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KATA PENGANTAR 
 

 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Bahasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan 
kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, 
pengawas sekolah, dan lain-lainnya. Dalam rangka memperbaiki mutu dan 
profesionalitas mereka, PPPPTK Bahasa berperan serta secara aktif dalam 
proyek Better Education Through Reformed Management and Universal 
Teacher Upgrading (BERMUTU). 
 
Sebagai suatu lembaga yang dikelola secara profesional, PPPPTK Bahasa 
menyediakan program pendidikan dan pelatihan berkualitas yang sejalan 
dengan reformasi pendidikan serta tuntutan globalisasi yang tertuang dalam 
program Education for All (EFA). Selain itu, PPPPTK Bahasa juga 
mengembangkan Standar Kompetensi Guru termasuk bahan ajar untuk 
mencapai kompetensi tersebut. 
 
Dengan mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang tertuang dalam 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005, PPPPTK 
Bahasa, dalam upaya untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten dan 
profesional, menyelenggarakan beragam kegiatan diklat dalam rangka 
pencapaian standar kompetensi guru serta program sertifikasi. Oleh karenanya, 
pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi 
para guru. 
 
Akhir kata, kritik yang membangun untuk perbaikan bahan ajar ini dapat 
Saudara kirimkan ke PPPPTK Bahasa, Jalan Gardu, Srengseng Sawah, 
Jagakarsa, Jakarta 12640; Telepon (021) 7271034, Faksimili (021) 7271032, 
dan email: admin@pppptkbahasa.net 
 
 

Jakarta,       September 2009 
Kepala Pusat, 
 
Ttd. 
 
Dr. Muhammad Hatta, M.Ed. 
NIP 19550720 198303 1 003
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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  
Selamat berjumpa di pembelajaran Tematik yang dilaksanakan melalui 
Program Better Education Through Reformed Management Upgrading 
(BERMUTU). 
 
Modul Suplemen Pembelajaran Tematik  ini merupakan salah satu bagian dari 
beberapa modul yang disediakan untuk melengkapi Bahan Belajar Mandiri 
(BBM) yang disusun sebagai acuan kegiatan atau panduan kegiatan di 
Kelompok Kerja Guru  (KKG) di Sekolah Dasar. 
 
Pada pertemuan tematik ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan 
dengan konsep dasar pembelajaran matematik dan perancangan pembelajaran 
model tematik. Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik meliputi 
seluruh mata pelajaran pada kelas 1-III sekolah dasar, yaitu; pendidikan 
agama, Bahasa Indonesia, matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan, 
serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.  
 
B. Tujuan  
Tujuan penyusunan modul pembelajaran Tematik adalah sebagai berikut: 
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang  konsep dan 

pengembangan tematik. 
2. Memberikan pemahaman kepada guru tentang pembelajaran tematik yang 

sesuai dengan perkembangan peserta didik kelas awal sekolah dasar. 
3. Memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, 

melaksanakan dan melakukan penilaian dalam pembelajaran tematik. 
 

 
C. Alokasi Waktu 
Alokasi yang dipergunakan dalam modul ini adalah  6 x 50 menit 
 
 
D. Sasaran 
Pengguna modul pembelajaran tematik  ini adalah guru di sekolah dasar yang 
terlibat dalam kegiatan program BERMUTU di KKG  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tematik – KKG  2 

BAB  II 
KONSEP TEMATIK  DAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 
A. Latar Belakang  
1.  Perkembangan Anak Usia Dini 
Anak adalah aset bagi orang tua dan di tangan orang tualah anak-anak tumbuh 
dan menemukan jalannya. Dalam lima tahun pertama yang disebut dengan The 
Golden Years, seorang anak mempunyai potensi yang sangat besar untuk 
berkembang. Di masa-masa inilah, anak seyogyanya mulai diarahkan. Sebagai 
orang tua yang proaktif, orang tua hendaknya memperhatikan hal-hal yang 
berkenaan dengan perkembangan anak. 
 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang 
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi 
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut, yang     diselenggarakan pada jalur formal, 
nonformal dan informal. 
 
Pendidikan anak usia dini (fase prasekolah) merupakan salah satu bentuk 
penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke 
beberapa arah diantaranya pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, 
sosioemosional, kepribadian, moral dan kesadaran beragama. Perkembangan 
merupakan perubahan ke arah kemajuan menuju terwujudnya hakekat manusia 
yang bermartabat atau berkualitas. Usia lahir sampai dengan pra sekolah 
merupakan masa keemasan sekaligus dengan masa kritis dalam tahapan 
kehidupan manusia yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, 
masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakan dasar-dasar 
pengembangan fisik, bahasa, sosial, emosional, moral dan nilai-nilai agama, 
kognitif dan seni. 
 
Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik,  psikis, sosial, 
moral dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk 
hidupnya, sebab masa kanak-kanak adalah masa pembentukan pondasi dan 
masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. 
Sedemikian pentingnya usia tersebut maka memahami karakteristik anak usia 
dini menjadi mutlak dan melalui  pendidikan di kelas awal  perkembangan 
dirinya dapat dilakukan secara optimal. 
 
Pengalaman yang dialami anak pada usia dini akan berpengaruh kuat terhadap 
kehidupan selanjutnya. Pengalaman tersebut akan bertahan lama. Bahkan 
tidak dapat terhapuskan, walaupun bisa hanya tertutupi. Bila suatu saat ada 
stimulasi yang memancing pengalaman hidup yang pernah dialami maka efek 
tersebut akan muncul kembali walau dalam bentuk yang berbeda. 
Beberapa hal menjadi alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia 
dini. Sebagian dari alasan tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut : 
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a. Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahap perkembangan 
manusia, sebab usia tersebut merupakan periode diletakkannya dasar 
struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya. Oleh karena 
itu perlu pendidikan dan pelayanan yang tepat. 

b. Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal cenderung bertahan 
dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang hidupnya, 
disamping itu dasar awal akan cepat berkembang menjadi kebiasaan. Oleh 
karena itu perlu pemberian pengalaman awal yang positif. 

c. Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan luar biasa, dibanding 
dengan sepanjang usianya. Bahkan usia 0-8 tahun mengalami 80 % 
perkembangan otak dibandingkan sesudahnya, oleh karena itu perlu stimulai 
fisik dan mental. 

 
 

2.   Pelaksanaan Pembelajaran yang Bermakna 
Peserta didik yang berada pada sekolah dasar kelas satu, dua dan tiga berada 
pada rentangan usia dini. Pada usia tersebut seluruh aspek perkembangan 
kecerdasan seperti IQ, EQ, dan SQ tumbuh dan berkembang sangat luar biasa. 
Pada umumnya tingkat perkembangan masih melihat segala sesuatu  sebagai 
satu keutuhan (holistik) serta mampu memahami hubungan antara konsep 
secara sederhana. Proses pembelajaran masih bergantung kepada objek-objek 
konkrit dan pengalaman yang dialami secara langsung. 

 
Memperhatikan tahapan perkembangan berpikir tersebut, kecenderungan 
belajar anak usia sekolah dasar menunjukkan tiga ciri, yaitu:  

 
a. Konkrit  
Konkrit mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkrit 
yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak atik, dengan titik 
penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.  
Pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang 
lebih bermakna dan bernilai, sebab siswa dihadapkan dengan peristiwa dan 
keadaan yang sebenarnya, keadaan yang alami, sehingga lebih nyata, lebih 
faktual, lebih bermakna, dan kebenarannya lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
b.  Integratif  
Pada tahap usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari 
sebagai suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari 
berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif yakni 
dari hal umum ke bagian demi bagian.  

 
 

c.  Hierarkis  
Pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara 
bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan 
logis, keterkaitan antar materi, dan cakupan keluasan serta kedalaman materi . 
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Dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam  
proses pembelajaran agar berlangsung secara optimal sesuai dengan 
perkembangan anak usia kelas awal  antara lain: 

1) Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan 
berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot 
kecil maupun besar. 

2) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu 
memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan 
pikirannya dalam batas-batas tertentu. 

3) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa 
ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Dari segi 
kemampuan anak sudah mampu berpikir bagian per bagian. Artinya anak 
sudah mampu berpikir analisis dan sintesis, deduktif dan induktif.  

4) Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas 
orangtuanya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan anak untuk selalu 
bermain di luar rumah bergaul dengan teman sebaya. 

5)  Bentuk permainan anak bersifat permainan sosial, bentuk permainan 
yang melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. 

6) Perkembangan emosi anak sudah mulai berbentuk dan tampak sebagai 
bagian dari kepribadian anak. Walaupun pada usia ini masih pada taraf 
pembentukan, namun pengalaman anak sebenarnya telah menampakkan 
hasil. 

