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Thematic learning emphasizes the application of learning by doing, so that low
grade students are motivated to be more active in following every learning process, 
bicause in thematic learning the teacher is expected to function as facilitator The 
fact is that most teachers do not implemet of integrated thematic learning. 
This study describes the implemention of intregated Thematic Learning Model by 
teacher of low grade level in Balige Sub-District Balige Toba Samosir District 
related to the; 1) implementation of Thematic Models in low-grade classes, 2) do 
not implement factors the thematic learning approach 3) teacher'mastery of the 
thematic learning approach concept, and 4) teacher efforts to overcom e the 
obstacles.The subjects are selected specifically for of low grade level 1,2,3 
elementary schools as many as 30 teacher, and 3 principals. The data are collected 
by interview, questionnaire, observation and documentation.Miles, Humberman 
and Saldana' theory is used to analyze the data. The result indicates that: 1) the 
implenetation of thematic teaching model (15%), the subject approach model 
(77%), and the combination of thematic and subject approach model (8%); 2) the 
factors influencing the inability of thematicteaching model implementation are that 
the teacher still have difficulty in preparing the lesson plan, less understanding in 
applying in the learning process and making thematic assessment; 3) majority of the 
teachers do not understand the basic concept of thematic learning models; and 4) 
the efforts to overcome the obstrarcles is by training concerning the planing, 
implementation, and evaluation of thematic learning in an optimal and continious 
workshop, enabling hte KKG as a mediun of mutual sharing among the teachers, 
team-teaching directly to schools, post-training , involving principals and 
supervisors in the thematic training so they can narture, monitor, and evaluate 
teachers in the implementation of themaic learning, schools support and facilitation 
in the implementation of thematic learning models optimally and training outcomes 
should be reportedto the districteducation office. 

Keywords: Integrated thematic model,teachers of low grade level, Balige 
District Kabupaten Toba Samosir 
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ABSTRAK 

lmplementasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu Guru-Guru Kelas 

Rendah Sekolah Dasar Binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 
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Universitas Terbuka 
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Pembelajaran tematik menekankan penerapan pembelajaran dengan cara 
terintegrasi, sehingga siswa kelas rendah termotivasi untuk lebih aktif dalam 
mengikuti setiap proses pembelajaran, karena dalam pembelajaran tematik guru 
diharapkan dapat berfungsi sebagai fasilitator. Faktanya adalah kebanyakan guru 
tidak melakukan implemetasi pembelajaran tematik terpadu. 
Penelitian ini menguraikan penerapan Model Pembelajaran Tematik terpadu oleh 
guru tingkat rendah di Kecamatan Balige Kecamatan Balige Toba Samosir terkait 
dengan; 1) lmplementasi Model Tematik di kelas kelas rendah, 2) faktor-faktor 
yang mempengaruhi implementasi pendekatan pembelajaran tematik terpadu 3) 
konsep dasar pembelajaran tematik terpadu, dan 4) upaya guru untuk mengatasi 
hambatan implementasi model pembelajaran tematik terpadu. Subyek dipilih adalah 
guru kelas rendah 1,2,3 sekolah dasar sebanyak 30 orang, dan 3 kepala sekolah, 
pengawas sekolah dan fasda. Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teori Milles,Humberman dan Saldana digunakan untuk 
menganalisis data. Hasilnya menunjukkan bahwa: 1) implemetasi model 
pembelajaran tematik (15%), model pendekatan mata pelajaran (77%), dan 
kombinasi model tematik dan pendekatan mata pelajaran (8%); 2) faktor-faktor 
yang mempengaruhi ketidakmampuan implementasi model pembelajaran tematik 
adalah bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun rencana pelajaran, 
kurang memahami penerapan proses pembelajaran dan membuat penilaian tematik; 
3) mayoritas guru tidak memahami konsep dasar model pembelajaran tematik; dan 
4) upaya untuk mengatasi hambatan adalah pelatihan mengenai perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran tematikpada guru kelas rendah serta 
melibatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam lokakarya, dan KKG 
sebagai media saling bertukar ide, pendapat dan gagasan antar guru, tim
fasilitator/tutor langsung pendampingan ke sekolah pasca pelatihan, sehingga 
mereka dapat melaksan pembelajaran tematik terpadu, dan hasil pelatihan harus ada 
tagihan dari pihak terkait al; Dinas Pendidikan. 

Kata kunci: Model tematik terpadu, guru kelas rendah, Balige Kah Toba Samosir 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Oeskripsi objek penelitian berfokus pada implementasi model 

pembelajaran tematik terpadu pada guru-guru kelas rendah sekolah dasar binaan 

se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir pada Tahun Pelajaran 2017-2018 

dengan lokasi penelitian adalah sekolah sekolah binaan peneliti di Kecamatan 

Balige Kabupaten Toba Samosir antara lain : SDN. 173520 Balige, SON. 173522 

Balige, SDN. 173525 Balige, SON. 173547 Tambunan, SON. 174552 Tambunan, 

SDN.174550 Lumban Bulbul, SONI 76367 Soposurung, SO.Sw. No I HKBP 

Balige, SD.Sw. No 2 HKBP Balige, SO.Sw. Sanfransesco Balige, yang berlokasi 

di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. 

Penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk data angket, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Penelitian yang berkaitan langsung dengan 

implementasi model pembelajaran tematik guru-guru kelas rendah di sekolah 

binaan se- Kecamatan Balige Kabupaten T oba Samosir dan pembahasan hasil 

penelitian ini akan diuraikan dari hasil analisis data angket (kuesioner), 

wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang model pembelajaran tematik 

pada guru-guru kelas rendah di sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten 

Toba Sarnosir. 

Jumlah guru-guru di kelas rendah sekolah binaan se-Kecamatan Balige 

berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel I dibawah ini : 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 
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Tabel 4.1: Jumlah Guru kelas rendah sekolah binaan berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Jumlah Guru Tingkat 

pendidikan PNS Honorer Guru Yayasan Ket 

S2 

SJ/ D-IV 

D3 /D2 

01/SLTA 

Jumlah 

7 

5 

5 

17 

4 7 18 

6 

6 

6 7 30 

Sumber: Data Primer SD Binaan se Kee. Balige Kabupaten Toba Samosir 

Selain data tingkat pendidkan guru-guru kelas rendah sekolah dasar 

binaan Se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir peneliti JUga 

mengumpulkan data rentang usia guru-guru kelas rendah dengan data yang 

disajikan dalam tabel 4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.2 : Data Guru-guru kelas rendah sekolah dasar binaanse-Kecamatan 

Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan rentang usia 

Rentang Jumlah Guru 

Usia PNS Honorer Guru Yayasan Jumlah 

(Tahun) 

20 - 29 2 2 

30- 39 ,.., 
2 3 8 .) 

40 - 49 6 3 9 

50 - 59 9 2 11 

Jumlah 18 4 8 30 

Sumber: Data Primer SD Binaan se Kee. Balige Kabupaten Toba Samosir 

Proses pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian implementasi 

model pembelajaran tematik pada guru-guru kelas rendah pada sekolah binaan 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 
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se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berlangsung pada bulan 

Nopember dan Desember Tahun 2017, dengan menggunakan tehnik angket, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan sebanyak 4 (empat kali) yaitu kepada guru kelas I 

sebanyak 1 (satu kali), guru kelas II 1 (satu kali), dan kepada guru kelas III 2 (dua 

kali) dari sekolah yang berbeda dilaksanakan disela-sela istirahat atau setelah 

siswa kelas rcndah tersebut pulang. Kemudian observasi yang dilakukan kepada 

guru-guru kelas rendah berguna untuk lebih mengetahui dan memahami hal-hal 

yang menjadi kendala mereka dalam menyusun perencanaan dan 

pengimplementasian serta penilaian model pembelajaran tematik di kelas rendah. 

Peneliti melakuakan observasi dengan mengisi lembar observasi yang telah 

dipersiapkan dengan menggunakan tehnik observasi dan dokumentasi. 

Dokumentasi yang diamati oleh peneliti adalah silabus, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) serta model penilaian dan beberapa foto-foto 

pembelajaran dalam kelas yang digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar, demikian juga dengan lembar observasi digunakan oleh 

peneliti untuk mengetahui dan mengamati langsung proses kegiatan belajar 

mengajar implementasi model pembelajaran tematik yang dilakukan. 

Oleh guru-guru kelas rendah sekolah binaan se-Kecamatan Balige 

Kabupaten Toba Samosir. wawancara dan observasi dilakukan masing-masing 

untuk masing-masing kelas dengan sekolah yang berbeda. Penelitian yang 

dilakukan berdasarkan komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Miles, Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, (2014:31-33) yaitu : Data 
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Condensation ( kondensasi data), Data Display ( penyajian data), dan Conclusion 

Drawing/Ver(fications ( verifikasi data) atau penarikan kesimpulan. 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa ha! yang ditemukan selama 

penelitian 1m berlangsung dalam pengumpulan data angket. wawancara. 

observasi, dan dokumcntasi yang dilakukan terhadap guru-guru kelas rendah. 

kepala sekolah maupun fasda, serta pengawas se-Kecanmatan Balige Kabupaten 

Toba Samosir antara lain : 

(I) Implementasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu 

Dalam pengimplementasian tematik ditemukan beberapa guru kelas 

rendah sekolah dasar binaan se-Kecamatan Balige ada fenomena unik yang 

ditemukan yaitu dalam penyusunan dan pelaksanaan model pernbelajaran 

tematik sudah memadukan serta mengaitkan KD dari beberapa mata pelajaran, 

namun dalam bentuk penilaian masih dilakukan penilaian terhadap rnasing

masing mata pelajaran hal ini dinamai dengan pembelajaran tematik te1padu 

model kue lapis. Seharusnya model pembelajaran tematik terpadu yang 

diharapkan dan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum adalah pembelajaran 

tematik terpadu model jus dimana pembelajarannya tidak ada pemisahan baik 

dalam perancangan, implementasi maupun penilaian hams berpadu dalam satu 

tern a. 

(2) Model PBM 
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Proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru-guru kelas rendah sekolah 

dasar binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ditemukan dengan 

tiga jenis implementasi model pembelajaran yaitu : dengan model tematik 

terpadu, model pendekatan mata pelajaran, dan model perpaduan antara 

tematik terpadu dengan mata pel~jaran. 

- Model pembelajaran tematik terpadu yang sudah sesuai dengan tuntutan 

kurikulum telah dilaksanakan oleh 5 orang atau ( 16% ) guru kelas rendah. 

- Model penerapan dengan pendekatan mata pelajaran dilaksanakan oleh 

sebanyak 23 orang (77%) dengan berbagai alasan yang terdapat pada hasil 

angket dan wawancara. 

- Model pembelajaran perpaduan model tematik terpadu dengan pendekatan 

mata pelajaran (RPP model tematik terpadu namun pelaksanaan dengan 

penerapan mata pelajaran) ditemukan 2 orang guru atau (7%) dokumen 

RPP tematik temyata hanya didonload dari internet sebagai dokumen 

sekolah bila swaktu-waktu ada supervisi, atau monitoring, namun tidak 

digunakan digunakan dalam proses pembelajaran. 

(3) Masa Mengajar /Pengembangan Propesionalisme guru 

Temuan pada masa mengajar guru yang 20 tahun keatas dengan ( 

us1a 50 - 59 ) cukup mempengaruhi kendala implementasi tematik 

terpadu dengan alasan sudah tua enggan mengikuti materi pelatihan, 

kurang mampu merancang berbagai perangkat pembelajaran terbaru, serta 

gagap tehnologi, dll. 
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Sedangkan Guru yang dominan mengimplementasikan model 

pembelajaran tematik terpadu pada umumnya masa mengajar 5-15 tahun 

(usia 30 - 49) rata-rata mereka mampu mengoperasionalkan komputer, rela 

meluangkan waktu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, dan aktif 

KKG. 

( 4) Kualifikasi Pendidikan 

Masih ditemukan guru-guru kelas rendah sekolah dasar binaan se

Kecamatan Baligc Kabupaten Toba Samosir yang berkualifikasi pendidikan 

SL T A/SPG dan D2/ All sekitar 12 orang ( 40%) pada umumnya guru-guru yang 

belum berkualifikasi S 1 /DIV berusia 50 - 59), hal ini turut mempengaruhi 

kemampuan implementasii model pembelajara tematik terpadu. Kualifikasi 

minimal S 1 I AIV dan telah tersertifikasi adalah salah satu unsur Standar Pelayanan 

Minimal (SPM). Sebagai guru harus memiliki kualifikasi S 1/DIV hal tersebut 

sebagai suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap guru yang telah 

ditetapkan pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 

C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian disajikan sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu: 

1. Implementasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas Rendah 

Sekolah Binaan Se- Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. 

Dari hasil wawancara, angket, observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada umumnya implementasi model pembelajaran tematik terpadu 
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dikelas rendah belum terlaksana secara menyeluruh di sekolah binaan se-

kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Implementasi model pembelajaran 

tematik seharusnya telah diimplementasikan di kelas rendah sesuai dengan PP 

No.19 tahun 2005 tentang Sistim Pendidikan Nasional serta Permendiknas No. 22 

Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar proses di kelas rendah Sekolah Dasar 

namun lebih banyak sekolah binaan yang tidak melaksanakan model pembelajaran 

tematik di kelas rendah dapat dilihat dari tabel 4.3. dibawah ini. 

Tabel 4.3. : Model pembelajaran tematik di kelas rendah pada sekolah binaan se-

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 

No 

No 

2. 

3. 

Kode guru 
GK2,GK3 
GK7, 
GK20 
GK26 

Kode guru 

GKl,GK5 
GKl5 
GK21 
GK30 

GK4,GK6 
GKlO 
GKl4 
GK17 
GK22 
GK23 

Perencanaan 
Tcmatik 

Perencanaan 

Mata 
pelajaran 

Mata 
pelajaran 

Implemen 
Tematik 

lmplemen 
tasi 
Mata 
pelajaran 

Mata 
pelajaran 

Alasan guru mcngimplementasikan tematik 
- Sudah dilakukan pelatihan implementasi model 

pembelajaran tematik dalam menyusun RPP, 
proses pembelajaran sesuai langkah-langkah 
tematik serta penilaian outentik. 

- sekolah menjadi sampel dalam pelaksanaan 
tematik terpadu pad a KI 3 

- Ada pendampingan monitoring dan evaluasi dari 
dinas pendidikan 

- Ada tagihan dari kepala sekolah, 
- Dikakukan pendampingan oleh fasilitator 

Alasan guru mengimplementasikan mata pelajaran 

- Belum pernah pelatihan tematik 
- KD dalam kurikulum harus selesai diajarkan 
- Siswa banyak tidak menginjak bangku TK 
- Fokus pada pengajaran membaca dan menulis 
- Kesulitan melakukan penilaian karena siswa masih 

banyak belum lancar baca tulis 
- Belum ada tagihan dari kepsek, maupun pengawas 

sccara te as 
- Sudah pemah dilatih tapi sudah sangat lama jadi 

lupa karena tidak diterapkan 
- Belum memahami model pembelajaran tematik 
- Pembelajaran tematik banyak memakan waktu 
- Materi yang diajarkan tidak berurutan 
- Media perlu dipersiapkan sesuai dengan tema 
- Kesulitan melakukan penilaian 

Masih enggan untuk menggunakan alat peraga 
Masih baru diberi tugas menjadi guru kelas rendah 
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4. 

5. 

No 

6. 

GK8 
GK!! 
GK12 
GK13 
GKl6 
GKl8 
GKl9 

GK25 
GK27 
GK28 
GK29 

Kode guru 

GK9 
GK24 

Mata 
pelajaran 

Mata 
pclajaran 

Percncanaan 

Tcrnatik 

Mata 
pelajaran 

Mata 
pelajaran 

lmplcmenta 
si 

Mata 
pelajaran 
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- Jumlah siswa terlalu banyak satu kclas 
- Alat pembelajaran kurang memadai 
- Buku paket masih permata pelajaran 
- Masih belum menguasai cara pcnyampaian tcmatik 

pada siswa 
- Sulit sekali membuat rubrik dan pcnilaian drngan 

tematik terpadu 
- Sulit menciptakan karakter dikelas rendah 
- KD yang harus dicapai ma~ih terpisah-pisah 
- Belum diberlakukan tematik dikelas tiga 
- Kesulitan untuk memadukan beberapa mapel 

sekaligus 
- Siswa kurang fokus bclajar dcngan model tcmatik 

Ala~an guru mengirnplernentasikan rcrpaduan mata 
pclajaran dengan tcmatik 

- Tidak pcrnah dilatih Tematik 
- Bdum dipaksakan model pembelajaran tematik 
- Tidak mampu Kurikulum, sehingga dicopy aja 

dari internet untuk sementara . 
- Kurang cocok tematik karcna siswa tidak scrius 

bela·ar. 
Berdasarkan data angket, dan wawancara dan observasi yang dilakukan 

bahwa hanya 5 dari 30 orang guru-guru kelas rendah sekolah binaan se-

Kecamatan Balige yang mengimplementasikan model pembelajaran tematik atau 

sekitar 16%. Implementasi tematik terlaksana dengan baik karena adanya 

pelatihan yang dilakukan, ada pendampingan, serta monitoring dan evaluasi hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisnawaty, Marzuki., Sri 

Utami (2015), implementasi pembelajaran tematik akan berjalan dengan baik bila 

dilakukan pelatihan yang intensif serta pembinaan secara berkelanjutan terhadap 

guru-guru untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan ketrampilan untuk 

mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu. Sesuai dengan kutipan hasil 

wawancara pada tanggal 18 Nopember 2017 dengan kepala sekolah: 

KS4:"Saya sebagai kepala sekolah tctap memotivasi dan membina mereka, baik itu berupa 
penyediaan bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan untuk alat-alat peraga atau ATK 
untuk pelaksanaan tematik selalu disediakan sekolah dan juga melakukan pelatihan-pclatihan 
dengan memanggil tutor dan dukungan yayasan agar mereka mampu mengimplementasikan 
model pembelajaran tematik di kelas rcndah" 
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Kemudian 23 orang guru dengan menggunakan model pendekatan mata 

pelajaran atau sekitar 77%, hal ini terjadi dapat dilihat data diatas al; belum 

pernah dilatih, kami memfokuskan pembelajaran kelas rendah dengan calistung, 

siswa kurang fokus belajar dengan model tematik hal ini tidak sesuai dengan 

karakteristik dikemukakan Mardianto (2011: 118) bahwa prinsip pembelajaran 

tematik berpusat pada peserta didik. belajar samhil hem1ain. Mardianto 

(2011: 121) menjelaskan kcmbali ketcrpaduan pcmbclajaran lebih fleksibcl. 

pembelajaran tematik di kelas rendah mengutamakan calistung serta 

mengembangkan sikap yang baik dilingkungan kesehariannya. 

Hal yang sudah dilakukan fasilitaor sebenarnya sudah ada pelatihan 

namun kurang maksimal seperti yang diutarakan pada wawancara tanggal 23 

Nopember 2017 berikut ini : 

FD I: "Menurut saya sebenarnya kalau mau guru-guru itu pasti bisa cuma merobah mainsetnya 
untuk mau meningkatkan kompetensi pedagogik dan professinalnya itu dari pendekatan 
mata pelajaran ke tematik susah karena menurut mereka pembelajaran tematik ini agak 
susah diterapkan dan kurang dimengerti jadi betul-betulah guru dilatih tematik ditempatkan 
pada kelas tematik" 

Pemyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kofiatun, Sa'dun Akbar, M. Ramli (2016), bahwa guru yang memiliki 

kompetensi pedagogik bagus cenderung berhasil dalam pembelajaran Tematik, 

dan guru yang memiliki kompetensi pedagogik rendah cenderung tidak 

berhasil dalam pembelajaran tematik sejalan dengan pendapat Yasin (2008: 73-

75) dengan memiliki kompetensi pedagogik kemapuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta memahami karakter peserta didik, merancang 

melaksanakan pembelajaran; dan mengevaluasi prose dan basil pembelajaran. 
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Selain dari model tematik, dan model mata pelajaran ada beberapa guru 

yang melaksanakan perpaduan model tematik dengan pendekatan mata pelajaran 2 

orang atau sekitar 6.66%. menurut mereka lebih praktis didwonload karena belum 

pemah dilatih dan seperti hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah yaitu 

kepala sekolah dalam kutipan yang dapat mempertegas pemyataannya guru dan 

kepala sekolah pada tanggal 14 Nopember 2017 sebagai herikut : 

KS 1 : .. Scbenarnya kurang cocok model tcmatik siswa lcbih banyak bcrmain dan tidak serius. jadi 
karcna kelas rcndah harus tcmatik bu jadi RPP yang disusun tematik tapi pclaksanaan ya 
masing-masing mata pclajaran. dcmikian juga kurikulumnya diambil dari internet hanya 
dokumen aja untuk dipclajari'' 

Temuan ini memerlukan usaha yang serius dari pihak terkait antara lain: 

kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan untuk mengubah pemahaman guru 

tentang belajar tematik tidak serius dan banyak bermain. Menurut Rusman (2015: 

92) kelebihan pendekatan pembelajaran tematik, diantaranya : pembelajaran 

sesuai dengan tingkat perkembangan dan minat siswa, pengalaman belajar serta 

hasil belajar bertahan lebih lama, dapat dirancang oleh guru kelas dan guru 

matapelajaran secara bersama-sama. Demikian juga dengan dari hasil penelitian 

Mahgiyanto (2015), dengan menggunakan pendekatan kontekstual, siswa bermain 

sambil belajar melakukan sesuatu dalam pengalaman nyata di kehidupan 

kesehariannya. 

Dari hasil pembahasan Implementasi Model Pembelajaran Tematik 

Terpadu di Kelas Rendah, maka selanjutnya dapat dikemukakan kesimpulan 

bahwa guru-guru kelas rendah pada sekolah binaan se-Kecamatan Balige 

Kabupaten Toba Samosir pada umumnya tidak melaksanakan model 

pembelajaran tematik di kelas rendah sesuai dengan amanat Kurikulum Tingkat 
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Satuan Pendidikan (KTSP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

diagram 4.1. dibawah ini : 

lmplementasi model pembelajaran 

•Model pembelajaran 
tematik 

•Model pembelajaran 
mata pelajaran 

· Perpaduanmodel tematik 
dengan mata pelajaran 

Gambar 4.1 : Implementasi model pembelajaran tematik guru-guru kelas rendah 
sekolah binaan se-Kec.Balige Kabupaten Toba Samosir. 

Berdasarkan diagram di atas dijelaskan bahwa guru-guru kelas rendah 

menggunakan 3 (tiga) kategori dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada 

sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan data 

sebagai beriku: 

1) Guru-guru yang mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu 

sesuai dengan langkah-langkah dan karakteristik pembelajaran tematik 

sebanyak 5 orang atau sebesar 16%. 

2) Guru-guru yang mengimplementasikan model pendekatan mata pelajaran 

sebanyak 23 orang atau 77% 

3) Guru-guru melaksanakan gabungan model tematik dengan model pendekatan 

mata pelajaran ada 2 orang guru atau sekitar 7%. dari data tersebut peneliti 
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menyimpulkan bahwa 23 orang guru ditambah 2 orang menjadi 25 orang atau 

sekitar 84% mereka cenderung melaksanakan proses pembelajaran dengan 

model pendekatan mata pelajaran sehingga dapat disimpulkan guru-guru kelas 

rendah sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, belum 

mampu mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu dengan 

benar. 

2. Faktor-faktor Mempengaruhi Guru Kelas Rendah Sekolah binaan Se-

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Tidak Mampu 

Mengimplementasikan Pendekatan Pembelajaran Tematik Terpadu. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan penelitian 

dapat dikemukakan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi guru kelas 

rendah tidak mampu dalam mengimplementasikan pendekatan pembelajaran 

tematik sebagai berikut : 

I .PS : Saya sebagai pengawas memang tau kalau model pembelajaran di kelas rendah adalah model 
pembelajaran tematik, namun terus terang saya belum paham tentang seluk bcluk model 
pembelajaran tematik, karena saya belum pemah dilibatkan pelatihan tematik dari dulu. 

2.KS : Sekolah kami belum menerapkan pembelajaran tematik karena guru ini masih janggal 
melaksanakanya guru-guru kelas rendah itu kurang paham,dulu pemah dilatih beberapa kali tapi 
tidak dilanjutkan akhimya kembali lagi model pembelajaranya permata pelajaran dan buku yang 
dipakai pun kurang sesuai dengan tematik karena masih permata pelajaran 

3. GK : Saya juga belum pemah dilatih model pcmbclajaran tematik, tapi kalau disekolah kami memang 
pembelajaran di kclas tiga dilaksanakan dengan model pcrmata pelajaran karena menurut kami 
model pendekatan mata pelajaran lcbih spesifik dan fokus bibit-bibit anak yang pandai Matematika 
dan IPA langsung bisa kelihatan, dan target kami mengcjar ikut olimpiadc. 

4. FD :Sebenarnya guru-guru belum paham betul bagaimana sebenamya mengimplementasikan 
pembelajaran tematikbanyak faktor yang membuat mereka tidak mampu melaksanakan 
pembelajaran tematik mis: mereka sudah dilatih model tematik tapi pembagian tugas yang ditcrima 
tidak sesuai dengan pelatihan yg sudah diikuti 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengawas, kepala 

sekolah dan fasilitator, ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga tidak 
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terlaksana model pembelajaran tematik mis; menurut pengawas guru maupun 

pengawas kurang memahami seluk beluk pembelajaran tematik hal ini 

mengakibatkan implementasi pembelajaran tematik seperti hasil penelitian 

Munasik@ut,ac.id (2015) dalam implementasi pembelajaran tematik 

diperlukan sejumlah kemampuan dan ketrampilan guru berdasarkan konsep 

dan pengetahuan yang spesifik dalam merancang, melaksanakan, dan 

mengembangkan bahan evaluasi dalam pembelajaran tematik 

Selain wawancara, selanjutnya dilakukan angket kepada guru-guru kelas 

rendah ten tang beberapa faktor mempengaruhi tidak mampu 

mengimplementasikan pendekatan pembelajaran tematik terpadu sebagai berikut : 

l. GK 3 : Memang pembelajaran tematik sudah di implementasikan saat ini di kelas satu tapi memang 
bahan/alat pembelajaran kadang tidak memadai karena mahal semuanya biaya padahal harus 
digunakan setiap hari jadi jadi belum optimal terlaksana kemudian menyusun RPP dan 
Pennilaian sangat rumit memerlukan banyak waktu 

2. GK J J : Penguasaan saya dalam menyusun rencana., dam mclaksanakan pembelajaran tematik masih 
sangat kurang. Baik bersifat saintifik dan interaktif. Juga belum paham untuk mengaitkan 
beberapa mata pelajaran dan mcnjaring tema dalam pembelajaran tematik dan saat ini 
pembelajaran yang dilakukan di kelas dua masih dengan cara pendckatan mata pelajaran 

3. GK23 : Kalau penyusunan RPP sudah tematik , namun implementasinya masih permata pelajaran 
karena sulit memadukan dan mengaitkan beberapa mata pelajaran sekaligus, danpenyusunan 
penilaiannya juga agak ribet, kembali aja kc mata pelajaran agar tercapai pelaksanaan 
pembelajaran semua KD 

4. GK26 : Model Pembelajaran Tematik belum terlaksana sepenuhnya disckolah kami, karena sampai 
sekarang pembelajaran yang dilakukan di kelas tiga masih permata pelajaran, karena hasil 
kesepakatan guru dan kepala sekolah dikela~ tiga lebih sesuai pendekatan mata pelajaran lebih 
spesifik dan lebih fokus, dan saya masih kesulitan menyususn pembelajaran tematik arena 
belum pemah dilatih 

5. GK27 Kami sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran tematik di kelas rendah yang menjadi kendala 
adalah penyusunan percncanaan memerlukan waktu yang relatif banyak dan harus sesuai 
dengan dan bcrkaitan dengan tema., demikian juga dengan penilaian sangat beragan sehingga 
melelahkan namun untuk penilaian perlu bimbingan karcna penilaian ada bcrjenis-jenis 
memang belum terlalu paham untuk penilaian tematik 

Berdasarkan hasil observasi terhadap adanya beberapa faktor 

mempengaruhi dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik terpadu dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. : Faktor mempengaruhi implementasi pembelajaran tematik terpadu 

pada sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 

No Kode guru lmpkmcntasi 
tematik 

I. GK2.GK3 tcrlaksana 
GK7 
GKl4 
GK26 

2. GKl,GK4 Tidak terlaksana 
.GK5 
GK6, 
GKll 
GKl7 
GK27 

3. GK8,GK9 Tidak tcrlaksana 
GKJO 
GKl3 
GK15 
GKl8 
GK20 

4. GK6 Tidak tcrlaksana 
GKl2 
GKl6 
GKl9 
GK21 
GK22 

5. GK23 Tidak terlaksana 
GK25 
GK28 
GK29 
GK30 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Dilakukan pelatihan model tcmatik sccara kontinyu. 
Mcnjadi sekolah sampel dalam pelaksanaan tcmatik 
terpadu pada Kl3 
Ada pendampingan monitoring dan evaluasi dari dinas 
pendidikan. 
Pcrencanaan. pclaksanaan maupun penilaian sudah 
scsuai dcngan model pcmhelajaran tematik 
Sudah dilatih untuk menjadi sampel dalam pelaksanaan 
Kl3 untuk tahun ajaran 2017/2018 

Su<lah pcmah dilatih tapi su<lah sangat lama ja<li lupa 
karcna tidak diterapkan 
Belum memahami model pembclajaran tematik 
Pembelajaran tematik banyak memakan waktu 
Materi yang diajarkan tidak berurutan 
Media perlu dipersiapkan scsuai dengan tema 
Kesulitan melakukan penilaian 
Siswa belum lancar baca tulis karena pcnilaian tematik 
harus ada penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan 
Siswa jadi lebih lcluasa mcncontek dari teman 
Jumlah siswa terlalu banyak satu kelas 
Alat pembclajaran kurang memadai 
Buku paket masih permata pclajaran 
Bclum pclatihan RPP tidak disususn sendiri tapi dibeli 
Sulit sekali membuat rubrik dan penilaian dcngan tcmatik 

- Belum mampu melakukan langkah-langkah saintifik 
Sulit menciptakan karakter dikelas rendah 
belum mcmahami pcmbelajaran tcmatik walau sudah 
pcmah mcngikuti pelatihan 

Kcsulitan dalam menjaring tern yang sesuai 
Lcbih fokus belajar membaca dan mcnulis 
Fasilitas pembclajaran tematik kurang tcrsedia 
Buku yang dipakai pcrmata pelajaran 
Saya bclum paham dalam menyusun berbagai rubrik 
Pclaksanaan Tematik tidak konsisten dan didominasi 
pcndekatan mata pelajaran 

Buku sudah tcmatik, namun tidak tcrpakai dan tidak 
scsuai dengan langkah-langkah pcmbelajaran tcmatik 
Penilaian masih bcrsifat pcnilaian mata pelajaran dan 
hanya pcnilaian tcrtulis dari hasil belajar 
Pcnilaian di raport masih permata pclajaran dan tidak 
berhubungan dcngan model pembclajaran tematik 
Sulit menilsi snsk yang kursng msmpu bscs tulis 

Selanjutnya berdasarkan hasil angket, wawancara dan observasi tentang 

faktor mempengaruhi implementasi pembelajaran tematik terpadu dari guru-guru 

kelas rendah, antara lain : 
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I) Tahap Perencanaan Pembelajaran Tematik 

Faktor tersebut diantaranya adalah guru belum mendapat pelatihan 

sehingga dalam penyusunan RPP guru belum mampu menjaring KD beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema, serta melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran tematik dengan benar sesuai dengan prinsip dan prosedur model 

pembelajaran tematik. Menurut Sungkono ( dalam Suryosubroto, 2006: 132) 

menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah kegiatan yang 

dilaksanakan dengan mengaitkan beberapa materi pembelajaran. Dengan temuan 

ini diharapkan kompetensi pedagogik dan kompetensi professional sangat 

diperlukan melalui pelatihan guru dalam mengimplementasikan model 

pembelajaran tematik terpadu dengan efektif dan efisien. Sesuai kutipan 

wawancara dengan Kepala sekolah tanggal 13 Nopember 2017. 

KS I: "Mereka mencoba menyusun RPP pembelajaran tcmatik namun masih semi seperti itu 

karena belum paham betul RPP tematik .demikian juga dengan fasilitas dalam penyusunan 
RPP tematik belum memadai buku mata pelajaran tapi menyusun harus model tematik 
kurang sosialisasi dan pelatihan" 

Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap guru kelas rendah dalam 

penyususnan RPP pembelajaran tematik 2 dari 4 orang guru ( 50%) telah 

menyususn RPP tematik dan selainya masih RPP pendekatan mata pelajaran 

seperti cuplikan hasil observasi pada tabel 4.5 dibawah ini : 

Tabet 4.5.0bservasi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Nama : GR3. 
Waktu Observasi : Selasa, 28 Nopember 2017 

NO Aspek yang di lndikator Pemyataan Deskripsi 
observasi Ya Tidak 
Terna Memgunakan Terna ./ sudah ada penulisan tern a 

dalam RPP ~ang 

2 ldentitas · Tertulis Mata ./ Ada ditulis berapa ma ta 
Pembelajaran Pelajaran,smst, pelajaran 

alokasi waktu 
3 Standar Tertulis Standar ./ Dal am RPP sudah tertulis 

kompetensi Kompetensi dari standar kompetensi dari 
beberaQa maQel beberapa mata Qelajaran 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 65 

4 Kompetensi Tertulis kompetensi ,/ Dal am pcrcncanaan sud ah 
Dasar dasar dari beberapa tertulis kompetensi dasar dari 

mata Qelajaran beberapa mata Qelajaran 
5 lndikator Tcrtulis lndikator dari ./ Sud ah tcrtulis indikator dari 

heberapa ma ta beberapa mata 
pclajaran terikait 

6 Tujuan Dirumuskan tujuan ./ Penulisan tujuan pembclajaran 
Pembelajaran pembelajaranyang pada perencanaan sudah sesuai 

sesuai 
7 Materi Dicantumkan matcri ./ Sudh dicntumkan materi-materi 

Pembelajaran pcmbelajaran pad a dari beberapa mata pclajaran 
setiap mata pelajaran 

8 A lat/Media Ada media/ala! ./ penydiaan media /al at 
l'cmbclajaran Qembclajaran sudah rclevan 

9 Strategi Adan ya Kcgiatan ,/ Sud ah disusun dan clituliskan 
Pembclajaran pembelajaran dcngan dalam perencanaan 

mclibatkan kcaktifan pcmbelajaran kctcrlibatan siswa 
siswa 

Dari hasil wawancara dan observasi dari partisipan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa guru belum paham menyusun RPP tematik karena belum 

diberikan pelatihan dan serta ketersediaan fasilitas implementasi pembelajaran 

tematik sesegera mungkin diadakan sesuai dengan permintaan para guru kelas 

rendah. 

2). Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran guru kesulitan melakukan 

kegiatan awal /appersepsi serta langkah-langkah yang hams dilakukan dalam 

mengimplementasikan model tematik, sesuai dengan pendapat Mardianto 

(2011 :121) menggunakan rambu-rambu pembelajaran sebagai berikut : (1) 

keterpaduan pembelajaran lebih fleksibel (2) penjaringan KD tidak hams dari 

semester yang sama, (3) tidak memaksakan mata pelajaran yang sulit 

digabungkan, dan (4) pembelajaran tematik di kelas rendah mengutamakan 

calistung serta mengembangkan sikap yang baik dilingkungan kesehariannya 

Dalam penggunaan strategi pembelajaran faktor masalah banyak siswa 

yang belum lancar membaca dan menulis sehingga sangat dibutuhkan waktu guru 
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untuk mendampingi siswa secara individual dengan alasan tersebut guru kesulitan 

untuk menerapkan pembelajaran tematik, dilihat hasil observasi yang dilakukan 

dalam pelaksanaan implementasi pembelajaran tematik dapat dilihat dari Tabel 

4.6 dibawah ini : 

Tabel 4.6 Observasi Implementasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu 
Nama : GR2. 
Waktu Observasi : Kamis, 23 Nopember 2017 

NO Aspck yang di lndikator Pernyataan Deskripsi 
observasi Ya Tidak 
Berpusat pada - Membcri kescmpalan ,/ Cluru mcmbcri kcscmpatan 
siswa bcrtanya pada siswa bcrtanya pada siswa 

- untuk menjawab ../ menjawab pertanyaan tidak 
pertanyaan. ada kesempatan 

- Memberi waktu ,/ SISWa tidak melakukan 
berdiskusi pada siswa diskusi 

2 Memberikan - Marcri pembelajaran Matcri pembelajaran sudah 
pengalaman sesuai dengan sesuai 
langsung kehidupan nyata 

- Selalu alat/media ,/ Penggunaan a lat peraga 
Qembelajaran tidak terlihat 

3 Pemisahan - Menghubungkan ,/ Tidak ditemukan erpaduan 
an tar ma ta konsep dari beberapa beberapa mapel 
pclajaran mata pelajaran 
tidak terlalu - Pembelajaran bcrfokus ,/ Pembelajaran yang 
jelas pada tema dilakukan tan pa 

menggunakan tema 
4 Bersifat - Konsep-konsep mata sudah ada hubungannya 

fleksibel pelajaran berhubungan dengan kehidupan sehari-
dengan kehidupan hari 
sehari-hari siswa. 
Kegiatan inti ,/ Kegiatan ml! kurang 
disesuaikan dcngan disesuaikan dengan keadaan 
keadaan kelas. kelas 

5 Hasil - Kegiatan pembelajaran ,( Kurang sesuai minat siswa 
pembelajaran sesuai dengan minat 
sesuai dngan siswa 
minat dan - Kegiatan belajar scsuai ../ Sudah sesuai dengan tahap 
kebutuhan dcngan tahap perkembangan siswa 
siswa Qerkembangan siswa 

6 Menyajikan - Penyampaian materi ,/ Langkah-langkah 
konseo jelas dan sesuai pelaksanaan pembelajaran 
berbagai mata langkah-langkah materi kurangjelas 
Qelajaran Qembelajaran 

7 Menggunakan - melaksanakan P AKEM ,/ Tidak terlihat prinsip pakem 
prinsip Pakem - menggunakan multi ,/ Metode yang digunakan 

metode didominasi ceramah 

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor 

penyebab guru tidak mampu mengimplementasikan model pembelajaran tematik 
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penyebabnya sesuai dengan hasil penelitian Ardin, Muhamma.J .. dan Muslimin 

(2016) disebabkan oleh Rendahnya minat belajar guru. pelatihan terhadap guru 

belum maksimaL pendampingan lapangan belum sesuai harapan.sesuai pula 

dengan pendapat (Usman,2002:70), yang mengemukakan pendapatnya bahwa 

implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang bermuara pada aksi dan 

interaksi. dengan langkah-langkah yang telah rencanakan untuk mencapaui suatu 

tujuan. 

3). Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Tematik 

Pada tahap penilaian mengalami kesulitan menyusun berbagai rubrik 

penilaian pada umumnya guru-guru kelas rendah belum pahan tentang 

pelaksanaan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian ketrampilan. 

Pada umumnya guru-guru kelas rendah lebih dominan melakukan penilaian 

pengetahuan dengan model peniaian tertulis. 

Seharusnya sesum dengan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 

menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan 

perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik, sesuai kutipan wawancara 

gengan Kepala Sekolah tanggal 18 Nopember 2017 

KS4 : ·'Kemudian dalam melakukan penilaian harus diberi contoh pcnilaian yang konkrit pada 
guru dalam menilai ranah sikap, pengetahuan tersebut dan harus tuntas agar guru tidak 
ragu karena pcnilaian/evaluasi adalah akhir dari sebuah program". 

Selain dari data angket dan wawancara dapat juga dilihat dari hasil 

observasi pelaksanaan p4. 7 enilaian yang dilakukan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran seperti tabel yang tertera dibawah ini : 
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Tabel 4.7. Observasi Pelaksanaan Penilaian Model Pembelajaran TematikTerpadu 
Waktu Observasi : Kamis, 30 Nopember 2017 

NO Aspek yang lndikator Pcrnyataan Dcskripsi 
di observasi Ya Tidak 
Penilaian - Mcnyusun pcnilaian ./ Tidak ada penilaian 

Sikap Sikap Spritual hitung sikap spritual 
(afektit) - Menyusun penilaianSikap ./ Tidak ada penilaian sikap 

Sosial. sosial 
- Menyusun Pcnilaian Diri ./ Tidak ada pcnilaian 

penilaian diri 
- Menyusun Penilaian ./ Tidak ada penilaian antar 

Antar Siswa siswa 
- Menyusun jurnal ./ Tidak ada penilaian 

jurnal 
2 Pcnilaian - Menyusun soal Pilihan ./ ada soal pilihan ganda 

Pengetahua Panda 
n ( Kognitil) - Menyusun soal Jawaban ./ ada soal jawaban singkat 

Singkat 
- Mcnyusun Saal Essey ./ Tidak ada soal essey 
- Menyusun Tu gas ./ Tidak ada hasil laporan 

La oran 
3 Penilaian - Menyusun Tugas Proyek ./ Tidak ada penugasan 

Pengetahua praktek 
n ( Kognitif) - Menyusun Tugas Produk ./ Tidak ada hasil produk 

- Menyusun tugas Kinerja ./ tugas kinerja 
- Menyusun Fortofolio ./ Tidak ada tu gas 

fortofolio 
- Menyusun Skala Sikap ./ Tidak ada skala sikap 

Kesimpulan adanya beberapa faktor mempengaruhi ketidakmampuan 

guru-guru kelas rendah sekolah binaan mengimplementasikan model 

pembelajaran tematik yaitu : 

1) Guru-guru kelas rendah yang sudah dilatih model pembelajaran tematik dan 

sudah mengimplementasikan sesuai langkah-langkah pembelajaran tematik 

dari 30 orang guru sebanyak 5 orang atau 17% sudah terimplementasi. 

Sesuai dengan pemyataan kepala sekolah dari basil wawancara pada tanggal 

16 Nopember 2017 yang menegaskan sebagai berikut: 

KS3 :"Sudah mereka lakukan walaupun belum terlalu maksimal misalnya dikelas tiga masih kami 
lakukan model tematik. karena setelah diterapkan Kl3 untuk kelas I dan kelas 4." 
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2) Guru-guru dilatih tapi tidak mengimplementasikan model pembelajaran 

tematik dengan alasan sulit menyusun RPP, serta sulit menerapkan dan 

membuat penilaian tematik sebanyak 9 orang atau sekitar 30% . 

Kutipan pemyataan fasilitator pada tanggal 23 Nopember 2017 demikian : 

FDI : "Sebenamya mereka sudah hampir semua dilatih melaksanakan pembelajaran tematik namun 
kepala sekolah kadang kurang mendukung dan memberi tekanan misalnya masalah guru yang 
sudah dilatih tematik tapi dipindah kekelas tinggi, melakukan tematik karena lebih sulit dan 
sumber-sumber belajar disekolah misalnya buku-buku tidak mendukung pembelajaran tematik" 

3) Guru-guru yang belum pemah dilatih dan belum mengimplementasikan 

model pembelajaran tematik dengan alasan guru pemula, belum lama 

ditempatkan di kelas rendah sebanyak 16 orang atau 53 % 

Yang dikutip dari pemyataanya Kepala sekolah 18 Nopember 2017 . 

KS4 :"Saya tahu sekali memang bu kalau dikelas rendah harus tematik tapi menurut guru-guru lebih 
baik pennata pelajaran dan mereka lebih dominan melaksanakan seperti itu karena lebih masuk 
mata pelajarannya dengan perbidang studi" 

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan guru-guru 

kelas rendah sekolah dasar mengimplementasikan model pembelajaran tematik 

dapat dikemukakan dalam bentuk diagram gambar 4.5 berikut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 
terimplementasi model tematik 

• dilatih model tematik dan 
diimplemetasikan 

• dilatih model tematik 
tidak diimplemetasikan 

• tidak dilatih model 
tematik tidak I 

i diimplemetasikan I 

--. J 
Gambar 4.2: Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak mampuan guru 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik 
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Berdasarkan gambar di atas dapat ditegaskan bahwa sebanyak 5 orang 

guru-guru kelas rendah sekolah binaan se-Kecamatan Balige yang mampu dan 

konsisten mengimplementasikan model pembelajaran tematik sedangkan 9 orang 

guru atau 30% sudah pemah dilatih namun tidak mampu mengimplementasikan 

model pembelajaran tematik di kelas rendah ditambah dengan 16 atau 53% orang 

guru yang belum pemah dilatih model pembelajaran tematik atau sebanyak 25 

orang atau 83 %. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakmampuan guru-guru kelas 

rendah sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik, walaupun sudah dilatih 

maupun tidak antara lain: tidak ada pelatihan secara berkesinambungan, 

kurangnya tagihan hasil pelatihan, tidak adanya monev dan supervisi dari dinas 

terkait, pengawas dan kepala sekolah sehingga guru-guru kelas rendah kembali 

dengan model pembelajaran konfensional. 

3. Penguasaan Konsep Dasar Model Pembelajaran Tematik Terpadu Guru 

Kelas Rendah Sekolah Binaan Se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba 

Samosir. 

Dari hasil wawancara, observasi dan jawaban dari pertanyaan angket serta 

dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dari pengawas, kepala sekolah guru

guru kelas rendah serta fasilitator daerah tentang penguasaan guru mengenai 

konsep dasar pendekatan model pembelajaran tematik di kelas rendah mis; (1) 

berpusat pada siswa (student centred) (2) memberikan pengalaman langsung (3) 
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pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas ( 4) menyajikan konsep dari berbagai 

mata pelajaran (5) bersifat luwes (jleksibe!) hasil belajar berkembang sesuai 

dengan minat dan kebutuhan siswa, dapat dipaparkan pada tabel 4.5. berikut ini 

Tabel 4.7 : Penguasaan guru-guru kelas rendah tentang konsep dasar pendekatan 

model pembelajaran tematik. 

No 

I 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kodc 
guru 
CiKI 
GK2 
GK4 
GK9 
GKIO 
GKl5 
GKl8 
GK3,GK8 
GK8 
GK!! 
GKl5 
GKl9 
GK5 ,GKJ2 
GKl4,GKl6 
GKl7,GK20 
GK22.GK23 
GK25,GK26 
GK30 

GK6 
GK7 
GKI3 
GK21 
GK24 
GK26 

GK27 
GK28 
GK29 

Konscp dasar model pcmhclajaran tematik menurut guru 

- Memperolch umpan halik hagi guru 
- Mcngdahui pcrkcrnbangan sikap. pcngctahuan dan 

kctrampilan siswa 
- Menggunakan tema dalam pembelajaran 
- Memadukan bebcrapa mata pelajaran. 
- Mcmbuat alat peraga pada materi apa yang diajarkan 
- Menyusun RPP berdasarkan tema 
- Membuat anak bclajar bcrkelompok 
- Belajar dengan rncnycnangkan dan bcrvariasi 
- Namun tidak selmannya dapat dilakukan oleh guru 
- Melakukan EKK 

- Terus tcrang saja saya bclum mcnguasai konscp dasar 
pcmbelajaran tcmatik karcna saya mengajar belum 
melaksanakan tcmatik baru kelas satu saja pada kurikulum 
Kl3 jadi belum ada pelatihan konsep dasar pembelajaran 
tematik 

- Saya kurang paham karena belum pemah dilaksanakan 
- Desckolah kami belum ditcrapkan pembelajaran tematik 

te adu 
- Dengan mcmbuat bahan ajar 
- Dengan mcnyususn RPP tematik 
- Dengan menggabung mata pelajaran dengan tcma 
- Guru lebih kreatif agar siswa kreatif, 
- berfokus dalam pembelajaran tersebut, mengajak siswa 

melakukan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 
pelaksanaan KBM. 

- Pembelajaran pakai tema, RPPnya dipadukan pada masing
masing mata pelajaran 

- Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan 
- dan mempcrolch umpan balik bagi guru. 
- Mcngetahui gambaran yang jelas tentang perkembangan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anak, 
- Belum mampu cara menilai dengan model tematik jadi per 

mata ela·aran 

Berdasarkan data yang dikemukakan di atas maka dapat 

ditegaskan bahwa guru-guru kelas rendah sekolah binaan Kecamatan Balige, 

mayoritas kurang paham tentang konsep-konsep dasar model pembelajaran 
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tematik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban guru-guru yang sebagian 

besar tidak sesuai dengan prisip atau konsep dasar pembelajaran tematik yaitu : 

(a) berpusat pada siswa (student centered) (b) memberikan pengalaman 

langsung, ( c) pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, ( d) menyajikan konsep 

dari berbagai mata pelajaran. (e) bersifat luwes (fleksibel), (f) hasil belajar 

berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. (Trianto, 2011: 14 7) 

Hasil wawancara. dan angkct 30 orang guru dapat dipcrsentasikan 

jawaban guru-guru kelas rendah tentang konsep-konsep dasar tematik sebagai 

berikut : 8 dari 30 orang guru atau 26%, telah memahami sebagian besar konsep-

konsep dasar pembelajaran tematik sesuai dengan UU No.20/2003 tentang 

Sisdiknas serta mengacu pada Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang standar 

proses terutama di kelas rendah., hal ini juga dari hasil wawancara tanggal 16 

Nopember 2017 dengan kepala sekolahyang menyatakan : 

KS3 :"menurut saya konsep dasar tematik itu lehih fokus pada siswa, dan guru harus selalu menjadi 
motivtor pada siswa .. belajar sarnbil bermain. dan merancang pembelajaran lebih menarik 
pembelajaran" 

Kemudian 10 orang guru kelas rendah atau 33% memahami sebagaian 

kecil dari konsep-konsep dasar model pembelajaran tematik seperti yang 

diungkapkan oleh kepala sekolah pada wawancara tanggal 15 Nopember 2017 

demikian: 

KS2 :"Konsep dasar tematik itupembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa siswa 
mengikutinya, pembelajarannya berdasarkan tema yang terjadi dalam kehidupan siswa 
sehari-hari, menurut saya kira-kira demikian" 

Berdasarkan data dokumentasi yang dikemukakan bahwa guru-guru kelas 

rendah sekolah binaan Kecamatan Balige, mayoritas kurang paham tentang 

konsep-konsep dasar model pembelajaran tematik. 
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Dari jawaban guru-guru : 8 orang guru atau (26%) sudah memaham 

tentang konsep-konsep dasar pembelajaran tematik dan 13 orang guru atau ( 42%) 

guru yang memahami sebagian kecil model pembelajaran tematik dan 9 orang 

guru atau (33%) guru yang tidak memahami konsep-konsep dasar pembelajaran 

tematik Untuk mempermudah memahami peneliti menyajikan persentasi dalam 

bentuk gambar diagram 4.3. dibawah ini : 

Pemahaman guru tentang konsep dasar tematik 

•Guru yang mernahami 
sebagian bcsar konscp 
dasar tematik 

•Guru yang memahami 
sebagian kecil konscp 
dasar tematik 

, Guru yang tidak 
memahami konscp dasar 
tematik 

Gambar 4.3 : Penguasaan guru-guru kelas rendah sekolah binaan se-Kec.Balige 

Kabupaten Toba Samosir tentang konsep dasar model pembelajaran tematik. 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa guru-guru kelas rendah 

sekolah binaan Becamatan Balige Kabupaten Toba Samosir perlu dilakukan 

pelatihan dan pendampingan ya..1g mendasar agar memahami konsep-konsep 

dasar pembelajaran tematik, sehingga guru-guru kelas rendah sekolah binaan 

dapat mengimplementasikan model pembelajaran tematik dengan baik dan benar. 

4. Upaya Mengatasi Kendala Guru Kelas rendah Sekolah Binaan Se-

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Mengimplementasikan 

Pendekatan Pembelajaran Tematik Terpadu. 
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Dari data yang telah dihimpun berdasarkan hasil wawancara, observasi, 

dan angket beberapa upaya yang harus dilakukan agar guru-guru kelas rendah 

sekolah binaan se-Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir agar mampu 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik khususnya dikelas rendah 

mis; merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi model pembelajaran tematik 

terpadu, data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8. dibawah ini : 

Tabcl 4.8. :Upaya yang dilakukan agar guru kelas rendah mampu 

mengimplementasikan model pembelajaan tematik. 

No 
I. 

2. 

3 .. 

4. 

Kode guru 
GKI 
GK2 
GK4 
GKS 
GKIO 
GKI4 
GK29 
GK30 

GK3 
GK7 
GK8 
GK9 
GKII 
GKl2 
GKI3 
GK27 
GKI5 
GK16 
GKI7 
GKI8 
GKI9 
GK2l 
GKl6 
GK20 
GK22 
GK23 
GK24 
GK25 

GK26 
GK27 

Upaya-upaya yang dilakukan 
- dilakukan pelatihan bagaimana cara yang praktis dalam 

menyusun RPP tematik. 
diberi contoh langsung cara melakukan penilaian akan 
datang semua kelas sudah harus model tematik. 
Dihidupkan KKG 
Dilatih dalam mengimplementasikan model tematik olch 
nara sumber 
Gurumembelaki diri dengan pelatihan dan menerima 
erubahan 

- harus dilatih secara serius dan berkesinambungan 
- lebih efektifpelatihan ditiap-tiap sekolah, atau dimasing 

masing gugus. 
- materi yang dilatihkan bertahap dan sistimatis 
- Didampingi oleh Nara sumber 

Ditagih hasil pelatihan dan di evaluasi 
Melaksanakan FGD 

- Datangkan nara sumber yang ahli jngan setenga-setengah 
Pelatihan yang efektif dan efisien tcntang model tematik 
pelatihannya terarah 
Melibatkan pihak-pihak terkait 
hasilnya harus diterapkan dan ditagih 
Dilakukan pembinaan oleh pengawas dan kepala sekolah 
Pelatihan dmenyusun perangkat pcmbelajaran tematik 
Tidak dibenrkan membeli RPP, 

- kepala sekolah menganggarkan dana untuk hal-hal yang 
berhubungan dengan pembelajaran tematik • 

- Dilengkapi buku-buku tematik. 
- dan harus ditagih hasilnya 
- dibimbing karena agak rumit memang model tematik 

Dari data tabel yang disajikan diatas menggambarkan bahwa guru-guru 

kelas rendah sekolah binaan se-Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir pada 

umumnya belum dilatih, dibimbing dan didamping dalam pengimplementasian 
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model pembelajaran tematik, walaupun sebenamya model pembelajaran tematik 

sudah hams diimplementasikan pada pembelajaran siswa kelas rendah. 

Menurut gum-guru Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

sudah pemah dilatihkan tapi belum mampu mengimplementasikan, karena 

pelatihanya tidak terlaksana secara maksimal dan berkesinambungan, kurang 

pendampingan. monitoring dan evaluasi serta tidak adanya tagihan dari hasil 

pelatihan model pembelajaran tematik dari pihak terkait misalnya kepala sekolah, 

pengawas dan dinas pendidikan, dengan sendirinya guru kembali mengajar 

dengan model pembelajaran dengan model perrnata pelajaran. 

Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah 16 Nopember 2017 dan 

wawancara Fasda tanggal 23 Nopember 2017 

KS3 :"Sudah mereka lakukan walaupun belum terlalu maksimal misalnya dikelas tiga masih kami 
lakukan model tematik walaupun belum dianjurkan pelaksanaanya, namun guru itu sudah 
mulai paham memang tentang tematik ini karena setelah diterapkan Kl3 untuk kelas I dan 
kelas 4 jadi semua guru-guru kelas 2 dan kclas 3 telah dilatih dan telah melaksanakan model 
pembelajaran tematik ... 

FD I :"Sebenamya mereka sud ah hampir semua dilatih melaksanakan pembelajaran tematik namun 
kepala sckolah kadang kurang mcndul.."Ung dan memberi tekanan misalnya masalah guru yang 
sudah dilatih tematik tapi dipindah kekclas tinggi, dan guru enggan melakukan tematik karena 
lebih sulit dan sumber-sumber belajar disekolah misalnya buku-buku tidak mendukung 
pembelajaran tematik'' 

Dari data dalam tabel diatas sekitar 80% gum-guru kelas rendah 

menginginkan dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam 

implementasi model pembelajaran tematik dikelas rendah. Upaya yang hams 

dilakukan agar implementasi pembelajaran tematik dapat terlaksana dengan baik 

terbukti dari hasil penelitian Sukini (2012) dengan pelaksanaan pelatihan yang 

mapan, demikian juga dengan hasil penelitian Kasmad (2013) melalui IHT (Jn 

Hause Treaning) 
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Dari hasil wawancara dengan pengawas, kepala sekolah, guru dan 

fasilitator daerah peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan 

semua pihak yang terkait secepatnya adalah sebagai berikut : 

(1) perlu dilakukan pelatihan dalam perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran tematik secara optimal dan berkesinambungan (2) dihidupkan 

kembali KKG sebagai wadah saling sharing antar guru, khususnya guru kelas 

rendah (3) Kepala Sekolah melakukan supervisi langsung ke kelas ( 4) materi yang 

dilatihkan harus tepat sasaran (6) melakukan pendampingan ke sekolah pasca 

pelatihan (7) melibatkan kepala sekolah dan pengawas dalam pelatihan tematik 

agar mereka mampu membina, memantau, dan mengevaluasi guru dalam 

implementasi pembelajaran tematik (8) sekolah mendukung dan memfasilitasi 

pelaksanaan model pembelajaran tematik secara optimal (9) hasil pelatihan harus 

ditagih dinas terkait sebagai pengambil kebijakan. 

Senada dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah tanggal 18 

Nopember 2017 dan fasilitator daerah tanggal 23 Nopember 2017 yang 

menyatakan : 

KS4 : "Menurut saya kalau bisa pelatihannya harus yang efektif dan efisien, fasilitator-fasilitator 
itu harus satu persepsi agar kami yang menerima tidak bingung, kemudian ada maunya 
kesriusan dinas terkai seperti dinas pendidikan melaksanakan monev . pengawas dan 
kepala sekolah dilatih agar paham tentang pcmbelajaran tcmatik dan UPT didik 
Kecamatan dilibatkan. kcmudian ada tagihan dari dari unsur terkait agar kami 
bersungguh-sungguh mcngcrjakannya". 

FDl: "Harns itu bu Ruslan! pasca pelatihan dengan jeda yang tidak telalu lama harus ada 
pendampingan dan observasi dari pengawas dan pelatih (fasda) , sebaiknya bekerjasarna 
dan hal yang paling penting harus bekerjasama kepala sekolah, pelatih dan pengawas agar 
tidak hilang ilmu yang didapat dan dapat terimplemenkasi dengan baik" 

Demikianlah upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak agar guru-

guru mampu mengimplementasikan model pembelajaran tematik dikelas rendah, 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 77 

danTahun Ajaran 2018/2019 dinas pendidikan sebagai pengambil kebijakan telah 

menginstruksikan akan diterapkannya model tematik terpadu di semua JenJang 

kelas dengan memberlakukan K 13 pelatihan harus lebih intensif. 

D. Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan rnaka peneliti akan melakukan 

pembahasan pada masing-masing masalah dibawah ini : 

1. Implementasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas 

Rendah Sekolah Binaan Se- Kecamatan Balige Kabupaten Toba 

Samosir. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan tentang implementasi model 

pembelajaran tematik terpadu ditemukan bahwa implementasi model 

pembelajaran tematik dikelas rendah belum terlaksana secara menyeluruh di 

sekolah binaan se-Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir namun ada 

beberapa sekolah yang sudah melaksanakan model pembelajaran tematik di kelas 

rendah. 

Temuan data penelitian menyimpulkan bahwa guru yang 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik sesuai dengan langkah

langkah dan karakteristik pembelajaran tematik sebanyak 5 orang atau (16%). 

Guru yang mengimplementasikan model pendekatan mata pelajaran sebanyak 23 

orang atau (77%) dan yang melaksanakan gabungan model tematik dengan model 

pendekatan mata pelajaran ada 2 orang guru atau sekitar( 7%). Dari temuan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa 23 orang guru ditambah 2 orang menjadi 25 
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orang atau (84%) mereka cenderung melaksanakan proses pembelajaran dengan 

model pendekatan mata pelajaran dan dapat disimpulkan guru-guru kelas rendah 

sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, belum mampu 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik dengan benar. 

Dalam proses pembelajaran, masih banyak guru yang hanya melakukan 

tugas sebatas mentransfer ilmu tanpa tahu bagaimana mengernas pembelajaran 

rnenjadi rnenarik perhatian siswa, sehingga banyak ditemui siswa yang kurang 

merniliki rnotivasi untuk lebih giat belajar di sekolah. Penggunaan sumber belajar 

yang kurang maksimal. 

Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kasmad 

(2013) pada tahun pelajaran 2014/2014 di Jokjakarta, agar guru mampu 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu di kelas rendah 

khusunya kelas I hendaknya dilakukan berbagai pelatihan antara lain melalui 

Kegiatan In House Treaning (IHT) untuk meningkatkah pemahaman guru dalam 

menyususn silabus pembelajaran, memahami penjaringan tema, penusunan RPP 

serta kemampuan guru dalam memilih dan menetapkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pembelajaran dan aktifitas didalam kelas sehingga guru 

trampil dalam merancang/merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi model 

pembelajaran tematik khususnya di kelas rendah. 

Demikian juga penelitian yang dikemukakan oleh Gisnawati,Marzuki., Sri 

Utami (2015), agar pembelajaran tematik berbasis saintifik dapat berlangsung 

dengan baik harus dilakukan pelatihan intensif dan pembinaan secara 

berkelanjutan guru-guru kelas rendah untuk meningkatkan kompetensi, 
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pengetahuan, dan ketrampilan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran tematik 

didalam kelas. Model pembelajaran tematik terpadu dilakukan sebagai upaya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk 

mengimbangi padatnya materi kurikulum. Disamping itu, pembelajaran tematik 

terpadu akan menjadikan pembelajaran bermakna dan menyenangkan 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu seluruh proses 

pembelajaran terkait dan terpadu dengan serangkaian peristiwa yang dirancang 

oleh guru untuk membantu peserta didik dalam memahami segala sesuatu yang 

sedang dipelajari dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan 

kemampuannya sehingga tercapailah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Guru 

menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan pembelajaran tematik. 

Peranan guru senantiasa berfungsi sebagai fasilitator untuk memfasilitasi 

siswa untuk aktif berinteraksi baik sesama siswa maupun lingkungan belajar. 

Usman (2013:7) menegaskan tugas guru dalam bidang profesi, kemanusiaan, dan 

tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi 

mendidik, mengajar, dan melatih siswa. 

Dalam menjalankan tugasnya, maka kompetensi guru menjadi modal 

utama bagi keberhasilannya. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofessionalannya. PP No. 19 tahun 

2005 Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini 

meliputi: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 
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Rusman (2011: 80) menegaskan bahwa keterampilan dasar mengaJar 

adalah kemampuan yang memadai yang dimiliki oleh guru agar s1swanya 

memiliki kemampuan kognitif, afektit~ dan psikomotorik yang memadaai. 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan proses 

pembelajaran tematik terpadu diperlukan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 

yang memadai dari guru.. Kemampuan dan kemauan tersebut merupakan 

kompetensi yang semestinya dimiliki guru SD kelas awal agar dapat 

melaksanakan proses pembelajaran tematik dengan baik dan benar. 

2. Faktor-faktor Mempengaruhi Guru-guru Kelas Rendah Sekolah Binaan 

Se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Tidak Mampu 

Mengimpementasi Model Pembelajaran Tematik 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan model 

pembelajaran tematik terpadu, ditemukan adanya beberapa faktor yang 

mempengaruhi guru kelas rendah sekolah binaan se Kecamatan Balige Kabupaten 

Toba Samosir tidak mampu dalam mengimplementasikan model pembelajaran 

tematik terpadu. Faktor tersebut dapat dilihat dari tahapan implementasi yaitu 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. 

Dari jumlah guru sekolah dasar binaan 5 orang atau (17%) telah dilatih 

model pembelajaran tematik serta mengimplementasikan model pembelajaran 

tematik, 9 orang (30%) sudah dilatih namun model pembelajaran tematik terpadu 

tidak diimplementasikan, sedangkan 16 orang atau (53%) belum dilatih model 
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pembelajaran tematik para guru-guru kelas rendah tersebut mengalami kendala 

yang mengkibatkan tidak terimplementasinya model pembelajaran tematik. 

Pada tahap melakukan perencanaan model pembelajaran tematik, guru

guru mengalami permasalahan terkait dengan menyusun RPP khususnya guru 

belum mampu menjaring KD beberapa mata pelajaran dalam satu tema, 

memadukan dan mengaitkan antar beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu 

kali pertemuan, mengalokasikan waktu antar mata pelajaran,menuliskan indikator

indikator yang sesuai dengan tema dan materi pembelajaran, merancang alat 

peraga dan menyusun model penilaian yang tepat dengan materi yang dipelajari 

kemudian kesulitan yang dirasakan dalam menyusun langkah-langkah 

pembelajaran serta pengaitannya dalam beberapa mata pelajaran. 

Dalam melakukan tahap pelaksanan model pembelajaran tematik, guru

guru juga mengalami kendala terutama guru kesulitan melakukan kegiatan awal 

/appersepsi yang dapat mengaitkan pembelajaran yang satu dengan yang lain 

sehingga siswa mempunyai pengetahuan awal pada setiap materi yang akan 

dibelajarkan selanjutnya, pengorganisasian kelas, dalam kegiatan inti pengaturan 

waktu yang efisien untuk membelajarkan beberapa beberapa materi dari beberapa 

mata pelajaran sekaligus sulit diterapkan, mengurutkan materi yang harus 

diajarkan serta menggunakan media/alat peraga pembelajaran yang sesuai dengan 

materi masing-masing mata pelajaran. 

Pada tahap melakukan penilaian, guru-guru JUga mengalami kesulitan 

terutama dalam menerapkan model dan bentuk penilaian tematik kesulitan yang 

dialami dalam menyusun berbagai rubrik penilaian pada umumnya guru-gum 
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kelas rendah belum pahan tentang pelaksanaan penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan, dan penilaian ketrampilan pada umumnya guru-guru kelas rendah 

lebih dominan melakukan penilaian pengetahuan dengan model tertulis bentuk 

pilihan ganda, isian dan essay. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Sukini (2012) dalam penelitiannya yang 

berjudur'Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas Rendah dan Pelaksanaanya agar 

guru dapat mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu guru perlu 

diberi pelatihan yang mampan agar benar-benar paham akan seluk-beluk 

pembelajaran tematik terpadu sehingga dapat mengimplenetasikan dalam proses 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tematik 

terpadu sebenarnya telah diisyaratkan sejak kurikulum 2006, akan tetapi karena 

keterbatasan kemampuan guru,dan kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti 

maupun pertemuan-pertemuan pada forum-forum guru, mengakibatkan 

implementasi model pembelajaran tematik terpadu tidak terlaksana dengan baik. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang penyebab tidak terlaksananya 

implementasi model pembelajaran tematik terpadu di kelas rendah Sekolah Dasar 

dengan baik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan tersebut. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ardin, Jauhari. M, dan Muslimin (2016) 

sikap guru dalam pembelajaran tematik dan penilaian outentik. Sikap guru 

terhadap pembelajaran tematik dan penilaian autentik temyata baik, guru telah 

memahami namun belum sepenuhnya menerapkan proses pembelajaran tematik 

dan penilaian autentik disebabkan oleh ; ( 1) Rendahnya minat belajar guru, (2) 
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Pelatihan terhadap guru sasaran belum maksimal (3) Pendampingan Iapangan 

belum sesuai harapan. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum barn yang seharusnya mulai 

diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan 

dari kurikulum sebelumnya, yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini 

adalah adanya peningkatan dan keseimbangan sofi skills dan hard skills yang 

meliputi aspek kompetensi sikap. keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian. 

kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah 

menjadi pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran 

tematik terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu. 

Oleh karena itu, bila guru belum dilatih secara intesif dengan berbagai 

pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kompetensinya maka 

pembelajaran tematik terpadu yang akan diterapkan kepada seluruh tingkat kelas 

di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik. Pembelajaran tematik di SD 

akan sangat membantu siswa, karena sesuai dengan tahap perkembangan siswa 

yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan .. 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan ialah perubahan model pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan di Sekolah Dasar. Pendekatan pembelajaran tersebut adalah 

pendekatan pembelajaran tematik terpadu atau yang seringkali disebut sebagai 

tematik integratif. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 
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mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran dalam 

berbagai tema. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa 

pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran di SD kelas rendah (kelas I, II, 

dan III) adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa ma ta pelaj aran 

~hingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 

Oleh karena itu. melalui model pembelajaran tematik terpadu diharapkan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di kelas rendah 

sekolah dasar dapat diatasi dengan baik. Demikian juga dengan Undang-undang 

no 20 Tahun 2006 yang tertera padastandar proses KTSP Sekolah Dasar 

dikatakan bahwa, pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar dilakukan 

dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu 

Sebaliknya, apabila pemahaman guru tentang belajar adalah proses memperoleh 

perilaku secara keseluruhan, proses pembelajaran yang terjadi mencerminkan 

suatu kesatuan yang mengandung berbagai persoalan untuk dipahami oleh anak 

secara keseluruhan dan terpadu. 

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu tidak dapat 

dipisahkan dari beberapa faktor mempengaruhi dalam pelaksanaannya. 

Khususnya bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik mengharuskan 

guru untuk memiliki keterampilan yang tinggi terutama dalam kemampuan untuk 

mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata 

pelajaran secara tepat. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik 

dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar yang bermanfaat bagi 
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peserta didik, memilik Kompetensi Dasar (KD) dari berbagai mata pelajaran, 

kemudian mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih menarik, bernrnkna, dan 

menyenangkan. 

3. Penguasaan Konsep Dasar Pendekatan Pembelajaran Tematik Guru 

Kelas Rendah Sekolah Binaan Sc-Kecamatan Balige Kabupaten Toba 

Samosir. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penguasaan konsep dasar 

guru terhadap pendekatan pembelajaran tematik masih rendah. Hal ini dikuatkan 

dengan temuan bahwa 8 dari 30 orang guru atau 26%, telah memahami sebagian 

besar konsep-konsep dasar pembelajaran tematik, 10 orang guru kelas rendah atau 

33% memahami sebagaian kecil dari konsep-konsep dasar model pembelajaran 

tematik dan 13 orang guru-guru kelas rendah atau 42% terutama guru-guru kelas 

rendah yang mengajar dikelas dua dan kelas tiga belum paham tentang konsep

konsep dasar pembelajaran tematik. Bila dipersentasekan 33% guru yang 

memahami sebagian kecil model pembelajaran tematik ditambah 42% guru yang 

tidak memahami konsep-konsep dasar pembelajaran tematik menjadi 75%. 

Pembelajaran tematik berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu 

yang menggunakan tema untuk mengitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Terna adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pada dasamya 

pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di 
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dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang 

dilandasi oleh struktur kognitif yang tel ah dimilikinya. 

Pendidik hams lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator 

pembelajaran. Kofiatun, Sa' dun Akbar, M.Ramli (2016), mengemukakan peran 

kompetensi pedagogik dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa jika guru memiliki kompetensi 

pedagogok relatif rendah terutama tentang konsep-konsep dasar model tcmatik 

terpadu cendrung tidak berhasil dalam pembelajaran tematik. Demikian juga 

semakin diperjelas dengan penelitian penelitian Munasik@ut.ac.id (2015) 

mengenai implementasi pembelajaran tematik sangat diprtlukan sejumlah 

kemampuan dan ketrampilan guru mis; konsep dasar psikologi perkembangan 

anak dan pemahaman tentang teori tingkah laku anak 

Dari pendapat penelitian yang dilakukan menunjunkkan bahwa sebagian 

besar guru-guru kelas rendah sekolah dasar binaan se-Kecamatan Balige 

Kabupaten Toba Samosir tidak memahami konsep dasar model pembelajaran 

tematik terpadu, sehingga masih ditemukan sekitar 20% siswa yang tidak mahir 

membaca di kelas 2 dan kelas tiga dan sekitar 5% dikelas tinggi. Oleh karena itu 

guru diharapkan dapat menguasai konsep-konsep dasar pembelajaran tematik 

terpadu seperti ; pembelajaran berpusat pada siswa ( student centerd), 

pembelajaran berdasarkan tema, pemisahan antar mata pelajaran tidak begitu 

jelas, belajar sambil bermain, hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat 

dan kebutuhan siswa, bersifat fleksibel, memberikan pengalaman langsung. 
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Konsep dasar model pembelajaran tematik tersebut hams dipahami dan 

dikuasai oleh guru agar implementasi model pembelajaran tematik terpadu dapat 

terlaksana dengan baik dan dan dapat mengatasi permasalahan-pemlasalahan yang 

timbul sebagai berikut; 

a. Berpusat pada siswa (student centered) adalah pembelajaran modem yan 

menempatkan siswa sebagai subjck belajar sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator, untuk memfasilitasi siswa melakukan aktivitas 

belajar. 

b. Memberikan pengalaman langsung maksudnya dengan pengalaman 

langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar 

untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas artinya pemisahan antarmata 

pelajaran tidak begitu jelas dan fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran siswa dapat memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh untuk membantu siswa dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Bersifat luwes/fleksibel berarti guruharus dapat mengaitkan bahan aJar dari 

satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, dan mengait 

kannya denga n kehidu p an s is wa baik di lingkungan sekolah maupun 

lingkungan tempat tinggal siswa. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan s1swa u nt u k 

mengoptimalkan potensi yang dirnilikinya sesuai dengan minat dan 
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kebutuhannya. 

