
 

1 
 

MERANCANG STRATEGI PEMBELAJARAN TEMATIK 

 DI MADRASAH IBTIDIYAH 

Di susun untuk memenuhi tugas matakuliah Pembelajaran Tematik 

Yang dibina Bapak Dr. Wahidmurni, M.Pd 

 

 

 

 

Oleh kelompok 8 

1. Alinatul Khusna (10140099) 

2. Riza Mufidatul A. (10140100) 

3. Muhimah Ngaziz (10140102) 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

2012 



 

2 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Pembahasan 

Pada zaman modern sekarang ini, masalah pendidikan merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Abad mendatang merupakan suatu tantangan bagi generasi yang akan 

datang. Terutama bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional dan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan percaya 

kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, 

dibutuhkan seorang pendidik yang berkualitas sehingga dalam pola pembelajaran yang 

diajarkan dalam proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam 

proses belajar mengajar, dibutuhkan seorang pendidik yang mampu berkualitas serta 

diharapkan dapat mengarahkan anak didik menjadi generasi yang kita harapkan sesuai 

dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk itu, guru tidak hanya cukup menyampaikan 

materi pelajaran semata, akan tetapi guru juga harus pandai menciptakan suasana belajar 

yang baik, serta juga mempertimbangkan pemakaian metode dan strategi dalam mengajar 

yang sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai pula dengan keadaan anak didik. 

Keberadaan guru dan siswa merupakan dua faktor yang sangat penting di mana diantara 

keduanya saling berkaitan. Kegiatan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kegiatan 

mengajar guru, karena dalam proses pembelajaran guru tetap mempunyai suatu peran 

yang penting dalam memberikan suatu ilmu kepada anak didiknya. Salah satu masalah 

yang dihadapi guru dalam menyelenggarakan pelajaran adalah bagaimana menimbulkan 

aktifitas dan keaktifan dalam diri siswa untuk dapat belajar secara efektif. Sebab, 

keberhasilan dalam suatu pengajaran sangat dipengaruhi oleh adanya aktifitas belajar 

siswa. Salah satu cara untuk menimbulkan aktifitas belajar siswa adalah dengan merubah 

kegiatan-kegiatan belajar yang monoton. Dari uraian di atas, maka dalam pembahasan 

kali ini akan di bahas tentang pentingnya strategi pembelajaran tematik serta prosedur 

merancang pembelajaran tematik yang baik dari berbagai sumber. 

B. Rumusan Pembahasan 

1. Apakah yang dimaksud strategi pembelajaran tematik? 

2. Bagaimanakah merancang strategi pembelajaran tematik? 
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3. Cara mempraktikkan rancangan strategi pembelajaran tematik? 

C. Tujuan Pembahasan 

1. Untuk mengetahui definisi dari strategi pembelajaran tematik 

2. Untuk mengetahui rancangan strategi pembelajaran tematik 

3. Untuk mengetahui cara mempraktikkan rancangan strategi pembelajaran 

tematik 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

1. Klasifikasi strategi pembelajaran tematik 

Menurut Dick and Carey (1985) bahwa strategi pembelajaran menjelaskan 

tentang komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur 

yang akan digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan hasil belajar 

tertentu pada peserta didik. Adapun komponen set bahan dan prosedur yang akan 

digunakan dalam pembelajaran menurutnya, yaitu: 

a. Kegiatan pra-pembelajaran 

b. Penyajian informasi 

c. Partisipasi peserta didik 

d. Tes 

e. Tindakan lanjutan 

Adapun menurut Gagne dan Briggs (1979) menyebutkan Sembilan urutan kegiatan 

pembelajaran, yaitu: 

a. Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik 

c. Mengingatkan kompetensi prasyarat 

d. Memberi stimulus yang berhubungan dengan masalah, topic dan konsep 

e. Memberi petunujuk cara mempelajari 

f. Menimbulkan penampilan peserta didik 

g. Memberi umpan balik 

h. Menilai penampilan peserta didik 

i. Memberi kesimpulan 

Adapun menurut Suciati dan Irawan (1993:45) menyebutkan sembilan peristiwa 

pembelajaran untuk membantu proses belajar dalam peserta didik, sebagai berikut: 

a. Menimbulkan minat dan memusatkan perhatian siswa dengan mengemukakan 

sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi dan kompleks. 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami apa yang 

diharapkan dari dirinya. 