 
Bila kita telah memahami  kondisi anak kelas awal tersebut,  maka ketika 
menyusun kegiatan pembelajaran tematik sebaiknya dilakukan tidak dalam 
bentuk yang parsial.Saat ini, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SD  kelas I, 
II, dan III untuk setiap mata pelajaran dilakukan secara terpisah, misalnya IPA  
2 jam, IPS 2 jam, dan Bahasa Indonesia 2 jam. Dalam pelaksanaan 
kegiatannya dilakukan secara murni mata  pelajaran yaitu hanya mempelajari 
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berhubungan dengan mata 
pelajaran itu. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang masih melihat 
segala sesuatu sebagai suatu keutuhan (holistic), pembelajaran yang 
menyajikan mata pelajaran secara terpisah akan menyebabkan kurang 
berkembangnya anak untuk berpikir secara holistik dan membuat kesulitan bagi 
peserta didik.  
 
3.  Data Keberhasilan  
Melalui pelaksanaan pembelajaran yang terpisah muncul permasalahan  pada 
kelas rendah (I, II, dan III) antara lain tingginya angka mengulang kelas dan 
putus sekolah dan khusus  kelas I SD jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
kelas yang lainnya.  
 
Angka kegagalan tersebut semakin memprihatinkan terutama daerah yang 
hanya memiliki sedikit  taman Kanak-Kanak. Hal itu terjadi terutama di daerah 
terpencil..  
 
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sekolah sebagian besar 
peserta didik di kelas awal sekolah dasar di Indonesia cukup rendah. 
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Sementara itu, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik 
yang telah masuk Taman Kanak-Kanak memiliki kesiapan bersekolah lebih baik 
dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan Taman 
Kanak-Kanak. Selain itu, perbedaan pendekatan, model, dan prinsip-prinsip 
pembelajaran antara kelas satu dan dua sekolah dasar dengan pendidikan pra-
sekolah dapat juga menyebabkan peserta didik yang telah mengikuti 
pendidikan pra-sekolah mengulang kelas atau bahkan putus sekolah.  
 
Atas dasar pemikiran di atas dan dalam rangka implementasi Standar Isi yang 
termuat dalam Standar Nasional Pendidikan, maka pembelajaran pada kelas 
awal sekolah dasar yakni kelas satu, dua, dan tiga lebih sesuai jika dikelola 
dalam pembelajaran terpadu melalui pendekatan pembelajaran tematik. Untuk 
memberikan gambaran tentang pembelajaran tematik yang dapat menjadi 
acuan dan contoh konkret, perlu disiapkan model pelaksanaan pembelajaran 
tematik untuk SD/MI kelas I hingga kelas III.    
 
Tugas  
Untuk mengetahui pemahaman Anda tentang latar belakang pembelajaran 
bermakna, Anda diharapkan dapat menyelesaikan soal di bawah ini! 
Soal  
1. Jelaskan bagaimana keterkaitan perkembangan anak usia kelas awal 

dengan proses pembelajaran tematik, dan berikan alasannya. 
2. Menurut Anda apakah proses pembelajaran tematik pada saat ini sudah 

mendapat hasil yang maksimal ? Mengapa?. 
 
 
B. Pengertian Pembelajaran Tematik  

 
1.  Pengertian Tematik 
Pendidikan anak usia kelas awal merupakan suatu proses pembinaan tumbuh 
kembang yang ditujukan kepada anak sejak enam-tujuh tahun sampai dengan 
usia sembilan tahun. Pendidikan tersebut dilakukan secara menyeluruh yang 
mencakup aspek fisik dan nonfisik dan dilakukan melalui pemberian 
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. 
Adapun perkembangannya yaitu  jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional, 
dan sosial yang tepat dan benar agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut.    
Pada tahap perkembangan tersebut, yang patut dipertimbangkan adalah setiap 
anak memiliki  struktur kognitif yang berbeda. Struktur tersebut dikenal sebagai 
skemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil pemahaman 
objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang objek tersebut 
berlangsung melalui proses asimilasi (menghubungkan objek dengan konsep 
yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses memanfaatkan konsep-
konsep  dalam pikiran untuk menafsirkan objek). 
 
 
Kedua proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat 
pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara 
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seperti itu secara bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui 
interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku 
belajar anak sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan 
lingkungannya. Kedua hal tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang 
proses belajar terjadi dalam konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya.   
 
 
Dengan memperhatikan perkembangan tersebut maka pembelajaran 
ditekankan pada keterlibatan siswa dalam proses  belajar secara aktif sehingga  
siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat 
menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui 
pengalaman langsung  siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka 
pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. 
Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh Psikologi Gestalt, termasuk Piaget 
yang menekankan bahwa pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi 
pada kebutuhan dan perkembangan anak. 
 
 
Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar 
sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Oleh karena itu, guru perlu 
mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi 
kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan 
unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan 
konseptual antar mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema, 
sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. 
Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan 
sangat membantu siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa 
yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (holistik).  
 
Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain:  
a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 
b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik 

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 
c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga 

hasil belajar dapat bertahan lebih lama.  
d. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 
e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 
f. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 
 

Melihat perkembangan  dan pengalaman anak pada usia sekolah dasar kelas 
awal, maka kecenderungan tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran 
yang dilakukan. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara 
anak belajar, konsep belajar dan pembelajaran bermakna, maka kegiatan 
pembelajaran bagi anak kelas awal sekolah dasar sebaiknya dilakukan dengan 
pembelajaran tematik. Pembelajaran  tematik adalah pembelajaran terpadu 
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yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran  
sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema 
adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan 
(Poerwadarminta,1993). 
 
 
2.  Tujuan Pembelajaran Tematik 
Tematik sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar kelas awal, 
memiliki tujuan sebagai berikut: 
a. Peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. 
b. Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. 
c. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 
d. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik karena mengaitkan 

berbagai mata pelajaran dengan pengalaman pribadi dalam situasi nyata 
yang diikat dalam tema tertentu. 

e. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 
tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga 
pertemuan,  waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 
pemantapan, atau pengayaan.  

 
 
3.  Manfaat Pembelajaran Tematik 
Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini, akan diperoleh 
beberapa manfaat yaitu:  
a. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta 

isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, sehingga tumpang tindih 
materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 

b. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab 
isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan  
tujuan akhir. 

c. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian 
mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah.  

d. Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep 
akan semakin baik dan meningkat. 

 
Selain hal di atas pembelajaran dengan menggunakan tema diharapkan akan  
banyak memberikan keuntungan, di antaranya: 
a. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. 
b. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar matapelajaran dalam tema yang sama. 
c. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 
d. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan 

matapelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 
e. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. 
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f. Siswa lebih bergairah karena dapat berlomunikasi dalam situasi nyata, 
untuk mengembangkan suatu kemmapuan dalam satu mata pelajaran 
sekaligus mempelajari matapelajaran lain. 

g. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 
tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga 
pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 
pemantapan, atau pengayaaan.   

 
4.   Landasan Pembelajaran tematik 
a. Landasan Filosofis 
Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga 
aliran filsafat yaitu: (1) progresivisme, (2) konstruktivisme, dan (3) humanisme. 
Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan 
pada  pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang 
alamiah (natural), dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran 
konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa (direct experiences) 
sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah 
hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi 
pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, fenomena, pengalaman, dan 
lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang 
guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing 
siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses 
yang berkembang terus menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa 
ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya.  Aliran 
humanisme melihat siswa dari segi keunikan/kekhasannya, potensinya, dan 
motivasi yang dimilikinya.  
 
b. Landasan Psikologis  
Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan psikologi 
perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan 
diperlukan  dalam menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang diberikan 
kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap 
perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal 
bagaimana isi/materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa 
dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya.  

 
 

c.  Landasan Yuridis 
Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai 
kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik 
di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak 
memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya 
(pasal 9). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 
mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya (Bab V Pasal 1-b). 
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C. Karakteristik Pembelajaran Tematik 
 

1.  Karakteristik Perkembangan Anak Usia Kelas Awal 
Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik 
memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:  
 
a.  Berpusat pada siswa 
Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), 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 
(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada 
sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih 
abstrak.  

 
c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 
Dalam pembelajaran tematik pemisahan antarmata pelajaran menjadi 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-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) dimana guru dapat mengaitkan 
bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, 
bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di 
mana sekolah dan siswa berada. 

 
f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 
Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 
sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

 
g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 
Pembelajaran dapat dilangsungkan dengan berbagai cara diantaranya bermain 
tebak-tebakan, bermain peran, diskusi, dan lain-lain. Semua konsep 
pembelajaran  dirancang bertujuan agar anak senang dalam belajar. 
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2.  Cara belajar siswa 
Belajar bukanlah sekadar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses 
mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 
perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu 
dengan lingkungan yang disadari. 