Menggunakan prisnsip berlajar sambil bermain dapat diartikan bahwa siswa 

mengikuti aktifitas belajar tidak ada unsur paksaan namun berlangsung secara 

alami dan menyenangkan 

Oleh karena itu, guru harus dapat mengemas atau merancang pengalaman 

belajar yang akan memengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pcngalaman belajar 

yang menunjukkan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih 

efektif. Pada prinsipnya guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis 

yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan 

mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terns menggali 

informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan 

dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak berfokus pada 

bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran tematik akan 

sulit terwujud. 

4. Upaya Mengatasi Kendala Guru Kelas Rendah Sekolah Binaan Se

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Mengimplementasikan 

Pendekatan Pembelajaran Tematik. 

Berdasarkan hasil temuan diketahui adanya beberapa upaya dalam 

mengatasi kendala guru dalam implementasi pendekatan pembelajaran tematik. 

Beberapa upaya itu terkait dengan dilakukan pelatihan dalam perencanaan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran tematik secara optimal dan 

berkesinambungan. 

Mengoptimalkan pelaksanaan KKG sebagai wadah saling sharing antar 

guru, khususnya guru kelas rendah, melakukan team teaching langsung ke 

sekolah, materi yang dilatihkan harus tepat sasaran, melakukan pendampingan ke 

sekolah pasca pelatihan, melibatkan kepala sekolah dan pengawas dalam pelatihan 

tematik agar mereka mampu membina. memantau, dan mengevaluasi guru dalam 

implementasi pembelajaran tematik, sekolah mendukung dan memfasilitasi 

pelaksanaan model pembelajaran tematik secara optimal dan hasil pelatihan harus 

ditagih dinas terkait sebagai pertanggung jawaban. 

Upaya implementasi kurikulum termasuk pendekatan tematik temyata 

tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor 

penghambat yang telah teridentifikasi perlu diperhatikan, sehingga kegagalan 

dalam implementasi tematik terpadu menjadi faktor penting untuk diperhatikan. 

Proses pengembangan kompetensi juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan 

yang tetapkan untuk peningkatan kompetensi guru. Pelaksanaan suatu kebijakan 

adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada 

pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau 

rencana yang bagus yang tersimpan rap1 dalam ars1p kalau tidak 

diimplementasikan. 

Pada kenyataannya, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu ini belum 

maksimal dan masih belum efektif dan cenderung tidak terlaksana. Sebenamya 

telah banyak penelitian yang mengungkap permasalahan mengenai ketidak 
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efektifan pembelajaran tematik ini, misalnya penelitian Munasik@ut.ac.id 

mengenai implementasi pembelajaran tematik sangat diprtlukan sejumlah 

kemampuan dan ketrampilan guru mis; konsep dasar psikologi perkembangan 

anak dan pemahaman tentang teori tingkah laku anak 

Demikian Juga permasalahan dalarn hal implementasi model 

pembelajaran tematik terpadu antara lain; 

(I) Guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar terutama dalam hal menentukan kata-kata operasional dalam 

penyususnan indikator pembelajaran secara tepat (2) Guru juga kurang mampu 

mengembangkan tema yang sesuai dengan lingkungan belajar siswa yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. (3) Guru juga mengalami kesulitan untuk 

memetakan kompetensi dasar pada lintas semester ( 4) Guru J uga 

mengalarnikesulitan dalam penyususnan silabus (5) Guru kesulitan dalam 

merumuskan keterkaitan berbagai mata pelajaran pada langkah pembelajaran 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Menurut Suryosubroto, (2009: 133) bahwa pembelajaran tematik 

terpadu adalah suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata 

pelajaran yang terjadi dalam suatu proses pembelajaran. dan pembelajaran 

tematik terpadu adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan penyusunan silabus, 

menentukan KD yang sesuai, serta RPP dan langkah-langkah pembelajaran di 

sekolah konsep-konsep dasar model pembelajaran tematik secara menyeluruh. 

Jadwal yang menggunakan mata pelajaran menyulitkan guru dalalam mendukung 
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implementasi pembelajara tematik terpadu (9) Penggunaan jadwal tema lebih 

luwes dalam penyampaian pembelajaran tematik, 

Hal tersebut memerlukan perencanaan yang matang dalam hal bobot 

penyajian antar mata pelajaran Demikiann juga dalam permasalahan penilaian 

pembelajaran tematik antara lain : 

(I) Guru kesulitan dalam melakukan penilaian bagi siswa kelas 1 yang belum 

lancar membaca dan menulis: (2) Penilaian lisan. tentang tingkah laku dan 

ketrampilan siswa jarang dilakukan dan didokumentasikan (3) Guru masih 

kesulitan membuat instrumen penilaian pada penilaian afektif, kognitif, dan 

psyikomoterik sehingga cenderung lebih suka baik secara lisan maupun 

tertulis (4) Guru juga kurang mampu menentukan kruteria ketuntasan minimal 

berdasarkan intake, daya dukung dan dan tingkat kesulitan belajar siswa (5) Guru 

juga menemui kesulitan dalam cara menilai pembelajaran tematik, karena raport 

yang digunakan masih pendekatan mata pelajaran 

Berdasarkan penjelasan diatas permasakahan-permasalahan yang dialami 

oleh guru terutama guru-guru kelas rendah, dan yang menjadi upaya-upaya yang 

harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat teratasi khususnya bagi guru

guru kelas rendah adalah dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti menawarkan beberapa sulusi sebagai upaya untuk mengatasi 

kendala-kendala yang dirasakan oleh guru kelas rendah sekolah dasar binaan 

dalam mengimplementasikan model pembelajaran tematik 

Penelitian tersebut antara lain; In House Treaning ( IHT), Team Teacing 

KKG, serta untuk menerima saran dan keinginan guru-guru kelas rendah se-
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Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir seperti : pelatihan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi model pembelajaran tematik 

terpadu, pelatihan dilakukan melibatkan kepala sekolah. dan pengawas agar 

mampu membina, memantau, dan melakukan evaluasi terhadap implementasi 

pembelajaran tematik terpadu, melakukan pendampingan paska pelatihan oleh 

instruktus atau fasilitator, melakukan penagihan hasil pelatihan oleh pihak terkait 

serta Implementasi kurikulum dalam peningkatan kualitas pendidikan merupakan 

permasalahan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai suatu tantangan dan 

hambatan yang harus dihadapi pemerintah. 

Untuk itu dalam pengembangan kebijakan, diharapkan hal-hal tersebut 

dapat diantisipasi sehingga implementasi akan lebih efektif. Agar implementasi 

kebijakan peningkatan kualitas pendidikan mencapai sasaran, maka kepala 

sekolah, guru, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya hendaknya benar-benar 

dapat duduk bersama, menentukan visi misi pendidikan ke depan. Eksistensi guru 

dalam sangat diperlukan di dalam mengobservasi atas prilaku spontan 

dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, sehingga jelas apa yang bisa dan tidak 

bisa anak lakukan. 

Kesiapan guru kelas rendah mengimplementasikan tematik terpadu akan 

menjadi faktor penentu dalam kebijakan implementasi model tematik 

pembelajaran. Konsep kesiapan guru sebagai kemampuan dan kemauan guru 

untuk memikul tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri. 

Pengetahuan dan keterampilan guru terhadap kurikulum dan model pembelajaran 
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yang telah ditentukan. dibuktikan dengan guru hams selau berusaha menyesuakan 

diri dengan kurikulum barn yang dibuat pemerintah. 

Seorang guru hendaknya bisa berfikir realistik. Tidak ada satu kelas pun 

yang semua semua pandai, rajin, dan sopan. Sadarilah jika setiap siswa memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Guru juga menghadapi kenyataan 

yang mernbatasinya, baik keterbatasan kernarnpuan dirinya maupun keterbatasan 

fasilitas sekolah. la harus berupaya memperbaiki semarnpunya. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. lmplementasi model pembelajaran tematik di kelas rendah sc- Kecamatan 

Balige Kabupaten Toba Samosir yaitu sebanyak 5 orang ( 16%) 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu sesuai langkah-

langkah dan karakteristik pembelajaran tematik, Guru yang 

mengimplementasikan model pendekatan mata pelajaran 23 orang atau (77%) 

dan 2 orang atau (7%) melaksanakan gabungan model tematik terpadu dengan 

model pendekatan mata pelajaran. Dengan demikian guru-guru kelas rendah 

sekolah binaan se-Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, belum mampu 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu dengan benar. 

2. Beberapa faktor mempengaruhi ketidakmampuan guru-guru kelas rendah 

sekolah binaan mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu 

yaitu guru-guru masih kesulitan dalam menyusun RPP, kurang paham 

menerapkan dalam proses pembelajaran dan membuat penilaian tematik 

terpadu. Karena guru yang sudah terlatih dan mengimplementasikan tematik, 

hanya 5 dari 30 orang guru (17%), sudah dilatih namum belum mampu 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik 9 orang atau (30%), dan 

yang belul pemah dilatih model tematik 16 orang a tau ( 5 3 % ) , j adi guru yang 

tidak mengimplementasikan model pembelajaran tematik 25 orang (83%). 
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3. Guru-guru kelas rendah sekolah binaan Kecamatan Balige, mayoritas kurang 

paham tentang konsep-konsep dasar model pembelajaran tematik. Hal ini 

dapat dilihat dari jawaban-jawaban guru-guru yang sebagian besar tidak sesuai 

dengan prisip atau konsep dasar pembelajaran tematik yaitu : (a) berpusat pada 

siswa (student centered) (b) memberikan pengalaman langsung, ( c) pemisahan 

mata pelajaran tidak begitu jelas, (d) menyajikan konsep dari berbagai mata 

pelajaran, (e) bersifat luwes(fleksibcl). (f) hasil belajar berkembang sesuai 

dengan minat dan kebutuhan anak. 

4. Upaya mengatasi kendala guru dalam implementasi pembelajaran tematik 

yaitu dengan pelatihan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran tematik secara optimal dan berkesinambungan, mengaktifkan 

KKG sebagai wadah saling sharing antar guru, khususnya guru kelas rendah, 

melakukan team teaching langsung ke sekolah, melakukan pendampingan ke 

sekolah pasca pelatihan, melibatkan kepala sekolah dan pengawas dalam 

pelatihan tematik agar mereka mampu membina, memantau, dan mengevaluasi 

guru dalam implementasi pembelajaran tematik terpadu, sekolah mendukung 

dan memfasilitasi pelaksanaan model pembelajaran tematik secara optimal dan 

hasil pelatihan harus ditagih dinas terkait sebagai pembuat kebijakan dan 

pertanggung jawaban. 

B. Saran 

Saran 

1. Diharapkan guru-guru kelas rendah mampu mengimplementasihan model 

pembelajaran tematik terpadu dengan meningkatkan kompetensi 
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kepribadian,pedagogik, sosial dan professionalisme untuk menghadapi model 

pendidikan abad XXI. 

2. Diharapkan kepala sekolah dan pengawas dapat mendukung implementasi 

model pembelajaran tematik sebagai supervisor dan fasilitator untuk 

memfasilitasi guru, dan bertindak sebagai model dalam proses pembelajaran 

tematik agar faktor-faktor penghambat implementasi tematik dikelas rendah 

dapat dihilangkan. 

3. Diharapkan Fasilitator daerah ( Fasda) agar lebih berkompeten dalam melatih, 

dan memberi pendampingan terhadap guru paska pelatihan dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran tematik terpadu. 

4. Diharapkan dinas terkait (Dinas Pendidikan) membuat kebijakan nyata 

dengan cara mengupayakan pelatihan guru, KKG, FGD, PKB dengan 

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan agar paska 

pelatikan implementasi pembelajaran tematik dapat terlaksana dengan baik. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengambil data penelitian "Implementasi Model Pembelajaran Tematik Terpadu 

Guru-Guru Kelas Rendah Sekolah Dasar Binaan Se-Kecamatan Balige Kabupaten 

Toba Samosir adalah dengan cara sebagai berikut : 

• Lampiran 1. Pedoman Angket ( Kuesioner) 

• Lampiran 2. Lembar Angket ( Kuesioner) 

• Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

• Lampiran 4. Transkip Wawancara 

• Lampiran 5. Pedoman Observasi 

• Lampiran 6. Lembar Observasi 

• Lampiran 7. Dokumentasi 
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Lampiran 1. Pedoman Angket ( Kuesioner) 

Pedoman Angket ( kuesioner) 
Judul Penelitian: 
'·Implementasi Model Pembelajaran T ematik pada Guru-Guru Kelas Rcndah Sekolah Dasar Binaan Sc

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir .. 
Tujuan Penelitian : 

I. Untuk mengctahui faktor-faktor yang mcmpengaruhi guru-guru kelas rendah se-Kecamatan Balige 

Kabupatcn Toba Samosir tidak mamp mengimplemcntasikan pcndckatan pembelajaran tcmatik 

2. Untuk mengetahui implementasi Pendekatan Pembelajaran Terpadu di kelas rendah se- Kccamatan 

Baligc Kabupaten Toba Samosir. 
3. Untuk mengetahui kemampuan guru-guru kelas rcndah tcntang pcnguasaan konscp pendckatan 

pembelajaran Tematik. 
4. Untuk mengctahui upaya yang dilakukan dalam mcngatasi kcndala guru guru Kclas rendah sc-Kecamatan 

Balige Kabupaten Toba Samosir mcngimplcmcntasikan Pendckatan Pcmbelajaran Tematik . 

Petunjuk: 
Pertanyaan berikut ini berhubungan dcngan lmplcmentasi Pcmbelajaran tcmatik pada guru-guru sekolah 

Dasar binaan di kelas rendah, mohon bapak/ibu menjawab berdasarkan pengalaman implementasi 

pembelajaran tematik yang dilakukan di kelas dalam kegiatan bclajar mengajar. 

Pedoman Pertanyaaan : 
I. Menanyakan apakah disekolah tersebut telah diimplementasikan model pcmbelajaran tematik di kelas 

rendah ! 
2. Menanyakan bagaimana implcmentasi pcmbelajaran tcmatik yang dilakukan selama ini sebagai guru 

kelas rendah ! 
3. .Menanyakan bagaimana bentuk penguasan mcngenai konsepdasar implementasi pembelajaran tcmatik di 

kelas rendah! 
4. Menanyakan apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh guru dalam merencanakan pembelajaran 

tematik dikelas rendah? 
5. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh guru dalam mclaksanakan pembelajaran tematik dikelas 

rendah! 
6. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian dalam pembelajaran 

tematik dikelas rendah? 
7. Apa usaha yang hams dilakukan agar guru-guru kclas rcndah mampu mengimplementasikan model 

pembelajaran tematik ? 
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Lampiran 2. Lembar Angket ( Kuesioner) 

Nama 
Pcndidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR I. Z.S) 
: SI 

Tempat Mcngajar: SDN. 173525 Baligc 
Mengajar di kclas: l (Satu) 

I. Apakah disckolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pcmbelajaran tematik di kelas rendah '1 

Jawaban: 
Ya, sejak tahun Pelajaran 20J2/2013. tapi antara tematik dan tidak karcna belum tcrlaksana dengan benar. 
2. Bagaimana implementasi pcmbelajaran tcmatik yang bapak/ibu lakukan sclama ini scbagai guru kelas 
rendah? 
a .. Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban : 

Mcnyiapkan siswapelajaran sebelumn: a 
Menyampaikan tujuan pcmbelajaran 
b. Dalam melakukan kegiatan Inti '1 

Jawahan: 
Eksplorasi dan stratcgi 
Elaborsi 
Konfirmasi 
c.Dalam Mclaksanakan Kegiatan akhir ? 

Jawaban: 
Membuat kesimpulan pembclajaran 
Melakukan refleksi dan penilaian 
Tindak lanjut dan membuat PR 

3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mcngenai konsep implementasi 
pembelajaran tcmatik di kclas rendah? 
Jawaban: 

Memperoleh umpan balik bagi guru 
Mengetahui perkembangan sikap, pcngetahuan dan ketrampilan siswa 
Menggunakan tema dalam pembelajaran 
Memadukan beberapa mata pelajaran. 

Membuat alat peraga pada materi apa yang diajarkan 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pcmbelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
KD yang harus dicapai dalam kurikulum masih terpisah-pisah 
Kurikulum masih terpisah 
Pengajaran membaca dan mcnulis 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcmbelajaran tematik dikelas 
rend ah? 
Jawaban: 
Siswa banyak yang tidak dari TK 
Sehingga pembelajaran berfokus pada pengajaran membaca dan menulis 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tcmatik dikclas rendah? 
Jawaban: 
Kesulitan merancang RPP, kesulitan melakukan penilaian, dan membuat pcrangkat pembelajaran, apalagi 
bagi siswa yang belum lancar mcmbaca. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi ken<lala-kenda\a yang bapak ibu alami dalam imp\ementasi 
model pembelajaran tematik 

Jawaban : jika bisa dilakukan pelatihan bagaimana cara yang praktis dalam menyusun RPP tematik, 
kemudian bagaimana sebenamya menerapakannya harusdiberi contoh langsung serta dalam melakukan 
penilaian ada juga contoh-contoh konkrit yang dilakukan agar kami guru-guru ini bisa menerapkannya 
dikelas walaupun sekarang belum, tapi katanya tahun yang akan datang semua kelas sudah harus model 
tematik. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR2. R.R) 
: SI 

Tempat Mengajar: SD. Sanfrasesco Balige 
Mengajar di kelas : I (Satu) 
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1.Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tcmatik di kelas rendah ? 
Jawaban : Ya, sejak Tahun Ajaran Baru. 17 Juli 2017 tapi masih bclajar untuk menyusun RPP. mcmbuat 
rubrik penilaian dam bclum mengcrti semua apalagi penilaian siswa. 
2.Bagaimana implcmentasi pcmbelajaran tcmatik yang bapak/ihu lakukan selama ini scbagai guru kelas 
rendah ') 

a.Dalam mclakukan kegiatan pcrsiapan/pra pembelajaran 
Jawaban : Mcnyiapkan RPP 
Menyiapkan alat peraga 

3.Dalam melakukan kegiatan Inti? 
Jawaban : Anak lcbih aktif dan guru hanya sehagai fasilitator 

4.Dalam Mclaksanakan Kcgiatan akhir? 
Jawahan : Menyimpulkan hasil pcmbelajaran dan memberikan PR 
3. Bagaimana hentuk penguasan bapak/ihu sebagai guru kclas rcndah mengcnai konscp implementasi 
pembclajaran tcmatik di kclas rendah') 
Jawaban : Mcnurut saya konscp dasar pcmbclajaran tematik adalah menggabungkan hcbcrapa mata 

pelajaran dalam RPP 
pcnyusunan RPI' tematik pakai tcma 

4.Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ihu guru rasakan dalam rncrencanakan pcmhclajaran tematik dikclas 
rendah? 
Jawaban : Alat-alat kurang memadai 
Jumlah murid sangat banyak sehingga pelaksanaan pembela 
Jaran tematik tidak optimal 
5.Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban : Kurang menguasai cara penyampaian pada siswa 
Pembelajaran terlalu tinggi dan terlalu luas sehingga me memakan waktu banyak 
6.Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam pcmbelajaran 
tematik dikelas rendah? 
Jawaban : Kesulitan menyusun RPP, karena kurang menguasai komputer, kurang paham apa yang harus 

dinilai, karena terlalu banyak penilaian 
7.Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : saya belum melaksanakan tematik tapi saya harus pelatihan , dihidupkan lagi KKG agar dapat 
saling belajar scsama guru menyusun RPP, merancang alat peraga, menyusun rubrik penilaian semua itu kami 
masih buta, terutama mengajarkan tematik trpadu itu belum tau sama sekali. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR3. N.S) 
: [)2 

Tempat Mcngajar: SON. 173520 Balige 
Mcngajar di kelas: I (Satu) 

1. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Ya, sejak Kursus Baru, Tahun 2017. Makanya masih mulai belajar me\aksanakan pembelajaran tematik 
terpadu dengan kurikulum Kl3. 
2.Bagaimana implementasi pembe\ajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan pcrsiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 
Mangajak semua siswa berdoa menurut kepcrcayaan masing-masing, melakukan komunika~i kchadiran 
siswa, mengajak siswa untuk saling bertepuk tangan lalu mengimformasikan tema yang akan diajarkan 
b .. Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Mangajak semua siswa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, melakukan komunikasi kehadiran 
siswa, membagi tugas untuk setiap kelompok dan memberi laporan dan lain-lain,serta menyimpulkan materi 
yang telah dibahas 
a.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Setelah mengumpulkan laporan setiap kclompok, lalu pemberian tugas anak, guru memimpin doa untuk 
mengahiri pembelajaran 
3.Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konscp implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 

Membuat anak belajar berkelompok 
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4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembclajaran tematik 
dikelas rendah 
Jawaban: 
Memang pcmbelajaran tcmatik sudah di implementasikan saat ini di kclas satu tapi memang bahan/alat 
pembelajaran kadang tidak memadai karena mahal semuanya biaya padahal hams digunakan setiap hari jadi 
jadi belum optimal terlaksana. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikela~ 
rend ah? 
Jawaban: 
Persiapan pelaksanaan pembelajaran tematik sangat rumit sehingga dilaksanakan semampunya saja. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah") 
Jawaban: 
Menyusun RPP sangat sulit dan sangat banyak satu kali pertcmuan dan juga pclaksanakan pcnilaian sangat 
sulit karena biasanya langsung dinilai sekarang dan dibuat sendiri akhirnya kami ke11alaha11 tidak pas. 
berhasil atau tidak bcrhasil sudah dikcrjakan semampunya 
7. Upaya apa yang hams diakuan untuk mcngatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : sebenarnya saya sedikit banyak sudah dilatih menyusun RPP tematik terpadu walaupun belum 
maksimal, yang paling sulit mengatur waktu dalam pembelajaran dan melakukan pcnilaian sikap dan 
ketrampilan karena selama ini terbiasa dengan peniaian tertulis 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan: 

: (GR4. L.S) 
:SPG 

Tempat Mengajar: SD.SW N0.2 HKBP Baligc 
Mengajar di kelas: I (Satu) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pcmbelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Ya, menurut ingatan saya seharusnya sudah dari tahun 2006 sejak KTSP tapi karcna kurang mampu jadi baru 
tahun ajaran 2017/2018 dengan kurikulum KI3 di kelas I dan kelas IV.karena usia siswa bersifat operasional 
konkrit, butuh alat peraga dan media yang konkrit, untuk menjelaskan suatu konsep, tidak lepa~ dari 
kehidupan sehari-hari. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Bernyanyi yang berkaitan dengan tema untuk memancing perasaan senag siswa. Berdemontrasi untuk 
memancing rasa ingin tahu, mengajukan pertanyaan, memotivasi siswa ,melakukan pre-tes. 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Melakukan kegiatan yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotik, mencaritahu, mengeksplorasi 
tentang suatu topok secara individu dan kelompok, menyampaikan kegiatan inti hams diusahakan supaya 
tidakjenuh dan bosan mis; pengamatan dihalaman sekolah, melakukan percobaan, bermain peran dll. 
c .. Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Melakukan pos-tes, penguatan/kesimpulanpenyampaiannya (bernyanyi, kuis. dan permainan. ada LKS dll. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kclas rendah mengenai konscp impiementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 

Guru hams kreatif supaya pembelajaran lebih menarik dan bermakna dan menarik 
Pembelajaran hams utuh tidak terpisah-pisah 
Guru menggunakan media yang bervariasi sesuai dengan topic 
Memberikan dorongan semangat pada siswa. 

4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Pembelajaran tematik banyak memakan waktu dan tenaga, Susah menyususn RPP karena materi yang ada 
pada buku tidak berurutan, sehingga guru bingung mana duluan yang dituliskan, media yang selalu disiapkan 
sesuai tema sangat menyita waktu guru untuk melengkapinya. 
5.Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
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Jawaban: 
Pembelajaran tematik memakan waktu yang sangat banyak. mareri yang akan diajarkan tidak berurutan. 
untuk mcmpersiapkan media perlu biaya yang banyak. 

6. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mclaksanakan pcnilaian dalam pemhelajaran 
tematik dikclas rendah? 
Jawaban: 
Saya sebagai guru masih kesulitan melakukan pcnilaian untuk setiap matcri pelajaran apalagi untuk kelas 
karena masih banyak siswa yang belum tahu membaca dan menulis , karcna pcnilaian tematik bermacam
macam ada penilaian kerja., produ~ dan tingkah lakunya dll. masih banyakjcnisnyajadi guru masih bingung. 

7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mcngatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : sekolah kami belum melaksanakan tematik. masih model mata pelajaran. tapi secepatnyalah 
dilakukan pelatihan, kalau bisa langsung praktck disekolah agar bisa langsung diamati. jangan hanya 
pelatihan 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR5. H.P) 
:SLTA 

Tempat Mcngajar: SDN. 176367 Soposurung 
Mengajar di kelas : I (Satu) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tcmatik di kelas rendah ') 
Jawaban: 
Ya, sejak tahun 2017 sejak dike las I dan kelas 4 mclaksanakan kurikulum K 13. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama m1 sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Saya mengajak siswa bernyanyi, dan tanyajawab sesuai dengan tema. mengabsen siswa hadir dan tidak hadir 

lalu berdoa. 
a. Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Saya mengajarkan materi pembclajaran sesuai dengan pcmbelajaran 1.2.dst bcrdasarkan buku guru dan buku 

siswa. 
b.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Memberikan penguatan/kesimpulan materi pembelajaran hari ini (bernyanyi, berdoa., dan beriap-siap untuk 

pulang). 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 

saya belum menguasai konsep dasar pembelajaran tematik karena mengajar belum melaksanakan tematik 
dikelas I jadi belum ada pelatihan konsep dasar pemhelajaran tcmatik 
4. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kendalanya ialah guru belum mampu untuk membuat RPP sendiri.jadi diambil di internet, kemudian terlalu 
banyak yang hams ditulis di RPP materinya, kesulitan dalam menyususn materi. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Pengadaru1 media pembelajaran, dan mengatur waktu untuk setiap pembelajaran satu hari karena dibuku guru 
dan buku siswa sangat banyak yang harus dikerjakan. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Saya belum mampu melakukan penilaian pada setiap pembelajaran tiap hari karena penilaian itu banyak 
sekali jenisnya, jadi saya belum mahir mengadakan penilain, penilaian ini paling sulit bagaimana membuat 
bermacam-macam penilaian pada siswa ada yang penilaian diri sendiri, ada yang penilaian sesama teman dll 
saya masih sangat bingung. 
7. Upaya apa yang hams diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : kalau RPP memang sudah banyak contoh yang saya lihat seperti RPP yang kami ambil dari internet 
tapi menerapkannya itu yang sulit, langkah-langkah pembelajaranya itu menghubung-hubungkannya.masih 
bingung, apalagi penilaiannya bermacam-macam kalu bisa dilatih, dan terns didampingi oleh fasilitator 
sampai kami mengerti. 
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Nama 
Pendidikan 

: (GR6. E.P) 
:SLTA 

Tempat Mengajar: SON. 173547 Tambunan 
Mengajar di kelas : I (Satu) 

Pertanyaaan : 
I. Apakah disckolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tcmatik di kelas rendah 0 

Jawaban: 
Ya. yang saya lakukan baru tahun ajaran baru ini Tahun Ajaran 207/208 karena sudah kurikulum Kl3. 
2.Bagaimana implemcntasi pcmbelajaran tematik yang bapak/ihu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah '! 
a.Dalam melakukan kcgiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Melakukan appersepsi, dan motivasi. 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawahan: 
Menjclaskan Tujuan Pcmhelajaran. Menggunakan salah satu matcri scsuai dcngan tcma. memhuat pcnguatan 
terhadap matcri yang diajarkan. mcmhuat diskusi kclompok. 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir 0 

Jawahan: 
Saya membuat kesimpulan materi pclajaran. kemudian membuat PR 
3. Bagaimana bcntuk pcnguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengcnai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 

Dengan membuat bahan ajar 
Dengan menyususn RPP tematik 
Dengan menggabung mata pelajaran dengan tema 

4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kendalanya ialah saya belum mampu menyususn RPP yang baik sesuai dengan buku guru dan buku siswa. 
untuk menyususn bahan ajar, membuat media atau alat peraga dan menggunakan waktu untuk pembelajaran 
satu hari. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Masih banyak kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran mis; seperti yang disuru dibuku guru dan 
buku siswa, karena siswa tidak terlalu mampu mengerjakannyajadi waktunya sudah habis. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Saya selalu mengikuti tradisi yang rumit dibuat menjadi pnskoran tertinggi. Pokonya kalau dalam penilaian 
sampai sekarang sudah mau selesai semester satu masih belum mampu melakukan penilaian apalagi banyak 
sekali penilaiannya.jadi maunya perlu melihat contoh yang sudah ada dari pemerintah. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 

Jawaban : saya belum tau apa kendala pembelajaran tematik karena selama ini kami permata 
pelajaran tapi agar bisa melaksanakan dikelas harus dilatih secara berkesinambungan bila perlu di Jatih ditiap
tiap sekolah, atau dimasing-masing gugus. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR7. Y.N) 
: SI 

Tempat Mengajar: SD.SW.NOi HKBP Balige 
Mengajar di kelas : I (Satu) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Ya, yang saya lakukan barn tahun ajaran barn ini Tahun Ajaran 2017/208 dengan implementasi tematik 
terpadu pada kurikulum Kl3. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban : kegiatan persiapan meliputi 
Mengkondisikan kelas 
Bernyanyi dan berdoa 
Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti? 
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Jawaban : <lalam kegiatan inti 
Pemaparan materi 
Penggunaan metodc dan media 
Mclakukan tanya jawab 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir '1 

Jawaban : dalam kcgiatan akhir 
Menyimpulkan kcgiatan pembelajaran 
Memcrikan tugas 
Menyampaikan informasi materi yang akan dating 
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3. Bagaimana bcntuk pcnguasan bapak/ibu scbagai guru kclas rcndah mcngcnai konsep implcmcntasi 
pembelajaran tcmatik di kelas rcndah? 
Jawaban: 

Mcnyusun siabus tematik 
Menggabungkan KD beberapa mata pelajaran 
Mcmbuat alat/media pembelajaran yang scsuai 

Membuat rubrik penilaian 
4. Apa yang mcnjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mcrcncanakan pcmbclajaran tcmatik 

dikelas rcndah') 
Jawaban: 

kurangnya pelatihan mengajar pada guru kelas rendah 
penyusunan adm pembelajaran cukup mcnyita waktu 
anggaran dalam penyusunan pcrangkat pcmbelajaran ditanggung sendiri 

5. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mclaksanakan pcmbelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Berhadapan dengan peserta didik kelas rendah terutama kelas I membutuhkan tenaga ekstra dimana siswa 
masih banyak yang bclum mengenal huruf dan kata sementarake kamar kecil saja masih harus didampingi. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Dikelas rendah terutama kelas 1 penilaian tidak bisa disetarakan pada semua siswa mengingat kemampuan 
mereka tidak semua samajadi sulit menerapkan penilaian sesia standar tematik. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : saya sudah dilatih model pembelajaran tematik, baik penyusunan RPP, melaksanakanya ddalam 
pembelajaran sudah dibahas juga sekilas tentang penilaian tapi masih sangat sulit dilakukan jadi bagi saya 
sangat perlu pendampingan dan monitoring agar saya bisa mengctahui kesalahan saya. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR8. R.S) 
: SPG 

Tempat Mengajar: SDN. 174550 Lumban Bulbul 
Mengajar di kelas : I (Satu) 

1. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Ya sudah sejak tahun 2006 sesuai KTSP . tapi pelaksanaannya tidak maksimal dan lebih banyak tidak 
dilakukan, namun tahun ajaran 2017/2018 khusus kelas I dan 4 telah kembali melaksanakan tematik terpadu 
Kur 13. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakuk:an selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Belum tuntas terutama penilaian 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Sudah dilaksanakan sedaya mampu kami 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Terlaksana 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Saya melakukan EKK ( eksplorasi, kolaborasi, dan konfirmasi) dalam pembelajaran 
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4. Apa yang rncnjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalarn mercncanakan pcmbclajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Pcrlu bimbingan dan pelatihan secara terus menerus terutama konscp tcmatik. terutama pcnilaian 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pernbelajaran tematik dikelas 
rcndah') 
Jawaban: 
Sangat sulit apalagi menerapkan pembelajaran tcmatik dan karakter pada anak 
6. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcnilaian dalam 
pembelajaran ternatik dikclas rendah? 
Jawaban: 
Sangat-sangat rumit dan masih bingung jadi kami mengharapkan bimbingan dari dari dinas pcndidikan agar 
dibuat pelatihan rnenyususn RPP mengirnplematasikan dengan benat. dan melakukan penilaian 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kcndala yang bapak ibu alami dalam implement<L'ii 
model pcmbclajaran tcmatik 
Jawaban : saya belum pemah melaksanakan tematik. dan belum tau sama sekali jadi mcnurut saya guru-guru 
dilatih. kemudian harus ditagih hasilnya yang paling penting waktu ujian harus scsuai dcngan pcnilaian 
tematik. 

Narna 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR9. F.S) 
:SPG 

Tcmpat Mcngajar: SON. 174552 Tambunan 
Mcngajar di kclas : I (Satu) 

1. Apakah disekolah bapak/ibu tclah diimplementasikan model pembelajaran tcrnatik di kclas rcndah ') 
Jawaban: 
Tahun 2006 sampai sckarang namun tidak terlaksana dengan bcnar lebih sering per rnata pelajaran. tapi 
sekaran di kelas I sudah dipakai Kl3 juga belum bisa ditcrapkan dengan baik rnasih belajar 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rcndah? 
a. Dalam mclakukan kcgiatan pcrsiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Mcngadakan appersepsi dan kontrak belajar 
b. Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban : Dalarn kegiatan inti permatapelajaran yang dipaparkan karena anak kesulitan mcnerima 
pembelajaran tematik 
c. Dalarn Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Selalu mengadakan kesimpulan pembelajaran bersama siswa, dan memberikan PR 
3. Bagairnana bcntuk pcnguasan bapak/ibu sebagai guru kclas rendah rnengcnai konsep implementasi 
pembclajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 

Pembelajaran berdasarkan tema 
Penggabungan beberapa mata pelajaran 
RPP tematik terpadu dan terkait 

4. Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Sulit sekali menjabarkan karena berbagai macam KD dan indikator yang akan dicapai dalam satu hari 
pembelajaran 

5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcmbelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Sulit, rumit dan tidak tcrarah walaupun dipaparkan kolaborasi dan eksplorasinya dan konfirmasinya siswa 
tidak dapat mengerjakan jadi guru kewalahan 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcnilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kendala yang saya hadapi sangat rumit dan sulit membuat pcnilaian karena penilaian tersebut bermacam
macam bcntuknya jadi lelah 
7. Upaya apa yang hams diakuan untuk mengatasi kendala-kcndala yang bapak ibu alami dalam irnplementasi 
model pembelajaran tematik 
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Jawaban : kalau bisa permintaan kami seriuslah melatih kami,jika dilakukan pelatihan harus tepat dengan 

sa.<>aran misalnya harus sampai paham menyusun RPP, diamati waktu mengajar, kemudian agar mudah 

pelatihan masing-masing secara khusus jangan dicampur-campur dengan materi lain sekaligus. 

