kecil, sexta menyampaikau pendapat dan melaporkan 

hasil kepada teman yang lain atau guru dikelas. 

Untuk memperkokoh skema pencapaian kompetensi maka kurikulum 2013 

I menggunakan pendekatan pembelajaran tematik intergratif. Dijelaskan bahwa 
pembelajaran tematik integratif merupakan p e n d e b  pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetemi dari berbagai mata pelajaran kedalam Wagai 

tema Sesuai dengan pedoman peIaksanaan , pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 

dua hal, yaitu integrasi sikap, ketrampilan dan pengetahuan dalamproses pembelajaran 

I dan integrassi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema akan membingkai dan 

I memberi kerangka makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik akan mampu 

mengkonmksinya secara komprehemif. 

Untuk itu dalam makalah ini akan dibahas tentang pembelajaran tematik secara 

harhh serta implementasinya dalam pembelajaran dikelas. D i k a n  makalah ini 

nantinya mampu memberikan ide, pemikinm dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

pada kurikulum 2013. 

B. Tnjuan 

Adapun tujuan dari makakih ini adalah untuk memberikan ide, pe- 

pandangan secara harfiah tentang pembelajaran ternatik dan implementasinya dalam 

kurikulum 2013. 



I 
I 
I A. PENGERTIAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

Pembelajaran tematik berasal dari kata integrated teaching and learning atau 

integrated curriculum approach yang konsepnya telah lama dikemukakan oleh Jhon 

dewey sebagai usaha mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan siswa dan 

~ kemampuan perkembangannya ( Beans, 1993 ; udin sa'ud dkk, 2006 ). Jacob (1993) 

memanclang pembelajaran tematik sebagai suatu pendekatan kurikulum interdisipliner 

(integrated curriculum approach). Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan 

dalam pembelajaran pembelajaran suatu proses untuk mengaitkan dan memadukan materi 

ajar dalam suatu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek 

~ perkembangan anak, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan social keluarga 

I D e e i  lain tentang pendekatan tematik adalah pendekatan holistic, yang 

mengkombinasikan aspek epistemology, social, psikologi, dan pendekatan pedagogic 
I untuk mendidik anak, yaitu menghubungkan antara otak dan raga, antara pribadi dan 

pribadi, antara individu dan komunitas, dan antara domaindomain pengetahuan (Udin 

Sa'ud,dkk,2006). Wolfinger ( 1994: 133 ) mengemukakan dua istilah yang secara teoritis 

memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu integrated curriculum (kurikulum tematik) dan 

jntregakd learning (pembelajaran tematik). 

K&um tematik adalah lcdculum yang menggabungkan sejumlah disiplin 

ilmu melalui @- isi, ketrarnpilan, dan sikap. 

Perbedaan yang mendasar dari konsepsi kurikulum tematik dan pembelajaran tematik 

terletak pada perencauaan dan pelaksamamya. Idealnya, pembelajaran 

ternatiksehamsnya bertolak pada kurikulum tematik, tetapi kenyataan menunjukan bahwa 

banyak kurikulum yangmemisahkan mata pelajaran yang satu dengan lainnya (separated 

subject curriculum) menuntut pembelajran yang sifatnya tarnatik (integrated learning). 

Pembelajaran tematik sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaranuntuk memberikanpangalarnan 

yang bennakna bagi siswa. Dikatakan bennakna karena dalam pembelajaran tematik, 

siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung clan menghubungkanuya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. 

Pembelajaran tematik menpkan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktik 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pembelajaran ini 



berangalcat dari teori pembelajaran yang menolak proses latihanl hafdan (drill) sebagai 

dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Teori belajarini dimotori 

oleh para tokoh psikologi Gestalt, (termasuk teori Piaget) yang menekankau bahwa 

pembelajaran itu haruslah bermakna dan menekankan juga pentingnya program 

pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. 

B. KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN TEMATIK 

Beberapa karakteristik yang perlu anda pahami dari pembelajaran tematik, coba 

perhatikan uraian dibawah ini: 

1. pembelajaran tematik musat pada siswa (student catered . Hal ini sesuai dengan 

pendekatan belajar modem yang lebih banyak menem- siswa sebagai subjek 

belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitatar yaitu memberika kernudahm- 

kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitasbelajar. 