 
Berangkat dari konsep bahwa setiap manusia berbeda maka kita dapat melihat 
tiap siswa di sekolah dasar kelas awal memiliki kemampuan indera yang tidak 
sama, baik pendengaran maupun penglihatannya, demikian juga kemampuan 
berbicara. Ada yang senang membaca, tetapi ada juga yang senang menulis. 
Dengan variasi penggunaan media, kelemahan indera yang dimiliki tiap anak 
dapat dikurangi. Untuk menarik perhatian anak, maka guru dapat memulai lebih 
dulu dengan berbicara, kemudian menulis di papan tulis, dilanjutkan dengan 
melihat contoh konkret. Dengan variasi seperti itu, maka diharapkan dapat 
memberi stimulus terhadap indera anak.     

 
Anak pada usia awal melakukan  pembelajaran bukan hanya mengembangkan 
intelektual saja, akan tetapi mengembangkan pribadi anak secara seutuhnya. 
Artinya kemampuan intelektual manakala tidak diikuti sikap yang  baik atau 
tidak oleh pengembangan seluruh potensi yang ada dalam   diri siswa. Oleh 
karena itu belajar bukanlah menumpuk memori anak dengan fakta-fakta yang 
lepas-lepas, tetapi mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri siswa 
sehingga kebermaknaannya dapat berhasil. 

 
Piaget (1950) menyatakan bahwa, setiap anak memiliki cara tersendiri dalam 
menginterpretasikan dan beradaptasi dengan lingkungannya (teori 
perkembangan kognitif). Menurutnya, setiap anak memiliki struktur kognitif yang 
disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil 
pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman 
tentang objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi (menghubungkan 
objek dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses 
memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). Kedua 
proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat pengetahuan 
lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu secara 
bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dengan 
lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar anak sangat 
dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal 
tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam 
konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya.   

 
Anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Pada rentang 
usia tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: (1) 
Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke 
aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, (2) 
Mulai berpikir secara operasional, (3) Mempergunakan cara berpikir 
operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, (4) Membentuk dan 
mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan 
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mempergunakan hubungan sebab akibat, dan (5) Memahami konsep substansi, 
volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. 
  
D.  Implikasi Pembelajaran Tematik 
Dalam implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar mempunyai 
berbagai implikasi yang mencakup: 
 
1.  Implikasi Bagi Guru 
Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan 
kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari 
berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih 
bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh.  
 
2. Implikasi bagi siswa 
a. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, 
pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal.  

b. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara 
aktif misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian 
sederhana, dan pemecahan masalah 

 
 

3. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan media 
a. Pembelajaran tematik pada hakekatnya menekankan pada siswa baik 

secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan 
menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh 
karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan 
prasarana belajar.   

b. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang 
sifatnya didisain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran 
(by design), maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang 
dapat dimanfaatkan (by utilization).  

c. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 
pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam 
memahami konsep-konsep yang abstrak.  

d. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat 
menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing 
mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen 
khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. 

  
4. Implikasi Terhadap Pengaturan Ruangan  
Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan 
pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan ruang 
tersebut meliputi: 
a. Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan.  
b. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan 

keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. 
c. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat duduk di tikar/karpet. 
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d. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas. 

e. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta 
didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. 

f. Alat, sarana dan sumber  belajar hendaknya dikelola sehingga 
memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya 
kembali. 

 
 
5. Implikasi Terhadap Pemilihan Metode 
Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran 
yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan 
multi metode. Misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, 
bercakap-cakap.   
 
 
E. Rambu –Rambu Pembelajaran Tematik  
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 setemp 
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BAB III 
RANCANGAN PEMBELAJARAN TEMATIK 

 
Pembelajaran tematik memerlukan perencanaan dan pengorganisasian agar 
dapat berhasil dengan baik. Ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam 
merancang pembelajaran tematik, yaitu pemetaan, membuat jaringan tema, 
penyusunan silabus, membuat rencana pembelajaran, dan 
mengimplementasikan satuan pelajaran. 
 
A. Pemetaan 
Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara 
menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan 
indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. 
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: 

 
1. Penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke dalam 

Indikator 
Melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dari 
setiap mata pelajaran ke dalam indikator. 
 
Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
a. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 
b. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. 
c. Dirumuskan dalam kata kerja oprasional yang terukur dan/atau dapat 

diamati. 
 

2. Menentukan Tema 
a. Cara menentuan tema 
Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara yakni:  
Cara pertama :  
mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam 
masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang 
sesuai.  
 
Cara kedua : 
menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, untuk 
menentukan tema tersebut, guru dapat bekerjasama dengan peserta didik 
sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.  
Tema untuk pembelajaran tematik dapat berasal dari beberapa sumber. di 
antaranya adalah : 
a) Isu-isu 
b) Masalah-masalah 
c) Event-event khusus 
d) Minat siswa 
e) Literatur 
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b. Prinsip penentuan tema 
 

Dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip yaitu: 
a) Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa 
b) Dari yang termudah menuju yang sulit 
c) Dari yang sederhana menuju yang kompleks 
d) Dari yang konkret menuju ke yang abstrak. 
e) Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri  

siswa 
f) Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia, karakteristik dan 

perkembangan siswa termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. 
 

3. Identifikasi dan Analisis Standar Kompetensi, Kompetensi dasar dan 
Indikator 

 
Melakukan identifikasi dan analisis untuk setiap Standar Kompetensi, 
Kompetensi Dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga semua 
standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. 
 
Setelah tema-tema terbentuk, maka guru menyusun pemetaan Kompetensi 
Dasar. Kompetensi Dasar mata pelajaran sesuai dengan tema yang sudah ada. 
Jika ada Kompetensi Dasar yang sulit diintegrasikan ke dalam tema-tema yang 
telah ditentukan, maka Kompetensi Dasar tersebut diajarkan tersendiri. 
Contohnya adalah Kompetensi Dasar  pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
dan  Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan, karena untuk 
mengajarkannya membutuhkan guru yang memiliki latar belakang pendidikan 
khusus 

 
Contoh Pemetaan Mata Pelajaran, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar 

 
PEMBELAJARAN TEMATIS  KELAS SATU SEMESTER  SATU 

T E M A 

 
MATA PELAJARAN/ 

STANDAR 
KOMPETENSI 

 
KOMPETENSI DASAR 

D
iri

 S
en

di
ri 

K
el

ua
rg

a 

Li
ng

ku
ng

an
 

Pe
ng

al
am

an
 

K
eg

em
ar

an
 

K
eb

er
si

ha
na

 d
an

 
K

es
eh

at
an

 

PKN        
Menjelaskan perbedaan jenis 
kelamin,  
agama dan suku  bangsa 

V  
  V  

Memberikan   contoh hidup 
rukun melalui kegiatan di 
rumah  dan di sekolah 

 V    V 

Menerapkan hidup 
rukun dalam 
perbedaan 

Menerapkan hidup rukun di 
rumah dan di sekolah 
 

 V   V 
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Menjelaskan pentingnya tata 
tertib di  
rumah dan di  sekolah 

   V   Membiasakan tertib di 
rumah dan di sekolah  

Melaksanakan tata tertib di 
rumah dan 
di sekolah 

   V   

       
Membedakan berbagai bunyi 
bahasa 

V V V V V V 

Melaksanakan sesuatu 
sesuai dengan perintah atau 
petunjuk sederhana 

V V     

BAHASA INDONESIA 
Mendengar-kan 
Memahami bunyi 
bahasan, perintah, dan 
dongeng yang 
dilisankan 

Menyebutkan tokoh-tokoh 
dalam cerita 

  V  V  

Memperkenalkan diri sendiri 
dengan kalimat sederhana 
dan bahasa yang santun  

V V     

Menyapa orang lain dengan 
menggunakan kalimat 
sapaan yang tepat dan 
bahasa yang santun 

  V   V 

Mendeskripsikan benda-
benda di sekitar dan fungsi 
anggota tubuh dengan 
kalimat sederhana 

 V   V  

Berbicara 
Mengungkap-kan 
pikiran, perasaan dan 
informasi, secara lisan 
dengan perkenalan 
dan tegura sapa, 
pengenalan benda dan 
fungsi anggota tubuh, 
dan deklamasi 
 