Nama 
Pendidikan 
Tujuan Penelitian : 

: (GRIO. R.S) 
: SPG 

Tempat Mengajar: SDN. 174550 Lumban Bulbul 

Mengajar di kelas: I (Satu) 

I. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi guru-guru kelas rendah se-Kecamatan Balige 

Kabupaten Toba Samosir tidak mamp mengimplementasikan pendckatan pembclajaran tematik. 

2. Untuk mengetahui implementasi Pendekatan Pcmbelajaran Tcrpadu di kclas rcndah sc- Kccamatan Baligc 

Kabupaten Toba Samosir. 
3. lJntuk mengetahui kemampuan guru-guru kelas rendah tcntang pcnguasaan konsep pcndekatan 

pembelajaran Tematik. 
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kcndala guru guru Kclas n:ndah se-Kecamatan 

Balige Kabupaten Toba Samosir mengimplemcntasikan Pendckatan Pembelajaran Tematik. 

Petunjuk: 
Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan lmplemcntasi l'embelajaran tcmatik pada guru-guru sekolah 

Dasar binaan di kelas rendah, mohon bapak/ibu mcnjawab berdasarkan pcngalaman implementasi 

pembelajaran tematik yang dilakukan di kelas dalam kcgiatan belajar mengajar. 

Pertanyaaan : 
I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kc las rendah ? 

Jawaban: 
Ya, sudah sejak tahun 2006 sesuai KTSP , tapi pelaksanaannya tidak maksimal dan lcbih banyak tidak 

dilakukan, namun tahun ajaran 2017/2018 khusus kelas I dan 4 telah kembali melaksanakan tematik terpadu 

Kur 13. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 

rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Belum tuntas terutama penilaian 

b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Sudah dilaksanakan sedaya mampu kami 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Terlaksana 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implemcntasi 

pembelajaran tematik di kelas rendah? 

Jawaban: 
penyusunan RPP berdasarkan tema 
Penilaian permata pelajaran 

Mengaitkan beberapa mata pelajaran da!am pembelajaran 

4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
Perlu bimbingan dan pelatihan secara terus menerus terutama konsep tematik, terutama penilaian 

5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembel(ljaran tematik dikelas 

rendah? 
Jawaban: 
Sangat sulit apalagi menerapkan pembelajaran tematik dan karakter pada anak 

6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Sangat-sangat rumit dan masih bingung jadi kami mengharapkan bimbingan dari dari dinas pendidikan agar 

dibuat pelatihan menyususn RPp mengimplematasikan dengan benat, dan melakukan penilaian 

7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 

model pembelajaran tematik 
Jawaban : saya belum pemah melaksanakan tematik, dan belum tau sama sekali jadi menurut saya guru-guru 

dilatih, kemudian harus ditagih hasilnya yang paling penting waktu ujian harus sesuai dengan penilaian 

tematik 
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Nama 
Pendidikan 

: (GRlO. R.M) 
: D2 

Tempat Mengajar: SON. 173522 Balige 
Mengajar di kelas: 1 (Satu) 

Pertanyaaan : 
I. Apakah disekolah bapak/ibu tclah diimplementasikan model pembelajaran ternatik di kelas rendah '1 

Jawaban: 
Sudah. Sejak tahun ajaran baru 2017/2018 
2.Bagaimana implcmentasi pembelajaran tematik yang hapak/ibu lakukan selama m1 sebagai guru kclas 
rendah? 
a. Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 
Menyiapkan RPP, dan alat peraga yang menunjang pembclajaran. 
b. Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Anak lebih aktif dan kreatif scdangkan guru hanya sebagai fasilitaor. tapi bdum bisa dikatakn sudah bcrhasi 
karena siS\\a dan guru belum tcrbiasa kan:na masih barn. 
c. Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir '1 

.lawaban: 
Mcngumpulkan hasil pcmbelajaran dan memberi PR kcpada murid untuk dik.:rjakan di rumah 

3. Bagaimana bentuk pengua~an bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mcngenai konscp implementasi 
pembelajaran tcmatik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Pembelajaran hams bennakna dan menyenangkan, belajar berdasarkan tema, RPP tematik terkait dari 
heberapa mata pelajaran 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembclajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Alat/bahan kurang mcmadaL dan pemahaman guru dalam menyususn masih minim sekali, Jumlah murid 

banyak sehingga pelaksanaan pembelajaran kadang-kadang kekurangan waktu dan kurang optimal 

5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rcndah? 
Jawaban: 
Masih kurang menguasai cara penyampaian model tematik kepada siswa, pembelajaran itu kadang terlalu 

tinggi, sehingga sangat susuah untuk menerapkanya 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Tidak menguasai penggunaan komputer untuk mengetik semua administrasi, sehingga lembar penilaian tidak 

ada , dan saya kurang paharn apa saja yang akan dinilai. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implcmentasi 

model pembelajaran tematik 
Jawaban : selama ini kendalanya pelatihannya kurang serius asal-asalan saya rasa pelatihannya, kadang
kadang pelatihnya juga kurang mengum;ai materi apalagilah yang dilatih hams jelas contoh-contohnya dan 

jangan dibiarkan saja hams dipantau, selama ini kan tidak. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GRI I. D.S) 
: SI 

Tempat Meng~iar: SD.Sw. NO. I HKBP Balige 
Mengajar di kelas: II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ihu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kdas rendah ? 

Jawaban: 
Sejak saya menjadi guru di sekolah ini, pada tahun 2015 sudah saya dengar pembelajaran tematik di kelas 

1,2,3 tapi pada waktu itu yang saya lakukan masih seperti bia<m karena saya be I um pemah dilatih jadi belum 

tau cara mengimplementasikan tematik dikelas rendah. Tapi pada tahun ajaran ini sudah hams diterapkan 

pembelajaran tematik jadi sudah belajar tapi belum mantap perlu bimbingan 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 

rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 
Mempelajari kompetensi dasar pada kelas, mengajarkan tema yag sesuai menyususn silabus dan RPP 

berdasarkan topok pembelajaran. 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
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Melaksanakan rencana pembelajaran yang tclah disususn sebelumnya yang didukung berbagai sumber bel~jar 
yang dibutuhkan bagi pembelajaran 
c.Dalam Mclaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawabanc.: 
Melakukan evaluasi pcmbclajaran dengan mata pelajaran apa yang dipel~jari scsuai roster hari itu. 
3. Bagaimana bcntuk pcnguasan bapak/ibu sebagai guru kclas rcndah mengcnai konsep implcmcntasi 
pcmbelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Kami belum tau semua karena kurang pelatihan secara intensil~ yang jelas kami tau pembejajaran tematik 

berdasarkan tema dan mata pelajaran yang di~jarkan tcrpadu dengan mata pel~jaran lain 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mercncanakan pembel~jaran tcmatik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Masih kurang pcnguasaan saya dalam Menyusun rencana pcmbclajaran tematik. Baik bcrsifat saintifik dan 

intcraktif Juga belum paham untuk mcngaitkan bcbcrapa mata pelajaran dan menjaring tema dalam 

pembel~jaran tematik 
5. Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcmbelajaran tematik dikclas 
rendah'l 
Jawaban: 
Kurang pengkordinasian pembe\ajaran, kurang paham untuk menggunakan bahanfalat peraga apa yang 
dipakai sesuai dcngan konteks pembelajaran. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kurangnya kemampuan guru untuk membuat instrumen penilaian misalnya penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan dan penilaian ketrampilan , masih sangat sulit penilaian apa yang dilakukan pada setiap 
pembelajaran. 
7. Upaya apa yang hams diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : perlu pelatihan semua guru jangan dipilih-pilih, kemudian jangan diganti-ganti <lulu pembagian 
tugas kelasnya setiap tahun supaya mantap melaksanakan. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR12. R.M) 
: SI 

Tempat Mengajar: SON. 174552 Tambunan 
Mengajar di kelas : II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 

Jawaban: 
Kalau pembelajaran tematik Sampai sekarang di kelas 2 belum dilaksanakan masik pembelajaran scperti 
biasa yang dilakukan. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 

rendah? 
aDalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Menyusun RPP memang dibuat tematik atau satu RPP ada disususn beberapa mata pelajaran dengan roster 

yang telah disususn tapi penyampaian pembelajaran memang permata pelajaran karena kurang mengerti 

mengaikan beberapa mata pelajaran menurut saya sangat sulit. 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Kalau earn menjabarkan kepada siswa masih perbidabg studi sesuai dengan roster setiap hari, juga 

melaksanakan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Dalam kegiatan akhir guru menanyakan materi sesuai dengan yang diajarkan lalu sama-sama membuat 
kesimpulan dari materi tersebut, dan diberikan pekerjaan rumah ( PR). 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 

pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Pembelajarannya berdasarkan satu tema 
RPP pembelajaran digabungkan dengan pelajaran yang ain, dan saintifik 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
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Kendala yang saya hadapi adalah saya belum mahir sebenarnya menyususn RPP tematik jadi kami 
laksanakan aja RPP mata pelajaran dan terns terang saya sama sekali belum tau untuk mengait-ngaitkan tiap 
matcri pelajaran secara terpadu, menyususn silabus, mcnjaring tema karcna jarang dilakukan pelatihan dan 
siswa yang pintar semakin pintar dan yang bodoh semakin bodoh 
5. Apa yang menjadi kcndala yang bapakJibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tcmatik dikclas 
rend ah? 
Jawaban : Banyak sekali kendala dalam mclaksanakan pcmbelajaran tematik dimana guru kurang paham 
pembelajaran tematik dan guru juga kurang dapat menerima pembelajaran tematik tematik. 
6. Apa yang mcnjadi kendala yang bapakJibu guru rasakan dalam mclaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Banyak sekali kendala dalam penilaian kurang atau membuat penilaian tematik jadi banyak siswa tidak 
mengerjakan PR maka nilai PR dan Nilai harian scmakin anjlok dan saya kurang mcmahami cara pcnilaian 
tcmatik. 
7. Upaya apa yang hams diakuan untuk mcngatasi kcndala-kcndala yang bapak ibu alami dalam implemcntasi 
model pcmbclajaran tematik 
Jawaban : ada banyak cara tcrutama kepala sekolah harus tanggap. mau mcmfasilitasi kcbutuhan guru. 
pengawas pun harus rajin supcrvisi agar guru perduli dengan tugasnya sebcnamya kami guru uni harus 
dipaksa kadang-kadang jadi kalau kcpala sekolah kurang perduli ya guru juga demikian scrta dibcri 
penghargaan. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR13. M.S) 
: SI 

Tempat Mengajar: SDN. 173522 Balige 
Mengajar di kelas: JI (Dua) 

I. Apakah disekolah bapakJibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah '? 
Jawaban: 
Belum terlaksana dikelas dua baru dikelas 1 saja dan kelas 4 tahun ajaran barn itu. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapakJibu lakukan selama m1 sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Saya kurang mampu jadi saya mengajar pennata pelajaran selama ini di kelas 2 . 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawabab.: 
Saya kurang menguasai tematik dan konsep-konsepnya karena belum pemah dilaksanakan dulu pemah dilatih 
beberapa kali tapi tidak dilanjutkan jadi mengajar seperti biasa aja. 
d.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Sclalu dibuat kesimpulan dan ditanyakan pada siswa lalu dibuat PR 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapakJibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Saya tidak menguasai tematik dan konsep-konsepnya, belum belum ada pelatihan tematik, karena selama ini 
mengajar dengan mata pelajaran di kelas dua. 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapakJibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Saya kuang mampu untuk mcnyususn RPP tematik, karena hams digabung-gabung ada RPP tematik yang di 
ambil dari internet tapi mengajamya permata pelajaran karena bukunya juga masing-masing mata 
pelajaran.Saya belum amapu penjaringan KO dengan tema yang cocok, juga membuat langkah-langkah 
pembelajaran dengan cara tematik. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Kalau saya mengajarkan tematik tidak bisa mengaitkan tiap-tiap mata pelajaran dan siswa kurang bisa diatur, 
alat peraga yang hams dipakai sangat banyak kalau tematik banyak kendala yang saya rasakan.dan sekarang 
belum terlalu dipaksakan menerapkan pembelajaran tematik di kelas 2 asal adalah RPP tematik tapi karena 
be I um paham jadi pembelajaran biasa. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapakJibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
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Saya sama sekalai kurang pahan model penilaian tematik sudah lama dulu sckali diajari di pclatihan tapi 
karena tidak dilakukan jadi kesulitan menyususn penilaian tematik. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : sebenamya banyak upaya yang bisa dilakukan agar pembelajaran tematik tcrlaksana mis: pclatihan 
sccara berkcsinambungan,, diaktilkan KKG. dibuat studi banding kesekolah sampel dan dll. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GRl4. M.M) 
: SI 

Tempat Mengajar: SD.Sanfrancesco Baligc 
Mengajar di kc las: II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu tclah diimplemcntasikan model pcmbclajaran tematik di kelas rcndah ') 
Jawaban: 
Sudah mcmang terlaksana tapi sctengah-setengah Jebih banyak diajarkan permata pclajaran 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kclas 
rendah ') 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembclajaran 

Jawaban: 
Kurang minat anak untuk memperhatikan 
b.Dalarn melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Kurang tercapai pembelajarannya karena anak yang masih kecil kelas 2. jadi situasi dan kondisi anak kurang 
mendukung 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Sering tidak tercapai karena waktu yang masih kurang dalam pcmbelajaran yang dilakukan hanya mengajari 
anak membaca dan menulis waktu sudah habis. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu scbagai guru kelas rendah mengcnai konscp implemcntasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Berdasarkan tema pembelajaran, terpadu tiap-tiap mata pelajaran 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Terlalu banyak yang dikerjakan sehingga terlalu lelah hanya untuk mcngerjakan administrasi. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? A.Jawaban: 
Persipan RPP guru yang kurang pas karena terlalu banyak yang harus dikerjakan membuat rubrik, penialaian 
dll. ditarnbah lagi sikap siswa yang sulit diatasi. Begitu juga lingkungan yang sempit dan riuk, ruang kelas 
yang kurang sehingga tidak bisa berlama-lama didalarn kelas karena harus dipakai paralel 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalarn 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Penilaian juga terlalu banyak ada penilaian bermacam-macam padahal saya belum pahan untuk 
melaksanakannya, belum jelas cara yang diterima dalam pelatihan. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : apa ya, kan belum dilaksanakan jadi belum tau kendalannya yang pasti pclatihanlah tapi tapi 
pelatihannya terarah agar nanti siap melaksanakan K 13 diatahun ajaran baru. 

Narna 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GRIS. L.T) 
: 02 

Tempat Mengajar: SDN. 173525 Balige 
Mengajar di kelas : II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Saya tau sudah sejak tahun 2008 tapi terkadang tidak dilaksanakan pembelajaran tematik, karena tidak terlalu 
dituntut model pembelajaran itu dilaksanakan selama ini. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Menyususn silabus, menyususn RPP, yang sesuai dengan tema 
b.Dalarn melakukan kegiatan Inti ? 
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Jawaban: 
Melaksanakan kcgiatan belajar-mcngajar yang sesuai dengan indikator pembclajaran tematik tapi diajarkan 
permata pelajaran RPP disususn tematik tapi diajarkan scsuai dengan buku mata pelajaran 
c.Dalam Mclaksanakan Kegiatan akhir '? 
.lawaban: 
Menilai hasil peke1jaan murid. yang scsuai dcngan KD atau materi yang diajarkan. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implemcntasi 
pembelajaran tcmatik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Masih belum mampu mengajarkan tematik karena di KTSP pcmbclajarannya diajarkan dengan mata pelajaran 
yang ada padajadwal mata pclajaran yang sudah disusun dan ditentukan. 
4. Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mcrcncanakan pembcl~jaran tematik 
dike las rendah9 
Jawaban : 
Kurnng mampu mcnyususn pcmbclajaran tematik, pcrnah dilatih tapi tidak bcrkclanjutan kadang di fotocop~ 
dari teman-teman karena belum bisa pcnjaringan. dan menyususn silabus dan RPI' .. 
5. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melabanakan pcmbelajaran tematik dikclas 
rend ah'' 
Jawaban: 
Saya kesulitan mengaitkan pembelajara-pembelajaran tcrsebut dan saya kurang tau alat peraga apa yang harus 
saya pakai karena susah untuk merancangnya. Pada pembelajaran tematik 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mclaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rcndah? 
Jawaban: 
Saya kurang mampu untuk menilaia secara tematik sangat jarang dibuat pelatihan pcnilaian tematik , jadi saya 
nilai permata pelajaran saja. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk rnengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alarni dalarn irnplernentasi 
model pernbelajaran tematik 
Jawaban : saya sebenarnya baru mengajar dikelas rendah, selama I 0 tahun ini selalu kelas tinggi, jadi 
kendala untuk tematik belun dijalani, tapi kalau saya perhatikan teman dikelas rendah mereka bingung 
menyusun RPP, mengajar dengan model tematik, apalagi membuat media/alat peraga karena terpadu, dan 
penilaianya katanya rumit. Jadi harus dilatih betul-betul agar guru-guru mahir dan tetap didampingi dalam 
meyusun RPP dan perlu juga diamati cara pengajarannya, kemudian kepala sekolah juga harus memberi 
perhatian. agar kami guru ini bersemangat untuk mengimplementasikan. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR16. T.H) 
: D2 

Tempat Mengajar: SON. 173520 Balige 
Mengajar di kelas: II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapakiibu telah diimplemcntasikan model pcmbel~jaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Kadang-kadang tidak sayajalankan sepcnuhnya karena saya belum pemah pelatihan saya guru olah raga yang 
menjadi guru kelas jadi saya sama sekali tidak paham. 
2.Bagairnana irnplernentasi pernbelajaran ternatik yang bapak/ibu lakukan selarna ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 
Saya sering bingung dalam melaksankannya jadi saya absen saja siswa kemudian mengulang pelajaran yang 
lalu dan beranya jawab 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti '? 
Jawaban: 
Di kegiatan inti diajarkan permata pelajaran bukan tematik sesuai buku pegangan siswa kelas dua. 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Di pembelajaran akhir siswa diajak untuk menyimpulkan pembelajaran setiap mata pelajaran sesuai dengan 
mata pelajaran yang dipelajari hari itu. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah9 

Jawaban: 
Saya kurang menguasi memadukan bcberapa mata pelajaran sekaligus dan saya belum pemah dilatih karena 
selama ini guru olah raga 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
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Jawaban: 
Saya kurang memahami pembelajaran tematik karena saya lebik fokus pada anak-anak supaya dapat 
membaca dan menulis di kelas 2 agar merekajangan sampai tidak bisa membaca 
5. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak./ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Pcrsedian buku pelajaran kurang, fasilitas sekolah kurang untuk membuat media dan alat-alat peraga dan 
buku yang kami pakai masih tiap-tiap mata pelajaran. 
6. Apa yang menjadi kendala yang hapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah') 
Jawaban: 
Saya sangat kesulitan dalam penyususnan rubrik-ruhrik penilaian belum paham sama sekali dan dikelas 2 
belum terlalu dipaksakan untuk mcnysusn rubrik-rubrik penilaian menilai scperti biasa jadi kendala saya 
disitujadi saya laksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan. 
7. Upaya apa yang harus dilakuan untuk mengatasi kendala-kcndala yang hapak ibu alami dalam 
implementasi model pcmbelajaran tcmatik 
Jawaban : kendala yang saya alami dalam mclaksanak<m pcmbelajaran ini memang banyak karcna saya dari 
guru olah raga tapi karena guru kelas kurang sedangkan mengajarkan mata pelajaran saya masih belajar 
apalagi tematik, dan saya belum tau. jadi permintaan saya pclatihan harus jalan secara terus mcnerus kalau 
bisa jangan perkecamatan pergugus aja atau perayon dan per guru kelas agar fokusdalam penyusunan RPP, 
pelaksanaan proses pembelajarannya serta membuat penilaian karena penilaiannya katanya memang sulit dan 
rumit. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR I 7. P.S) 
:SPG 

Tempat Mengajar: SD. N0.2 HKBP Balige 
Mengajar di kelas: II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Untuk Kelas I sudah terlaksan tapi untuk kelas 2 dan kelas tiga masik pelaksanaan pembelajaran seperti biasa 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan sclama ini scbagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Bernyanyi yang berkaitan dengan pembelajaran, untuk memancing kesenangan siswa mengajukan pertanyaan 
dan memfasilitasi siswa 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti? 
Jawaban: 
Memberikan informasi tentang apa yang dipelajari, seputar topik pembelajaran. Melakukan suatu kegiatan 
yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara individuatau kelompok. Mencaritahu atau 
mengeksplorasi ten tang suatu topik. Menyampaikannya dengan baik agar siswa tidak jenuh 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Kegiatan penutup dilak:ukan pos-tes dibuat kesimpulan dan penugasan PR. Terkhir bernyanyi, berdoa dan 
pulang. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementa~i 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Guru harus kreatif, supaya pembelajaran menjadi menarik, bermakna menyenangkan. dan utuh, serta 
memberikan dorongan pada siswa sat bekerja kelompok 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Pembelajaran tematik banyak memakan waktu dan tenaga kita, pada umumnya guru-guru belum paham 
bagaimana cara mengimplementasuikan pembelajaran tematik karena kurang pelatihan, KKG juga kurang 
berjalan dengan baik selama ini jadi kurang informasi.sehingga guru belum terlalu paham 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Pembelajaran tematik ini kurang berurutan pelaksanaannya saya rasa seperti simpang siur jadi ada rasa 
bingung mana yang akan diajarkan lebih dahulu. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasak:an dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
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Jawaban: 
Guru kesulitan dalam melakukan penilaian kepada siswa kelas II dengan cara tematik, karena masih ada 
beberapa siswa yang masih kcsulitan membaca dan menulis jadi guru mcrasa kurang mampu menerapkan 
pcnilaian tematik terhadap murid tersebut. 
. 7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam 
implcmentasi model pcmbelajaran tcmatik 
Jawaban : saya kurang tau apa kesulitan model tematik karena belum terlaksana walaupun saya mengajar 
dikelas rendah tapi saya rasa pelatihannya cuma sckali, dan sudah lama sekali, jadi lupa makanya tidak kami 
teruskan karena gak paham cara mengajarkkanya serta menyusun administrasi kelasnya. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR18. W.D) 
: SI 

Tempat Mengajar: SDN. 176367 Soposurung 
Mengajar di kelas: II (Dua) 

I. Apakah disckolah bapak/ibu telah diimplcmentasikan model pcmbclajaran tcmatik di kelas rcndah ·1 

Jawaban: 
Sudah !api tidak sepenuhnya dilaksanakan lcbih dominan pcndekatan mata pelajaran karcna bclum mahir 
pembclajaran tematik 
2.Bagaimana implementasi pembclajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah 9 

a.Dalam mclakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 

Disesuaikan dengan silabus, RPP dan materi pembelajaran yang telah disusun dan dikembangkan dengan 
cara-cara kreat if 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Terkadang karena ada kejadian yang tak terduga konsep inplementasi pembelajaran tematik tidak dapat 
dilaksanakan dengan sepenuhnya 100% 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Melaksanakan penilaian dan membuat kesimpulan dari materi yang diajarkan, lalu membuat PR 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban : konsepnya berdasarkan tema, terpadu antara pelajaran yang satu dengan yang lain, dan saya kurang 
paham selanjutnya 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas mdah? 
Jawaban: 
Merancang RPP tematik yang baik dan menyediakan media-media pembelajaran yang dibutuhkan dalam 
setiap pelaksanaan pembelajaran. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban : Inteletual Quation kurang atau minim, pada beberpa siswa sehingga Lebih susuah membuat siswa 
fokus pada semua pelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai, 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembe!ajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban :Hasil Pembelajaran tidak tercapai dan tuntas, jadi harus di buat remedial pada ha! waktu kurang 
untik membimbing siswa yang kurang pandai mambaca dan menulis ( Calistung) 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implemcntasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : diadakan pelatihan, pendampingan, dan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas. 
Kepala sekolah juga harus dilatih agar mampu membina kami guru-guru selama ini mereka tidak paham 
tematik. 
Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR19. S.T) 
:SPG 

Tempat Mengajar: SDN. 173547 Tambunan 
Mengajar di kelas: 11 (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Memang dalam kurikulum KTSP sejak tahun 2006, tapi tidak terlaksana sepenuhnya dilaksanakan 
pembelajaran tematik. kadang-kadang saja. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
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a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 

Mempersiapkan RPP silabus dan alat-alat pembelajaran 
b.Dalam melakukan kcgiatan Inti? 
Jawaban : 
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Guru dapat mcmbcrikan tugas pada siswa. mcmberikan pcnjelasan dan sis1\a mcmahaminya. 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Mengadakan pos-test untuk mengetahui kemampuan anak sampai sejauh mana pada mata pelajaran yang 
dipclajarinya, dan hasil pcnjelasan yang disampaikan. 
3. Bagaimana bcntuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kclas rcndah mcngcnai konscp implemcntasi 
pembelajaran tcmatik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Memadukan bcberapa mata pelajaran dengan tema tcrtentu 
RPP yang disusun harus bcrdasarkan tema yang sesuai 
Saya memberikan soal tcrhadap murid dan mencoba dengan baik. 
4. Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mcn:ncanakan pcmbclajaran tcmatik 
dikclas rendah? 
Jawaban: 
Merancang pembelajaran dan mempersiapkan alat/media pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran 
tematik 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcmbelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Masih banyak yang harus dipelajari dalam pembelajaran tematik yaitu langkah-langkah pembelajaran agar 
pembelajarana tematik telaksana, kemudian mengaikan antar mata pelajaran dan juga membuat siswa dapat 
mencapai tujuan pembelajaran 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Apa yang dinalai tidak sesuai dengan hasil yang didapat anak, apa yang diharapkan tidak tercapai karena 
siswa masih banyak yang tidak lancar membaca dan menulis. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implcmentasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : pelatihan tematik, diadakan KKG, kemudian didampingi biar trampil kami guru-guru ini, adalah 
datang dari dinas pendidikan memeriksa biar kami juga lebih bertanggung jawab, selama ini kan dibiarkan 
saja, gak terlalu ditagih. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan: 

: (GR20. J.H) 
:SPG 

Tempat Mengajar: SON. 174550 Lbn Bulbul 
Mengajar di kelas: II (Dua) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rcndah ? 
Jawaban: 
Belum telaksana dikelas II baru dikelas l saja yang diharuskan tahun ajaran ini. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama m1 sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 
Jawaban: 
Memberi salam, bernyanyi dan berdoa, menyiapkan tempat duduk siswa dan mengulang pelajaran yang lalu. 
b.Dalam melakukan kegiatan lnti? 
Jawaban: 
Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan baik secara teratur seuai dengan mata pelajaran satu hari ini, 
ada terdaftar pada roster kelas 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Memberikan kesimpulan, melakukan penilaian dan memberi PR pada siswa. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rcndah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 

Jawaban: 
Saya belum menguasai konsep pembelajaran tematik karena baru menjadi guru kelas dua, belum pernah pula 
saya pelatihan tematik 
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4. Apa yang mcnjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mcrcncanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Saya masih tahun ini guru kelas dua dan saya dapat dikatakan guru pcmula jadi belum mcngcrti tentang 
pembelajaran tematik. dan pclaksanaannya ( implcmcntasinya) 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mclaksanakan pcmbclajaran tematik dikelas 
rendah'? 
Jawaban : Perlu bimbingan dari teman-tcman dalam menvususn RPP. Prota dan Prosem dalam menvususn 
ADM pembclajaran · " 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcnilaian dalam 
pcmbelajaran tematik dikelas rendah'l 
Jawaban :Saya belum mampu secara individu membuat penilaian sesuai dcngan model penilaian tematik saya 
perlu dibimbing, kepala sekolah. pengawas dan teman-tcman guru 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk rm:ngatasi kendala-kcndala yang bapak ibu alami dalam implcmcntasi 
model pcmbelajaran tcmatik 
Jawaban : pelatihan. pendampingan. pertcaching. dan studi banding. dan banyak lagi ~ ang bisa dilakukan 
kcpala sckolah untuk memotivasi guru agar mampu rncngimplcmcntasikan model pcmbelajaran tematik. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR2 I. S.N) 
: SI 

Tempat Mengajar: SON. 173522 Baligc 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu tclah diimplementasikan model pembelajaran tcmatik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Belum terlaksana dikclas tiga walaupun di KTSP harus tcmatik 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama 1111 sebagai guru kelas 
rendah? 
a. Dalam melakukan kegiatan persiapanJpra pembelajaran 

Jawaban: 
Mempersiapkan diri dengan materi yang akan diajarkan dan disampaikan, kemudian menyususn RPP sebagai 
acuan 
b. Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Melaksanakan apa yang sudah direncanakan adalam RPP dan disesuaikan dengan kondisi kelas dan 
kemampuan siswa. 
c. Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Mengingatkan kembali pclajaran yantelah dibahas, melakukan evaluasi, dan memberikan PR 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rcndah mcngcnai konsep implcmentasi 
pembelajaran tematik di kelas rcndah? 
Jawaban: 
Pembelajarannya terpadu, RPP dikaitkan pada masing-masing mata pelajaran, diikat pada satu tema 
pembelajaran 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Saya sangat kurang paharn cara menggabung-gabungkan pembelajaran dalam sckali jalan karcna terbiasa 
saya lakukan permata pelajaran 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan µembelajaran tematik dikclas 
rendah? 
Jawaban: 
Anak-anak yang masih sering menanyakan pelajaran yang disampaikan tidak mengerti sebenamya mata 
pelajaran apa yang sedang dipelajari masih ada yang menganggap pembelajaran dikelas masih mata pelajaran 
terpisah 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian <la.lam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Pemilihan intrumen penilaian untuk masing-masing mata pe\ajarnn 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam 

implementasi model pembelajaran tematik 
Jawaban : pelatihan tematik dilaksanakan, kemudian harus di awasi agar diterapkan diberikan soslusi bila 
kuran.ng paham jadi jangan hanya guru pelatihan tematik ikut juga guru dn pengawas agar bisa memberikan 
saran. 
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Nama 
Pendidikan 

: (GR22. E.S) 
: SI 

Tempat Mengajar: SDN. 176367 Soposurung 
Mengajar di kelas: Ill (Tiga) 

Pertanyaaan : 
I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementa'iikan model pembclajaran tematik di kclas rendah ') 
Jawahan: 
Sudah pernah tapi tidak terlaksana dengan baik sampai saat ini masih melaksanakan pcrmata pelajaran 
2.Bagaimana implcmentasi pcmbclajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kclas 
rcndah? 
a.Dalam melakukan kcgiatan pcrsiapan/pra pcmbelajaran 
Jawaban: 
Saya mengajarkan nya dengan permata pclajaran, berganti mata pelajaran jika sudah selesai tiap les 
a.Dalam melakukan kegiatan lnti '? 
Jawahan: 
Seperti yang ditetapkan dalam KTSP eksplorasi. elaborasi dan konfirmasi . 
b.Dalam Mclaksanakan Kegiatan akhir '? 
Jawaban: 
Menyimpulkm1 pembelajaran. dan tindak lanjut pemberian PR pada anak-anak 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu scbagai guru kclas rcndah mcngenai konsep implcmentasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Belum saya kuasai konsep-konsep implementasi tematik 
perlu dilakukan pelatikan. 
Yang saya tahu berdasarkan tema, dan mata pelajaran harus terpadu anata yang satu dengan yang lain 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban : 
Saya be I urn pernah pelatihan jadi saya belum bisa menysusn silabus, RPP dan langkah-langkah pemhelajaran 
tematik 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikclas 
rendah? 
Jawaban: 
Susah dan sulit sekali untuk menerapkan pembelajaran tematik karena saya kurang bimbingan tentang model 
tematik tersebut dan belum di implementasikan di kelas tiga. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksmlakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Saya merasa kesulitan menyususn rubrik penilaiml pada pcmbelajaran tematik mohon dibuat pelatihan untuk 
penilaian tematik 
7. Upaya apa ymlg hams diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : belum terlaksana tematik belum tau sebenarnya kendalanya., tapi menurut saya pelatihan, kemudian 
pend 
Mpingan, kepala sekolah dan pengawas mengamati dan memberikan pembinaan bila kurang tepat. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR23. K.S) 
: SI 

Tempat Mengajar: SD.NO.I HKBP Balige 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembclajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Sudah diimplementasikan sejak 2006 tapi hmlya pada kurikulum KTSP dokumen kalau pembelajaran sehari
hari di kelas III masik permata pelajaran 
2.Bagaimana implementasi pembelajarml tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajar<Ul 

Jawaban: 
Bemyanyi dan berdoa., mengisi daftar hadie, Memotivasi siswa mengjukan pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Melakukan suatu kegiatan untuk kompetensi afektif, kognitif dan psikomotorik dan diusahakan agar siswa 
tidak bosan dan hams fokus dalam mengikuti pelajaran 
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c.Dalam Mclaksanakan Kegiatan akhir ') 
Jawaban: 

UNIVERSITAS TERBUKA 122 

Mengajukan pertanyaan tcntang materi yang diiajarkan. manyimpulkan matcri yang diajarkan, membcrikan 

tugas PR dan menutup pembelajaran dengan bemyanyi dan berdoa 
3. Bagaimana bcntuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 

pembclajaran tcmatik di kelas rendah'1 

Jawaban: 
Saya belum paham mempersiapkan pembelajaran tematik karena bclum diterpkan di kclas tiga 

4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
Banyak kendala dan ada rasa tidak nyaman dalam implemenyasi pembelajaran tematik karena belum mampu 

merencanakan RPP dm1 langkah-langkah pembelajaran t<:matik. 
5. Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam rnclaksanakan pcrnbclajaran tcmatik dikclas 
rcndah') 
Jawaban: 
Memotivasi siswa supaya fokus dalam bclajar, mclaksanakan pembclajaran yang mcnycnangkan agar siS\\a 

tidak bosan. mcmbuat siswa cepat dapat menyelesaikan lcmbar ker:ja yang tclah dibagikan 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcnilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kesulitan yang saya alami dalam penyususnan penilaian pada pembelajaran tematik sama sekali bclum tau 

karcna kelas tiga dinilai pcrmata pelajaran 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 

model pembelajaran tematik 
Jawaban : sebenamya RPP kami sudah tematik tapi bukan kami yang susun diadakan/ dibeli kepala sekolah. 
jadi kurang cocok hanya sekedar dokumen jadi diadakanlah pelatihan, kemudian dimonitoring 

pelaksanaannya dalam kelas oleh pengawas dan kepala sekolah, dan harus setiap saat ditagih dan dibimbing 

karena agak rumit memang model tematik. 

Nama 
Pendidikan 

Pertanyaaan : 

: (GR24. S.S) 
: SJ 

Tempat Mengajar: SD.N0.2 HKBP Balige 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 

Jawaban: 
Belum terlaksana dikelas dengan sepenuhnya di kelas 2 dan kelas 3 Tapi kadang-kadang RPP disusun secara 

tematik, baru dike las I dalam kurikulum K 13 tahun ajaran bari ini 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini scbagai guru kelas 

rendah? 
aDalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Bemyanyi dan berdoa, kemudian mengabsen siswa , melakukan appersepdi dan mengulang pelajaran yang 

lalu dengan tanya jawab 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Melakukan kegiatan yang menimbulkan ketertarikan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

mengelompokkan siswa dan berdiskusi agar tidak mengalami kebosanan. rnembagi tugas untuk dikerjakan 

secara individu dan kelompok 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Kesimpulan, memberikan tugas evaluasi dan PR 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 

pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Guru lebih kreatif agar siswa kreatif, berfokus dalam pembelajaran tersebut, mengajak siswa melakukan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pelaksanaan KBM. Pembelajaran pakai tema, RPPnya dipadukan 

pada masing-masing mata pelajaran 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
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Belum memahami benar dalam menyususn silabus, RPP. dan langkah-langkah dalam pembelajaran tcmatik 

perlu diadakan pelatihan-pelatihan di KKG 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mclaksanakan pcmbclajaran tcmatik dikelas 

rendah? 
Jawaban: 
Kurangnya kemampuan dalam menguasai pcmhelajaran tcmatik. Kurang kemampuan dalam mcnyampaikan 

dan mengaitkan mata pelajaran, scrta masih sulit mcnentukan metode dalam amsing-masing pemhelajaran 

secara terpadu 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ihu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Masih mengalami kesulitan dalam melakukan pcnilaian pada pernbelajaran tenatik di kclas tiga 

7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang hapak ibu alami dalam implementasi 

model pembelajaran tematik 
Jawaban : kami be I um tematik. jadi apa kendala kurang tau ta pi kalu mcngatasi kcndala guru harus han: ak 

belajar dengan cara pelatihan, KKG dan di! 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR25. S.f !) 
: SJ 

Tcmpat Mengajar: SDN. 173520 Balige 
Mengajar di kelas: Ill lliga) 

1. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah '."! 