c. Mengingat kembali konsep/prinsip atau informasi yang sebelumnya telah 

dipelajari untuk dapat mempelajari materi baru yang baik. 
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d. Menyampaikan materi pemebelajaran dengan menggunakan contoh, penekanan 

untuk menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting, baik secara verbal 

maupun nonverbal. 

e. Memberikan bimbingan belajar melalui pertanyaan yang membimbing proses atau 

berpikir siswa. 

f. Memperoleh unjuk kerja siswa terhadap apa yang telah dipelajari. 

g. Memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas. 

h. Mengukur/mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian tes atau melakukan suatu 

tugas. 

i. Memperkuat retensi dengan berkali-kali berlatih menggunakan prinsip yang 

dipelajari dalam konteks yang berbeda, dan transfer belajar dengan meningkatkan 

perbedaan antara situasi waktu belajar dan situasi transfer. 

Sedangkan menurut Turney (1981), mengklasifikasi delapan ketrampilan dasar 

mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar, yaitu: 

a. Keterampilan bertanya 

b. Keterampilan memberi penguatan 

c. Keterampilan mengadakan variasi 

d. Keterampilan menjelaskan 

e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

g. Keterampilan mengelola kelas 

h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam strategi 

pembelajaran terkandung empat unsur, yaitu: 

a. Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pengajar dalam 

menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. 

b. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran 

dan siswa agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. 

c. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan 

pengajar dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap 

langkah dalam kegiatan pembelajaran. 
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 Jadi strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara 

pengorganisasian materi pelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. 

2. Pemilihan strategi pembelajaran tematik 

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa strategi pembelajaran merupakan 

perpaduan berbagai kegiatan, melibatkan penggunaan media dan pengaturan tahapan 

dan waktu untuk setiap langkah. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi 

pembelajaran perlu dilakukan pemilihan dan disusun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. 

Pemilihan strategi pembelajaran paling tidak didasarkan dua argumentasi, 

yaitu: 

Pertama, strategi yang disusun didukung dengan teori-teori psikologi dan teori 

pembelajaran. 

Kedua, strategi yang disusun menunjukkan efektivitas dalam membuat siswa 

mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. 

3. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik 

Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan dengan menggunakan tiga 

tahapan kegiatan, yaitu: 

a. Kegiatan pembukaan/awal/pendahuluan  

Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk 

mendorong siswa menfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik, dengan maksud untuk mempersiapkan siswa agar 

mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan dan sikap baru. 

b. Kegiatan inti 

Dalam kegiatan ini difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan kemampuan baca, tulis dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi/metode yang bervariasi dan 

dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil dan perorangan. 

c. Kegiatan penutup.  

Sifat dari kegiatan penutup adalah menenangkan. Beberapa contoh kegaiatan 

penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan/mengungkapkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan, membaca ayat-ayat pendek al-Qur’an, 
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mendongeng, membaca cerita/kisah-kisah teladan dari buku, pantomime, pesan-

pesan moral dan musil/apresiasi music. 

Pada kegiatan penutup ini, dapat pula diajukan tes dalam bentuk lisan, di samping 

untuk mengukur kemampuan siswa, tes merupakan bagian dari kegiatan belajar 

siswa yang secara aktif membuat respon. Hasil tes harus diberitahukan kepada 

siswa. Hal ini penting artinya bagi siswa agar proses belajar mengajar menjadi 

efektif, efisien dan menyenangkan. Kegiatan berikut yang dapat dilakukan pada 

bagian akhir pembelajaran adalah tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan setelah 

siswa melakukan tes formatif dan mendapatkan umpan balik. 

Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan lebih kurang 

5-10% dari waktu pelajaran yang disediakan, kegiatan inti lebih kurang 80% dari 

waktu pelajaran yang telah disediakan, sedangkan kegiatan penutup dilaksanakan 

dengan alokasi waktu lebih kurang 10-15% dari waktu pelajaran yang disediakan. 

a) Rancangan pelaksanaan pembelajaran tematik 

Rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran tematik pada 

dasarnya terbagi atas empat komponen utama, yaitu: 

1. Komponen utama pertama: waktu 

Pada komponen ini menjelaskan tentang jumlah waktu dalam menit yang 

dibutuhkan oleh pengajar untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan 

kegiatan pembelajaran. Jumlah waktu yang digunakan untuk mengajar, terbatas 

pada waktu yang digunakan pengajar dalam pertemuan dengan siswa. Waktu 

untuk siswa adalah jumlah waktu yang digunakan dalam pertemuan dengan 

pengajar ditambah dengan waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang 

sehubungan dengan mata pelajaran di luar pertemuan dengan pengajar. 

Menghitung jumlah waktu yang digunakan oleh pengajar itu sangat penting bagi 

pengajar itu sendiri dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Dengan pengelolaan 

waktu yang baik dapat menyeimbangkan antara bongkahan materi/bahan 

pengajaran dan waktu yang akan digunakan, agar dapat mengatur jadwal waktu 

pertemuan dan menentukan bobot dan jangka waktu program secara keseluruhan. 

Sedangkan bagi siswa, dapat menjadi petunjuk dalam megelola waktu belajarnya. 

2. Komponen utama kedua : urutan kegiatan pembelajaran 

Urutan kegiatan pembelajaran terdiri atas komponen pendahuluan, inti/penyajian 

dan penutup. Setiap subkomponen ini terdiri atas beberapa langkah sebagaimana 

diuraikan pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik di atas. Subkomponen 
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dari masing-masing urutan komponen kegiataan pembelajaran bersifat fleksibel 

pada setiap tema yang disajikan dalam pembelajaran tematik. Subkomponen 

tersebut tergantung pada waktu, kondisi kelas dan lingkungan kelas, tema dan 

tujuan yang akan disajikan dalam kegiatan pembelajaran tematik. 

3. Komponen utama ketiga: metode pembelajaran 

Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan (menguraikan, 

memberi contoh dan memberi latihan) isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai 

tujuan tertentu. Untuk merancang strategi pembelajaran tematik, pengembang 

harus memilih metode yang sesuai utnuk setiap tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai, karena tidak semua metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu, sesuai untuk semua tingkatan kelas 

(teruatama di kelas awal sekolah dasar), sesuai untuk setiap tema yang disajikan 

dalam pembelajaran tematik. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran tematik, antara lain: ceramah, demonstrasi, penampilan, latihan, 

simulasi,bermain peran dsb. 

4. Komponen utama keempat: media/bahan pembelajaran 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari 

pengirim kepada penerima pesan. Media dapat berupa alat-alat elektronik, 

gambar, buku, benda nyata dan sebagainya. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran dapat beraneka ragam. Pengembang model pembelajaran dapat 

memilih salah satu atau beberapa di antaranya untuk digunakan dalam menyusun 

strategi pembelajaran. 

Dalam proses pemilihan media pembelajaran, pengembang dapat mengidentifikasi 

beberapa media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mempertimbangkan biaya yang 

diperlukan dalam pengadaan media, kesesuaian dengan metode pembelajaran, kesesuaian 

dengan karakter siswa, pertimbangan praktis, dan ketersediaan media tersebut dipasaran. 

B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tematik 

 Rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran tematik pada 

dasarnya terbagi atas empat komponen, yaitu: waktu, urutan kegiatan pembelajaran, 

metode pembelajaran, media atau bahan pembelajaran.  
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1. Waktu 

Jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan oleh pengajar untuk menyelesaikan 

setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran. Menghitung jumlah waktu yang 

digunakan oleh pengajar, penting artinya bagi pengajar sendiri dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran. Ia harus dapat membagi waktu untuk setiap langkah dalam 

pendahuluan, penyajian, dan penutup.  