Mendeklamasikan puisi anak 
dengan lafal dan intonasi 
yang sesuai 

    V  

Membaca nyaring suku kata 
dan kata dengan lafal yang 
tepat 

V V V V V  Membaca 
Memahami teks 
pendek dengan 
membaca nyaring Membaca nyaring kalimat 

sederhana dengan lafal dan 
intonasi yang tepat 
Membaca pemahaman 

V V V V V V 

Menjiplak berbagai bentuk 
gambar, lingkaran, dan 
bentuk huruf 

V V     

Menebalkan berbagai bentuk 
gambar, lingkaran, dan 
bentuk huruf 

V V     

Mencontoh huruf, kata, atau 
kalimat sederhana dari buku 
atau papan tulis dengan 
benar 

V V V V V V 

Melengkapi kalimat yang 
belum selesai berdasarkan 
gambar 

   V V V 

Menulis 
Menulis permulaan 
dengan menjiplak, 
menebalkan, 
mencontoh, 
melengkapi, dan 
menyalin 

Menyalin puisi anak 
sederhana dengan huruf 
lepas 

   V V V 

Membilang banyak benda V V V    Bilangan 
Melakukan 
penjumlahan dan 
pengurangan bilangan 
sampai 20 
 

Mengurutkan banyak benda V V V    
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Melakukan penjumlahan dan    
pengurangan bilangan 
sampai 20 

      

Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan  
penjumlahandan 
pengurangan    
sampai 20 

      

Menentukan waktu (pagi, 
siang, malam), hari, dan jam ( 
secara bulat ) 

     V 

Menentukan lama suatu 
kejadian berlangsung 

   V   

Mengenal panjang suatu 
benda melalui kalimat sehari-
hari (pendek, panjang) dan 
membandingkannya 

  V  V  

Geometri dan 
Pengukuran 
 
Menggunakan 
pengukuran waktu dan 
panjang 

Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan waktu dan 
panjang  

     V 

Mengelompokkan berbagai 
bangun ruang sederhana 
(balok, prisma, tabung, bola, 
dan kerucut) 
 

   V   Mengenal beberapa 
bangun ruang 

Menentukan urutan benda – 
benda ruang yang sejenis 
menurut besarnya 
 

   V   

       
Mengenal bagian-bagian 
tubuh dan kegunaannya serta 
cara perawatannya. 

V      

Mengindentifikasi kebutuhan 
tubuh agar tumbuh sehat dan 
kuat ( makanan, air, pakaian, 
udara, lingkungan sehat )  

 V V   V 

I P A 
Makhluk Hidup dan 
Proses Kehidupan 
Mengenal anggota 
tubuh dan 
kegunaaannya, serta 
cara perawatannya 

Membiasakan hidup sehat  V    V 
Mengenal cara menjaga 
lingkungan agar tetap sehat 

  V    

Membedakan lingkungan 
sehat dengan lingkungan 
tidak sehat 

     V 

Mengenal cara 
memelihara 
lingkungan agar tetap 
sehat 

Menceritakan perlunya 
merawat tanaman, hewan 
peliharaan dan lingkungan 
sekitar 

    V  

Benda dan Sifatnya 
Mengenal berbagai 
sifat benda dan 
kegunaanya melalui 
pengamatan 
perubahan bentuk 
benda 

Mengindentifikasi benda yang 
ada di lingkungan sekitar 
berdasarkan cirinya melalui 
pengamatan 

    V  

Mengenal benda yang dapat 
diubah bentuknya 

   V    

Mengindentifikasi kegunaan  V     
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benda di lingkungan sekitar 
 

IPS        
Mengidentifikasi, keluarga 
dan kerabat 

V V     

Menceritakan pengalaman 
diri yang menyenangkan dan 
tidak menyenangkan 

  V  V V  

Menceritakan kasih sayang 
antar anggota keluarga 

 V  V   

Memahami identitas 
diri dan keluarga, serta 
sikap saling 
menghormati dalam 
kemajemukan 
keluarga 

Menunjukkan sikap hidup 
rukun dalam kemajemukan 
keluarga 

  V    

Seni Budaya dan 
Keterampilan 

       

       
Mengidentifikasi unsur rupa 
pada benda di alam sekitar 

  V    

Menunjukkan sikap apresiatif 
terhadap unsur rupa pada 
benda di alam sekitar 

  V    

Mengekspresikan diri melalui 
gambar ekspresif 

V V  V  V 

Seni Rupa 
Mengapresiaai karya 
seni rupa 
Mengekspresikan diri 
melalui karya seni 
rupa 

Mengekspresikan diri melalui 
teknik 
menggunting/menyobek 
 

   V  V 

Seni Musik        
Mengidentifikasi 
unsur/elemen musik dari 
berbagai sumber bunyi yang 
dihasilkan tubuh manusia 

V      

Mengelompokkan bunyi 
berdasarkan sumber bunyi 
yang dihasilkan tubuh 
manusia 

   V   

Mengapresiasi karya 
seni musik 

Menunjukkan sikap apresiatif 
terhadap sumber bunyi yang 
dihasilkan tubuh manusia 

   V   

Menampilkan permainan pola 
irama sederhana 

    V  

Mengekspresikan diri melalui 
vokal 

     V 

Mengekspresikan diri melalui 
alat musik atau sumber bunyi 
yang dihasilkan manusia 

     V 

Melafalkan lagu anak-anak  V V    

Mengekspresi-kan diri 
melalui karya seni 
musik 

Menyanyikan lagu anak-anak 
secara individual, kelompok 
maupun klasikal 

 V V    

 
 

B.  Membuat Jaringan Tema 
Jaringan tema ini bertujan untuk menjaring kompetensi dasar-kompetensi dasar 
yang sejenis yang dapat diintegrasikan dalam sat tema. Dengan jaringan tema 
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tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar dan indikator dari 
setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan 
alokasi waktu setiap tema.  

Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk 
dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dan tidak tercakup 
pada jaringan tema, dibelajarkan secara tersendiri. 

Contoh Jaringan Tema 
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1. DIRI SENDIRI 

Matematika
KD. 
Membilang banyak benda 
sampai 20 
o Menyebutkan bilangan 

sampai 10 
o Menyebutkan banyak 

benda sampai 10 
o Menulis lambang bilangan 

sampai 10 
 
Mengurutkan banyak benda 
o Membandingkan dua 

kumpulan benda dengan 
istilah lebih dari, kurang 
dari atau sama dengan 

o Mengurutkan sekelompok 
benda dari sedikit ke yang 
banyak atau sebaliknya 

o Mengurutkan bilangan dari 
terkecil sampai terbesar

I P A 
KD. 
Mengenal bagian-bagian 
tubuh dan kegunaannya serta 
cara perawatannya 
o Menyebutkan bagian-

bagian tubuh (mata, telinga,  
hidung, mulut, lidah, 
tangan, dan kaki)  

o Menyebutkan kegunaan 
masing-masing anggota 
tubuh 

o Menyebutkan alat-alat yang 
digunakan untuk merawat 
anggota tubuh 

o Menjelaskan cara merawat 
anggota tubuh 

 

Seni Budaya dan 
Keterampilan 

 
KD(Seni rupa) 
Mengekspresikan diri melalui 
gambar ekspresif 
o Menggambar diri sendiri 

secara lengkap 
o Mewarnai gambar benda 

sesuai dengan jenis 
kelamin 

 
Seni Musik 
Mengidentifikasi unsur/elemen 
musik dari berbagai sumber 
bunyi yang dihasilkan tubuh 
manusia 
o Mengelompokkan bunyi 

berdasarkan sumber bunyi 
yang dihasilkan tubuh 
manusia 

 

IPS 
KD 
Mengidentifikasi identitas 
diri, keluarga dan kerabat 
o Menyebutkan nama 

lengkap, nama panggilan, 
usia, alamat, dan asal 
sekolah

PKn
KD 
Menjelaskan perbedaan jenis 
kelamin, agama, dan suku 
bangsa 
Indikator 
o Menyebutkan jenis kelamin diri 

anak masing-masing 
o Menjelaskan perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan 
o Menyebutkan nama agama 

yang dianut oleh keluarganya 
o Menyebutkan nama-nama 

agama yang dianut oleh 
teman-teman di kelasnya 

o Memberi contoh sikap saling 
menghargai antara teman yang 
berbeda agama 

 