Jawaban: 
Kadang-kadang aja tidak dilaksanakan setiap hari karena merasa kesulitan menyususn pemhelajarannya, 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 

rendah ng aja tidak dilaksanakan setiap haring-kad? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembel~jaran 

Jawaban: 
Sering bingung dalam mempersiapkan media pembelajaran yang mencakup untuk semua mata pelajaran. 

b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Dikegiatan inti lebih menguasai pelaksanaan pembelajaran kalau diajarkan permata pelajaran 

c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir ? 
Jawaban: 
Di kegiatan akhir siswa bisa diajak lebih menyenangkan karena sudah dipacu dalam pembelajaran inti. 

3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 

pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Saya memang kurang memahami dalam konsep implementasi pembelajaran tematik karena belum terbiasa 

diterapkan atau diimplemetasikan. 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mereneanakan pembel~jaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
Mesih banyak yang kurang pakham tentang penjaringan tema, penyususnan RPP dan perangkat-perangkat 

pembelajaran dalam implementasi tematik 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 

rendah? 
Jawaban: 
Persedian buku tematik dan buku refercnsi tentang pembel~jaran tematik kurang. karena buku yang 

digunakan adalah permata pelajaran. Fasilitas lainya mis A TK minim dan tidak memadai 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcnilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Masih belum paham dalam penyususnan rubrik-rubrik dan jenis-jenis penilaian tematik perlu ada contoh 

sebagai pedoman. 

7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 

model pembelajaran tematik 
Jawaban : menurut saya pelatihan dan pembinaan dan dukungan dari semua pihak yang terlait dengan 

pendidikan kemudian harus dipaksa untuk melakukan jangan dibiarkan akhirnya kembali dengan po la lama. 

Nama 
Pendidikan 

: (GR26. AG) 
: SI 

Tempat Mengajar: SD. Sanfranssco Balige 
Mengajar di kelas: Ill (Tiga) 
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Pertanyaaan : 
I. Apakah disekolah bapakJibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kclas rcndah '! 
Jawaban: 
Sejak 20 I 0 saya tau di kelas rcndah sudah dilaksanakan pcmbelajaran tcmatik tapi disekolah kami sudah 
terlaksana. karena kami mengajar di kelas III sudah ternatik scsuai tuntutan KTSP. 
2.Bagaimana implementasi pcrnhclajaran ternatik yang hapak/ihu lakukan sclarna ini schagai guru kelas 
rcndah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pemhelajaran 
Jawaban: 
Menyiapkan RPPtematik. hahan ajar. dan rncdiayang sesuai dengan tcma dan matcri. 
b.Oalarn mclakukan kegiatan Inti ·1 

Jawahan: 
Melaksanakannya scsuai RPP tcmatik sesuai dengan langkah-langkah tematik 
c.Dalarn Mclaksanakan Kcgiatan akhir '1 

Jawaban: 
Mcmberikan kcsimpulan dan tugas 
3. Bagaimana hentuk pcnguasan hapaJJihu sebagai guru kclas rcndah mcngcnai konscp implcrncntasi 
pembclajaran tcrnatik di kclas rcndah'1 

Jawaban: 
Menggunakan terna, berpusat pada siswa pembelajarannya, dan harus sesuai dengan kebutuhan siswa jadi 
tidak kaku seperti pembelajaran permata pelajaran 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapakJibu guru rasakan dalam rnerencanakan pernbclajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kendala yang saya hadapi implernentasi tcmatik saya rasa sangat sulit untuk rncngatur waktu dalam 
menyususn rencana pembelajaran karena waktu yang dibutuhkan sangat banyak. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapakJibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban: 
Kendala saya dalam pelaksanaan pembelajaran tematik sulit mcnerapkan kepada siswa siswa agak bosan 
karena bersambung secara terus menerus 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapakJibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rcndah? 
Jawaban: 
Penilaian di pembelajaran tematik yang saya rasakan sangat sulit karena terlalu banyak dan beragam , jadi 
sangat melehkan guru 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : memberi pelatihan secara berkesinambungan melalui KK.G dan pelatihan-pelatihan lain, 
memfasilitasi bahan-bahan yang diperlukan guru, memotivasi guru-guru-guru agar bersemangat, jangan guru 
lagi yang menyediakan bahan-bahannyya dianggarkanlah dari dana BOS. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR27. R.M) 
: SI 

Tempat Mengajar: SON. 173525 Bali 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

l. Apakah disekolah bapakJibu telah diimplementasikan model pembelajaran 1ematik di kclas rendah? 
Jawaban: 
Model Pembelajaran Tcmatik belum terlaksana sepenuhnya disekolah kami, karena sampai sekarang 
pembelajaran yang dilakukan di kelas tiga masih pennata pelajaran, karena hasil kesepakatan guru dan kepala 
sekolah dikelas tiga lebih scsuai pcndekatan mata pelajaran lebih spesifik dan lebih fokus. 
2.Bagaimana implementasi pembclajaran tematik yang bapakJibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Oalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Mempersiapkan siswa untuk mengikuti PBM. Mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi, 
menjelaskan tujuan pembelajaran dan KO yang akan di capai 
b.Oalam melakukan kcgiatan lnti ') 
Jawaban: 
Eksplorasi, elaborasi, dan konfinnasi, serta strategi dan metode yang dilakukan 
c.Oalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
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Membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran. Melakukan penilaian atau refleksi. dan merencanakan 

kegiatan tindak lanjut 
3. Bagaimana bentuk pcnguasan bapak/ibu scbagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 

pembelajaran tcmatik di kelas rendah'l 
Jawaban: 
Mengctahui pencapaian indikator tang telah ditctapkan . dan mempcrolch umpan halik bagi guru. Mengetahui 

gambaran yang jelas tentang pcrkembangan pengctahuan, ketrampilan, dan sikap anak, berdasarkan tema, 

RPP oembeljarannya terkait dan terpadu, pembelajaran menyenangkan 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mercncanakan pembelajaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
KD yang harus dicapai anak dalam pembelajaran masih terpisah-pisah kedalam mapel yang ada sehingga 

menyulitkan guru dalam mengembangkan program pemhelajaran tcmatik. dan tidak semua KO bisa 

dipadukan 
5. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mclaksanakan pcmbclajaran ternatik dikdas 

rcndah'1 

Jawaban: 
Kcterbatasan kernampuan guru menggunakan model pcmhclajaran tcmatik dan media pcmbclajaran. 

Melaksanakan pernbelajaran dari beberapa mapel sekaligus, mengakibatkan pcmbahasan matcri terbatas. 

Kurang memadai waktu, bahan. Media dan pemahaman guru dalam implementasi tematik 

6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 

pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban: 
Kesulitan melakukan penilaian pada model pembelajaran tematik, karena masih ada siswa yang belum lam:ar 

membaca dan menulis. Kesulitan saya membuat instrumen sesuai dengan penilaian yang harus disusun seperti 

penilaian unjuk kerja., produk, dan tingkah laku siswa. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alarni dalam implementasi 

model pembelajaran tematik 
Jawaban : memberi pelatihan secara berkesinambungan melalui KKG dan pelatihan-pelatihannya jangan 

setengah-setengah, materi yang dilatihkan harus utuh jangan hanya garis-garis besarnya kemudian kami minta 

diadakan pembinaan disekolah serta pendampingan agar lebih paham. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR28. M.P) 
:SPG 

Tempat Mengajar: SDN. 173547 Tambunan 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 

Jawaban: 
Hanya ada pada kurikulum sekolah sejak tahun 2006, tapi kurang terlaksana pada pembelajaran. 

2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kela~ 

rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Silbus, RPP dan juga media/alat peraga dan penunjangnya 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban : 
Guru memberik antugas pada siswa , guru membcrikan penjelasan dan s1swa memahami materi yang 

diajarkan. 
c.Dalam Mclaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Mengadakan pos-tes untuk mengetahui kemampuan anak, sampai sejauh mana anak memperhatikan hasil 

pelajaran yang disampaikan guru dalam pembelajaran. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rendah mengenai konsep implementasi 

pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Pembelajarannya terpadu, RPP pembelajaan dipadukan beberapa mata pelajaran, pembelajarannya berbasis 

lingkungan. 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan da\am merencanakan pembelajaran tematik 

dikelas rendah? 
Jawaban: 
Belum bisa menyususn RPP tematik dengan baik. Alat atau media pembelajaran belum lengkap, dan 

mengaikan beberapa mata pelajaran tersebut dalam RPP agar terkait susah sekali.waktu tidak cukup. 
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5. Apa yang mcnjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikclas 
rend ah? 
.lawaban : Melaksanakan pcmbelajaran tematik masih sulit karena belum paham menyampaikan materinya 
secara bersama-sama beberapa mata pelajaran dalam waktu yang sama schingga tidak bcrurutan cara 
rncnyampaikannya. 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pcnilaian dalam 
pcmbclajaran ternatik dikelas rendah? 
.lawaban : Susah menilainya karena masih ada anak yang tidak lancar membaca dan menu I is di kelas tiga jadi 
susah menilai secara tematik 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengata~i kendala-kcndala yang bapak ibu alami dalarn implcrnentasi 
model pembelajaran tcmatik 
Jawaban : pelatihan tematik, dan KKG tentang tematik khusus kelas rendah. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR29. R.B) 
: D2 

Tempat Mengajar: SON. 174552 Tambunan 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

l. Apakah disckolah bapak/ibu tclah diimplementasikan model pcmbelajaran tcmatik di kclas rcndah '1 

Jawaban: 
Mulai Tahun 2006 sudah tematik sampai sckarang di KTSP tapi pclaksanaan di kelas tiga masuh 
pembelajaran sepcrti biasa permata pelajaran. 
2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan selama ini sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban: 
Saya melakukan pra pembelajaran masih seperti biasa masih dilakukan pada setiap mata pelajaran 
b.Dalam melakukan kegiatan Inti ? 
Jawaban: 
Saya melakukan pembelajaran dengan menjelaskan mata pelajaran seperti biasa dengan dengan eksplorasi, 
elaborasi dan konfirmasi. 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir? 
Jawaban: 
Melakukan penilaian terhadap tugas yang dikerjakan murid dan memberikan PR. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kelas rcndah mengenai konsep implementasi 
pembelajaran tematik di kelas rendah? 
Jawaban: 
Yang saya tau pembelajaran terpadu, pembelajaran berdasarkan tema, pembelajaran menyenangkan dan 
bcrmakna, sesuai dengan KO yang ditentukan. 
4. Apa yang menjadi kcndala yang bapak/ibu guru rasakan dalam merencanakan pembelajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban: 
Sulit untuk merancang RPP tematik., sulit memilih KD yang sesuai dengan tema, sulit juga mambuat alat 
peraga dan media pembelajaran tematik. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban : Sulit dilaknakam menggabungkan dan mengaitkan permata pelajaran jadi kurang tercapai hasilnya 
karena sama-sama diajarkan, jadi siswa kurang mampu menerima pembelajaran secara tematik 
6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban : Rumit dan sulit melaksankan pembelajaran tematik, karena terlalu banyak jenis penilainnya. 
7. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alami dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : menurut saya pelatihan dan pendampingan seperti model pelatihan yang Usaid Prioritas, jadi kita 
semangat karena ada monitoring. 

Nama 
Pendidikan 
Pertanyaaan : 

: (GR30. LP) 
: D2 

Tempat Mengajar: SON. 174550 Lbn. bulbul 
Mengajar di kelas: III (Tiga) 

I. Apakah disekolah bapak/ibu telah diimplementasikan model pembelajaran tematik di kelas rendah ? 
Jawaban: 
Saya kurang tau karena saya baru tahun ini mengajar di kelas tiga, selama ini saya mengajar muatan lokal 
yaitu bahasa inggris dan bahasa daerah ditambah saya sebagai operator sekolah. 
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2.Bagaimana implementasi pembelajaran tematik yang bapak/ibu lakukan sclama 1n1 sebagai guru kelas 
rendah? 
a.Dalam melakukan kegiatan persiapan/pra pembelajaran 

Jawaban : 
Guru berdiri didepan pintu kelas siswa masuk dengan berbaris lalu bersalaman. kcmudian guru mcnayakan 
keadaan siswa dan menanyakan kehadiran. Kemudian bertanyajawab tcntang pclajaran yang lalu. 
b.Dalarn mclakukan kegiatan Inti? 
Jawaban: 
Melaksanakan prose belajar mcngajar sesuai dengan roster hari ini dan mcngkordinasi siswa untuk 
melakukan diskusi dan persentasi hasil diskusi. 
c.Dalam Melaksanakan Kegiatan akhir '.I 

Jawaban: 
Membcrikan tugas PR. merangkum pembclajaran tiap mata pclajaran. 
3. Bagaimana bentuk penguasan bapak/ibu sebagai guru kclas rendah mcngcnai konscp implcmcntasi 
pembelajaran tematik di kelas rcndah'1 

Jawaban: 
Saya beium menguasai konsep pcmbelajaran tematik tapi kira kira pcmbclajarannya tcrpadu dcngan bcbcrapa 
mata pelajaran, Rppnya terpadu, RPPnya disatukan dcngan tcma tertcntu 
4. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam mcrcncanakan pcmbclajaran tematik 
dikelas rendah? 
Jawaban : Saya masih pemula menjadi guru kelas rendah jadi saya belum tau dan kesulitan dalam mcnyusun 
RPP, Prota dan Prosem masih permata pelajaran disusun RPP dan juga cara-caranya. 
5. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik dikelas 
rendah? 
Jawaban : Saya masih pemula menjadi guru kelas rendah jadi saya belum tau dan kesulitan dalarn 
melaksanakan pembelajaran tematik masih seperti biasa saya laksanakan permata pclajaran dan juga cara
caranya 6. Apa yang menjadi kendala yang bapak/ibu guru rasakan dalam melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran tematik dikelas rendah? 
Jawaban : Saya belum mampu membuat penilaian tematik. Jadi biasanya kalau sudah sclesai diajarkan mata 
pelajaran dibuat soal lalu dinilai hasilnya 
6. Upaya apa yang harus diakuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bapak ibu alarni dalam implementasi 
model pembelajaran tematik 
Jawaban : pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan monitoring tematik. 
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LAMP/RAN 3. PEDOMAN WAWANCARA 
Pedoman Wawancara 

Nara Sumbcr 
Guru Kclas 1.2.3 

Kepala Sckolah 

Fasda 

Dinas Pendidikan 

Da1iar Pertanvaan 
I. Bagaiman model pembelajaran di laksanakan di kclas bapak/ibu 

sebagai guru kelas 1.2.3 '1 

2. Mcngapa guru tidak melaksanakan pembelajaran tcmatik terpadu 
scperti yang diamanatkan dalam kurikulum KTSP. bahwa 
pendekatan pembelajaran bagi kelas rcndah adalah pendekatan 
tematik '? 

3. Ken<lala apa yang <lialami guru. sehingga tidak mampu 
melaksanakan pcmbclajaran tematik <i 

4. Apakah bapak/ibu menguasai konscp dasar implcmentasi tematik •1 
1. Scjauh mana usaha bapak/ibu scbagai kcpala sckolah untuk 

mcmfasilitasi guru kelas I.IL dan Ill <lalam mcngimplcmcntasikan 
pcmbclajaran tematik '1 

2. Apakah kcpala sekolah mclakukan supcrvisi secara bcrkala pa<la 
implcmcntasi pcmbclajaran tcmatik ? 

3. Apakah Kepala Sekolah memfasilitasi pelatihan implcmentasi 
pcmbelajaran tematik di gugus atau di Sub Rayon secara berkala '? 

4. Apakah di sckolah bapak/ibu digalakkan KKG untuk mengatasi 
kendala-kcndala implcmentasi tematik? 

l. Bagaimana pelaksanaan pelatihan guru-guru kelas rendah tentang 
implementa'ii pembelajaran tematik di Kecamatan Baligc. 
Kabupaten Toba Samosir? 

2. Apa saja materi yang sudah dilatihkan pada guru-guru kclas 
rendah? 

3. Bagaimana menurut pengamatan bapak/ibu tentang penguasaan 
guru kelas rendah mengenai konsep implcmentasi pembelajaran 
tematik? 

4. model pelatihan yang bagaimana yang harus dilakukan agar guru
guru kelas rendah mampu merancang, mengimplementasikan dan 
melakukan penilaian pembelajaran tematik? 

I. Apa yang menjadi latar belakang implementasi pembelajaran 
tematik di kelas rendah ? 

2. apakah guru-guru kelas rendah sudah dilatih secara 
berkesinambungan untuk mampu mcngimplemcntasikan 
pembelajaran tematik ? 

3. Bagaimana bentuk monev yang dilakukan terhadap guru-guru kelas 
rendah agar mampu mengimplementa<;ikan pembelajaran tematik 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 129 

Lampiran 4. Lembar Hasil Wawancara 
Hari/ Tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Respond en 
Peneliti 

: Senin, 13 Nopember 2017 
: Pukul 09.30 WIB sampai Pukul 10.00 WIB 
: Kantor UPT Kee. Balige Kabupaten Toba Samosir 
: Pengawas SD Kecamatan Balige ( PSI. Y.M) 
: (P) 

Hasil Wawancara : 
P : Apakah lbu mengetahui sudah terimplementa~i pembelajaran tematik di kelas rendah Sekolah Dasar? 
PS I : Sebenamya bu saya sebagai pengawas memang mengctahui bahwa implemetasi pembelajaran tematik 
itu harus diterapkan di kelas rcndah sejak dibcrlakukannya KTSP munkin sckitar 2007 tapi memang 
pengamatan saya dilapangan tidak terlaksana secara optimal guru -guru kadang-kadang kembali lagi ke 
pembclajaran lama. 
P : J\pakah yang mclatarbclakangi implcmcntasi pemhelajaran tematik di Sckolah Dasar'1 

PS I : Apa ya. mcnurut saya karena pcmhelajaran tcmatik scbcnarnya sangat cocok untuk kcla.s rcndah. 
karcna lcbih fokus. dan mcreka belum mengcrti dcngan pembclajaran yang terpisah-pisah llipi saya bclum 
banyak tau tcntang tematik 
P : Jadi bagaimana pelaksanaan implcmetasi tematik yang ibu pantau dikelas rendah Kee. Baligc Kah. Toba 
Samosir ini? 
PS I : Secara umum belum terlaksana dikelas rendah belum konsisten dan maksimal. tapi tahun ajaran 
2017/2018 sudah diterapkan K13 di kelas I dan kclas 4 sudah berjalan tematik terpadu namun juga belum 
maksimal karena masih uji coba kl3. 
P : Menurut ibu apa yang harus dilakukan oleh semua pihak tcrkait agar implementasi pcmbclajaran tematik 

ini dapat terimplementasi dengan baik? 
PS I :Saya lebih banyak melakukan supervisi untuk guru kelas tinggi saja, tapi bukan bcrarti saya tidak 

supervisi kekelas karena mayoritas mereka mengajar dcngan model mata pelajaran. yang melaksanakan 
tcmatik saya hanya memeriksa ADM karena saya kurang paham tematik. 

P : Apakah ibu sebagai pengawas melakukan pembinaan implemetasi pembelajara tematik? 
PS I: Seperti yang saya katakan tadi terns tcrang saya kurang paham pembelajaran tematik jadi pembinaanya 

gak maksimal 
P : Bagaimana bentuk monev yang dilakukan implcmctasi pembelajara tematik? 
PSI : Ya monitoring dan evaluasi yang saya lakukan sebagai pengawas saya periksa ADM nya dan saya 

monitoring pelaksanaan pembelajaran langsung kekclas. namun pembelajaran tematik tidak begitu 
jauh saya monitoring dan evaluasi 

P apa uasaha yang dilakukan ibu sebagai pengawas sekolah agar guru mampu mengimplemetasi 
pembelajara tematik? 

PS I : maunya KKG digalakkan terns agar guru dapat saling sering apalagi sekarang sudah diterpakan Kl 3 di 
kelas I dan kelas 4 mungkin tahun depan keseluruhan jadi harus dilakukan pelatihan secara terns 
menerus. 

Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Responden 
Peneliti 
Hasil \Vawancara 

: Rabu, 14 Nopember 2017 
: Pukul 08.30 WIB sampai Pukul 09.00 WIB 
: SDN. 173520 Balige 
: Kepala Sekolah SDN. 173520 Balige ( KSI. A.R) 
: (P) 

P :Apakah ibu sebagai Kepala sekolah mcngetahui bahwa pembelajaran dikelas rendah adalah model p 
mbelajaran tematik 9 

KSl : Tau bu!. 
P : Apakah disekolah ini sudah dilaksanakan model pembelajaran tematik dikclas 1,2, dan tiga ( kelas 

rendah) ! 
KS I :Sudah bu tapi memang masih belum seperti yang diharapkan bu misalnya begini RPP yang disusun 

memang permata pelajaran tapi pelaksanaan tematik 
P : Bagaimana bisa RPP yang disusun permata pelajaran tapi pelaksanaan pendekatan tematik? 
KS I : Mereka mencoba membuat pembelajaran tematik namun masih semi sepcrti itu, karena bukunya 

tematik tapi RPP itu disusun permata pelajaran karena mereka belum paham menyususn RPP model 
tematik 

P : Menurut ibu mengapa guru-guru itu tidak mampu menyusun RPP tematik ! 
KS I : Guru itu memang malas belajar, maunya disediakan RPP yang sudah lengkap . 
P : Sejauh mana usaha ibu sebagai Kepala Sekolah memfasilitasi guru-guru kelas rendah disekolah ini agar 

mampu mengimplementasikan pembelajaran tematik? 
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KS I : Mereka saya fasilitasi dengan semua bahan /alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran seperti bahan 
untuk alat peraga pembelajaran 

P : Mengapa model Pembelajaran tematik harus diterapkan dikelas rendah 
KS l : Dcngan pembelajaran tematik siswa lehih mengenal mediannya, dan dapat lehih mengingat apa yang 

dipelajarinya. 
I' : 13agaimana tanggapan ihu mcngcnai pcmbclajaran Tcmatik dikelas rendah'I 
KS I :Menurut saya bagus tapi kemampuan guru-guru yang minim 
P : Menurut ibu model pelatihan seperti apa yang harus dilakukan agar guru-guru kelas rendah ini mampu 

dan trampil daam mengimplementasikan pembelajaran tmatik ? 
KS! : Kalau bisa perrnintaan kami dilakukan praktek langsung disekolah, mcnyusun RPP dan 

melaksanakannya di kela..'i 
P : Mcnurut ibu apakah guru-guru menguasai konsep dasar pembelajaran tematik? 
KS l · Mungkin hanya menguasai sedikit sekitar 20% yaitu mcnyusun RPP herdasarkan tema. 
I' : Pcntingkah menurut ibu pcnguasaan konscp dasar tcmatik. dan apa pcntingnya? ·) 
KS I : Sangat pcnting 

Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Responden 
Peneliti 
Hasil Wawancara 

: Rabu, 15 Nopember 2017 
: Pukul 08.30 WIB sampai Pukul 09.00 WIB 
: SD.Sw NO.I HKBP Balige 
: Kepala Sekolah SD.Sw. NO.I HKBP Balige ( KS2) 
: (P) 

P :Apakah ibu sebagai Kepala Sekolah mengetahui bahwa pembelajaran dikelas rendah adalah pembelajaran 
tematik? 

KS2 :saya tahu tapi kalau pembelajaran tematik itu tcrlaksana baru tahun ini sctelah diberlakukan Kl3 di 
kelas I dan kelas 4. Oulu memang pemah dicoba tapi kembali lagi ke mata pelajaran, tapi disekolah 
kami ini belum terlaksana di kelas 2 dan kelas 3 

P : Apa alasanya pkembali lagi ke pembelajaran mata pelajaran ? 
KS2 : menurut guru-guru itu janggal mengajarkanya dan buku-buku yang kami pakai juga gak sesuai dengan 

tematik bukunya dipakai perrnata pelajaran, karcna mcreka kurang pelatihan. 
P : Sejauh mana usaha ibu sebagai kepala sekolah untuk memfasilitasi guru-guru kelas rendah 1,2,dan 3 di 

sekolah ini untuk mengimplementasikan pembelajaran tematik? 
KS2 : kalau itu kita buat disini begini mereka yang telah dilatih di propinsi atau di medan menjadi pelatih 

untuk guru-guru yang belum kela pelatihan , namun belum dilaksanakan memang dikelas 2 dan 3 asal 
adalah dulu pengetahuan dan gambaran pembelajaran tematik dalam bayangan mereka.. 

P : Mengapa pembelajaran dikelas 2 dan 3 tidak model pembelajaran tematik sesuai dengan KTSP? 
KS : ia bu mereka memang belum paham betul jadi mereka susah melaksanakannya 
P : Apakah ibu Kepala sekolah melakukan supervisi secara berkala pada implementasi pembelajaran 

tematik? 
KS2 :Kalau saya melakukan supervisi tematik belum memang karena waktu itu saya tidak ikut pelatihan saya 

sedang sakit jadi he---he ... he .. saya juga tidak terlalu paham 
P : Bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran tematikdi kelas rendah? 
KS2 : Kalau saya amati yan memang saya tertarik dengan tematik ini. Guru kelas satu yang sudah 

melaksanakan pun mereka suka tetapi memang belum semua kelas rendah melaksankannya jadi 
perrnintaan kita haruslah dilatih guru-guru ini maunya kenalah tiap guru pelatihan dan didampingilah 
untuk pelaksanaannya. 

P : Apa kendala yang dirasakan guru dalarn implementasi tcmatik '! 
KS2 :Yang kulihat penyusunan RPP masih belum mantap melaksankan juga pcrlu lagi bimhingan secara 

menyeluruh dan penilaiannya itu sampai sekarang belum tau seperti apa rapotnya nanti . dan guru-guru 
masih lebih banyak yang belum dilatih 

P : Menurut ibu apa sebenamya konsep dasar pembelajaran tematik? 
KS2 : Konsep dasar tematik itupembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa siswa mengikutinya, 

pembelajarannya berdasarkan tema yang terjadi dalam kehidupan siswa sehari-hari, menurut saya kira
kira demikian 

P : Sebenamya pelatihan seperti apa yang harus dilakukan agar guru-guru dapat mengimplementasikan 
tematik di kelas rendah? 

KS2:Kalau kulihat guru yang dilatih dimedan itu guru-guru itu bisalah melakukan pembelajaran tematik itu 
walaupun belum baik benar, maunya seperti itulah dibuat disini, jangan haya seperti yang disini itu 
dicontohlah pelatihan yang dipropinsi itu. 

P :Bentuk dorongan apa yang ibu lakukan untuk memfasilitasi guru-guru kelas rendah agar mampu 
mengimplementasikan pembelajaran tematik? 
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KS2 : Apapun yang mereka butuhkan untuk dapat mengimplementasikan difasilitasi sckolahnya unti ADM 
guru, kemudian kalau dilakukan KKG langsung diijinkan dan didampingi kelala sckolah 

P : Baiklah bu atas informasi yang ibu berikan terimakasih atas waktu dan kcsempatan dalam wa\\ancara 
ini danselamat siangl 

KS2 : Terimakasihjuga bu selamat siang ! 

Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Respond en 
Peneliti 

Hasil Wawancara 

: Kamis, 16 Nopember 20J7 
: Pukul 12.30 WIB sampai Pukul 13.00 WIB 
: SD.Sw. Sanfransesco Balige 
: Kepala Sekolah SD.Sw. Sanfransesco Balige ( KS3. N.G) 
: ( p) 

I' :Apakah ibu scbagai Kcpala Sckolah mcngctahui hah\\a pcmhclajaran di kclas rendah adalah pcmhelajaran 
tematik') 

KSJ : Sayn mcngctahui bu 1 Sejak saya mcnjadi kcpala sckolah disini saya sudah mengintuksikan kcpada 
guru-guru untuk mclakukan pembclajaran tcmatik karcna pcmhclajaran tcmatik memhutuhkan alat-alat 
peraga dalam pembelajaran sehingga anak mcnjadi bersemangat. 

P : Bagaimana ibu melihat implementasi pembelajaran tematik ini dikelas rendah disekolah ini? 
KSJ : Sudah mereka lakukan walaupun belum terlalu maksimal misalnya dikelas tiga masih kami lakukan 

model tematik walaupun belum dianjurkan pelaksanaanya, namun guru itu sudah mulai paham memang 
tentang tematik ini karena setelah diterapkan K 13 untuk kelas I dan kelas 4 jadi scmua guru-guru kelas 
2 dan kelas 3 telah dilatih dan telah melaksanakan model pembelajaran tematik. 

P : Sejauh mana usaha ibu sebagai kepala sekolah untuk memfasilitasi guru-guru kelas rendah 1,2,dan 3 di 
sekolah ini untuk mengimplementasikan pembelajaran tcmatik? 

KS3 :Sejauh pengalaman saya selama 3 tahun ini saya selalu memotivasi mereka karena pembelajaran 
tematik guru harus aktif membuata alat peraga 

P : Apakah ibu Kepala sekolah melakukan supervisi secara berkala pada implementasi pembelajaran 
tematik? 

KSJ : Saya lakukan memang untuk KTSP tapi untuk kelasl dan kela~ 4 belum karena sudah K 13 jadi belum 
terlalu paham 

P : Bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran tcmatik? 
KS3 :Kalau saya melihat pembelajaran tematik ini sangat bagus untuk anak SD tapi memang masih proses 

karena pembelajaran tematik anak lebih aktif, dan guru juga harus lebih aktif karena jika gurunya juga 
kurang aktif pembelajaran tematik tidak berjalan 

P : Apa kendala yang dirasakan guru dalam implementa~i tematik ? 
KSJ : memang pembelajaran tematik banyak tututannya, jadi guru-guru itu kurang mau belajar untu 

menerima dan membuka diri dengan model yang baru maunya gitu-gitu aja dan banyak mengcluh 
tettang penyusunan RPP , mcmbuat penilaian danlain-lain. 

P : Menurut ibu apa scbcnamya konscp dasar pembelajaran tematik? 
KS3 : menurut saya konsep dasar tematik itu lehih fokus pada siswa, dan guru harus sclaiu menjadi motivtor 

pada siswa .. belajar sambil bermain, dan merancang pcmbclajaran lebih menarik pembelajaran 
P : Sebcnamya mengapa tematik ini harus dilakukan atau diimplcmentasikan di kelas rendah? 
KS3 : Karena dengan pembelajaran tematik siswa lcbih aktif belajar kalau perbidang studi mcmang tidak 

runtul saya sangat sctuju pembelajaran tcmatik tapi harus lebih dilatih guru-guru supaya lcbih paham 
dan trampil mcngiplenetasikan karcna scjalan sehenamya dengan guru S<lsebagai guru kelas 

P : Bcntuk dorongan apa yang ibu lakukan untuk mcmfasi!itasi guru-guru kelas rendah agar mampu 
mengimplementasikan pembelajaran lematik? 

KS3 : Saya sebagai kepala sekolah tctap memotivasi dan membina mereka, baik itu berupa pcnyediaan 
bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan untuk alat-alat peraga atau ATK untuk pelaksanaan 
tematik selalu disediakan sekolah dan juga mclakukan pelatihan-pelatihan dengan mcmanggil tutor dan 
dukungan yayasan agar mereka mampu mengimplemcntasikan model pembelajaran tcmatik di kclas 
rend ah 

P : Baiklah bu atas informasi yang ibu berikan terimakasih atas waktu dan kesempatan dalam wawancara 
ini dan sclamat siang! 

KS3 : Terimakasih juga bu selamat siang 

Harl/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 

: Sabtu, 18 Nopember 2017 
: Pukul 08.30 WIB sampai Pukul 09.00 WIB 
: SDN. 173525 Balige 
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Peneliti 

: Kepala Sekolah SON. 173525 Balige ( KS4. M.R) 
: ( p) 

Hasil Wawancara : 
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P : Apakah ibu sebagai Kcpala Sckolah tclah mcngctahui bahwa pembelajaran tcmatik harus dilaksanakandi 
kclas rcndah ' 

KS4 : Sudah bu! Saya sudah tahu bahwa di kelas rendah atau kclas 1,2 dan kelas 3 diterapkan pembelajaran 
tematik! 

P : Apakah disekolah ini sudah terlasana pembelajaran di kelas rendah adalah pembelajaran tematik'? 
KS4 : Dikela~ I dan kelas 2 mcmang sudah dilaksanakan walaupun belum semaksimal mungkin tapi dikelas 

tiga kurang sekali pengetahuan siswa kalau tematik dilaksanakan . 
P : KTSP kan menetapkan bahwa kelas rendah model pcmbelajarannya harus tematik'? 
KS4 : Saya tahu sekali memang bu kalau dikelas rcndah harus tematik tapi menurut guru-guru lebih haik 

permata pelajaran dan mercka lchih dominan melaksanakan scpcrti itu karcna lehih masuk mata 
pelajarannya dcngan perhidang studi. 

P : Sejauh mana usaha ibu sebagai kcpala sckolah untuk memfasilitasi guru-guru keas rendah disekolah ini 
mengimplcmentasikan pembclajaran tcmatik ·i 

KS4: Yang sudah saya lakukan scjauh ini adalah jika kami mclakukan KKG sckolah saya sudah tunjukkan 
video-video model pembelajaran tematik. kemudian kami melakukan diskusi bagaimana sebenarnya 
menyusun RPP tematik yang benar. 

P Apakah ibu Kepala sekolah melakukan supervisi secara berkala pada implementasi pcmbelajaran 
tematik? 

KS4.: Saya melakukan supervisi dikelas rendah dan tidak selalu membawa angket tapi kadang-kadang saya 
hanya duduk setelah itu diskusi dengan guru dan sering juga bertanya pada siswa bagaimana tentang 
pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. 

P : Bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran tematik? 
KS4: Kalau saya menilai pembelajaran tematik ini sangat baik , namun disini dibutuhkan guru yang yang 

betul-betul berwawasan luas karena guru harus dapat merancang dan melaksanakan model 
pembelajaran yang terintegrasi dan terpadu. namun guru-guru masih kurang welcome dengan model 
pcmbaharuan dalam pembelajaran merubah mainseet mereka memang agak sulit mereka selalu kembali 
kedalam pemikiran terdahulu. 

P : Kira-kira seperti apa usaha ibu untuk merubah mainset mereka agar mau menerima model pembelajaran 
yang sekarang contohnya model pembelajaran tematik? 

KS4 :Saya tidak mau muluk-muluk namun setiap bulanya kami adakan di sekolah ini KKG sekolah saya 
minta mentomya guru-guru itu sendiri secara bergantian. 

P : Apa kendala yang dirasakan guru dalam implementasi tematik ? 
KS4 : Yang pertama saya perhatikan masalah waktu untuk merancang pembelajaran tematik dan perangkat

perangkat pembelajaran membutuhkan waktu yang sangat banyak.Yang kedua waktu lagi dalam proses 
pembelajaran guru belum mampu menggunakan waktu sehingga pembelajaran tidak tercapai, ketiga 
guru-guru ini maunya suka ADM yang instan seperti dwoload tanpa revisi gitu yang penting ada, tak 
mau capek. Dan kctakutan ada pada diri mereka kalau tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

P : Menurut ibu apa sebenamya konsep dasar pembelajaran tematik? 
KS4 :Waktu saya masih guru memang saya belum pemah dilatih untuk pembelajaran tematik namun mcnurut 

sayan konsep dasar tematik adaha pembelajaran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
Perpaduan beberapa pembelajaran jadi guru harus benar-benar yang professional. 