Bagi setiap pengelola pendidikan, penghitungan jumlah waktu dapat 

menyeimbangkan antara bongkahan materi atau bahan pengajaran dan waktu yang 

akan digunakan, agar dapat mengatur jadwal waktu pertemuan dan menentukan bobot 

dan jangka waktu program secara keseluruhan. Bagi siswa dapat menjadi petunjuk 

dalam mengelola waktu belajarnya, demikian pula pada pengajar dapat menjadi 

metunjuk dalam mengelola waktu mengajarnya.  

2. Urutan Kegiatan Pembelajaran 

Urutan kegiatan pembelajaran terdiri atas komponen pendahuluan, inti dan 

penutup. Subkomponen dari masing-masing urutan komponen kegiatan pembelajaran 

bersifat fleksibel pada setiap tema yang disajikan dalam pembelajaran tematik. 

Subkomponen ini tergantung pada waktu, kondisi kelas dan lingkungan kelas, tema, 

dan tujuan yang akan disajikan dalam kegiatan pembeljaran tematik.  

a. Subkomponen Pendahuluan 

Pendahuluan secara umum terdapat dalam tiga langkah. Yaitu:  

i. Penjelasan singkat tentang isi pelajaran dengan maksud siswa mendapatkan 

gambaran tentang isi pelajaran yang akan dipelajari.  

ii. Penjelasan relevansi isi pelajaran baru dengan pengetahuan, ketrampilan, atau 

sikap yang telah dikuasinya atau relevansinya dengan pengalaman dan 

pekerjaan anak sehari-hari tentang tema yang akan disajikan.  

iii. Penjelasan tentang tujuan pembelajaran.  

b. Subkomponen penyajian terdiri dari tiga pengertian pokok, yaitu: penyajian uraian, 

pemberian contoh, dan pemberian latihan.  

Penyajian uraian yang dimaksud adalah penjelasan tentang materi pelajaran atau 

prinsip, konsep, dan prosedur yang akan dipelajari siswa. Pemberian contoh adalah 

benda atau kegiatan yang terdapat dalam kehidupan siswa sebagai wujud dari materi 

pelajaran yang sedang diuraikan. Pemberian latihan adalah kegiatan dalam rangka 

menerapkan konsep atau prosedur yang sedang dipelajarinya ke dalam praktik yang 

relevan dengan pekerjaan atau kehidupan anak-anak kelas rendah.  
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c. Subkomponen penutup adalah subkomponen yang terakhir dalam urutan kegiatan 

pembelajaran. pada kegiatan penutup dilaksanakan dengan langkah menyimpulkan, 

tes format (lisan atau tulisan) umpan balik dan tindak lanjut.  

3. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan isi pelajaran kepada 

siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk merancang strategi pembelajaran tematik, 

harus memilih metode yang untuk setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai karena 

tidak semua metode pembelajaran itu sesuai untuk semua tingkatan kelas .  

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran tematik yaitu antara lain: 

ceramah, demonstrasi, penampilan, latihan, simulasi, bermain peran.  

4. Media atau Bahan Pembelajaran 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari 

pengirim kepada penerima pesan.  

Media yang digunakan dalam pembelajaran dapat beraneka ragam. Pengembang 

pembelajaran dapat memilih salah satu atau beberapa di antaranya untuk digunakan 

dalam menyusun strategi pembelajarannya. Dalam proses pemilihan media 

pembelajaran, dapat terlebih dahulu mengidentifikasi beberapa media yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, mempertimbangkan biaya yang diperlukan dalam 

pengadaan media, kesesuaian dengan metode pembelajaran, sesuai dengan karakter 

siswa.  

Sebagai gambaran rancangan strategi pembelajaran tematik, dapat dijelaskan bahwa 

strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran secara sistematik sehingga isi pelajaran dapat dikuasai oleh 

siswa secara efektif dan efisien.  

Dalam rancangan strategi pembelajaran tematik terkandung empat pengertian sebagai 

berikut:  

1) Waktu yang digunakan oleh pengajar dan siswa dalam menyelesaikan setiap langkah 

dalam kegiatan pembelajaran.  