B. Indonesia 
Berbicara 
Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat 
sederhana dan bahasa yang santun  
o Memperkenalkan diri dengan menyebutkan 

nama lengkap, nama panggilan, usia, dan 
alamat rumah 

o Secara lisan menanyakan nama, alamat, 
usia, dan alamat teman 

o Menyapa guru dengan kalimat sapaan 
yang tepat dan bahasa yang santun 

o Menyapa teman dengan kalimat sapaan 
yang tepat dan bahasa yang santun 

 
Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan 
fungsi anggota tubuh dengan kalimat 
sederhana 
o Menyebutkan nama anggota tubuh 
o Menjelaskan fungsi anggota tubuh dengan 

kalimat sederhana 
 
Mendengarkan 
Membedakan berbagai bunyi bahasa 
o Membedakan bunyi huruf vokal a, i, u, e, o 
o Membuat kata secara lisan yang diawali 

dengan huruf vokal 
o Membedakan bunyi suku kata dengan 

benar (ma-mi-mu-me-mo, na-ni-nu-ne-no, 
ba-bi-bu-be-bo, la-li-lu-le-lo) 

o Menirukan bunyi suku kata dengan benar 
 
Melaksanakan sesuatu sesuai dengan 
perintah atau petunjuk sederhana 
o Melaksanakan sesuatu sesuai dengan 

perintah atau petunjuk sederhana 
 
Membaca 
Membaca nyaring suku kata dan kata dengan 
lafal yang tepat 
o Membaca nyaring suku kata yang ada 

huruf a, I, u, e, o,  m, n, b, 
o Membaca dan menyusun suku kata 

menjadi kata dengan tepat 
o Membaca nyaring suku kata (ma-mi-mu-

me-mo, na-ni-nu-ne-no, ba-bi-bu-be-bo, la-
li-lu-le-lo) 

o Membaca suku kata dengan lafal yang 
tepat 

o Menyusun suku kata (ma-mi-mu-me-mo, 
na-ni-nu-ne-no, ba-bi-bu-be-bo, la-li-lu-le-
lo) menjadi kata dengan tepat 

 
Menulis 
Mencontoh huruf, kata atau kalimat 
sederhana dari buku atau papan tulis dengan 
benar 
o Menyalin suku kata yang dicontohkan guru 

dengan benar 
 
Menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran 
dan bentuk huruf 
o Menjiplak berbagai bentuk gambar, 

lingkaran dan bentuk huruf 
 
Menebalkan berbagai bentuk gambar, 
lingkaran dan bentuk huruf 
o Menebalkan gambar benda (apel, ikan, ubi, 

ekor, odol) 
o Menebalkan huruf vokal a, I, u, e, o  
o Menebalkan huruf konsonan (m, n, b) 
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C. Penyusunan Silabus 

Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya 
dijadikan dasar dalam penyusunan silabus tematik. Silabus memuat sekurang-
kurangnya komponen identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 
pokok, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, 
sumber/alat/media. 
 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan silabus tematik:  
1. Silabus tematik disusun sesuai dengan format silabus mata pelajaran.  
2. Dalam menyusun silabus tematis, kegiatan yang diciptakan harus sesuai 

dengan kompetensi tema. Kegiatan-kegiatan itu misalnya: 
a. Mengadakan kunjungan ke pasar, warung, pabrik. 
b. Mendatangkan narasumber ke sekolah, misalnya polisi, dokter, tukang 

pos, tukang sayur, dan lain-lain. 
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. 

6. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 
lingkungan dan daerah setempat. 

7. Pengalokasian waktu pada pembelajaran tematik diatur dengan 
pembobotan, misalnya 50% untuk membaca, menulis permulaan dan 
berhitung. 15% Pendidikan Agama Islam dan 35% untuk mata pelajaran 
lainnya.  

 
Adapun tahapan dalam pengembangan silabus tematik analog dengan tahapan 
pada pengembangan silabs mata pelajaran, yaitu: 
 
1. Mengisi kolom identitas. 
Identitas adalah sesuatu yang akan diuraikan atau penanda silabus, seperti 
nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester.  

 
2. Menulis dan mengkaji standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar 

(KD).  
Sebelum menuliskan SK dan KD terlebih dahulu mengkaji SK dan KD mata 
pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan 
hal-hal berikut: 

a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat 
kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI 
dalam lingkup semester. 

b. Keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran. 
c. Keterkaitan antara SK dan KD antarmata pelajaran.  
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3. Mengidentifikasi materi pokok. 
Dalam mengidentifikasi materi pokok harus diperhatikan : 

a. Potensi peserta didik. 
b. Relevansi dengan karakteristik daerah. 
c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, social, dan spiritual 

peserta didik. 
d. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 
e. Struktur keilmuan. 
f. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 
g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 
h. Alokasi waktu yang tersedia. 
  

4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar ditandai oleh 
perubahan perilaku dapat diukur yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 
 
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata 
pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja 
operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.  
 
Kriteria indikator: 
a. Sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. 
b. Berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
c. Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life skills) 
d. Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh 

(kognitif, afektif, dan psikomotor). 
e. Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. 
f. Dapat diukur/dapat dikuantifikasi. 
g. Memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara nasional. 
h. Menggunakan kata kerja operasional. 
i. Tidak  mengandung pengertian ganda (ambigu).  

 
5. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar siswa, siswa dengan 
guru, lingkungan,  dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian 
kompetensi dasar.  Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui 
penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada 
siswa. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai 
siswa. 
 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 
pembelajaran adalah sebagai berikut. 
a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para 

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 
secara profesional. 
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b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 
oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 

c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki 
konsep materi pembelajaran.  

d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 
dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar 
siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.   

e. Kegiatan pembelajaran disusun berdasarkan atas satu tuntutan kompetensi 
dasar secara utuh.  

 
6. Menentukan teknik penilaian. 
Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 
dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 
informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  Penilaian 
pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan prosentase 
pemenuhan indikator. Berdasarkan pada   PP Nomor 19 tahun 2005 bahwa 
penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah 
semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian 
dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan nontes. Penilaian dengan tes 
dapat berbentuk tertulis, lisan dan perbuatan (praktik). Adapun penilaian  
dengan nontes dapat dilakukan dengan pengamatan, pengukuran sikap, 
penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk.   Dalam rangka 
mendukung pelaksanaan penilaian yang bermakna dapat dilengkapi  portofolio 
untuk masing-masing siswa. Bentuk instrumen penilaian dipilih sesuai dengan 
teknik/jenis penilaiannya. 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah sebagai berikut. 
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.  
b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, dan bukan 
untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 
dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dikuasai dan yang 
belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut 
berupa perbaikan kegiatan pembelajaran berikutnya, program remedial bagi 
peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan 
minimal, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi 
kriteria ketuntasan.  

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 
menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka penilaian harus 
diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik 
wawancara, maupun produk/hasil observasi lapangan yang berupa informasi 
yang dibutuhkan. 
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f. Penilaian dapat dilakukan secara:  tes tertulis, lisan, perbuatan, penugasan, 
produk,  dan pengamatan. 

 

Beberapa contoh bentuk instrumen penilaian yang dapat dipilih sebagai 
berikut. 
 

No Teknik/jenis Bentuk instrumen 
1 Tes Tertulis  Tes isian 

 Tes uraian 
 Tes Pilihan Ganda 
 Menjodohkan 
 Jawaban singkat 
 Benar-Salah 
 Dan lain-lain 

2 Tes Lisan  daftar pertanyaan 
3 Tes Perbuatan (Unjuk Kerja)  Tes Simulasi 

 Uji petik kerja produk 
 Uji petik kerja prosedur 

4 Pengamatan/observasi  Lembar observasi 
 Kuesioner 
 Skala sikap 

5 Penugasan  Tugas rumah 
 Tugas proyek 

6 Produk  Uji petik  
7 Portofolio  Dokumen pekerjaan, karya, 

prestasi siswa 
 
7.  Menentukan alokasi waktu 
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada 
jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan 
mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat 
kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.  Alokasi waktu yang 
dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk 
menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang 
beragam. Alokasi waktu termasuk alokasi penilaian yang terintegrasi dalam 
pembelajaran. 
 
8. Menentukan sumber belajar. 
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, 
serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.  

 
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 
kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
dan indikator pencapaian kompetensi.  
 