2. Pembelajaran tematik dapatmemberikan pengalaman langsung kepada siswa (direct 

experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dibadapkan pada sesuatu 

yangnyata (konkrit) sebagai dasar untuk mamahami hal-hal yang lebih abstrak, 

3. Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu 

jelas. Bahkan dalam pewlaksanaan di keles-kelas awal ma- ibtidaiyah (MI), 

focus pembelajaran diamhkan kepada pambabsan tema-tema yang paling dekat 

berkaitan dengan kehidupan siswa 

4. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam 

suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep 

-but secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam mem- 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Pembelajaran tematik bersikap luwes (fleksibel), sebab guru dapat mengaitkan bahan 

ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan 

kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

Dengan demikian, siswa diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya 



I C. LANDASAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

1 Pembelajaran pada hakekatnya menempati posisi / kedudukan yang sangat 

I strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu 

terhadap keberhasilan pendidikan. Dengan posisi yang pentingitu, msks proses 
I 
I 

pembelajaran tidak bias dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan berbagai landasan 

atau dasar yang kokoh dan kuat. Landasan-landasan tersebut pada hakekatnya adalah 

er--faktor yang harus dipefbthn dan dipertimbangkan oleh para guru pada waktu 

meren- melaksanakan, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. 

Landasan-landasan yang perlu mendapatkan perhatian guru dalam pembelajaran 

tematik meliputi landasan filosofis, l ~ d a s a n  psikologis, dan landasan praktis. 

a. Landasmfilosofis 

Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya aspek fil- dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik, bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang 

melandasi aspek-aspek lainnya. Pemusan tujuan / kompetensi dan isi 1 materi 

pembelajaran tematik pada dasamya bergantung pada pertimbangan-prtimbangan 

filosofis.secara filosofis, kemmculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 

tiga aliran filsafat sebagai berikut : 

a) Aliran progresivisme beranggapan bahwa pembelajaran pada umumnya perlu 

sekali dite- pada : 

1) PembentukmkreatZitas 

2) Pemberian sejumiah kegiatan 

3) Suasana yang alamiah(natural) 

4) Memperhatiakn pengalaman siswa 

Dengan kata lain proses pembelajamn itu bersifat mekanistis(J3llis 1993). Aliran in. 

juga memanclang bahwa dalam proses belajar, siswa sering dihadapkan pada 

persoalan-persoalan yang harus mendapatkan pemecahan atau bersifat "problem 

solving". 

b) Aliran kontruktivisme melihat pengalaman langsung siswa (directexperiences) 

sebagai kunci dalam pembelajaran. Bagi kontruktivisme, pengetahuan tidak dapat 

ditrmsfer begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus 

diinkpwtasikan sendiri oleh masing-masing siswa. 

Siswa harus mengkontruksi pengetahmu sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang 

sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus menerus. Pengetahuan 

tidak lepas dari subyek yang sedang belajar, penegtahuan lebih dianggap sebagai 



proses pembentukan (kontruksi) yang terus menerus, terus berkembang clan 

berubah. 

c) Aliran humanisme melihat siswa dari segi: 

a. Keunikanl kekhasanya 

b. Potensinya 

c. Motivasi yang dimilikinya 

Implikasi dari ha1 tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu : 

- Layanan pembelajaran selain bersifat Masikal, juga bersifat individual. 

- Pengakuan adanya siswa yang lambat (slow leamer) clan siswa yang cepat. 

- Penyikapan yang unik terhadap siswa baik yang menyangkut factor personal 1 

individual maupun yang menyangkut factor linglnmgan social I kemasyamkatam 

b. Landasan Psikologis 

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, oleh sebab itu dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik harus dilaudasi oleh psikologi sebagai acuan 

dalam menentukan apa clan bagaimana @sku itu harus dikembangkau Siswa 

adalahindividu yang berada dalam proses perkembangan, seperti perkembangan fisik 1 

jasrnani, intelektual, social, emosional, dan moral. Tugas utama guru adalah 

mengoptimalkan - w a n  siswa tersebut. 

Pandmgan-pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran tematik dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitas sendiei. Dengan kata 

lain, pengalaman langsung siswa adalah kunci dari pembelajaran yang berarti 

bukan pengalaman oaring lain atau guru yang di transfer melalui berbagai bentuk 

media 

2. Pikiran seseorang pada dasamya mempunyai kemampuan untuk mencari pola clan 

hubungan antara gagasan-gagasan yang ada Pembelajaran tematik 

mernungkinkan siswa untuk menemukan pola dan hubungan tersebut dari 

berbagai disiplain ilmu. 

3. Pada dasarnya seoarang siswa adalah seorang individu dengan berbagai 

kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. 

Den- demikian, peran guru bukanlah satu-satunyapihak yang paling 

menentukan, tetapi lebih bertindak sebagaii "tut wuri handayani". 



4. Kesseluruhan perkembangan anak adalah tematik clan anak melihat sekitar dirinya 

clan sekitarnya secm utuh (holistic). 