2) Urutan kegiatan pembelajaran, urutan kegiatan pengajar dalam menyampaikan isi 

pelajaran kepada siswa.  

3) Metode pembelajaran, cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa 

agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien.  

Media atau bahan pembelajaran, bahan pembelajaran yang digunakan pengajar dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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C. Pengaturan Jadwal Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 

tiga tahapan kegiatan yaitu kegiatan pembukaan /awal/pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup.  

a. Kegiatan pendahuluan/awal/pembukaan 

Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan kegiatan awal yang harus ditempuh 

guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran tematik. Fungsinya 

terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, yang 

memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Efisiensi waktu dalam kegiatan awal ini perlu diperhatikan, karena waktu yang 

tersedia relatif singkat, yaitu anatara 5-10 menit. Dengan waktu yang relatif singkat 

tersebut, diharapkan guru dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran dengan baik 

sehingga peserta didik siap mengikuti pembelajaran dengan seksama. 

Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pendahuluan pembelajaran ini 

diantaranya untuk menciptakan kondisi-kondisi awal pembelajaran yang kondusif, 

melaksanakan kegiatan apersepsi dan penilaian awal (pre-tes). Penciptaan kondisi 

awal pembelajaran dilakukan dengan cara: mengecek atau memeriksa kehadiran 

peserta didik (presence), menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik, menciptakan 

suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar peserta didik, dan 

membangkitkan perhatian peserta didik. Melaksanakan apersepsi dilakukan dengn 

cara: mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari 

sebelumnya dan memberikan komentar terhadap jawaban peserta didik , dilanjutkan  

dengan mengulas materi pelajaran yang akan dibahas. Melakanakan penilaian awal 

dapat dilakukan dengan cara lisan pada beberapa peserta didik yang dianggap 

mewakili seluruh peserta didik, bisa juga penilaian awal ini dalam prosesnya 

dipadukan dengan kegiatan apersepsi. 

Sesuai dengan namanya, bahwa kegiatan ini dilakukan terutama untuk 

menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan 

dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Maka sifat dari 

kegiatankegitan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini, dapat 

dilakukan penggaliaian terhadap pengalaman anaktentang tema yang akan disajikan. 

Beberapa contohkegiatan yang dapat dilakukan adalah bercerita, kegiatan 

fisik/jasmani, dan menyanyi. 
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b. Kegiatan inti 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran tematik yang 

menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman 

belajar dapat terjadi melalui kegiatan tatap mukadan kegiatan non tatap muka. 

Kegiatan tatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran yang peserta didik 

dapat berinteraksi langsung dengan guru ataupun dengan peserta didik lainnya. 

Kegiatan non tatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

peserta didik dengan sumber belajar lain di luar sekolah. 

Kegiatan inti pembelajaran tematik bersifat situasional, yaitu disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi setempat. Terdapat beberapakegiatan yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan inti pembelajaran tematik, diantaranya adalah: 

 Kegiatan yang paling awal: Guru memberitahu tujuan atau kompetensi dasar yang 

harus dicapai oleh peserta didik beserta garisbesar materi yang akan disampaikan. 

Cara yang paling praktis adalah menuliskannya di papan tulis dengan penjelasan 

secara lisan mengenai pentingnya kompetensi tersebut yang aan dikuasai oleh 

peserta didik. 

 Alternatif kegiatan belajar yang akan dialami peserta didik. Guru menyampaikan 

kepada peserta didik dalam mempelajari tema atau topik yang telah ditentukan. 

Kegiatan belajar hendaknya lebih mengutamakan aktivitas peserta didik dalam 

mempelajari dalam mempelajari tema atau berorientasi pada aktivitas peserta 

didik. Guru hendaknya sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada 

peserta didik  untuk belajar. Peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri 

apa yang dipelajarinya. Prinsip belajar sesuai dengan ‘konstruktivisme’ 

hendaknya dilaksanakan dalam pembelajaran terpadu. 