Beberapa sumber yang dapat digunakan dalam menentukan metode 
pembelajaran: 
a. Sumber-sumber yang tercetak 
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b. Sumber-sumber visual 
c. Sumber-sumber literature 
 
Contoh Silabus 

KELAS/SEMESTER :  I/I 
TEMA :  Diri sendiri 

 

No. 
STANDAR 
KOMPE-
TENSI 

KOMPE
TENSI 
DASAR 

MATERI 
POKOK INDIKATOR KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
PENILAI-

AN 

ALOKA-
SI 

WAKTU 

SUMBER/
ALAT/ 
MEDIA 

1. Menerapkan 
hidup rukun 
dalam 
perbedaan 

Menjelas
kan 
perbeda
an jenis 
kelamin,
agama, 
dan suku 
bangsa 

Jenis 
kelami, 
agama 
dan suku 
bangsa 

  Menyebutkan 
jenis kelamin 
diri anak 
masing-
masing 

 
  Menjelaskan 

perbedaan 
antara laki-laki 
dan 
perempuan 

  Menyebutkan 
jenis kelamin 
dirinya masing-
masing 
(perempuan/laki
-laki) secara 
bergantian 

 
  Menyebutkan 

temannya yang 
laki-laki dan 
perempuan 

 
  Mengamati 

temannya yang 
laki-laki dan 
perempuan 
yang ada di 
depan kelas 

 
  Menjelaskan 

perbedaan 
anatara laki-laki 
dan perempuan 
berdasarkan 
hasil 
pengamatannya 

 
 

Tertulis 
Perbuatan 
 

6 x 35 
menit 

- Buku 
Teknolo
gi 

- Alat 
VCD 

 B. 
Indonesia 
Membaca: 
Memahami 
teks pendek 
dengan 
membaca 
nyaring 

 
Memba-
ca 
nyaring 
suku 
kata dan 
kata 
dengan 
lafal 
yang 
tepat 

 
Suku 
kata dan 
kata 
dengan 
lafal 
yang 
tepat 

 Mengenali 
huruf dan 
membacanya 
sebagai suku 
kata, kata, 
kalimat 
sederhana (a, 
i,u,e,o,n,m,b) 

 Membaca dan 
menyusun suku 
kata menjadi 
kata dengan 
tepat 

 
- Mengamati 

gambar (Huruf 
awal/suku kata 
awal) 

- Mengikuti guru 
melafalkan 
huruf, suku 
kata dan kata 

- Membaca 
huruf, suku 
kata, kata 
secara 
bergiliran 

 
- Mengikuti guru 

membaca kata 
kata yang ada 
di papan tulis 

- Membaca kata 
secara 
bergiliran 

- Menyusun 
suku kata 
menjadi kata 
yang tepat 
dengan 
bimbingan 
guru 

 

 
Perbuatan 
Lisan 

 
18 x 35 
menit 

 
Buku 
Pelajaran 
Bahasa 
Indonesia 
 
Kartu 
Huruf, 
suku kata 
dan kata 
 
Macam-
macam 
bunyi 
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 Mendengar-
kan/memaha
mi bunyi 
bahasa 
perintah dan 
mendongeng 
yang 
dilisankan 

Melaksa
nakan 
sesuatu 
sesuai 
dengan 
perintah 
atau 
petunjuk 
sederha
na 

Teks 
yang 
terdiri 
atas 
berbagai 
kalimat 
perintah 
(untuk 
dibaca 
oleh 
guru 
saja) 

- Melakukan 
permintaan 
guru, misal: 
duduk, berdiri, 
membuka 
buku, 
mendengarkan 
baik-baik dan 
lain-lain 

 
- Mengerjakan 

tugas sesuai  
dengan 
petunjuk guru, 
seperti: 
melingkari, 
menyilang, 
menggarisbaw
ahi, menarik 
garis, memberi 
tanda cek, dan 
lain-lain 

 

- Menyanyikan 
lagu “Disini 
senang disana 
senang”  

- Melakukan 
permainan 
berdasarkan 
petunjuk guru 

 
- Mewarnai 

gambar diri 
sendiri 
berdasarkan 
petunjuk guru 

-      Menarik garis 
untuk 
memasangkan 
gambar 
dengan kata 
yang sesuai  

Tertulis  
 
Perbuatan 

  

 Berbicara: 
Mengungkap
kan pikiran, 
perasaan, 
dan 
informasi 
secara lisan 
dengan 
perkenalan 
dan tegur 
sapa, 
pengenalan 
benda dan 
fungsi 
anggota 
tubuh dan 
deklamasi 
 

Memper
kenalkan 
diri 
sendiri 
dengan 
kalimat 
sederha
na dan 
bahasa 
yang 
santun 

Perkenal
an 

- Memperkenal-
kan nama diri 
sendiri, alamat 
rumah, nama 
orang tua 
secara lisan 

 
- Secara lisan 

menanyakan 
nama, alamat, 
usia dan 
alamat teman 

 

- Memperhati-
kan contoh 
guru 
memperkenal-
kan diri 

- Secara 
bergantian 
masing-masing 
siswa 
memperkenal-
kan nama diri 
sendiri, alamat 
rumah, nama 
orang tua 
secara lisan 

- Secara 
berpasangan 
siswa bertanya 
jawab tentang 
perkenalan diri 

 

Lisan   

 Menulis: 
Menulis 
permulaan 
dengan 
menjiplak, 
menebalkan, 
mencontoh, 
melengkapi, 
dan 
menyalin 
 

Menjip-
lak 
berbagai 
bentuk 
jenis 
gambar, 
lingkung
an, 
bentuk 
huruf 

Bentuk 
gambar 
lingkaran 
bentuk 
huruf 

- Menjiplak 
berbagai 
bentuk 
gambar dan 
huruf  

-  Menebalkan 
berbagai 
bentuk 
gambar dan 
huruf 

 

- Menyanyikan 
lagu “ 
lingkaran” 

- Menulis di 
udara secara 
klasikal 
kemudian 
menulis di 
buku dengan 
bimbingan 
guru 

 

Tertulis  
 
Perbuatan 
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 Matematika: 
Bilangan 
Melakukan 
penjumlahan 
dan 
pengurang-
an sampai 
20 

Membi-
lang 
banyak 
benda 

Membi-
lang 
banyak 
benda 
 

- Membilang 
banyak benda 
secara 
berurutan 
sampai 
dengan 20 

 
 
 
- Menuliskan 

bilangan 
sampai 20 

- Menyebut 
sambil 
memegang 
jumlah anggota 
bagian tubuh 
tertentu: tangan, 
mata, kaki, 
mulut, jari 
tangan, jari kaki, 
dll 

- Membilang 
dengan urutan 
yang tepat 
dengan 
bimbingan guru 

 
- Membaca 

bilangan yang 
diperlihatkan 
guru 

- Menuliskan 
jumlahnya pada 
buku tulisnya 
dengan benar 

 

Lisan 
 
Tertulis 

18 x 35 
menit 

Buku  teks 
pelajaran 
Matemati-
ka 
 
Beberapa 
benda 
(Sedotan, 
batu, 
kelereng) 

 IPA: 
Mahluk 
hidup dan 
proses 
kehidupan: 
Mengenal 
anggota 
tubuh dan 
kegunaan-
nya serta 
cara 
perawatan-
nya 
 

 
Menge-
nal 
bagian 
tubuh 
dan 
kegunaa
nnya 
serta 
perawa-
tannya 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagian-
bagian 
anggota 
tubuh, 
Keguna-
an dan 
cara 
 

 
- Menerangkan 

bagian-
bagian tubuh 
misalnya 
mata, 
telinga,hidun
g, lidah, kulit, 
dan gigi 

 
-  Menceritakan 

kegunaan 
bagian-
bagian tubuh 
yang diamati 

 
- Menyanyikan 

lagu” Kepala, 
pundak” 

- Bersama 
dengan teman 
sebangku tanya 
jawab tentang 
anggota tubuh 

 
- Menunjukkan 

anggota tubuh 
melalui 
permainan 

- Menyebutkan 
anggota tubuh 

 

 
Lisan  
Tertulis 

 
6 x 35 
menit 

 
Buku teks 
pelajaran 
IPA 
 
Gambar 
tubuh 
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 IPS: 
Memahami 
identifikasi 
diri dan 
keluarga 
serta sikap 
saling 
menghormati 
dalam 
kemajemu-
kan keluarga 

 
Mengi-
dentifika-
si 
identitas 
diri, 
keluarga, 
dan 
kerabat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identitas 
diri dan 
keluarga 

 
- Menyebutkan 

nama lengkap 
dan nama 
panggilan 

 
 
 
 
- Menyebutkan 

alamat tempat 
tinggal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Menanyakan 

kepada orang 
tua tentang 
nama lengkap 
dan panggilan 

- Menceritkan 
nama lengkap 
dan nama 
panggilan 
sendiri sambil 
berdiri di 
depan kelas 