Landasan praktis diperlukan, karena pada dasamya guru harus melaksanakan 

pembelajran tematik secara aplikatif dalam kelas. Sehubungan dengan ha1 ini maka 

dalam pelaksanaanya pembelajaran tematik juga dilandasi landasan praktis sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehhgga terlalu banyak informasi 

yang dimuat dalam kurikulum. 

2. Hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, 

padabal seharusnya ding terkait. 

3. Permasalahan yang muncul cialam pembelajaran sekanmg ini cendmg lebih 

bersifat lintas mata pelajaran (interdisipliner) sehingga diperlukan usaha 

kolaboratif antara berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya 

4. Kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik dapat dipersempit de!ngan 

pembelajaran yang d i i c m g  secara tematik sehingga siswa akan mampu 
0 

berpikirteoritis dan pada saat yang sama msmpu berp i i  praktis. 

D. PRINSKP-PRINSIP PEMBELAJARAN TEMATM 

Terdapat beberapa prinsip yang perlu d i m  dalam pelaksanaan pembelajaran 

ternatik diantmmya : 

1. Dalam proses penggalian tema-tema perlu diperhatikan prinsipprinsip sebagai 

berikut: 

a Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk 

memadukan mata pelajaran. 

b. Tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipili. intuk dikaji harus 

memberkan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya 

c. Tema harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. 

d. Tema yang dikembangkan hams mampu menunjukan sebgian minat siswa 



e. Tema yang dipilih hendaknya memperthnbangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

didalarn rentang waktu belajar. 

f. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta 

harapanmasyarakat. 

g. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber 

belajar. 

h. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik perlu diperhatikan prinsip 

prinsipsebagaiberikut: 

1) Guru hendaknya bersikap otoriter "single actor" yang mendorninasi aktivitas 

dalam pmses pembelajaran. 

2) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap 

tugas yang menunM sdanya kerjasama kelompok. 

3) Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali 

tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. 

4) Dalam proses penilaian pembeiajaran tematik perlu dipexkthn prinsip 

prinsip sebagai berikut : 

5) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri (self 

evaluation) disamping bentuk penilaian lain. 

6) Guru perlu mengajak para siswa mtuk menila. perolehan yang telah dicapai 

berdasarkan criteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang 

telah disepakati. 

E. KEUNGGULAN DAN ~LEMAHANPEMBELAJARAN TEMATIK 

Pembelajaran tematik memiliki kernrggulan antara lain : 

1. Pengalaman clan kegiatan belajar akan selalu relevan dan tingkat perkembangan 

siswa. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalarn pelaksanaan pembelajaran tematik sesuai 

dengan dan berolak dari minat dan kebutuhan anak. 

3. Seluruh kegiatan lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan 

lebih lama. 

4. Pembelajaran tematik dapat menumbuhkembangkan ketrampilan berpikhiiswa 

5. Menyajikan kegiatan yang bed"- pragmatis sesuai dengan permmilahan yang 

sering ditemui siswa dalam lingkunganya. 



6. Menumbuhkembangkan ketrampilan social siswa seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. 

Kelemahan pembelajarau tematik menurut udin Sa'ud dkk (2006) kelemahan- 

kelemahannya sebagai berikut : 

1. Dilihat dari aspek guru, pembelajaran tematik menuntut tersedianya peran guru yang 

memiliki pengetah- dan wawasan yang luas, kreatifitas tinggiJcetrampilan 

metodologik yang handal, kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi, dan berani 

untuk mengemas dan mengembangkm rnateri. Tanpa adanya kemampuan diatas, 

pelaksanaan pembelajaran tematik sulit diwujudkan. 

2. Dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik tennasuk merniliki peluang untuk 

mengembangkan M t a s  akademik yang menuntut kemampuan belajar siswa yang 

relative "baik" baik dalam aspek intelegensi maupun lneatifitasnya Hal tersebut 

karena model pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan 

dtik(memjiwai), kemampuan asosiatiqmenghubung-hubungkan) dan kamampuan 

eksploratif dan elaboratif (menemukan dan menggali). Bila kondisi diatas tidak 

dimiliki siswa, maka maka pelaksanaan model -but sulit diterapkan 

3. Dilihat dari aspek sarana dan sumber pembelajaran, pembelajaran tematik 

memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan berguna 

seperti yang dapat menunjang clan memperkaya serta mernpermudah pengembangan 

wawasan clan pengetahuan yang diperlukmmisalnya perpudmn, bila ha1 ini tidak 

dipenuhi maka akan sulit menerapkan model pembelajaran tersebut. 