Dalam membahas dan menyajikan materi /bahan ajar terpadu harus diarahkan 

pada suatu proses perubahan tingkah lakupeserta didik, penyajian harus dilakukan 

secara terpadu melalui penghubungan konsep di bidang kajian yang satu dengan 

konsep di bidang kajiannya lainnya. Guru harus berupaya untuk menyajikan bahan 

ajar dengan strategi mengajar yang bervariasi, yang mendorong pembelajaran yang 

klasikal, kelompok, dan perorangan. 

Berdasarkan paparan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa dalam akegiatan 

inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, 

tulis, dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 
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berbagai strategi/metode yang bervariasi dan dapat dilakukan secara klasikal, 

kelompok kecil, dan perorangan. 

c. Kegiatan penutup/akhir dan tindak lanjut 

Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai 

kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar 

peserta didik dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh 

berdasarkan pada proses dan hasil belajar peserta didik. Waktu yang tersedia untuk 

kegiatanini relatif singkat, oleh karena itu guru perlu mengatur dan memanfaatkan 

waktu seefisien mungkin. Secara umum kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam 

pembelajarn diantaranya: 

 Mengajak peserta didik untuk menyimpulkanmateri yang telah diajarkan. 

 Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran dengan pemberian tugas atau latihan 

yang harus dikerjakan di rumah, menjelaskan kembali bahan yang dianggap sulit 

oleh peserta didik, membaca materi pelajaran tertentu, memberikan motivasi atau 

bimbingan belajar. 

 Mengemukakan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

 Memberikan evaluasi lisan atau tertulis. 

Dengan demikian, sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. 

Beberapa contoh kegiatan akhir/penutup yang dapat dilakukan adalah 

menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakuka, 

mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantonim, pesan-pesan moral, dan 

musik/apresiasi musik. 

Contoh jadwal pelaksanaan pembelajaran tematik per-hari dapat dijabarkan 

menjadi: 

Contoh 1: 

kegiatan Jenis kegiatan 

Kegiatan pembukaan Anak berkumpul bernyanyi sambil 

menari mengikuti irama musik. 

Kegitan inti  Kegiatan untuk pengembangan 

membaca. 

 Kegiatan untuk pengembangan 

menulis. 
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 Kegiatan untuk pengembanagan 

berhitung. 

Kegiatan penutup Mendongeng atau membaca cerita 

dari buku cerita 

 

Contoh 2 

Kegiatan Jenis kegiatan 

Kegiatan pembukaan Waktu berkumpul (anak menceritakan 

pengalaman, menyanyi, melakukan 

kegiatan fisik sesuai dengan tema). 

Kegiatan inti  Pengembangan kemampuan 

menulis (kegiatan kelompok besar). 

 Pengembangan kemampuan 

berhitung kegiatan kelompok kecil 

atau berpasangan). 

 Melakukan pengamatansesui 

dengan tema, misalnya mengamati 

jenis kendaraan yang lewatpada 

tema transportasi, menggambar 

hewan hasil pengamatan. 

Kegiatan penutup  Mendongeng. 

 Pesan-pesan moral. 

 Musik/menyanyi. 
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BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Menurut Dick and Carey (1985) bahwa strategi pembelajaran menjelaskan tentang 

komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan 

digunakan bersama bahan-bahan tertentu untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada 

peserta didik. Strategi pembelajaran tersebut merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, 

cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. 

2. Rancangan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran tematik pada 

dasarnya terbagi atas empat komponen, yaitu: waktu, urutan kegiatan pembelajaran, 

metode pembelajaran, media atau bahan pembelajaran. 

3. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan tiga 

tahapan kegiatan yaitu kegiatan pembukaan /awal/pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan lebih 

kurang 5-10% dari waktu pelajaran yang disediakan, kegiatan inti lebih kurang 80% dari 

waktu pelajaran yang telah disediakan, sedangkan kegiatan penutup dilaksanakan dengan 

alokasi waktu lebih kurang 10-15% dari waktu pelajaran yang disediakan. 
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