P : Scbenamya mengapa tematik ini harus dilakukan atau diimplementasikan di kelas rendah? 
KS4 : Karena dengan pembelajaran tematik itu sangat cocok di SD karena siswa lebih senang . 
P : Bentuk dorongan apa yang ihu lakukan untuk memfasilitasi guru-guru kelas rendah agar mampu 

mengimplementasikan pembelajaran tematik? 
KS4 : bentu motivasi yang selalu saya dorong guru bahwa belajar itu tidak hanya menjajali siswa dengan 

pengetahuan tapi senyum saja pun sudah namannya belajar, kemudian saya selalu fasilitasi mereka 
dengan menyediakan bahan-bahan pembelajaran. 

P Menurut ibu pelatihan seperti apa yang akan dibuat agar guru-guru mampu mengimplementasikan 
pembelajaran tematik? 

KS4 : Menurut saya kalau bisa pelatihannya harus yang efektif dan cfisien, fasilitator-fasilitator itu harus satu 
persepsi agar kami yang menerima tidak bingung, kemudian ada maunya kesriusan dinas terkai 
seperti dinas pendidikan melaksanakan monev , pengawas dan kepala sekolah dilatih agar paham 
tentang pembelajaran tematik dan UPT didik Kecamatan dilibatkan, kemudian ada tagihan dari dari 
unsur terkait agar kami bersungguh-sungguh mengerjakannya. 

P : Jadi menurut ibu sangat diperlukan monev?! 
KS4 : Sangat dan harus karena sekarang ini terkesan dibiarkan gak ada monev yang benar yang memonev 
pun kurang paham apa yang dimonev dan tidak pemah ada tagihan jadi guru, kepala sekolah menjadi lalai, 
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kami ini harus diawasi kemudian ditagih hasil kerjannya barulah dilaksanakan. Kemudian guru-guru jangan 
terlalu tertckan mcngcnai penilaian yang bermacam-macam kalau bisa penilaian itu lebih dipersempit agar 
guru-guru tidak terlalu repot melaksanakanya setiap tema dan sub tema ' 

: Sen in, 20 Nopember 2017 Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Respond en 
Peneliti 

: Pukul 11.00 WIB sampai Pukul 11.30 WIB 
: SDN. 173520 Balige 
: Guru kelas I (GK3) 
: ( P) 

Hasil Wawancara : 

P ·. Sudah berapa lama ibu mengajar di kelas 1 bu ') 
CJK3 : Saya mcngajar di kclas satu sudah hampir 20 tahun. dan beberapa kcpala sekolah yang ada disckolah 

ini sclalu mcnempatkan saya mengajar di kc las I dan tidak pemah diganti walaupun ada kcmauan saya 
pindah kckclas lain. 

I' : Apa alasan Kepala Sckolah mcncmpatkan ibu tcrus menerus di kclas satu ? 
GK3 : Alasannya nanti guru lain itu masi meraba-raba schingga kclas satu ini gak bisa baca tulis sampai naik 

kekclas dua. 
P Bagaimana model pembelajaran yang ibu laksanakan di kelas satu selama ini ? 
CJK3: Selama 20 tahun sudah beberapa kali tukar kurikulum, dulu ada CBSA, kemudian diganti menjadi 

KTSP, dari 2007 sampai 2016 pada tahun ajaran 2017/2018 sudah diganti lagi menjadi Kl3 tetapi 
saya ikuti seperti KTSP saya susun beberapa mata pelajaran menjadi satu RPP disiapkan kelasnya tapi 
saya ajarkan juga terpisah-pisah karena bukunya juga terpisah-pisah jadi kesulitan saya mengajarkan 
terus terang sampai sekarang saya masih bingung mengajarkannya tapi memang murid saya bisanya 
membaca dan menulis. 

P : Mengapa ibu tidak melaksanakan model pembelajaran tematik terpadu seperti yang diamanatkan KTSP 
scjak 2006 itu apa yang menjadi kelndala ibu ? 

GK3: Memang saya ikutinya seperti yang di KTSP disususn RPP dari mata pelajaran dijaring temanya tapi 
mengajarkan itu yang sulit bu, saya kurang paham menjaring KD ke tema dan bagaimana menyusun 
RPP secara terpadu serta menyusun langkah-langkah pcmbelajaranya dan memang tidak terlalu dituntut 
memang harus tematik yang penting murid bisa membaca dan menulis 

P : Apa kendala yang ibu alami dalam mengimplementasikan model pembelajaran tematik ? 
GK :Kendala yang saya alami melaksanakan pembelajaran tematik masih banyak bu! Pertama saya belum 

paham sekali mengaitkan tema, dalam pelaksanaan pembelajaran demikian juga dalam melakukan 
langkah-langkah pembelajaran dari beberapa mata pelajaran dan penilaiannya itu memang menyulitkan, 
beberdan RPPnya banyak sekali mau sampai satu pertemuan enam lembar RPP, jadi banyak sekali 
waktu untuk tematik ini, tapi yang paling kendala saya belum paham, karena dalam pelatihan hanya 
garis-garis besamya yang dijelaskan setelah itu tidak ada lagi pertemuan atau KKG untuk membahas 
pembelajaran tematikjadi maunnya kami perlu dibimbing dengan baik dibuat contoh mengajarkannya 

P : Apakah ibu sudah menguasai konsep dasar model pembelajaran tematik ? 
GK3:Maksudnya cara mengajarkannya bu ? saya memang senang pembelajaran tematik dilengkapi alat 

peraga, siswa dibuat berkelompok, RPP disusun dengan terpadu, memberikan contoh kepada anak, dan 
yang paling penting siswa diajarkan berkarakter, agar nanti setelah di SMP siswa tidak mempunyai 
moral yang salah 

P : Jadi apakah hal-hal yang ibu jelaskan tadi konsep-konsep dasar dari model pembelajaran tematik ? 
GK3 : Menurut saya ia, karena tanpa siswa memilki karakter yang baik tidak mungkin bisa belajar dengan 

baik 
P : Apakah ibu tidak pemah mempunyai keinginan untuk mencaritahu seperti apa sebenarnya konsep-

konsep dasar pembelajaran tematik ? 
GK3 : Memang sebagai guru harusnya saya banyak membaca tapi itulah kekurangan saya, kurang membaca 

jadi kurang paham saya, kalau ada pelatihan tidak sampai kesitu dibahas hanya garis-garis besar saja 
setelah itu lama tidak pemah lagi pelatihan, baru sudah diterapkan K 13 tahun ajaran 2017/2018 dilatih 
lagi narnun semakin bingung sekali terutama untuk melakukan penilaiannya belum dilatih secara jelas 
bagaimana menilai tematik ini baik penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang berjenis-jenis 
sangat ribet dan menyulitkan karena belum sampai kepenilaian di bahas, hanya bagaimana 
mengajarkan, menyususn RPP pun semua kami masih bingung, sipata hanya buku guru dan buku siswa 
ynag dipegang apa yang disuruh disana itulah yang diajarkan, waktunya tidak cukup, terlalu luas 
materinya padahal waktu tidak cukup. 

P : Mengapa tidak disusun dulu RPPnya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah ditentukan 
pada buku guru ? 
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GK3: Rumit sckali mcmbuat RPP. dibuku guru itu kan sudah dipadukan semuanya jadi mau menulis 
indikator-indikatomya saya merasa kesulitan, saya ambil dari internet RPP yang sudah siap kurang 
cocok dengan buku yang kami pakai di sekolah ini, disitulah kesulitan yang paling saya rasakan. begitu 
juga dcngan penilaian yang bermacam-macam tapi tidak paham mcmbuatnya 

P :Apa yang menjadi keinginan atau permintaan ibu agar implementasi pembelajaran tcmatik ini dapat 
tcrlaksana dengan baik pada hari-hari mcndatang'l 

GK3: Secara pribadi saya mau diadakan pclatihan yang betul-betul bagaimana mengajarkan tcmatik 
dilengkapi dengan pembimbing yang datang kc sekolah memberi contoh cara mcnyususn RPP, cara 
mengajarkan dan cara menilai pembelajaran tematik terpadu ini agar kami guru-guru kelas satu tidak 
bingung tapi mcngcrti seperti apa konsep tematik, bagaimana cara mengajarkan yang benar, alat-alat 
peraga apa yang diperlukan dan membuat penilaian. 

: Senin, 20 Nopember 2017 Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Responden 
Peneliti 

: Pukul 12.30 WIB sampai Pukul 13.00 WIB 
: SDN. 173525 Balige 
: Guru kelas I (GR.4. R.M) 
: ( P) 

Hasil Wawancara : 

P : Apakah ibu dalam keadaan sehat hari ini '? 
GK4 : Sehat bu, seperti yang ibu lihat ibujuga sehat kan! 
P : Sudah berapa lama ibu mengajar di kelas I bu '? 
GK4 :Saya mengajar di kelas satu sudah hampir 20 tahun. dan beberapa kepala sekolah yang ada disekolah 

ini selalu menempatkan saya mengajar di kelas I dan tidak pemah diganti walaupun ada kcmauan 
saya pindah kekelas lain. 

P : Apa alasan Kepala Sekolah menempatkan ibu terus menerus di kelas satu ? 
GK4 : Alasannya nanti guru lain itu masi meraba-raba sehingga kelas satu ini gak bisa baca tulis sampai 

naik kekelas dua. 
P : Bagaimana model pembelajaran yang ibu laksanakan di kelas satu selama ini ? 
GK4 : Selama 20 tahun sudah beberapa kali tukar kurikulum, <lulu ada CBSA, kemudian diganti menjadi 

KTSP, dari 2007 sampai 2016 pada tahun ajaran 2017/2018 sudah diganti lagi menjadi Kl3 tetapi 
saya ikuti seperti KTSP saya susun beberapa mata pelajaran menjadi satu RPP disiapkan kelasnya 
tapi saya ajarkan juga terpisah-pisah karena bukunya juga terpisah-pisah jadi kesulitan saya 
mengajarkan terus terang sampai sekarang saya masih bingung mengajarkannya tapi memang murid 
saya bisanya membaca dan menu I is. 

P : Mengapa ibu tidak melaksanakan model pembelajaran tematik terpadu seperti yang diamanatkan KTSP 
sejak 2006 itu ? 

GK4 : Memang saya ikutinya seperti yang diKTSP disususn RPP dari mata pelajaran dijaring temamnya tapi 
mengajarkan itu yang sulit bu !, saya kurang paham menjaring KD ke tema dan bagaimana 
mengajarkanya secara terpadu saya belum paham dan tidak terlalu dituntut memang harus tcmatik 
yang penting murid bisa membaca dan menulis 

P : Apa kendala yang ibu alami dalam mengimplementasikan model pembelajaran tematik ? 
GK4 : Kendala yang saya alami masih banyak bu! Pertama saya belum paham sekali menjaring tema 

menyususn silabus, membuat RPP yang benar, dan penilaiannya itu memang menyulitkan, dan 
RPPnya banyak sekali mau sampai satu pcrtemuan enam lembar RPP, jadi banyak sekali waktu untuk 
tematik ini, tapi yang paling kendala saya belum paham, karena dalam pelatihan hanya garis-garis 
besamya yang dijelaskan setelah itu tidak ada lagi pertemuan atau KKG untuk membahas 
pembelajaran tematik jadi maunnya kami perlu dibimbing dengan baik dibuat contoh mengajarkannya 

P : Apakah ibu sudah menguasai konsep dasar model pembelajaran tematik ? 
GK4 : Maksudnya cara mengajarkannya bu ? saya memang senang pembelajaran tematik dilengkapi alat 

peraga, siswa dibuat berkelompok, RPP disusun dengan terpadu, memberikan contoh kepada anak, 
dan yang paling penting siswa diajarkan berkarakter, agar nanti setelah di SMP siswa tidak 
mempunyai moral yang salah 

P : Jadi apakah hal-hal yang ibu jelaskan tadi konsep-konsep dasar dari model pembelajaran tematik? 
GK4 : Menurut saya ia, karena tanpa siswa memilki karakter yang baik tidak mungkin bisa belajar dengan 

baik 
P : Apakah ibu tidak pemah mempunyai keinginan untuk mencaritahu seperti apa sebenamya konsep-

konsep dasar pembelajaran tematik ? 
GK4: Memang sebagai guru harusnya saya banyak membaca tapi itulah kekurangan saya, kurang membaca 

jadi kurang paham saya, kalau ada pelatihan tidak sampai kesitu dibahas hanya garis-garis besar saja 
setelah itu lama tidak pernah lagi pelatihan, baru sudah diterapkan K l3 tahun ajaran 2017/2018 
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dilatih lagi namun semakin bingung tcrutama untuk melakukan pcnilaiannya belum sampai 
kepenilaian di bahas, hanya bagaimana mcngajarkan, menyususn RPP pun semua kami masih 
bingung, sipata hanya buku guru dan buku siswa ynag dipegang apa yang disuruh disana itulah yang 
diajarkan, waktunya tidak cukup. terlalu luas matcrinya padahal waktu tidak cukup_ 

P : Mengapa tidak disususn <lulu RPPnya scsuai dcngan langkah-langkah pcmbelajaran yang telah <litentukan 
pada buku guru ') 

GK4: Rumit sekali mcmbuat RPP, dibuku guru itu kan su<lah dipadukan scmuanya jadi mau menulis 
indikator-indikatomya saya merasa kesulitan. saya ambil dari internet RPP yang sudah siap kurang 
cocok dengan buku yang kami pakai di sekolah ini. disitulah kesulitan yang paling saya rasakan. begitu 
juga <lengan pcnilaian yang bcrmacam-macam tapi tidak paham membuatnya 

P :Apa yang mcnjadi keinginan atau pennintaan ibu agar implementasi pcmbclajaran tematik ini dapat 
terlaksana dengan baik pada hari-hari mendatang? 

GK4: Secara pribadi saya mau diadakan pclatihan yang betul-betul bagaimana mcngajarkan 
tematik<lilengkapi dcngan pembimbing yang datang kc sckulah mcmbcri contoh cara menyususn 
RPI', cara mengajarkan <lan cara mcnilai pembdajaran temalik tcrpadu ini agar kami guru-guru kclas 
satu tidak bingung tapi mengcrti scpcrti apa konsep tcmatik. bagaimana cara mcngajarkan yang bcnar. 
alat-alat peraga apa yang dipcrlukan dan membuat pcnilaian. 

Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Responden 
Peneliti 

: Selasa, 21Nopember2017 
: Pukul 11.30 WIB sampai Pukul 12.00 WIB 
: SD.Sw. NO.I HKBP Balige 
: Guru kelas II (GR.2. D.S) 
: ( P) 

Hasil Wawancara : 

P : Bagaimana kabar ibu sekarang ibu, sudah pukul l \ .30 siang barangkali ibu sudah lapar kan 
selesai mengajar ? 

GK2 : Sehat bu, memang betul yang ibu bilang sudah lapar juga karena sudah dari tadi pagi mengajar 
di kelas maklumlah murid saya kan kclas dua ja<li bolak-balik bertanya pada gurunya ini. itu. 
melapor ribut dengan teman macamlah itu bu, tapi begitulah guru kelas rendah semua aduan 
siswa harus didengar kalau tidak disahuti terns dia mcngadu sampai di tanggapi he ... he ... he ... ! 

P : Su<lah berapa lama ibu mengajar di kelas I bu ? 
GK2 : Saya mengajar di kelas dua dari tahun ajaran 2015/2016 ja<li saya sudah 3 tahun ini say a 

ditempatkan di kelas rendah di kelas dua. 
P : Bagaimana ibu melakukan pembelajaran sehari-hari dikelas ibu ? 
GK2 : Saya melakuakan pembelajaran dimulai dari pembelajaran awal. atau pendahuluan kemudian 

kegiatan inti,dan kegiatan akhir. 
P : Bagaimana model pembelajaran yang ibu laksanakan di kclas dua selama ini " 
GK2 : selama ini saya lakukan berdasarkan tema, ada temanya. terns pembelajaran 1 tapi dikelas 2 

belum seperti itu masih terpisah-pisah, tapi dikelas dua kan belum K 13, kami dikelas 2 ada pakai 
roster mata pelajaran seperti di KTSP, masih permata pelajaran siswa itu kita ajarkan adalah 
karakter siswa kita, dan siswa diajak untuk mencari tau rasa keingintahuan yang tinggi. Tanpa 
pendidikan berkarakter siswa takut salah melangkah 

P : Menurut sepengetahuan ibu apakah di kurukulum KTSP bukan pembelajaran tematik yang 
diterapkan ? 

GK2 : Saya kan baru 4 tahun mengajar di sekolah ini, jadipada tahun pertama saya mengajar bahasa 
inggris dan bahasa daerah ( mulok). Jadi selama 3 tahun ini pembclajaran yang saya lakukan di 
kelas 2 sesuai roster bu ! agama 4 jam, PPKn 2 jam, matematika 6 jam, bahasa JndOnesia 8 jam, 
IP, dan !PS masing-masing 4 jam dalam seminggu, karena buku yang <lipakai juga pennata 
pelajaran kok bu.tapi pembelajarannya berkarakter dibuat seperti yang di KTSP 

P : Mengapa ibu tidak melaksanakan model pembelajaran tematik terpadu seperti yang diamanatkan 
KTSP sejak 2006 itu karena menurut kurikulum KTSP model pembelajaran yang harus 
diterapkan di kelas rendah harus model tematik ? 

GK2 : Memang pernah juga dibilang Kepala Sekolah kalau di kelas rcndah pembelajarannya harus 
tematik , tapi saya belum pernah pelatihan tentang pembelajaran tematik, barn setelah tahun 
ajaran 2017/2018 ada beberapa kali diundang ke sekolah tutor mengenai K13 karen tahun ini baru 
kelas I dan kelas 4 tapi tahun depan akan semua melaksanakan K 13 disitulah saya mengetahui 
sedikit tcntang tematik terpadu tapi karena tahun ini kclas 2 masih kurikulum KTSP jadi saya 
ajarkan seperti biasa aja masih permata pelajaran bu ! 

P : Apa kendala yang ibu alami dalam mengimplementasikan model pembelajaran tcmatik ? 
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GK2 : Setelah beberapa kali tutor datang ke sekolah di dalam KKG sekolah saya mcmpelajari ll:ntang 
tematik yaitu menjaring tema. memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu pembelajaran saya 
mersa perlu banyak dilakukan pertemuan-pertemuan, mcnyusun RPP. mcmbuat rubrik penilaian. 
menilai dan saya rasa masih sangat sulit apalagi karcna bclum ditcrapkan di kelas saya.Scpcrti 
teman saya di kclas I dan kelas 4 sckarang mereka masih bingung mcngcnai cara pcnilaian dan 
bcntuk-bentuk pcnilaian nanti. 

P : Apakah ibu sudah mcnguasai knnsep dasar model pembelajaran tcmatik 9 

GK2 : Saya tau scdikit ibu ada saya baca di internet misalnya pembelajarannya terkait satu sama lain 
dengan tema kemudian. siswa diajak lebih aktif siswa diajak dengan 5 M misalnya mcngamati. 
mcnanya mengkomunikasikan. apa lagi ya kira-kira itulah menurut saya jadi fondasi anak itu 
harus berkarakter dulu 

P : Jadi menurut ibu konsep dasar tematik siswa diajak untuk lebih aktif pembclajaran saintifik dan 
harus lebih berkaraktcr '1 

GK2 : Yang saya tau ia bu. karcna Kl SP bcrkaraktcr spcrti itu 
P : Menurut ibu apa yang harus dilakukan agar mcmahami konscp dasar pembclajaran tcmatik ·J 

GK2 : Setelah ibu menjelaskan tcntang konscp dasar pembclajaran tcmatik dan karcktcritiknya saya 
akan ban;.ak membaca bu"u panduan mcngcnai konse-konscp dasar pcmbcl;~jaran tcmatik. Kalau 
bisa dijelaskan dalam KKG 

I' : Mengapa tidak disusun dulu RPPnya sesuai dengan langkah-langkah pcmbclajaran yang telah 
ditentukan pada buku guru 'I 

GK2 : Rumit sekali membuat RPP. dibuku guru itu kan sudah dipadukan semuanya jadi mau mcnulis 
indikator-indikatomya saya merasa kcsulitan. saya ambil dari internet RPP yang sudah siap 
kurang cocok dengan buku yang kami pakai di sekolah ini. disitulah kesulitan yang paling saya 
rasakan, begitu juga dengan penilaian yang bermacam-macam tapi tidak paham membuatnya 

P :Apa yang menjadi kcinginan atau pennintaan ibu agar implementasi pembelajaran tematik ini 
dapat terlaksana dengan baik pada hari-hari mendatang? 

GK2 : yang saya inginkan adanya motivasi baik dan dukungan dari kepala sekolah maupun pengawas 
misalnya penyusunan RPP lalu RPP yang disusun itu di implementasikan yang langsung diamati 
oleh pengawas atau tutor. dan oleh teman yang sudah lebih paham, agar ada yang ditiru dan 
maunya kalau kita mengajarkanya kita diamati lalu diberikan masukan mana yang kurang lebih 
dan kalau bisa dibuat pelatihan secara berkesinambungan apalagi bagi kami guru-guru yang 
masih baru beberapa tahun mengajar. 

Hari/ tanggal 
Waktu 
Tern pat 
Respond en 
Peneliti 

: Rabu, 22 Nopember 2017 
: Pukul 12,00 WIB sampai Pukul 1230 WIB 
: SD.Sw. Sanfaransesco Balige 
: Guru kelas III (GK3) 
: ( P) 

Hasil Wawancara: 

P : Sudah berapa lama ibu mengajar di kelas rendah ? 
GK3 : Saya dulunya mengajarkan mata pelajaran IPS di kelas 4,5 dan 6 tetapi satu tahun saya mengajar 

di kelas 2 dan sudah dua tahun ini saya mengajar menjadi guru kelas 3 sampai sekarang 
P : Bagaimana model pembelajaran yang ibu terapkan dikelas 2 dan kelas 3 selama tiga tahun ini ? 
GK3 : Sesuai dengan KTSP model pembelajaran tematik, jadi kami dari kelas sampais 3 memang cara 

mengajamya lematik. 
P : Sebenamya sesuai dengan KTSP di kelas 3 kan sudah seharusnya diterapkan model 

pembelajaran tematik dan hal tersebut sudah ter!aksanan sejak tahun 2006 ? 
GK3 : Betul bu ! bahkan dulu seingat saya pemah juga dilatih guru-guru kelas l,2.3 untuk menyusun 

RPP dan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran tematik tersebut memang tidak ada 
tindak Janjutnya tapi yayasan mendatangkan fasilitator baik dari kabupaten maupun propinsi dan 
sekarang sudah KI3, dan kami mencoba untuk melaksanakannya dikelas 3 karena tahun ajaran 
2018/2019 katanya sudah diterapkan tematik terpadu untuk semua kelas atau K 13. 

P : Apa kendala yang ibu alami dalam mengimplementasikan model pembelajaran tematik saat ini ? 
GK3 : Masih banyak kesulitan-kesulitan yang kurasakan dalam penyusunan RPP, menggabung KD 

yang sama agar dapat dijaring pada tema, kemudian untuk melaksanakannya dalam kelas sulit 
untuk membagi waktu tiap-tiap mata pelajaran karena murid kami kan banyak bu!, jadi seperti 
kekurangan waktu untuk menyusun RPP. melaksanakannya masih kurang paham. belum ada 
contoh-contoh pelaksanaannya yang dapat dilihat sudah itu pelatihan selama ini mengenai tematik 
sangat kurang, dan penilaian yang dilakukan pun kan permata pelajarannya di raport, jadi kalau 
digabung mengajamya sulit untuk menilai masing-masing mata pelajarannya juga agak repot 
memang.dan pembelajaran tematik selama ini jarang disinggung terutama di sekolah kami karena 
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paling diutamakan adalah pcngctahuan siswa agar dapat bertanding misalnya menang dalam 
lomba-lomba mata pelajaran seperti OSN dan siswa berprestasi tingkat kecamatan. kabupaten dan 
propinsi. 

P : Apakah ibu sudah menguasai konscp dasar model pembclajaran tcmatik ') 
GKJ : Tidak saya kuasai scmua tapi pcmbclajaran tematik itu memadukan beberapa mata pelajaran dan 

di;~jarkan sekaligus. terns tcmatik itu cam mcngajarkannya benlasarkan tema.. dan selalu 
mengenalkan siswa dengan lingkungan. 

P : Apa usaha ibu scbagai guru kclas rcndah agar dapat mcmahami konsep dasar pcmbclajaran 
tematik? 

GK3 : Terimakasih tadi ibu jelaskan scdikit tentang konsep da>ar pembelajaran tematik, saya akan 
bcrusaha membuka-buka internet, membaca buku dan mcngulang kcmbali isi kurikulum KTSP 
dan pcnjelasannya dan juga K 13 karena pembel~jarannya tematik terpadu.Tapi kalau bisa 
permintaan kami guru-guru kclas rcndah sclalu dilakukanlah pelatihan dan KKG sebaiknya tctap 
dilaksanakan agar bisa bcrtukar pikiran dengan tcman-tcman. 

I' : Apakah menurut ibu perlu pemhelajaran tcmatik di kelas rendah maupun di kelas tinggi ·1 

GKJ : dari penjelasan ibu tadi mcnurut saya sangat cocok memang ma>alahnya saya bclum paham 
betul untuk melaksanakannya jadi saya pcrlu juga himbingan dari ibu jika datangkesekolah kami 
untuk melihat kami mengajar 

P : Apa scbcnamya yang paling penting yang harus dilakukan kepala sekolah. pengawas dan dinas 
terkait agar pembelajaran tematik ini dapat diimplementasikan dengan baik ? 

GKJ : Kalau bisa permintaan saya tolonglah dibuat seperti bertukar mengajar dari sekolah lain 
kesekolah kita terutama sekolah-sckolah yang sud 

P :Apa yang menjadi keinginan atau pennintaan ibu agar implementasi pembelajaran tematik ini 
dapat terlaksana dengan baik ? 

GK3 : Kalau bisa kami tetap dipantau dalam mengajar diberi pengarahan selalu diamati kami kalau 
mengajar, maunya boleh dibilangkan pada kami jika mengajarkannya kurang benar, kalau di 
sekolah kami ATK memang sudah dilengkapisemua hanya kami yang belum mengerti untuk 
menyusun RPP, dan membuat perangkat pembelajaran. Makanya tadi saya bilang maunya 
tetaplah kami ber KKG untuk bisa mendapat tambahan ilmu dari teman-teman dan dari tutor dan 
dibuatkan contoh yang bisa ditiru. 

P : Terimakasih atas waktu yang ibu luangkan untuk melakukan wawancara ini, dan saya mita maaf 
atas waktu yang tersita dalam melakukan wawancara uni ya bu. 

GK3 : Terimakasih juga bu ! karena ada penegetahuan yang saya dapat 

Hari/ tanggal 
Waktu 

: Kamis, 23 Nopember 2017 
: Pukul 15.00 WIB sampai Pukul 15.30 WIB 
: Di rumah fasda sendiri di hinalang balige Tern pat 

Respond en 
Peneliti 

: Fasilitator Daerah guru kelas rendah ( FDI. J.L) 
: ( p) 

Hasil Wawancara 
P : Bagaimana tentang tugas bapak sebagai Fasilitator daerah di toba Samosir khususnya fasda kelas 

awal atau kelas rendah ? 
FDI : Saya memang sudah dipercaya sebagai fasda guru kelas rendah di kecamatan balige tampahan 

khususnya.sedak bergabung dengan US AID tahun 2013 sampai sekarang 
P : Bagaimana implementasi tematik yang bapak lihat disekolah ? 
FS I : Mereka memang belum paham betul bu tentang pembelajaran tematik ini dan juga merencanakan 

dan melaksankannya 
p : Bagaimana model pelatihan guru khususnya guru-guru kelas rendah selama ini ? 
FOi : Sebenamya mereka sudah hampir semua dilatih melaksanakan pembelajaran tematik namun kepala 

sekolah kadang kurang mendukung dan memberi tekanan misalnya masalah guru yang sudah 
dilatih tematik tapi dipindah kekelas tinggi, dan guru enggan melakukan tematik karena lebih sulit 
dan sumber-sumber belajar disekolah misalnya buku-buku tidak mendukung pembelajaran 
tematik 

p : mengapa guru kelas rendah kurang mampu mengimplementasikana tematik walaupun sudah 
dilatih 

FD J : Sebenamya banyak faktor yang mcmpengaruhi bu! maunya dinas pendidikan juga harus lebih 
berperan aktifKepsek ini juga kurang perduli jadi guru enggaan melaksankannya karena tidak ada 
tagihan dari kepala sekolah dan juga pengawas demikian juga dinas pendidikan. 

p : Menurut bapak apa kendala guru dalam mengimplementasikan model tematik dikelas rendah ? 
FDl : sesuai dengan yang kita dampingi dilapangan setelah kita telusuri RPP nya dan medianya temyata 

tidak jelas sesuai denagan pembelajaran tematik. kita temukan pergantian kelas belum mantap 
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dikelas rcndah sudah diangkat kckelas tinggi demikian sebaliknya. Dan guru memang malas 
merancang RPP mereka lebih suka mencopy dari teman atau didowlod jadi asal adalah RPP 
demikian juga penilaian hanya penilaian tertulis yang dilakukan 

I' : Bagaimana penguasaan konsep dasar model pembclajaran tematik guru-guru kelas rendah menurut 
bapak sebagai fasda '? 

fD I sebenarnya mercka paham juga scbagian bahwa pembelajaran tcmatik itu berdasarkan tema tapi 
buku-buku pcnunjang dan sumber belajar masih pendekatan mata pelajaran jadi kurang singkron 

P Bagaimana model pelatihan yang harus dilakukan agar guru mampu 
merencanakan.mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran tematik dikelas rendah? 

FD I : Menurut saya sebenarnya cuma merobah mainsetnya guru-guru itu dari pendekatan mata pelajaran 
ke tematik susah karena menurut mereka pembelajaran tematik ini agak banyak yang harus 
dipersiapkan jadi betul-betulah guru yang sudah dilatih tematik ditempatkan pada kelas tematik 

P : Setelah pclatihan apakah perlu dilakukan pendampingan? 
FD I : Harus itu bu! paska pelatihan dcngan jcda yang tidak telalu lama harus ada pcndampingan dan 

obscrvasi dari pengawas dan pclatih (fasda) . scbaiknya bekerjasama dan ha! yang paling penting 
harus bckcrjasama kcpala sckolah. pclatih dan pcngawas agar tidak hilang ilmu yang didapat dan 
dapat terimplcmcnkasi dengan baik 

P : Terimakasih pak jawaban-jawaban dari pertanyaan saya serta waktu yang bapak berikan dan 
bersedia saya wawancarai, mudah-mudahan informasi ini dapat melengkapi hasil penelitian saya 
dan saya ucapkan banyak terimakasi 

FD l : Terimakasih juga 
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LAMP/RAN 5. PEDOMAN OBSERVASI 

Pcdoman Observasi Pcnyusunan RPP Pembelajaran Tematik 
J\spek Indikator Observasi 
I. Terna 
2. ldentitas mata pelajaran 

3. Standar Kompetensi. 

4. Kompctensi Dasar 

5. Indikator 

6. Tujuan Pemhcl<\jaran 

7. Materi Pembelajaran 

8. J\lat dan Media 

9. Stratcgi Pembelajaran 

I. Menggunakan tcma sebagai pemersatu 
2.Menggunakan identitas mata pelajaran 

a. Terdapat beberapa mata pclajaran 
b.Menuliskan semester dan kclas 
c. Menetapkan alokasi waktu 

3.Menuliskan standar kompetensi dari hcbcrapa mata 
pelajaran yang dintegasikan 

4.Menuliskan Kompetensi dasar dari heberapa rnata pclajaran 
yang diintcgrasikan 

5.Mcnuliskan Indikator dari bchcrapa rnata pch\iaran yang 
diintcgrasikan 

6. Mcrumuskan tujuan pcmbclajaran. scsuai indikator 
pcmbelajaran 

7 .Mencantumkan matcri pcrnbelajaran pada setiap mata 
pela·aran 

8.Memilih media/ala! pcmbelajaran dengan tujuan 
pembelajaran dan materi dalam mata pclajaran yang 
integrasikan dengan tepat 

9.Kcgiatan pembelajaran dengan melibatkan keaktifan siswa 
dalam pembelajaran. 