4. Dilihat dari aspek kurikulum, pembelajaran tematik memerlukan jenis kurikulum 

Yang terbuka mtuk pengembWFlya 

5. Dilihat dari system penilaian dan pengukummya, pembelajaran tematik 

membutuhkan system penilaian dan pengukuran (objek, indicator, dan prosedur)yang 

terpadu. 

6. Dilihat dari suasana penekanan proses pembelajaran, pembelajaran tematik cendenmg 

mengalcibatkan penghilangan pen- salah satu atau lebih mata pelajaran. 

F. MANFAAT PEMBELAJARAN TEMATIK 

1. Dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena 

tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkau dihilangkan 



Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang brrmalma sebab matmi pembelajaran 

lebih berperan sebagai sarana atau alat dari pada tujuan akhir itu sendiri. 

pembelajaran tematik dapat m- taraf keakapm berfikir s i m  

kemungkimm pembelajaran yang terpisah-pisah sedikit sekali terjadi, kareaa siswa 

dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih tematik. 

pernbelajran tematik memben'lkan penerapan-penerapan dunia nyata sehingga dapat 

mempertinggi kesempatan transfer pembelajm (transfer of learning). 

Dengan pemauduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan penguasan matti 

pembelajaran akan semakin meningkat. 

pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk 

pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan. 

Motivasi belajar dapat ditingkatkan dan dipeddci. 

Pembelajaran tematik membantu menciptakan strukhu kognitif. 

melalui pembelajaran tematik terjadi kerjasama yang lebuh meningakatantara para 

guru, para siswa, guru-siswa dan siswa-orang/nara sumber 1ain;belajar menjadi lebih 

menyenangkan, belajar dalam situasi lebih nyata dan nalwn konteks yang bermakna. 

G. MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TEMATIK 

Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh 

terhadap kebennaknaan belajar bagi siswa. Pengalaman belajar yang menunjukan 

keterkaitan unswe-unsur konseptual menjadikan pembelajaran lebih efektif. 

Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, dan kebulatan pandangan tentang kehidupan 

nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran tematik(terpadu) (William dalam 

Udin Sa'ud, 2006). 

Ditinjau dari cam memadukan konsep, keterampilan, topic dan unit tematisnya, 

Forgaty(l991) mengemukakan bahwa ada sepuluh cara atau modeldalarn merencanakan 

pembelajaran tematik : 

1. Model pen- ( fragmented ) memisah-mkdhu disiplin ilmu atas mata pelajaran- 

mata pelajaran, seperti matematika, bahasa Indonesia, PA, dan sebagainya 

2. Model keterhubungan (Connected) dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir 

pembelaaajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. 

3. Model saraug (Nested) merupakan pemaduan bentuk penguasaan konsep ketrampilan 

melalui sebuah kegiatan pembelajaran. 



4. Model urutan / rangkaian (Sequenced) merupakan model pemaduan topic-topik antar 

mata pelajaran yang berbeda secara pararel. 

5. Model bagian (Shared) merupakan pemaduan pembelajaran akibat 

adanyanoverlapping"konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. 

6. Model jarring laba-laba (Webbed) model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai 

pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. 

7. Model gdur (Thereaded) menrpakan model pemaduan bentuk ketmmpilan. 

8. Model ketematikan (Integrated) mmerupak pemaduan sejumlah topic dari mata 

pelajaran yang berbeda, tetapi esensinyasama dalam sebuah topic tertentu. 

9. Model celupan (Immerrsed) model ini diraucang untuk membantu siswa dalarn 

menyaring clan memadukan berbagai pengalaman clan pengetahuan dihubungkan 

dewan m y a  

1O.Model jaringan (Networked) merupakan model pemaduan pembelajaran yang 

mengandalkan kemungkinan, pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, 

 mup pun tuntutan bentuk ketmmpilan baru setelah siswa mengadakanstudy 

lapangandalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda-beda 



BAB m 
KESIMPULAN 

~ b e l s j a r a n  tamtik mempkau pendekatau pembelajaran yang menunjukan 

kaitan unsure-unsur konseptual baik didalam maupun antar mata pelajanm, mtuk m e m k  

peluang bagi tejadinya pembelajaran yaug efektif dan untuk memberikan pengalaman p g  

bermakna bagi anak. 

Pembelajaran tematik sebagai pendekatan baru merupakau seperangkat wawasan clan 

alctifitas berpikir dalam meranmg butur-butir pembelajaran yang ditujukan untuk menguntai 

tema, topic maupun pemahaman dan ketrampilan yang diperoleh siswa sebagai pembelajaran 

secara utuh dan padu. Atau dengan pengertian lain pembelajaran tematik adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menghubungkan, merakit sku menghubmgkan sejumlah 

konsep dari berbagai mata pelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu stbpi pusat 

perhatian untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sima sthulan- 
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