 
- Tanya jawab 

tentang tempat 
tinggal 

- Memperkenal-
kan diri (nama 
dan alamat )di 
depan kelas 
secara 
bergantian 

- Menanyakan 
tentang nama 
ayah dan ibu 
atau wali murid 
kepada orang 
tuanya 

- Tanya jawab 
dengan teman 

- Mengamati 
foto keluarga 

 

 
Tulisan  
 
Perbuatan 

 
6 x 35 
menit 

 
Buku teks 
pelajaran 
IPS 
 
Foto/ Gb. 
Keluarga 
 
 

 Seni Budaya 
dan 
ketrampilan 
Seni Rupa: 
Mengekspre
sikan diri 
melalui karya 
seni rupa 

Mengeks
presikan 
diri 
melalui  
karya 
seni 
gambar 
ekspresif 

Berbagai 
karya 
gambar 
ekspresi, 

- Membuat 
gambar 
ekspresi 
berbagai tema 
imajinatif 
dengan unsur-
unsur rupa 

 

- Mengamati 
contoh gambar 
”Diri sendiri” 
yang 
diperlihatkan 
guru 

- Menggambar 
diri sendiri 
secara lengkap 

- Mewarnai 
gambar orang 
sesuai dengan 
jenis kelamin 
anak masing 

- Produk 
hasil 
karya 
siswa 

  6 x 35  
menit 

Gambar 
anggota 
tubuh 

 
 
 
D. Membuat Rencana Pembelajaran (RPP) 
Guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran untuk keperluan 
pembelajaran. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman 
belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. 
 
RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) merupakan rancangan  
pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang akan direalisasikan di dalam kelas 
dan merupakan penjabaran lebih rinci dari silabus (penjabaran  skenario 
pembelajaran, wujud media, wujud alat penilaian yang sudah siap digunakan) 

 
Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi:  
1. Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, 

semester, dan waktu/banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan).  
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2. Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang akan 
dilaksanakan. 

3. Tujuan pembelajaran 
4. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai kompetensi dasar dan indikator.  
5. Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber 
belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator, kegiatan ini 
tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti dan penutup).  

6. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian 
kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

7. Penilaian dan tindak lanjut (prosedur dan instrumen yang akan digunakan 
untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil 
penilaian).  

 
Prinsip penyusunan RPP : 
Dalam penyusunan  RPP ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: 
1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 
 RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan 

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 
sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 
belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

 
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 
 Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk 

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan 
semangat belajar. 

 
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis 
 Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai 
bentuk tulisan. 

 
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 
 RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. 
 
5. Keterkaitan dan keterpaduan 
 RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 

SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 
kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 
pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan 
pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 
belajar, dan keragaman budaya.  
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6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  
 RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 
situasi 

 
Contoh Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran : 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Tema :  Diri Sendiri 
Kelas/Semester :  I / I 
Hari/Tanggal :  Selasa, 21 Juli 2009 
Waktu :  6 x 35 menit 

 
 
I. Standar Kompetensi 

  Memahami teks pendek dengan membaca nyaring ( Membaca) 
  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan dengan 

perkenalan dan tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota 
tubuh dan deklamasi (Berbicara) 

  Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, 
melengkapi, dan menyalin (Menulis) 

  Melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai 20. (Matematika) 
  Mengenal anggota tubuh dan kegunaannya serta cara perawatannya. 

(IPA) 
 
II. Kompetensi dasar 

IPA 
  Mengenal bagian tubuh dan kegunaannya serta perawatannya 

B. indonesia 
  Membaca nyaring suku kata, dan kata dengan lafal yang tepat 

(Membaca) 
  Memperkenalkan diri sendiri dengan kalimat sederhana dan bahasa 

yang santun (berbicara) 
 

Matematika 
  Membilang banyak benda 

 
III. Indikator 

IPA 
  Menerangkan bagian – bagian tubuh, misalnya : mata, telinga. 

hidung, lidah, kulit, dan gigi. 
  Menceritakan kegunaan bagian – bagian tubuh yang diamati  

B. Indonesia 
  Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, kalimat 

sederhana. (Membaca) 
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  Memperkenalkan nama diri sendiri, alamat rumah, nama orangtua, 
secara lisan 

Matematika 
  Membilang banyak benda secara berurutan sampai dengan 10 

 
IV. Tujuan Pembelajaran 

Melalui demonstrasi, tanya jawab, dan ceramah siswa dapat : 
  Menerangkan bagian – bagian tubuh, misalnya : mata, telinga. hidung, 

lidah, kulit, dan gigi. 
  Menceritakan kegunaan bagian – bagian tubuh yang diamati  
  Mengenali huruf dan membacanya sebagai suku kata, kata, kalimat 

sederhana. (Membaca) 
  Memperkenalkan nama diri sendiri, alamat rumah, nama orangtua, 

secara lisan 
 
V. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal  
  Berdoa 
  Absensi 
  Menyanyikan lagu ” Dua Mata Saya ” 

 
2. Kegiatan Inti 

  Mengamati gambar yang di perlihatkan guru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Tanya jawab tentang gambar 
”anak-anak, sebutkan anggota tubuh yang ada pada gambar !” 
(tangan, kaki, dst) 
”Lia, coba tunjuk dan sebutkan anggota tubuh yang ada pada 
gambar !” 

  Mengamati anggota tubuh diri sendiri. 
  Menyebutkan anggota tubuh yang ada pada dirinya. 
  Menunjukkan anggota tubuh serta menyebutkan fungsinya. 
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  Mengamati gambar anggota tubuh dan kartu kata yang 
diperlihatkan guru. (mata, telinga, hidung, dst) 

 
 
 

 
 
 
  Membaca kartu kata yang diperlihatkan guru. 
  Membaca salah satu kartu kata 

 
ini    mata 
i   ni     ma   ta 
i   n   i     m   a    t   a 
 

  Memperhatikan penjelasan tentang bunyi huruf dan suku kata 
kemudian mengulang yang diucapkan guru.  
a   i   n   m 
 
ma  mi  na  ni 
 
ima        ami  ana  ani 
ama  mami  ina  ini  
mama  mimi  nana  nini 
       nina 
       nani 
 

  Mengajak siswa menulis di udara huruf-huruf yang diperkenalkan. 
  Menyalin huruf dan suku kata yang ada di papan tulis (guru 

membimbing cara menulis) 
a  i  n  m 
 
ma mi na ni 
 

  Menyanyikan lagu (kepala, pundak, lutut, kaki) sambil bergerak 
memegang anggota tubuh sesuai lagu 

  Menyebutkan anggota tubuh yang jumlah ditentukan oleh guru.  
” Tunjukkan anggota badanmu yang jumlahnya satu ” ! (hidung, 
mulut, kepala) 
” Tunjukkan anggota badanmu yang jumlahnya dua” ! (mata, 
telinga, tangan, kaki, dst) 
 

  Beberapa siswa ( secara bergantian) mencari benda  disekitar kelas 
yang jumlahnya ditentukan oleh guru.  

  ” Berapa jumlah hidungmu ? (satu) 
” Carilah benda di dalam kelas yang jumlahnya satu !” 
 

mata hidung 

Ini  mata 
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  Menyebutkan benda yang didapatnya sambil memperkenalkan diri 
dengan sopan santun. 
” Nama saya fitri. Umur saya 6 tahun. Saya dari TK Tegal. Rumah 
saya di jalan Cempaka. Saya mendapat satu spidol”. 
” Nama saya Dodi. Umur saya 7 tahun. Saya dari TK Mutiara 
Indonesia. Rumah saya di jalan Anyer. Saya mendapat satu gelas”. 

 
  Menyebutkan jumlah benda yang diperlihatkan guru 
 

3. Kegiatan Akhir 
  Refleksi 
  Penguatan 
  Pemberian tugas 

 
VI. Sumber, Alat dan Media Pembelajaran 

  Buku teks pelajaran IPA, B. Indonesia, Matematika. 
  Gambar anggota tubuh manusia. 
  Kartu Kata. 

 
VII. Penilaian 

  Pengamatan 
  Tertulis  

IPA 
Sebutkan nama anggota tubuh berikut ini dan fungsinya ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B. Indonesia 
  Bacalah ! 

a  i  n  m 
 
ma mi   na  ni 
 
ima       ami   ana  ani 
ama mami   ina  ini  

3 

5 

4 

2 

1 

6 

7 
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mama mimi   nana  nini 
       nina 
       nani 

 
  Perkenalkan namamu, alamat rumah, nama orangtua, secara lisan! 
 