Pedoman Obscrvasi Implementasi Pembelajaran Tematik 
Aspek lndikator Observasi 

I. Berpusat pada siswa 

2. Memberikan 
langsung 

pen gal am an 

3. Pemisahan antar mata 
pelajaran iidak terlalu jelas. 

4. Bersifat fleksibel 

5. Hasil pembelajaran sesuai 
dengan minat dan kebutuhan 
SISWa 

6. Menyajikan konsep dari 
bcrbagai mata pelajaran 

7. Menggunakan prinsip 
bermain sambi! belajar 

I .Memberi kesempatan bertanya pada siswa 
2. Memberi kesempatan untuk mcnjawab pcrtanyaan. 
3. Memberi waktu berdiskusi pada siswa. 
4.Memberi kesempatan untuk menggali informasi. 
I. Marcri pembelajaran sesuai dengan kehidupan nyata 
2. Selalu melibatkan siswa untuk rnenggunakan alat/media 

em be la· aran 
I .Menghubungkan konsep dari beberapa mata pelajaran 
2. Pembelajaran berfokus pada tema 
I. Konscp-konsep mata pelajaran berhubungan dengan kchidupan 

schari-hari siswa. 
2. Kegiatan inti disesuaikan dengan keadaan kelas. 
I. Kegiatan pembelajaran sesuai dengan minat siswa 
2. Kegiatan belajar sesuai dengan tahap perkembangan dan 

kebutuhan siswa 
I. Penyampaian materi jelas dan sesuai langkah-langkah 

pembelajaran. 
I. melaksanakan prinsip PAKEM 
2. mcnggunakan multi metode 

Pedoman Observasi Tehnik Penilaian Pembelajaran Tematik 
Aspek Tehnik Penilaian Indikator Observasi 
I. Penilaian Sikap I. Sikap Spiritual . I. Menyusun Prosedur, Kriteria., instrumen, cara 
( Afektit) ( Pengamatan) hitung 

2. Penilaian 
Pengetahuan 
kognitit) 

2. Sikap Sosial . 2. Menyusun Prosedur, Kritcriainstrumen, cara 

- Penilaian diri 
- Penilaian antar siswa 
- Jumal 
3. Tes tertulis 
- Pilihan Ganda 

hitung Instrumen penilan diri 
- Menyusun Prosedur, Kriteria.,instrumen Cara 
hi tung 
- menyusun jumaL melakukan rekapitulasi 

Menyusun Prosedur, Kriteria., Dasar penilaian, 
instrumen, cara hitung 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3. Penilaian 
Ketrampilan 
(Psykomotorik) 

- Jawaban Singkat 

- Jawaban terbuka 

- Essy Tes 

- Laporan/Makalah 

4. Non Tes 
- Proyek 

- Kinerja 

- Wawancara 

- Fortofol io 

- Skala Sikap 
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Mcnyusun Prosedur. Kriteria Dasar pcnilaian. 
instrumen, cara hitung 
Menyusun Prosedur. Kritcria Dasar penilaian. 
instrumen, cara hitung 
Menyusun Prosedur. Krileria. Dasar penilaian. 
instrumen, cara hitung 
Menyusun Prosedur, Kriteria Dasar pcnilaian. 
instrumen, cara hitung 

- Menyusun Prosedur, Kriteria.. Da~ar penilaian, 
instrumen, cara hitung pcnilaian proyek 
- Menyusun Prosedur. Kriteria Dasar penilaian, 
instrumen. cara hitung 
- Mcnyusun Prosedur. Kriteri;L Dasar pcnilaian. 
inslrumen. earn hitung 
- Menyusun Prosedur. Kriteria. Dasar pcnilaian. 
instrumen. cara hilung 
- Menyusun Prosedur. Kriteria.. Dasar pcnilaian. 
instrumen, cara hitung 

Pedoman Observasi kendala implementasi Pcmbelajaran Tematik 
Aspek yang Jndikator Observasi 
Observasi 

I .Perencanaan 

2.Pelaksanaan 
/Implemen 
tasi 

1.Menetapkan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan/dikaitkan 
2. Menetapkan Standar kompctensi yang akan di integra..~ikan. 
3. Menetapkan Kompetensi dasardari beberapa mata pelajaran yang akan di 

padukan. 
4. Menyususn indikator-indikator pembelajaran dari beberapa mata pelajaran yang 

akan dipadukan. 
5. Memilih Terna pcmersatu beberapa mata pelajaran 
6. Menjaring keterhubungan KD dengan tema pemersatu 
7. Penyusunan silabus yang mengaitkan beberapa KO dan topik dari beberapa mata 

pelajaran 
8. Menyususn RPP tematik. 
I. Kegiatan Persiapan/Pra Pembelajaran 

• Mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung implementasi alat/media 
pembelajaran tcmatik. di 

2. Kegiatan Pembukaan 
• Mengkondisikan kelas yang kondusif 
• Menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran tematik 
• Melaksanakan appersepsi pada pembelajaran tematik 

3. Kegiatan Inti 
• Menyusun daftar instruksi untuk melakukan pengamatan/ penggalian 

informasi 
• Menyusun Iernbar kerja siswa 
• Menyusun rubrik. prosedur, dan alat penilaian 

4. Kegiatan penutup 
• Membuat kesimpulan dari proses pembelajaran 
• Melakukan rdleksi dan tindak lanjut 
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Lampiran 6. Lembar Observasi 

Penyusunan RPPTematik 
Nama : GRI. N.S 
Tcmpat mcngajar : SDN. 173520 Balige 
Kelas : I ( Satu ) 
Waktu Observasi : Kamis, 23 Nopember 20 J 7 

NO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Aspek yang 
di observasi 
Terna 

ldcntitas 
Pcmhclajara 
n 

Standar 
kompetensi 

Kompetensi 
Dasar 

lndikator 

Tujuan 
Pembelajara 
n 

Materi 
Pembelajara 
n 

Alat/Media 
Pembelajara 
n 

Strategi 
Pembelajara 
n 

lndikator 

Memgunakan Terna 

Tertulis Mata 
Pclajaran 

Tertulis 
semester/kelas 

Tertulis Alokasi 
waktu 
Tertulis Standar 
Kompctensi dari 
beberapa mata 
ela"aran 

Tertulis kompetensi 
dasar dari bebcrapa 
mata pelajaran 
Tertulis Indikator dari 
beberapa mata 
pelajaran yang 
diintegrasikan 
Dirumuskan tu juan 
pembelajaran, sesuai 
indikator 
pembelajaran 
Dicantumkan matcri 
pembelajaran pada 
setiap mata pelajaran 

Ada media/alat 
pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran 
dan materi dalam 
mata pelajaran yang 
integrasikan dengan 
tepat 
Adanya Kegiatan 
pembelajaran dengan 
melibatkan keaktifan 
siswadalam 
pembelajaran. 

lmplementasi Pembelajaran Tematik 
NO Aspek yang di lndikator 

observasi 
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Pcmyataan Deskripsi 
Ya Tidak 

./ Tidak ada penulisan tema dalam 
perencanaan pembeajaran karena 
RPP yang disusun bcrdasarkan 
pcndekatan mata pelajaran 
Ada ditulis mata pelajaran dalam 
RPP tapi hanya satu mata 
pclajaran dan tidak tcrintcgrasi 
dengan beberapa mata pe!ajaran 
Ada penulisan semester dan kelas 
dalarn RPP yaitu semester I I I 
(satu) 
Ada penulisan alokasi waktu 
dalam RPP yaitu 2 X 35 Menit 
Dalam RPP Hanya tertulis standar 
kompetensi dari satu mata 
pelajaran saja 

Dal am perencanaan Han ya 
tertulis kompetensi dasar dari satu 
mata pelajaran saja 

./ Tertulis indikator dari satu mata 

Pemyataan 

pelajaran saja tanpa ada 
pengintegrasian dengan mata 
pelajaran lain 
Pcnulisan tujuan pembelajaran 
pada perencanaan sudah sesuai 
dengan indikator 

Materi pelajaran yang 
perencanaan hanya pada 
mata pelajaran yang 
dituliskan 

dalam 
satu 

telah 

Ada media /alat pembelajaran 
namun hanya sekedar saja dan 
kurang menunjang untuk materi 
pemhelajaran 

Ada dituliskan dalarn 
perencanaan Keterlibatan siswa 

Deskripsi 
Ya Tidak 

Berpusat pada 
siswa 

- Memberi kesempatan 
bertanya pada siswa 

Guru memberi kesempatan 
pada siswa namun hanya 
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sekedamya saja 
Memberi kesempatan ./ Demikian juga dengan 
untuk menjawab menjawab pertanyaan gurn 
pcrtanyaan. kurang antusias 

- Memberi \\aktu ./ Se lama pcmbeajaran 
bcrdiskusi pada siswa bcrlangsung s1swa tidak 

melakukan diskusi 
- Memberi kescmpatan ./ Guru kurang melibatkan 

untuk menggali siswa dalam menggali 
informasi informasi 

2 Memberikan - Mareri pembelajaran Materi pembelajaran sudah 
pengalaman sesuai dengan sesuai dengan kehidupan 
langsung kchidupan nyata sehari-hari yaitu ten tang 

silsilah keluarga 
- Sclalu mclibatlrnn ,/ Pcnggunaan a lat pc raga 

siswa untuk tidak terlihat sclama proses 
menggunakan pcmbelajaran 
a lat/media 
pcmbelajaran 

3 Pcmisahan - Menghubungkan ./ Dalam proses pembelajaran 
an tar mata konsep dari beberapa yang dilakukan tidak 
pelajaran mata pelajaran ditemukan peraduan dari 
tidak tcrlalu beberapa mata pelajaran 
jelas - Pembelajaran berfokus ./ Pembelajaran yang 

pada tema dilakukan tan pa 
menggunakan tema 

4 Bersifat - Konsep-konsep mata Dal am pelaksanaan proses 
fleksibcl pelajaran berhubungan pembelajaran sudah ada 

dengan kehidupan hubungannya dengan 
sehari-hari siswa. kehiduQan sehari-hari 
Kegiatan inti ./ Kegiatan mt1 kurang 
disesuaikan dengan disesuaikan dengan keadaan 
keadaan kelas. kelas jumlah s1swa hanya 

16 orang model 
pembelajaran 5 M, 
seharusn}'.a dilakukan 

5 Has ii Kegiatan pembelajaran Pembelajaran yang 
pembelajaran sesuai dengan minat dilakukan sebenamya sesuai 
sesuai dngan siswa dengan minat siswa yaitu 
minat dan menggambar silsilah 
kebutuhan keluarga namun instrnksi 
siswa dan ha! yang akan 

dikerjakan siswa kurang 
jelas 

- Kegiatan belajar sesuai ./ Sudah sesuai dcngan tahap 
dengan tahap perkembangan dan 
perkembangan dan kebutuhan siswa 
kebutuhan siswa 

6 Menyajikan - Penyampaian materi ./ Langkah-langkah 
konseo jelas dan sesuai pembelajaran dan 
berbagai mata langkah-langkah tpenyampaian materi 
pelajaran pembelajaran kurang jelas terkesan 

kurang QersiaQan 
7 Menggunakan - melaksanakan prinsip ./ Tidak terlihat penggunaan 

prinsip PAKEM prinsip pakem dalam 
berrnain implementasi pembelajaran 
sambil belajar - menggunakan multi ./ Metode yang digunakan 

metode didominasi ceramah 

Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Tematik 
NO AsQekyang lndikator Pemyataan Deskripsi 
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di observasi Ya Tidak 
Penilaian - Menyusun Prosedur, ,/ Tidak tersusun prosedur. Sikap Kriteria, instrumen. kriteria. instrumen. dan cara (afektif) cara hitung penilaian hitung peni\aian sikap spritua\ 

Sikap Spritual 
- Menyusun Prosedur, ada tcrsusun prosedur. kriteria. 

Kritcria, instrumen, instrumen, dan cara hi tung 
cara hitung Sikap penilaian sikap sosial namun 
Sosial. tidak tcrlaksana dalam proses 

2embelajaran. 
- Menyusun Prosedur, ,/ Tidak tcrsusun prosedur. 

Kriteria, instrumcn, kriteria, instrumen. dan cara 
cara hitung Pcnilaian hitung pcnilaian diri 
Diri 

- Menyusun Prosedur. ,/ Iidak tcrsusun proscdur. 
Kriteria, instrumen, kriteria. instrumcn. dan cant 
cara hitung Penilaian hitung penilaian antar sis1va 
Antar Siswa 

- Menyusun Prosedur, ,/ Tidak tersusun prosedur. 
Kriteria. instrumen, kriteria, instrumen. dan cara 
cara hitung jumal hitung pcnilaian Jumal 

2 Pcnilaian - Menyusun Prosedur, ,/ Tidak tersusun prosedur. Pengetahua Kriteria, instrumen, kriteria. instrumen, dan cara n ( Kognitif) cara hitung soal hi tung penilaian Tes pilihan 
Pilihan Ganda ganda 

- Menyusun Prosedur, Tersusun proscdur. kriteria, 
Kriteria, instrumen, instrumen, dan cara hi tung 
cara hitung soal penilaian Tes jawaban singkat 
Jawaban Singkat dcngan meng1s1 anggota 

keluarga inti 
- Menyusun Prosedur, Tersusun prosedur, kriteria. 

Kriteria, instrumen, instrumcn, dan cara hi tung 
cara hitung Soal penilaian Tes essey 
Essey 

- Menyusun Prosedur, Tidak Tersusun prosedur, 
Kriteria, instrumen, kriteria, instrumen. dan cara 
cara hitung Tuga.~ hitung penilaian tugas laporan 
La oran 

3 Penilaian - Menyusun Prosedur, ,/ Ada tersusun prosedur, kriteria 
Pengetahua Kriteria, instrumen, instrumen, dan cara hi tung 
n ( Kognitif) cara hitung Tugas penilaian tu gas proyek namun 

Proyek tidak terlaksana dalam 
pembelajaran 

- Menyusun Proscdur, ,/ Tidak tersusun prosedur, 
Kriteria, instrumen, kriteria, in strum en. dan cara 
cara hitung Tugas hitung pcnilaian tugas produk 
Produk 

- Mcnyusun Proscdur, ,/ Tidak tcrsusun proscdur, 
Kriteria, instrumen, kriteria, instrumen. dan cara 
cara hitung Tugas hi tung penilaian Tugas 
Fortofolio Fortofolio 

- Menyusun Prosedur, ada tersusun prosedur, kriteria, 
Kriteria, instrumcn, instrumen, dan cara hi tung 
cara hitung penilaian penilaian penilaian skala sikap, 
Skala Sikap namun tidak terlaksana dalam 

proses pembelajaran. 
- melaksanakan prinsip ,/ Tdak terlihat dalam proses 

PAKEM pembelajaran 
pengimplementasian prinsip 
pakem 

- menggunakan multi ,/ Dominan menggunakan metode 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



metode 
Lembar Observasi Kendala lmplementasi Pembelajaran Tematik 

NO 

2 

Aspck yang 
di observasi 
Perencanaan 
RPP 
Tematik 

Pelaksanaan 
I 
Implementa 
SI 

lndikator 

- Menetapkan 
beberapa mata 
pelajaran yang 
akan 
dipadukan/dikaitk 
an 

- Menetapkan 
Standar 
kompetensi ) ang 
akan di 
integrasikan. 

- Menetapkan 
Kompetensi dasar 
dari beberapa 
mata pelajaran 
yang akan di 
padukan. 

- Menyusun 
indikator
indikator 
pembelajaran dari 
beberapa mata 
pelajaran yang 
akan dipadukan 

- Memilih Terna 
pemersatu 
beberapa mata 
pelajaran 

- Mcnjaring 
keterhubungan 
KD dengan tema 
pemersatu 

- Penyusunan 
silabus yang 
mengaitkan 
beberapa KO dan 
topik dari 
beberapa mata 
pelajaran 

- Menyususn RPP 
tematik. 

a. Kegiatan 
Persiapan/Pra 
Pembelajaran 
- scgala scsuatu 

yang mendukung 
implementasi 
alat/media 

Pcmya\aan 
Ya Tidak 
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ceramah. 

Deskripsi 

sudah menggunakan heberapa 
mata pelajaran yang dikaitkan 
dalam pembelajaran mclainkan 
hanya menetapkan satu mata 
pelajaran karena belum mampu 
merancang kcterkaitan beberapa 
mata pelajaran 
Tidak menctapkan SK yang 
tcrintcgrasi dalam pembelajaran 
melainkan hanya menetapkan SK 
pcrmata pelajaran karena belum 
mampu menetapkan dan 
mengintegrasikan standar 
kompetcnsi dari bebcrapa mata 
pelajaran 
Tidak menetapkan KD yang 
terintegrasi dalam pembclajaran 
melainkan permata pelajaran 
karena Penyusunan perencanaan 
masih pendekatan matapelajaran 

Tidak mcnyusun dan mcmadukan 
beberapa indikator mata 
pclajaran, hanya satu mata 
pelajaran saja., karena 
pelaksanaan pembelajaran masih 
permata pelajaran 

Tidak menggunakan tema 
pemcrsatu dalam pembclajaran 
melainkan permata pelajaran 
karena be I um be I um 
mengimplementasikanpembelajar 
an tematik di kelas satu 
Tidak ada penjaringan tema 
dalam perencanaan pembelajaran 
melainkan permata pclajaran 
karena be I um 
mengimplementasikan 
pembelajaran tematik 
Penysunan silabus tidak 
berdasarkan model pembelajaran 
tematik melainkan mode! 
pendekatan mata pelajaran 

RPP yang tersusun adah RPP 
permata pelajaran 
Ada pelaksanaan kegitan 
persiapan pembelajarn namun 
bukan untuk menunjang 
pembelajaran tematik dan alat 
peraga yang digunakan sangat 
mm1m untuk mendukung 
keberlangsungan pembelajaran 
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pcmbclajaran 
tcmatik, dll 

b.Kegiatan 
Pcmbukaan 
- Mengkondisikan 

kclas yang 
kondusif 
Melaksanakan 
appersepsi pada 
pcmbclajaran 
tematik 

- Menjelaskan 
langkah-langkah 
kegiatan 
pembclajaran 
tcmatik 
Melaksanakan 
appcrscpsi pada 
pcmbelajaran 
tematik 

c. Kegiatan Inti 
- Menyusun daftar 

instruksi untuk 
melakukan 
pengamatan/ 
penggalian 
informasi 

- Menyusun lembar 
kerja siswa 

- Menyusun rubrik, 
prosedur, dan alat 
penilaian 

- Kcgiatan belajar 
sesuai dengan 
tahap 
perkembangan 
dan kcbutuhan 
siswa 

- Penyampaian 
materi jelas dan 
sesuai langkah
langkah 
pembelajaran 

4. Kegiatan pcnutup 
- Membuat 

kesimpulan dari 
proses 
pembelajaran 

- Melakukan 
refleksi dan 
tindak lanjut 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 
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yang bermakna 

Ada tertulis dalam perencanaan, 
serta ada usaha untuk 
mengkondisikan kclas agar lebih 
kondusip namun siswa lehih asik 
bermain karena pembelajaran 
kurang mcnarik minat siswa 

Pcnjclasan langkah ~langkah 

pembelajaran tcmatik tidak 
tcrlihat karena tidak 
melaksanakan pemhclajaran 
tematik 
Ada pclaksanaan appcrscpsi 
namun bukan appcrscpsi 
pcmbelajaan tematik karena 
be I um diimplcmcntasikan 
pembelajaran tcmatik dikelas 
rendah khususnya kelas satu 

Ada tersusun daftar instruksi 
untuk s1swa misalnya bertanya 
jawab, melakukan diskusi dsb 
namun hanya untuk satu mata 
pelajaran 

Tidak ada tersusun lembar kerja 
siswa karcna kekurang mampuan 
guru dalam menysun lembar kerja 
SISWa 

Belum ada penyusunan rubrik 
penilaian karena bcntuk penilaian 
didominasi penilaian tes tertulis 
Kegiatan belajar dapatdikatakan 
masih scsuai dengan tahap 
perkembangan dan kebutuhan 
siswa 

Penyampaian materi kurang jelas 
sehingga s1swa sering bertanya 
apa yang mau dikerjakan mereka 

Dari basil pengamatan peneliti 
guru membuat kesimpulam dan 
tindak lanjut 

Dari hasil pengamatan peneliti 
melakukan refleksi dan tindak 
lanjut 
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Penyusunan RPP Implementasi Pembelajaran Tematik 
Nama : GR2. D.S 
Tempat mengajar: SD.Sw. NO.I HKBP Balige 
Kelas : II ( Dua) 
Waktu Observasi : Kamis, 23 Nopember 2017 

NO 

2 

3 

4 

5 

Aspek yang di lndikator 
obscrvasi 

Berpusat pada - Memberi kesempatan 
siswa berta11ya pada siswa 

Memberikan 
pen gal am an 
langsung 

Pemisahan 
an tar mata 
pelajaran 
tidak terlalu 
jelas 

Bersifat 
fleksibe\ 

Has ii 
pembelajaran 
sesuai dngan 
minat dan 

- Mcmhcri kcsempatan 
untuk mcnjawah 
pertanyaan. 

- Mcmbcri waktu 
herdiskusi pada siswa 

- Mcmbcri kesempatan 
untuk menggali 
informasi 

- Mareri pembelajaran 
sesuai dengan 
kehidupan nyata 

Selalu melibatkan 
siswa untuk 
menggunakan 
al at/media 
pembelajaran 

- Menghubungkan 
konsep dari bebcrapa 
mata pelajaran 

- Pembelajaran 
bcrfokus pada tema 

- Konsep-konscp mata 
pelajaran 
berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari 
siswa. 
Kegiatan inti 
disesuaikan dengan 
keadaan kelas. 

- Kegiatan 
pembelajaran sesuai 
dengan minat siswa 

Pemyataan 
Ya Tidak 

./ 

Deskripsi 

Telah memberikan 
kesempatan pada siswa 
bcrtanya jawab mcngcnai 
waktu 

Guru tclah mcmhcrikan 
kcsempatan pad a SIS\\ a 
untuk menjawab setiap 
pertanyaan yang diajukan 
Tidak terlihat kcgiatan 
diskusi walaupun tcrtulis 
dalam rencana 
pcmbelajaran 
Ada mcmberikan 
kesempatan untuk menggali 
informasi dengan 
melakukan tanya jawab 
pada siswa mengenai 
penggunaan waktu 

Pembelajaran tel ah 
disesuaikan dengan 
kehidupan nyata dengan 
bertanya jawab mengenai 
penggunaan waktu tidur, 
mandi, serapan dan pergi 
sekolah 
Kurang melibatkan siswa 
untuk menemukan waktu 
yang digunakan dengan 
menggunakan media 
gambar jam 
Konsep yang dibelajarkan 
hanya konsep penggunaan 
waktu dalam mata 
pelajarana matematika 
Pembelajaran yang 
dilakukan tan pa 
menggunakan tema 
Konsep mata pelajaran 
matematika sudah 
penggunaan waktu dalam 
kegiatan siswa schari-hari 

Kegiatan siswa kurang 
scsuai dengan keadaan 
kelas yang segarusnya bisa 
berdiskusi dan persentasi 
namun tidak digunakan 
Kegiatan pembelajaran 
sudah sesuai dengan minat 
s1swa dalam penggunaan 
media gambar jam dalam 
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6 

7 

kebutuhan 
siswa 

Mcnyajikan 
konseo 
bcrbagai mata 
pclajaran 

Mcnggunakan 
prinsip 
hcrmain 
sambil beh~jar 

- Kegiatan belajar 
sesuai dengan tahap 
perkernbangan dan 
kebutuhan siswa 

- Penyampaian matcri 
jelas dan sesuai 
langkah-langkah 
pernbelajaran 

melaksanakan prinsip 
PAKEM 

- menggunakan multi 
metode 

Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Tematik 

NO Aspek yang lndikator 
di observasi 

2 

Penilaian 
Sikap 
(afektif) 

Penilaian 
Pengetahua 
n ( Kognitit) 

- Mcnyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung Sikap Spritual 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung Sikap Sosial. 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung Penilaian Diri 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung Penilaian Antar 
Siswa 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung jumal 

- Men)usun Prosedur. 
Kriteria instrumen, cara 
hi tung so al Pilihan 
Panda 

- Men)usun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung soal Jawaban 
Singkat 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrurnen, cara 
hitung Soal Essey 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, cara 
hitung Tugas Laporan 
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./ 

./ 

./ 

Pemyataan 
Ya Tidak 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

kegiatan sehari-hari 
Kegiatan pcmbclajaran 
sudah sesuai dengan lahap 
perkembangan siswa kc\as 
2 dalam penggunaan media 
gambar jam dalam kegiatan 
sehari-hari 

Penyampaian langkah-
langkah pcmbclajaran 
kurang jelas dan kurang 
scsuai dcngan percncanaan 
pembclajaran yang klah 
disususn 
Kurang memenuhi prinsip 
pakem karcna siswa kurang 
tcrlihat secara akti f terlalu 
didominasi sguru 
Masih dominan 
menggunakan ceramah 

Dcskripsi 

Tidak ada penyusun 
Prosedur, Kriteria, 
instrumen, cara hi tung 
sikap spritual 
Tidak ada penyusun 
prosedur, kriteria 
instrumen, cara hi tung 
sikap sosial 
Tidak ada penyusun 
prosedur, kriteria, 
instrumen. cara hi tung 
pcnilaian diri 
Tidak ada penyusun 
prosedur, kritcria 
instrumen, cara hitung 
penilaian antar siswa 
Tidak ada penyusun 
prosedur, kriteria, 
instrumen, cara hitung 
jurnal 
ada penyusun prosedur. 
kriteria instrumen. cara 
hitung soal pilihan ganda 

ada penyusun prosedur, 
kriteria, instrumen, cara 
hi tung so al jawaban 
singkat 
Tidak ada penyusun 
prosedur, kriteria 
instrumen, car a hitung 
soal esscy 
Tidak ada penyusun 
prosedur, kriteria, 
instrurnen, cara hi tung 
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3 Penilaian - Menyusun Prosedur. 
Pengetahua Kriteria instrumen, cara 
n ( Kognitit) hi tung Tugas Proyek 

- Menyusun l'rosedur. 
Kriteria. instrumen. cara 
hi tung Tugas Produk 

- Menyusun Prosedur. 
Kritcria instrumcn. cara 
hitung Kinerja 

- Menyusun Proscdur. 
Kritcria. instrumcn. cara 
hitung Tugas Fortofolio 

- Mcnyusun Proscdur. 
Kriteria instrumen, cara 
hi tung penilaian Skala 
Sikap 
melaksanakan prinsip 
PAKEM 

- menggunakan multi 
metode 

Kendala lmplementasi Pembelajaran Tematik 
NO Aspek yang lndikator 

di observasi 
Perencanaan 
RPP 
Tematik 

- Menetapkan bcberapa 
mata pelajaran yang 
akan 
dipadukan/ dikai tkan 

- Menetapkan Standar 
kompetensi yang akan 
di integrasikan. 

- Menetapkan 
Kompetensi dasardari 
beberapa mata 
pelajaran yang akan di 
padukan. 

- Menyususn indikator-
indikator pembclajaran 
dari beberapa mata 
pelajaran yang akan 
dipadukan 

- Memilih Terna 
pemersatu beberapa 
mata pelajaran 

- Menjaring 
keterhubungan KD 
dengan tcma pcmcrsatu 
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,/ 

.,/ 

.,/ 

.,/ 

.,/ 

,/ 

,/ 

Pcmyataan 
Ya Tidak 

,/ 

,/ 

.,/ 

,/ 

.,/ 

hasil laporan 
Tidak ada pcnyusun 
proscdur. kritcria_ 
instrnrnen_ cara hi tung 
pcnugasan praktck 
Tidak ada pcnyusun 
prosedur. kriteria. 
instrnmen. cara hi tung 
hasil produk 
Tidak ada pcnyusun 
prosedur. kritcria 
instrumcn. cara hi tung 
kinerja 
Tidak ada prnyusun 
prosedur. kritcria. 
instrumen. cara hi tung 
fortofolio 
Tidak ada pcnyusun 
prosedur. kriteria, 
instrumen. cara hi tung 
skala sikap 
Kurang terlihat 
pelaksanaan proscdur 
PAKEM 
Dominan dengan metode 
cerarnah 

Deskripsi 

Belum mampu mengaitkan 
bebcrapa mata pelajaran 
dalam pembelajaran, dan 
belum terlaksana model 
tematik 
Bel um mampu 
mcngintegrasikan beberapa 
SK dari beberapa mapel 
karena be I urn pemah 
pelatihan 
Belum mampu memadukan 
beberapa KD dari beberapa 
mata pelajaran dalam 
pembelajaran 

Bel um mampu menyusun 
indikator beberapa mata 
pelajaran dalam 
pembelajaran 

Bel um mampu 
menggunakan tern a 
pcmersatu dari beberapa 
mata pelajaran 
Belum mampu menJarmg 
KO bcberapa mata 
pelajaran dcngan tema 
emersatu 
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2 

- Penyusunan silabus 
yang mcngaitkan 
beberapa KO dan topik 
dari beberapa mata 

- pelajaran 

- Menyususn 
tematik. 

Rl'P 

Pelaksanaan a. Kegiatan Persiapan/Pra 
ilmplcmenta Pcmbelajaran 
si - segala scsuatu yang 

mendukung 
implementasi 
alat/media 
pcmbclajaran temat i k. 
dll 

b.Kegiatan Pembukaan 
- Mengkondisikan kelas 

yang kondusif 
Melaksanakan 
appersepsi pad a 
pembelajaran tematik 

- Menjelaskan langkah-
langkah kegiatan 
pembelajaran tematik 

- Melaksanakan 
appcrsepsi pad a 
pembelajaran tematik 

c. Kegiatan Inti 
- Menyusun 

instruksi 
melakukan 
pengamatan/ 

daftar 
untuk 

penggalian infonnasi 
- Menyusun lembar kerja 

siswa 
- Menyusun 

prosedur, 
penilaian 

rubrik, 
dan alat 

- Kegiatan belajar sesuai 
dengan tahap 
perkembangan dan 
kebutuhan siswa 

- Penyampaian matcri 
jelas dan sesuai 
langkah-langkah 
pembelajaran 

4. Kegiatan penutup 
- Membuat kesimpulan 

dari proses 
- pembelajaran 
- Melakukan refleksi dan 

tindak lanjut 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 
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Silabus sudah tcrsusun 
namun belum mampu 
meng_aitkan beberapa KO 
dengan topik mata pclajaran 

Belum mampu menyususn 
RPP tematik dalam 
pembelajaran 
Belum mampu mcnyajikan 
kcgiatan persiapan sesuai 
dcngan pembelajaran 
tcmatik 

Belum mampu menyajikan 
kegiatan pembukaan sesuai 
dengan pembelajaran 
tematik 

Belum mampu menjelaskan 
langkah-langkah 
pembelajaran scsuai dengan 
pembelajaran tematik 
Bel um mampu 
melaksanakan appersepsi 
sesuai dengan pembelajaran 
tematik 
Sud ah 
daftar 

ada penyususnan 
instruksi, dan 

pcnggalian 
pembelajaran 

infonnasi 

Belum ada penyususnan 
lcmbar kerja siswa 
Sudah ada penyususnan 
rubrik dan alat penilaian 

Kegiatan pembelajaran 
sudah sesuai dengan tahap 
perkcmbanagan dan 
kebutuhan siswa 
Penyampaian materi kurang 
sistimatis dengan langkah
langkah yang telah disusus 

Dalam kegiatan 
tidak ditemukan 
yang berarti 

penutup 
kendala 

Dalam melakukan refleksi 
tidak ditemukan kendala 
yang berarti 
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Pen)'Usunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
Nama : GR3. AS.G 
Tempat mengajar : SD.Sanfransesco Balige 
Kelas : III ( Tiga) 
Waktu Observasi : Selasa, 28 Nopember 2017 

NO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Aspek yang di 
obscrvasi 
Terna 

ldentitas 
l'embelajaran 

Standar 
kompetensi 

Kompetensi 
Da~ar 

Indikator 

Tujuan 
Pembelajaran 

Matcri 
Pembelajaran 

Alat!Media 
Pembelajaran 

Strategi 
Pembelajaran 

Indikator 

Memgunakan Terna 

lertulis Mata 
Pelajaran 

Tertulis 
semester/kelas 

Tertulis 
waktu 

Tertulis 

Alokasi 

Standar 
Kompetensi dari 
bebcrapa mata 
pelajaran 
Tertulis kompetensi 
dasar dari beberapa 
mata pelajaran 
Tertulis Indikator dari 
beberapa mata 
pelajaran yang 
diintegrasikan 
Dirumuskan tujuan 
pembelajaran, sesuai 
indikator 
pembelajaran 
Dicantumkan materi 
pembelajaran pada 
setiap mata pelajaran 
Ada media/al at 
pembelajaran dengan 
tujuan pembclajaran 
dan materi dalam 
mata pelajaran yang 
integrasikan dengan 
tepat 
Adan ya Kegiatan 
pembelajaran dengan 
melibatkan keaktifan 
siswa dalam 
pembelajaran. 

Pemyataan 
Ya Tidak 

~ 

~ 

~ 

Deskripsi 

sudah ada penulisan tcma 
dalam perencanaan 
pembelajaran karcna RPP yang 
disusun sudah berdasarkan 
model pembelajaran tcmatik 
Ada ditulis hberapa mata 
pelajaran dalam model 
pembelajaran tematik 
Ada penulisan semester dan 
kelas dalam RPP yaitu semester 
Ill I I 
Ada penulisan alokasi waktu 
dalam RPP yaitu 6 X 35 Menit 
satu kali pertemuan 
Dalam RPP sudah tertulis 
standar kompetensi dari 
bebcrapa mata pelajaran 

Dalam perencanaan sudah 
tertulis kompetensi dasar dari 
beberapa mata pelajaran 
Sudah tertu!is indikator dari 
beberapa mata pelajaran dan 
sudah diintegrasikan dcngan 
mata pelajaran lain 
Penulisan tujuan pembelajaran 
pada perencanaan sudah sesuai 
dengan indicator pembelajaran 
tematik 
Sudh dicntumkan materi-materi 
dari beberapa mata pelajaran 

penydiaan media /al at 
pembelajaran sudah relevan dan 
dapat digunakan untuk beberapa 
mata pelajaran sesuai materi 
pclajaran 

Sudah disusun dan dituliskan 
dalam perencanaan 
pembelajaran keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran seperti 
tanya jawab, diskusi, dan 

ersentasi 
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lmplementasi Pembelajaran Tematik 
NO Aspek yang di Indikator 

observasi 

2 

3 

4 

5 

Berpusat pada 
siswa 

Memberikan 
pengalaman 
langsung 

Pemisahan 
an tar mata 
pclajaran 
tidak terlalu 
jelas 

Bersifat 
fleksibel 

Has ii 
pembelajaran 

- Mcmberi kcscmpatan 
bertanya pada siswa 

- Memberi 
untuk 

kesempatan 
mcnjawab 

pertanyaan. 