Matematika: 
Hitunglah dengan benar gambar benda berikut ini! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui,        
Kepala Sekolah      Guru Kelas  
 
 
                                                                                               
_____________________  _____________________ 
 NIP.       NIP. 

 
 

 
 

3. Mengimplementasikan Pembelajaran Tematik 
Beberapa kemungkinan implementasi: 
1) Lakukan pembelajaran tematik sepanjang hari, untuk beberapa hari. 
2) Lakukan pembelajaran tematik selama setengah hari untuk beberapa hari. 
3) Gunakan pembelajaran tematik untuk satu atau dua mata pelajaran. 
4) Gunakan pembelajaran tematik untuk beberapa mata pelajaran. 
5) Gunakan pembelajaran tematik untuk kegiatan lanjutan. 
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BAB  IV   
RANGKUMAN 

 
Pembelajaran tematik merupakan  pembelajaran yang memadukan beberapa 
mata pelajaran menjadi satu kegiatan pembelajaran berdasarkan tema yang 
telah disusun melalui pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 
Pemetaan tersebut juga mempertimbangkan standar isi yang telah tercantum 
dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Modul suplemen ini dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) penjelasan mengenai 
konsep dasar pembelajaran tematik dan (2) Perancangan pembelajaran tematik 
di kelas awal sekolah dasar. 

Penjelasan konsep dasar pembelajaran tematik ini berisi beberapa indikator 
antara lain: (1) penjelasan latar belakang pembelajaran tematik, 92) pengertian 
pembelajaran tematik, (3) karakteristik pembelajaran tematik, (4) Implikasi 
pembelajaran tematik, dan (5) Rambu-rambu pembelajaran tematik. 

Pada bagian kedua tentang perancangan pembelajaran tematik di kelas awal 
sekolah dasar berisi beberapa indikator  antara lain sebagai berikut: (1) 
Pemetaaan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran, (2) Menetapkan 
jaringan tema, (3) Menyusun silabus tematik, dan (4) Menyusun Rencana 
Proses Pembelajaran. 

Setelah mempelajari modul suplemen ini guru diharapkan dapat menyusun 
perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di 
lingkungannya sendiri, dengan memperhatikan tingkat  usia peserta didik, 
materi pembelajaran,metode, media dan sumber belajar yang terdapat di 
lingkungannya. 
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BAB V     
PENILAIAN 

 
Setelah Anda mempelajari modul pembelajaran tematik ini, kerjakanlah soal-
soal di bawah ini dengan cara menyilang (X)  salah satu jawaban yang Anda 
anggap benar.  
1. Pembelajaran Tematik diperlukan bagi siswa yang duduk di kelas awal 

sekolah dasar karena  
a. Pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan 
b. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan perkembangan usia anak  
c. Pembelajaran mudah dilakukan oleh guru 
d. Pembelajaran dilakukan berdasarkan kompetensi  

 
2. Pada usia sekolah dasar anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai 

suatu keutuhan, mereka belum mampu memilah-milah konsep dari 
berbagai disiplin ilmu, hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif .  
Pernyataan di atas merupakan ciri perkembangan berpikir secara . . .  
a. Hierarkies 
b. Konkrit 
c. Integratif 
d. Progresif 

 
3. Pembelajaran tema memberikan banyak keuntungan diantaranya sebagai 

berikut , Kecuali . . . . 
a. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu.. 
b. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan 
c. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar matapelajaran dalam tema yang sama 
d. Siswa dapat belajar seperti kelas –kelas lain di tingkat sekolah dasar 

  
4. Pembelajaran tematik yang berdasarkan berbagai kebijakan adalah 

pembelajaran yang berlandaskan .... 
a. Psikologis 
b. Filosofis 
c. Yuridis 
d. Humanisme 

 
5. Proses pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai denagn keinginan dan 
kebutuhannya merupakan karateristik  pembelajaran tematik . . . . 
a. Bersifat fleksibel 
b. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat  
c. Menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan. 
d. Memberikan pengalaman langsung 
 

6. Alasan pentingnya memahami karakteristik anak usia dini adalah sebagai 
berikut, kecuali . . . . 
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a. Pengalaman awal sangat penting, sebab dasar awal cenderung 
bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak sepanjang 
hidupnya, disamping itu dasar awal akan cepat berkembang menjadi 
kebiasaan.  

b. Struktur kepribadian yang dibangun untuk sepanjang hidupnya.  
c. Perkembangan fisik dan mental mengalami kecepatan luar biasa, 

dibanding dengan sepanjang usianya. Bahkan usia 0-8 tahun 
mengalami 80 % perkembangan otak dibandingkan sesudahnya.  

d. Pembelajaran  dilakukan sesuai dengan keinginan anak.  
 

7. Hubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu 
sehingga akan terlihat  kaitan antara tema,  kompetensi dasar dan indikator 
dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai 
dengan alokasi waktu setiap tema.  

Pernyataan di atas  merupakan . . . .. 
a. Pemetaan 
b. Silabus 
c. Jaringan Tema 
d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 
8. Pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran tematik  adalah sebagai 

berikut, kecuali . . . . 
a. Hasil karya/kerja peserta didik dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi guru dalam mengambil keputusan untuk peserta didik misalnya: 
penggunaan tanda baca, ejaan kata, maupun angka.  

b. Pelaksanaan penilaian tertulis dilakukan pada akhir setiap mata 
pelajaran. 

c. Kemampuan  membaca, menulis, dan  berhitung  merupakan 
kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas I dan II. Oleh 
karena itu, penguasaan terhadap ke kemampuan tersebut adalah 
prasyarat untuk kenaikan kelas 

d. Penilaian di kelas I, II, dan III mengikuti aturan penilaian mata-mata 
pelajaran lain di Sekolah Dasar. Mengingat bahwa peserta didik kelas I 
SD belum semuanya lancar membaca dan menulis, maka cara penilaian 
di kelas I tidak ditekankan pada penilaian secara tertulis. 

 
9. Komponen silabus terdiri atas . . . . 

a. standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, 
alat/sumber, dan penilaian 

b. standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, pengalaman 
belajar, alat/sumber, dan penilaian 

c. standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, 
dan penilaian 

d. standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, alat/sumber, 
dan penilaian 
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10. Rambu-rambu penulisan pembelajaran tematik adalah .  . . . 
a. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, 

lingkungan, dan daerah setempat  
b. Semua mata pelajaran harus dipadukan dalam satu tema 
c. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak dapat diajarkan 

tersendiri  
d. Kegiatan ini ditekankan tidak hanya kepada kemampuan membaca, 

menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral 
 

Kunci Jawaban  
1. B 
2. C 
3. D 
4. C 
5. B 
6. D 
7. C 
8. B 
9. A 
10. A 
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GLOSARIUM 
 
Filosofis :  Landasan filsafat yang dipergunakan untuk 

mengkaji  sesuatu hal 
 
Fleksibel :  Sesuatu hal yang dilakukan secara luwes atau 

tidak terlalu kaku dengan aturan-aturan tertentu 
 
Hierarkis :  Beberapa hal atau bagian yang diurutkan 

berdasarkan logika berpikir, hubungan yang 
saling terkait dari hal yang sederhana ke ha-hal 
yang kompleks 

 
Holistik :  segala sesuatu yang dilihat sebagai  suatu 

kesatuan atau keutuhan  bukan bagian-bagian 
 
Implikasi :  pengaruh yang terjadi dari suatu hal atau 

kejadian 
 
Indikator :  suatu pernyataan yang dijadikan landasan untuk 

dapat melihat ketercapaian sesuatu hal 
 
Intergratif :  beberapa hal atau bagian yang disatukan untuk 

mempermudah pemahaman 
 
Kognitif :  pengetahuan yang dimiliki oleh sesorang 
 
Konkrit :  hal-hal atau benda yang nyata dan dapat 

dilakukan oleh indera manusia 
 
Otentik :  Suatu hal atau kejadian yang sebenarnya 
 
Pembalajaran Tematik :  Pembelajaran terpadu dengan menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa pelajaran 
 
Pembelajaran :  Proses perpaduan dari dua aktivitas mengajar 

dan belajar 
 
Psikologis :  Landasan psikologis yang dipergunakan untuk 

menelaah tentang kejiwaan seseorang  
 
Schemata  :  struktur kognitif pengetahuan tentang konsep-

konsep atau objek yang sudah ada dalam diri 
seseorang 

 
Suplemen :  Tambahan informasi yang dibthkan dalam suatu 

konsep atau pengetahuan 
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Tema :  pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi 
pokok pembicaraan 

 
Tematik  :  Suatu pembahasan yang dilihat berdasarkan 

tema atau pokok pembicaraan yang ingin 
disampaikan 

 
Yuridis  :  Sesuatu hal atau masalah yang dikaitkan 

dengan sistem atau hukum yang berlaku 
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