- Mcmbcri \\aktu 
bcrdiskusi pada siswa 

- Memberi kesempatan 
untuk menggali 
informasi 

- Materi pembelajaran 
sesuai dengan 
kehidupan nyata 

- Selalu melibatkan 
siswa 
menggunakan 
alat/media 
pembelajaran 

untuk 

- Menghubungkan 
konsep dari beberapa 
mata pelajaran 

- Pembelajaran berfokus 
pada tema 

- Konsep-konscp mata 
pelajaran berhubungan 
dengan kehidupan 
schari-hari siswa. 
Kegiatan 
discsuaikan 
keadaan kclas. 

inti 
dengan 

- Kegiatan pembelajaran 
sesuai dengan minat 
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Pcrnyataan Deskripsi 
Ya Tidak 

./ 

./ 

./ 

./ 

Guru membcri kescmpatan 
bcrtanya mengenai satuan 
ukuran panjang pad a 
pelajaran matematika, dan 
serta pemberian tannggapan 
dan saran pada bahasa 
indonesia 
Guru memberi kcscmpatan 
menjawab mcngenai 
pcmbcljaran : ang scdang 
bcrlangsung 
Sci am a 
bcrlangsung 
melakukan 

pcmbclaiaran 
SiS\\ll 

diskusi 
kelompok dam persentasi 
kedepan kelas 
Guru sudah memberi 
kcscmpatan kepada siswa 
untuk mcnggali informasi 
mengenai satuan ukuran 
panjang dn membcri 
tanggapan dan saran tentang 
beberapa pemyataan pada 
pembelajaran tematik 
Materi pembelajaran sudah 
sesuai dengan kchidupan 
sehari-hari yaitu tentang 
satuan ukuran panjang serta 
memberikan tanggapan dan 
mengungkapkan saran dn 
tanggapan atatas beberapa 
pemyatan 

./ alat peraga sudah 

./ 

./ 

dipersiapkan untuk masing
masing kelompok d 

telah melakukan 5 M dalam 
proses proses pembelajaran 
tematik 
Pembelajaran 
dilaksanakan 
berfokus pada tcma 

yang 
sudah 

Dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran sudah ada 
hubungannya dcngan 
kehidupan sehari-hari 
Pembclajaran sudah scsuai 
sesuai dengan kcadaan 
kelas, yang walaupun siswa 
sckitar 45 orang namun 
proses pembelajaran 
tcmatik berlangsung dcngan 
baik 
Pembelajaran yang 
dilakukan sebenamya sesuai 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



sesuai dngan siswa 
minat dan 
kebutuhan 
s1swa 

- Kegiatan bclajar scsuai ./ 
dengan tahap 
perkcmbangan dan 
kcbutuhan siswa 

6 Mcnyajikan - Penyampaian matcri 
konsco jelas dan sesuai 
berbagai ma ta langkah-langkah 
pclajaran pembelajaran 

7 Menggunakan melaksanakan prinsip 
prinsip PAKEM 
bermain 
sambil belajar 

- menggunakan multi 
metode 

Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Tematik 
NO Aspek yang Indikator 

di observasi 
Penilaian 
Sikap 
(afektit) 

- Mcnyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung pcnilaian 
Sikap Spritual 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung Sikap 
SosiaL 

- Menyusun prosedur, 
kriteria, instrumen, 
cara hitung penilaian 
diri 

Pemyataan 
Ya Tidak 

./ 

~~~~~~~~~~~~~ 

2 Penilaian 
Pengetahua 
n ( Kognitif) 

- Menyusun prosedur, 
kriteria, instrumen, 
cara hitung penilaian 
antar siswa 

- Menyusun prosedur, 
kriteria, instrumcn, 
cara hitung jumal 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung soa\ 
Pilihan Ganda 

- Menyusun Proscdur, 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung soal 
Jawaban Singkat 
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./ 

dengan minat 
mclakukan 

s1swa 
praktek 

langsung mcngukur 
beberapa benda yang ada di 
dalam kelas mercka dengan 
berkelompok 
Sudah sesuai dengan tahap 
perkembangan dan 
kebutuhan sisvva sis\va 
kelas III, dcngan kcbutuhan 
schari-hari 
Langkah-langkah 
pcmbelajaran sudah cukup 
jclas yang dimulai dengan 
kegiatan anal dcngan 
melakulan apcrscpsi dan 
motivasi, kcgiatan inti, scrta 
kcgiatan akhir sccara 
sistimatis dan tcrintcgarasi 
dengan beherapa mata 
pelajaran 
Sudah jelas terlihat 
penggunaan prinsip pakem 
dalam implcmenta~i 
pcmbelajaran tmatik 

./ Metode yang digunakan 
sudah bervariasi dan 
menggunakan multi metode 

Deskripsi 

Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian sikap spritual 
namun belum terlaksana dengan 
maksimal 
Tidak ada tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian sikap sosial 
namun tidak terlaksana dalam 
proses pembelajaran . 

./ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hi tung penilaian diri 

./ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian antar siswa 

./ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian Jumal 

../ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumcn, dan cara 
hitung penilaian Tes pilihan 
ganda 
Ada tersusun prosedur, kriteria 
instrumen, dan cara hitung 
penilaian Tes jawaban singkat 
dcngan mengisi anggota 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



3 Pcnilaian 
Pcngctahua 
n ( Kognitif) 

- Menyusun Prosedur. 
Kriteria. instrumen. 
cara hitung Soa\ 
Essey 

- Mcnyusun Prosedur. 
Kritcria. instrumcn. 
earn hitung Tugas 
Laporan 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen. 
cara hitung Tug.as 
Proyek 

- Mcnyusun Proscdur. 
Kriteria. instrumen. 
cara hitung Tugas 
l'roduk 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria. instrumen. 
cara hitung Tugas 
Fortofolio 

- Menyusun Proscdur. 
Kritcria. instrumen. 
cara hitung penilaian 
Skala Sikap 

- melaksanakan prinsip 
PAKEM 

- menggunakan multi 
metode 

Kendala Implementasi Pembelajaran Tematik 

NO Aspck yang Indikator 
di observasi 
Perencanaan - Menetapkan 
RPP bebcrapa mata 
Tcmatik pelajaran yang 

akan 
d ipadukan/ dikaitk 
an 

- Menctapkan 
Standar 
kompetensi yang 
akan di 
integrasikan. 

- Menetapkan 
Kompetensi dasar 
dari beberapa 
mata pclajaran 
yang akan di 
padukan. 

Pcmyataan 
Ya Tidak 

,/ 

,/ 
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keluarga inti 
Tidak tcrsusun proscdur. 
kritcria, instrumcn. dan cara 
hitting penilaian Tes essey 

,/ l'idak rersusun proscdur. 
kriteria. instrumcn. dan cara 
hitung penilaian tugas laporan 

ada tersusun prosedur, kriteria. 
instrumen, dan cara hitung 
penilaian tug.as proyek namun 
tidak tcrlaksana dalam 
pcmbclajaran 

,/ Tidak tcrsusun proscdur. 

,/ 

kriteria. instrumcn. dan cara 
hitung penilaian tug.as produk 

Tidak tersusun proscdur. 
kriteria. instrumen. dan cara 
hi tung penilaian Tu gas 
Fortofolio 
sudah tersusun prosedur, 
kriteria. instrumcn. dan earn 
hitung penilaian penilaian ska\a 
sikap. namun a maksimal 

sudah terlihat dalam proses 
pembelajaran P AKEM dalam 
pcngimplcmentasian tematik 
sudah mcnggunakan beberapa 
metodc sepcrti tanya jawab, 
ceramah dan penugasan, 
dcmontrasi 

Deskripsi 

sudah menggunakan beberapa 
mata pclajaran yang dikaitkan 
dalam pembelajaran atau sudah 
tcrlaksana model pembclajaran 
tematik 

Sudah mengintegrasikan beberapa 
standar kompetensi dari bebcrapa 
mata pclajaran dan tidak 
ditemukan kendala yang berarti 
dalam pcngimplenetasian model 
tematik 
sudak mampu menetapkan KO 
yang terintegrasi karena 
Penyusunan perencanaan sudah 
medel pembelajaran tematik 
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2 Pelaksanaan 
I 
Implementa 
SJ 

- Menyusun 
indikator
indikator 
pembelajaran dari 
beberapa ma ta 
pelajaran yang 
akan dipadukan 

- Memilih Terna 
pemersatu 
beberapa ma ta 
pelajaran 

- Menjaring 
keterhubungan 
KD dengan tema 
pcmcrsatu 

- l'enyusunan 
silabus yang 
mengaitkan 
bcberapa KO dan 
topik dari 
bebcrapa mat a 
pelajaran 

- Menyususn RPP 
tematik. 

a. Kcgiatan 
Persiapan/Pra 
Pembclajaran 
- scgala sesuatu 

yang mendukung 
implementasi 
alat/media 
pembelajaran 
tematik, dll 

b.Kegiatan 
Pcmbukaan 
- Mengkondisikan 

kelas yang 
kondusif 
Melaksanakan 
appersepsi pada 
pembelajaran 
tematik 

- Menjelaskan 
langkah-langkah 
kcgiatan 
pembelajaran 
tematik 

- Melaksanakan 
appersepsi pada 
pembelajaran 
tematik 
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Sudah mampu menyusun dan 
memadukan beberapa indikator 
mata pelajaran. sesuai dengan 
model pcmbclajaran tcmatik 

Sudah ada pemilihan tema 
pcmersatu dalam pembelajaran 
dengan model pembelajaran 
tematik 
Sudah tcrlihat penjaringan KO 
dalam dalam mcnghubungkan 
pada hcherapa mata pelajaran 
yang selaras dengan KD dari 
beberapa mata pelajaran 
sudah mampu mcnyususn silahus 
yang tcrintegrasi dalam 
pembelajaran tematik 

RPP yang tcrsusun sudah scsuai 
dengan model pcmbelajaran 
tematik 
Ada pelaksanaan 
persiapan pcmbelajam 
pembelajaran tematik 

kegitan 
pad a 
dan 

penggunaan media/alat peraga 
yang sud ah mendukung 
kelancaran proses pcmbelajaran 
yang dilakukan 

Ada tertulis dalam percncanaan, 
serta ada usaha untuk 
mengkondisikan kelas namun 
siswa sudah aktif terlibat dalam 
proses pcmbclajaran secara 
kelompok maupun individu 

PenjeJasan ten tang langkah
langkah tematik dalam proses 
pcmbelajaran sudah sistimatis 

pelaksanaan appersepsi yang 
dilakukan dengan mcngacu pada 
tema pemersatu dan materi dari 
bebcrapa mata pelajaran 
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c. Kegiatan Inti 
Menyusun daftar 
instruksi untuk 
rnelakukan 
pengarnatan/ 
pcnggalian 
inforrnasi 

- Menyusun lembar 
ke1:ja siswa 

- Menyusun ruhrik. 
prosedur. dan alat 
penilaian 

- Kegiatan 
sesuai 

he I ajar 
dengan 

tahap 
perkembangan 
dan kebutuhan 
siswa 

- Penyampaian 
materi jelas dan 
sesuai langkah
langkah 
pembelajaran 

4. Kegiatan penutup 
- Membuat 

kesimpulan dari 
proses 
pembelajaran 

- Melakukan 
refleksi dan 
tindak lanjut 
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Ada tersusun daftar instruksi 
untuk siswa rnisalnya bertanya 
jawab. melakukan diskusi. 
pcrsentasi serta penugasan dengan 
model pemhelajaran ternatik 

sudah mampu mcnyusun lcmbar 
ke1:ja siswa dan 
menyelesaikan 

siswa 
diskusi 

berdasarkan LK yang disediakan 
guru 
ruhrik pcnilaian sudah tersususn 
dengan haik scsuai yang hcrlaku 
dalam model pemhclajaran 
tcmatik 
Kcgiatan hclajar dapatdikatakan 
masih scsuai dengan tahap 
perkemhangan dan kehutuhan 
siswa 

Penyampaian materi sudah cukup 
jelas karena sesuai tujuan 
pembelajaran dan langkah
langkah yang sudah disusun pada 
rencana pembelajan 
Dari hasil pengamatan peneliti 
guru sudah membuat kesimpulam 
dan tindak lanjut dalarn 
pembelajaran tematik dengan 
benar 
Dari hasil pengamatan peneliti 
guru telah melakukan refleksi dan 
tindak lanjut sesuai dengan yang 
sudah direncanaka 

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 
Nama : GR4. R.M 
Tempat mengajar: SDN. 173525 Balige 
Kelas : III ( Tiga) 
Waktu Observasi : Kamis, 30 Nopember 2017 

NO Aspek yang di Indikator 
observasi 
Terna Memgunakan Terna 

2 ldentitas · Tertulis Mata 
Pembelajaran Pelajaran 

· Tertulis 
semester/kelas 

Tcrtulis Alokasi 
waktu 

Pemyataan Deskripsi 
Ya Tidak 

../ 

../ 

../ Tidak ada penulisan tema 
dalam percncanaan 
pembeajaran karena RPP yang 
disusun bcrdasarkan pendekatan 
mata pelajaran 
Ada ditulis mata pelajaran 
dalarn RPP matematika 
Ada penulisan semester dan 
kelas dalam RPP yaitu semester 
I I I (satu) 
Ada penulisan alokasi waktu 
dalam RPP yaitu 2 X 35 Menit 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Standar 
kompetensi 

Kompctcnsi 
Dasar 

lndikator 

Tujuan 
Pcmbclajaran 

Materi 
Pcmbclajaran 

Alat!Media 
Pembelajaran 

Strategi 
Pembelajaran 

Tertulis Standar 
Kompetensi dari 
beberapa mata 
pelajaran 
Tertulis kompetensi 
dasar dari bcbcrapa 
mata pelajaran 
Tertulis lndikator dari 
beberapa ma ta 
pelajaran yang 
diintegrasikan 
Dirumuskan tujuan 
pembelajaran. scsuai 
indikator 
pembelaiaran 
Dicantumkan matcri 
pcmbelajaran pad a 
sctiap mata pclajaran 
Ada media/ala! 
pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran 
dan materi dalam 
mata pclajaran yang 
integrasikan dengan 
te at 
Adan ya Kegiatan 
pembelajaran dengan 
melibatkan keaktifan 
siswa dalam 
pcmbelajaran. 

Implementasi Pembelajaran Tematik 
NO Aspek yang di Indikator 

obscrvasi 

2 

Berpusat pada - Memberi kesempatan 
siswa bertanya pada siswa 

Memberikan 
pengalaman 
langsung 

- Membcri 
untuk 
pertanyaan. 

- Memberi 

kesempatan 
mcnjawab 

waktu 
berdiskusi pada siswa 

- Memberi 
untuk 
informasi 

kescmpatan 
menggali 

- Mareri pembelajaran 
scsuai dengan 
kehidupan nyata 

- Selalu melibatkan 
siswa 
menggunakan 
alat!media 

em be la· aran 

untuk 

./ 

./ 

./ 

Pemyataan 
Ya Tidak 

./ 

./ 
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Dalam RPP Hanya tertulis 
standar kompetensi dari mata 
pelajaran matematika 

Dalam perencanaan Han:a 
tertulis kompetensi dasar dari 
mata pelajaran matcmatika 
Tertulis indikator dari mata 
pclajaran matematika tanpa ada 
pengintegrasian dcngan mata 
pclajaran lain 
Penulisan tujuan pembelajaran 
pada perencanaan sudah sesuai 
dcngan indicator mata pelajaran 
matematika 
Materi pelajaran yang dalam 
p.:rcncanaan hanya pada mata 
pelajaran matematika 
Ada media /alat pembelajaran 
matematika sudah tcrsedia 
scsuai materi satuan ukuran 
bcrat 

Ada dituliskan dalam 
pcrcncanaan Keterlibatan siswa 
dengan melibatkan siswa seperti 
tanya jawab, diskusi, dan 
persentasi 

Deskripsi 

Guru memberi kesempatan 
bertanya mengenai satuan 
ukuran bcrat 
Guru memberi kesempatan 
menjawab mcngenai satuan 
ukuran berat 

./ Selama pembe~jaran 
berlangsung siswa tidak 
melakukan diskusi 
Guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk 
menggali informasi 
mengcnai satuan ukuran 
berat namun hanya sekedar 
sa·a 
Materi pembelajaran sudah 
sesuai dengm1 kehidupan 
sehari-hari yaitu tentang 
satuan ukuran berat dengan 
memperkenalkan berbagai 
jenis alat ukur satuan berat 

./ Penggunaan alat peraga 
sudah dilakukan yaitu 
menimbang beberapa benda 
denan timbangan duduk 
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3 Pemisahan Tidak tcrlihat adanya 
an tar mata - Menghubungkan penghubungan dari 
pelajaran konsep dari beberapa beberapa mat a pclajaran 
tidak tcrlalu mata pelajaran hanya mata pelajaran 
jelas matcmatika saja 

- Pembelajaran berfokus .,/ l'cmbelajaran yang 
pada tema dilaksanakan tidak 

menggunakan tema 
4 Bcrsifat - Konsep-konsep mat a Dal am pelaksanaan proses 

tlcksibcl pelajaran berhubungan pembelajaran sudah ada 
dengan kehidupan hubungannya dengan 
sehari-hari siswa. kchidupan sehari-hari 
Kcgiatan inti .,/ Pcmbclajaran kurang 
disesuaikan dcngan scsuai dengan kcadaan 
keadaan kelas. kc las 

5 I lasil Kegiatan pcmbelajaran Pcmbelajaran yang 
pcmhclajaran scsuai dcngan min at dilakukan schcnarnya scsuai 
scsuai dngan siswa dcngan min at siswa 
min at <lan melakukan praktek 
kehutuhan Jangsung menimbang 
s1swa beberapa benda dengan 

timbangan duduk 
- Kegiatan belajar sesuai Sudah sesuai dcngan tahap 

dengan tahap perkembangan dan 
perkembangan dan kebutuhan siswa siswa 
kebutuhan siswa kelas III 

6 Menyajikan - Penyampaian materi ,/ Langkah-langkah 
konseo jelas dan sesua1 pembelajaran masih kurang 
herhagai mata langkah-langkah sesuai dengan RPP yang 
pelajaran pembelajaran sudah disusun 

7 Menggunakan melaksanakan prinsip ada terlihat pcnggunaan 
prinsip PAKEM prms1p pakem dalam 
bermain implementasi pembelajaran 
sambil belajar matematika 

- menggunakan multi ,/ Metode yang digunakan 
metode sudah bervariasi 

Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran Tematik 

NO Aspek yang 
di observasi 

Penilaian 
Sikap 
(afektif) 

Indikator 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung penilaian 
Sikap Spritual 

- Menyusun Prosedur. 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung Sikap 
Sosial. 

- Menyusun prosedur, 
kriteria, instrumen, 
cara hitung penilaian 
diri 

- Menyusun prosedur, 
kriteria, instrumen, 
cara hitung penilaian 
antar siswa 

- Menyusun prosedur, 
kriteria, instrumen, 
cara hitung jumal 

Pemyataan Deskripsi 
Ya Tidak 

,/ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian sikap spritual 

Tidak ada tersusun prosedur, 
kriteria. instrumen, dan cara 
hitung penilaian sikap sosial 
namun tidak terlaksana dalam 
proses pembelajaran . 

../ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian diri 

../ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian antar siswa 

../ Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian Jumal 
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Pcnilaian 
Pcngctahua 
n ( Kognitif) 

3 Penilaian 
Pcngetahua 
n ( Kognitif) 

- Menyusun Prosedur. 
Kriteria, instrumcn. 
earn hi tung so al 
Pilihan Ganda 

- Menyusun Proscdur. 
Kriteria. inst rumen. 
earn hi tung so al 
Jawaban Singkat 

- Menyusun Proscdur, 
Kritcria, instrumen. 
earn hitung So al 
Esscy 

- Mcnyusun Proscdur. 
Kriteria. instrumcn. 
cara hi tung Tu gas 
Laporan 

- Mcnyusun Proscdur. 
Kriteria, instrumen, 
earn hi tung Tu gas 
Proyek 

- Mcnyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, 
earn hitung Tugas 
Produk 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumen, 
cara hitung Tugas 
Fortofolio 

- Menyusun Prosedur, 
Kriteria, instrumcn, 
cara hitung penilaian 
Skala Sikap 

- melaksanakan prinsip 
PAKEM 

- menggunakan multi 
metode 

Kendala lmplementasi Pembelajaran Tematik 

NO Aspek yang lndikator 
di observasi 

----
Pcrencanaan - Menetapkan 
RPP beberapa mata 
Tematik pelajaran yang 

akan 
dipadukan/dikaitk 
an 

- Menetapkan 
Standar 
kompetensi yang 
akan di 
integrnsikan. 

- Menetapkan 

Pemyataan 
Ya Tidak 

,/ 
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,/ Tidak tersusun prosedur. 
kritcria, instrumen, dan earn 
hi tung penilaian Tes pilihan 
ganda 
Tersusun prosedur. kritcria 
inst rumen. dan earn hi tung 
pcnilaian Tes jawaban singkat 
dengan meng1s1 anggota 
keluarga inti 

,/ Tidak tcrsusun proscdur. 
kriteria instrumen. dan earn 
hitung penilaian Tes essey 

,/ lidak Tcrsusun prosedur. 
kritcria. instrumcn. dan earn 
hitung pcnilaian tugas lapornn 

,/ lidak tersusun proscdur. 
kriteria, instrumen, dan car a 
hi tung penilaian tu gas proyek 
namun tidak terlaksana dalam 
pembelajaran 

../ Tidak tersusun prosedur, 

,/ 

,/ 

,/ 

kriteria, instrumen, dan eara 
hitung penilaian tugas produk 

Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hi tung penilaian Tu gas 
Fortofolio 
Tidak tersusun prosedur, 
kriteria, instrumen, dan cara 
hitung penilaian penilaian skala 
sikap, namun tidak terlaksana 
dalam proses pembelajaran. 
Tdak terlihat dalam 
pembclajaran 
pengimplementasian 

akem 

proses 

prinsip 

sudah menggunakan beberapa 
metode seperti tanya jawab, 
cernmah dan penugasan 

Deskripsi 

Bclum mampu menggunakan 
beberapa mata pelajaran yang 
dikaitkan dalam pcmbelajaran 
melainkan hanya menetapkan 
mata pelajaran matematika 

be I um mengintegrasikan 
beberapa standar kompetensi dari 
beberapa mata pelajaran karena 
model pembelajaran yang 
dilakukan pennata pelajarnn 
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2 Pelaksanaan 
I 
Implementa 
si 

- Kompetensi dasar 
dari beberapa 
mata pelajaran 
yang akan di 
padukan. 

- Menyusun 
indikator
indikator 
pembelajaran dari 
bcberapa mata 
pelajaran yang 
akan dipadukan 

- Mcmilih Terna 
pemersatu 
bebcrapa mat a 
pelajaran 

- Menjaring 
kcterhubungan 
KO dengan tema 
pcmcrsatu 

- Penyusunan 
silabus yang 
mengaitkan 
beberapa KO dan 
topik dari 
beberapa mata 
pelajaran 

- Menyususn RPP 
tematik. 

a. Kegiatan 
Persiapan/Pra 
Pcmbelajaran 

segala sesuatu 
yang mendukung 
implementasi 
alat/media 
pcmbel~jaran 

tematik, dll 
b.Kegiatan 
Pembukaan 
- Mengkondisikan 

kelas yang 
kondusif 
Melaksanakan 
appersepsi pada 
pembclajaran 
tematik 

- Menjelaskan 
langkah-langkah 
kegiatan 
pembelajaran 
tematik 

- Melaksanakan 
appersepsi pada 
pembelajaran 
tematik 
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Tidakdapat menctapkan KD yang 
terintegrasi karena Penyusunan 
perencanaan masih pcndekatan 
matapelajaran 

Tidak dapat menyusun dan 
memadukan heberapa indikator 
mata pelajaran. karcna model 
pembelajaran yang dilaksanakan 
adalah permata pclajaran 

Tidak 
pemersatu 
karcna 
dilakukan 

mcnggunakan tern a 
dalam pcmbclajaran 

pt:mbt:lajaran yang 
pcndckatan mat a 

pel<~jaran 
Tidak mampu mrnghubungkan 
KD dari bcberapa mata pdajatan 

Belum mampu menyususn silabus 
yang terintcgrasi karcna 
pembelajaran yang dilakukan 
masih permata pelajaran 

RPP yang tersusun masih RPP 
permata pelajaran 
Ada pelaksanaan kcgitan 
persiapan pembelajam untuk mata 
pelajaran matematika, bclum 
rnarnpu rnelaksanakan ternatik 

Ada tertulis dalam perencanaan, 
scrta ada usaha untuk 
mengkondisikan kelas namun 
siswa kurang temotivasi karcna 
alat/media hanya satu jadi siswa 
tidak dapat terlibat secara 
individu maupun kelompok 

Tidak terlihat langkah-langkah 
tematik dalam proses 
pembelajaran 

pelaksanaan 
dilakukan 

appersepsi 
adalah 

yang 
untik 

pembelajaran matcmatika saja 
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c. Kegiatan Inti 
- Menyusun daftar 

instruksi untuk 
melakukan 
pengamatan/ 
penggalian 
infonnasi 

- Menyusun lembar 
kerja siswa 

- Mcnyusun rubrik. 
prosedur. dan alat 
pcnilaian 

- Kegialan belajar 
scsuai dcngan 
tahap 
pcrkcmbangan 
dan kebutuhan 
siswa 

- Pcnyampaian 
materi jelas dan 
sesuai langkah
langkah 
pcmbel~jaran 

4. Kegiatan penutup 
- Membuat 

kesimpulan dari 
proses 
pembelajaran 

- Refleksi dan 
tindak lanjut 

./ 

./ 

./ 

LAMPJRAN 7 . . DOKUMENTASJ PENELITIAN 
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Ada tcrsusun daftar instruksi 
untuk siswa misalnya bcrtanya 
jawab. melakukan diskusi dsh 
namun hanya untuk satu mata 
pelajaran 

Belum mampu mcnyusun lembar 
kerja siswa 
Bclum mampu mcnyusun rubrik 
penilaian karcna bcntuk penilaian 
hanya penilaian tes tcrtulis 
Kcgiatan belajar dapatdikatakan 
rnasih scsua1 dengan tahap 
perkcmbangan dan kebutuhan 
sis\\ a 

Penyampaian matcri kurang jelas 
karena tidak dijelaskan tujuan 
pcmbelajaran dan langkah
langkah yang akan dilakukan 
siswa 
Dari hasil pengamatan peneliti 
guru sudah membuat kcsimpulam 
dan tindak Ian jut dalam 
pembelajaran 

guru telah melakukan refleksi dan 
tindak lanjut 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SD NEG. 173520 BALI GE 
I /I (satu) 

Satuan Pendidikan 
Ke las/Semester 
Terna/Sub tema 
Waktu 

Keluargaku I Kebersamaan dalam Keluarga 
: I x pertemuan (5 x35 menit) 

A. Kompetensi Inti : 
I. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin. tanggung jawab. santun. peduli, dan percaya diri dalam bcrinteraksi 

dengan keluarga, teman, dan guru. 
3. Memahami pcngetahuan faktual dengan cam mengamati [mcndcngar. mclihaL mcmbaca] dan bertanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tcntang dirinya. makhluk ciptaan Tuhan dan kcgiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar dan lndikator: 
PP Kn 
Kornpetensi Dasar: 
3.2 Memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 
4.2 Melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang bcrlaku dalam kehidupan schari-hari di rumah. 
lndikator: 
3.2.40 Mengali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah 

rumah. 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 161 

4.2.40 Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 

Bahasa Indonesia 
Kompetensi Dasar: 
3.8 Mengenal ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, 

ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang 

santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah . 

4.8 Mengucapkan ungkapan tolong, dan pemberian pujian, dengan menggunakan bahasa yang santun 

kepada orang lain secara lisan dan tulis. 

Jndikator: 
3.8. Menunjukan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis dengan tepat. 

4.8.1 Menggunakan ungkapan pujian atau tulisan dengan tepat. 

SBdP 
Kompetensi Dasar: 
3.4 Memahami bahan alam dalam berkarya. 

4.4 Membuat karya dari bahan alam. 
Indikator: 
3.4.2 Mengidentifikasi pemanfaatan hasi l dari makhluk dalam membuat karya kerajinan (bros kulit kerang, 

melukis kulit telur, kemoceng dari bulu ayam, atau meronce biji tanaman); 

4.4.2 Membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bagian-bagain dari makhluk hidup (bros kulit kerang, 

melukis kulit telur, kemoceng dari bulu ayam atau meronce biji tanaman). 

C. Tujuan Pembelajaran: 
1. Dengan mengamati, siswa mampu beryukur kepada Tuhan. 

2. Dengan mangamati, siswa dapat menunjukkan ungkapan terimakasih secara lisan dan tulis. 

3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat kerajinan berupa gelang dan kalung. 

4. Dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan 

rumah. 
D. Materi Pembelajaran: 

• Beryukur kepada Tuhan 
Menunjukkan ungkapan terimakasih 
Membuat kerajinan berupa gelang dan kalung 

Menjelaskan kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan rumah 

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran: 

• Pendekatan : Saintifik 

• Metode : Ceramah,Diskusi, Penugasan, Eksplorasi dan demonstrasi 

F. Media, Alat dan Sumber Belajar: 
1. Media : Majalah, koran, internet 

2. AlaUBahan : gunting, benang, lidi, bunga 

3. Sumber Belajar Buku guru dan siswa, lingkungan sekolah, teman sekelas, lingkungan sekitar. 

G L k h I ' kah K . t P b I . 
lit .. .. • - ':' -

,· '"" 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

1 

• • r, ,,'),,,,r:~'i',,. ~~· '• · 

1. Siswa memulai kegiatan dengan berdoa. IO menit 

2. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang kebiasaan bersama keluarga di 

akhir oekan. (ha/. 83, buku teks tematik terpadu ld) 

I. Siswa mengamati gambar dan cerita pad a buku siswa ten tang kegiatan be1wisata ke J 85 menit 

kebun binatang. (ha/. 76, buku teks tematik terpadu ld) (mengamati) 

2. Siswa menceritakan kepada temannya tentang keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, 

dan anaknya . (mengomunikasikan) 
3. Siswa menu\iskan keluarga inti dan silsilah keluarga inti. (Jzal. 77, buku teks tematik 

terpadu ld) (mengamati) 
4. Siswa menuliskan nama keluarga inti masing-masing siswa. (mencoba dan menalar) 

5. Siswa distimulus untuk mengemukakan pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga 

inti sesama teman. (menanya) 
6. Siswa membaca kebiasaan keluarga inti. (Jia/. 79, buku teks tematik terpadu ld) 

7. Siswa menceritakan kebiasaan yang dilakukan keluarga inti untuk menjaga kebersihan 

rumah dan pembagian tugas dirumah dengan anggota keluarga inti yang lain. (ha!. 79, 

buku teks tematik terpadu Id) (mengomunikasikan) 
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8. Pada akhir kegiatan. siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan. (ha/. 80. buku teks 
tmatik terpadu id) 

Kegiatan Penutup 1. Siswa membuat kesimpulan kegiatan hari ini. 15 menit 
2. Siswa menuliskan rcllcksi dari kegiatan yang telah dilakukan. 

Rubrik Presentasi 

Aspek 
Baik Sekali Baik 

4 3 
Percakapan disampaikan Terdapat satu atau dua 

Tata bahasa 
dengan menggunakan tata kesalahan dalam tata 
bahasa Indonesia yang hahasa Indonesia yang 
haik dan baku baik dan baku 
Seluruh anggota tcrlihat Beberapa anggota tcrlihat 
hersungguh-sungguh bcrsungguh-sungguh 

Sikap dalam mempcrsiapkan dalam mempcrsiapkan 
prescntasi siswa presentasi siswa 

Pengucapan dialog secara Pengucapan dialog di 
Ketrampilan keseluruhan jclas. tidak beberapa bagian jelas dan 

berbicara menggumam dan dapat dapat dimengerti 
dimengerti 

SB= sangat Baik; B= Baik: C= Cukup: K= Kurang 

Kepala Sekolah 

ASJNA RAJAGUKGUK 
NIP.19610204 198304 2 00 

Cukup Perlu Bimbingan 
2 I 

Terdapat tiga atau empat Terdapat lebih dari empat 
kesalahan dalam tata kesalahan dalam tata 
hahasa Indonesia yang hahasa Indonesia yang 
baik dan haku baik dan baku 
Siswa tcrlihat bcnnain- Siswa tcrus bcrmain-main 
main namun masih mau sekalipun sudah bcrulang 
mcrnperl ihatkan kerja kali diperingatkan olch 
kcras mereka sekalipun guru. 
dalam pengawasan guru 
Pengucapan dialog tidak Pengucapan dialog secara 
begitu jelas tapi masih bisa keseluruhan betul-betul 
ditangkap maksudnya oleh tidakjelas, menggumam 
pend en gar dan tidak dapat dimengerti 

BALI GE, 2 l NOPEMBER 20 l 7 
Guru Kelas I 

NORITA S!RINGORINGO 
NIP. 19660614 1993012002 
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RENCANAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) TEMA TIK 

Nama Sekolah 
Terna 
Kelas/Semester 
Alokasi Waktu 

SD SW AST A No. I llKBP BALIGE 
Lingkungan 

Standar Kompetensi : 
4. Matematika 

1J I I 
: I Hari 

• Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam pcrnecahan masalah. 
5. Bahasa Indonesia 

Mendcngarkan 
• Mernahami tcks pcndck dan puisi anak yang dilisankan. 
Berbicara 
• Mengungkapkan pikiran. pcrsaan, dan pcngalarnan sccara lisan melalui kcgiatan hcrtanya. berccrita 

dan dcklamasi. 
Menulis 
• Menulis permulaan melalui kegiatan melengkapi cerita dan dikte. 

Kompetensi Dasar : 
4. Matematika 

• Menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam 

5. Bahasa Indonesia 
• Menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek 
• Menceritakan kegiatan sehari-hari 
• Menulis kalimat sedrhana yang didiktekan guru dengan menggunakan huruf sambung dan 

memperhatikan penggunaan huruf capital, tanda titik. 

I. Tujuan Pembelajaran**: 
Siswa dapat : 

• Membaca jam yang menunjukkan waktu tepat. 
• Membuat gambar jam dan menentukan letak jarum jam 
• Menulis tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam 
• Menyatakan lama waktu kegiatan dalarn satuan jam. 
• Mendengarkan pesan teks pendek yang dibacakan guru 
• Menceritakan kembali isi teks bacaan dengan bahasa sendiri. 
• Menulis ka!imat dengan bentuk hurufyang indah 
• Menyalin kalimat dengan mewnggunakan huruf bersambung. 

•!• Karakter siswa yang diharapkan : 
•!• Disiplin, Kreatif, Rasa Ingin tahu, Peduli lingkungan, Tanggung jawab. 

II. Materi Ajar ( Materi Pokok): 
• 
• Alat ukur waktu 
• Mendengarkan teks pendek. 
• Percakapan 
• Melengkapi kalimat. 
• Menulis kalimat dengan huruf indah 

III. Metoda Pembelajaran: 
• Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, Demonstrasi, Pemberian Tugas 

IV. Langkah-langkah pembelajaran : 
A. Kegiatan awal : 

Apresepsi/ Motivasi : 
• Mengisi daftar kelas • berdoa, mempersiapkan matcri ajar, model, alat peraga. 
• Memperingatkan cara duduk yang baik ketika menulis, membaca. 
• Mengumpulkan tugas/ PR 
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B. Kegiatan inti : 
Pertemuan pertama : 3 x 35 menit ( Matematika, B. Indonesia) 
• Eksplorasi 

Dalarn kegiatan cksplorasi. guru: 

w Melalui pcnjelasan guru tcntang waktu diharapakan siswa dapat memhaca dan menunjukkan 
waktu tcpat 

Cif' Guru membacakan pesan pendck diharapkan siswa dapat menceritakan kcmbali isi ccrita 
tersebut dengan kalaimat sendiri 

• Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

w membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam rnelalui tugas-tugas tcrtentu 
yang bermakna: 

cfr memfasilitasi peserta didik rnelalui pcmbcrian tugas. diskusi. dan lain-lain untuk 
rnemunculkan gagasan barn baik sccara lisan maupun tcrtulis: 

CiF rnemfasilitasi pcscrta didik dalam pcmbclajaran koopcratif dan kolaboratif: 
err mcmfasilitasi pcscrta didik bcrkompctisi sccara schat untuk mcningkatkan prcstasi bclajar: 
vr mernfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun 

tertulis, secara individual maupun kelompok: 
Cit" memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kclompok; 

• K01ifirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

Cff' Guru bertanyajawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 
CiF Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 

penguatan dan penyimpulan 
V. Alat dan Sumber Belajar 

• Buku Sumber : 

CiF Buku Tim Bina Karya Guru Terampil Bcrhitung SD Kelas 2 Penerbit Erlangga 
CiF Buku Tim Bina Bahasa Indonesia SD Kelas 2 Penerbit Erlangga 

• Alat Peraga : 

CiF Gambar Jam 

CiF Jam 

VI. Penilaian 
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 

Nilai Budaya Dan lndikator Pencapaian 
Karakter Bangsa Kompetensi Teknik 

Penilaian 

Bentuk Contoh 
lnstrumen lnstrumen 

• Disiplin, 
• Kreatif, 4. Matematika : Tes lisan uraian ~. Matematika : 
• Rasa Ingin lahu, • Membacajam yang Tes isian • Bacakanlah jam yang 
• Peduli lingkungan, menunjukkan waktu tertulis menunjukkan waktu 

• Tanggung jawab . tepat. tepat. 
• Membuat gambar jam • Membuat garnbar jam 

dan dan menentukan letak 
menentukan letak jarumjam 
jarumjam • Tuliskanlah tanda 

• Menulis tanda waktu waktu yang 
yang ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh 
jarumjam jarumjam 

• Menyatakan lama • Jelaskanlah lama 
waktu kegiatan dalan1 waktu kegiatan dalam 
satuanjam. satuanjam. 

p. Bahasa Indonesia 
5. Bahasa Indonesia : • Jawablah pesan teks 
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Nilai Budaya Dan Indikator Pencapaian Penilaian 

Karakter Bangsa Kompetensi Teknik Bentuk Contoh 
lnstrumen lnstrumen 

• Mcndcngarkan pcsan pendek yang 
tcks pendek yang dibacakan guru 
dibacakan guru • Ceritakan kembali isi 

• Menceritakan kembali teks bacaan dengan 
isi tcks bacaan dengan bahasa sendiri. 
bahasa sendiri. • Nyanyikan lagu 

• Mcnulis kalimat • Tuliskanlah kalimat 
dengan bentuk huruf dengan bcntuk huruf 
yang indah yang indah 

• Menyalin kalimat • Salinlah kalimat 
dcngan dengan 
mcwnggunakan huruf me\\nggunakan huruf 
bcrsambung. hcrsamhung 

• Mcnggunakan huruf 
capital. 

Lembar Kerja Siswa Matematika 
Kelompok: ...................... . 
Anggota 

................................ 3 ..................................... . 
······························· 4. ······································· Tugas Individu : I. Menycbutkan waktu I Jam yang tersedia 

2. Mengerjakan Soal Latihan 
Tugas Kelompok : Membuat gambar jam dari Kardus, dan menunjukkan waktu scsuai dengan perintah Guru. 
•!• Kriteria Penilaian 

I Produk ( hasil diskusi ) -
No. Aspek Kriteria Skor 

I. Konsep * semua benar 4 
* sebagian besar benar 3 
* sebagian kccil benar 2 
* semua salah I 

2 Performansi 

No. Aspek Kriteria Skor 
·-I. Kerjasama * bekerjasama 4 

* kadang-kadang kerjasama 2 
* tidak bekerjasama I 

2. Partisipasi * aktif berpartisipasi 4 
* kadang-kadang aktif 2 
* tidak aktif I 

3 Lembar Penilaian 
Perform an 

Kerjasama Partisipas Produ 
Jumla N 

h Nilai Nama Siswa 
i k 0 

Skor 

Angelina J. Sianipar 

Augus Salomo Willy S. Pasaribu 
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Brilliant Gonzales I lutagaol 

Cristin Frida Pangaribuan 

Debby C:hantika Tampubolom 

Faust Favian. B. S. l lutabarat 

Hope Abigael Siburian 

Jcnnyfcr Marintan Panjaitan 

Jesayas Jonathan. D. S 

Johanes Q. Tampubolon 

Jonathan Maruli Tua. Tambunan 

Jovan Christian. D. T. Batubara 

Juan Matthew Simanjuntak 

Lasma J. A. Tampubolon 

Lethycia Sari Maria. Deri. Siahaan 

Lucky Devaldo Siahaan 

Mardongan Jonathan Silalahi 

Natanael A. T. Sihombing 

Nathaniel Aman 

Patricia Rivka Sianipar 

Paul Siahaan 

Pebri Keisya. A. Sihombing 

Quensha Arta. S. H. Tampubolon 

Rian. A. Gabriel Ginting 

Russel Fransisco Pardede 

Rolas Yeriko Tampubolon 

CATATAN: 
Nilai = ( Jumlah skor: jumlah skor maksimal ) X I 0. 

Balige, Npoember 2017 
Mengetahui 

Kepala Sekolah Guru Kelas 

Pestaria Sianturu,S.Pd Desi G . Sianturi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 
KELAS /SEMESTER : Ill 

: 2 X35 menit ALOKASI WAKTU 
HARi / TANGGAL : KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 

========================================================================== 

I. STANDAR KOMPETENSI 
2. Geometri dan Pengukuran 

Mcnggunakan pengukuran waktu, panjang. dan berat dalam pemecahan masalah 

2. KOMPETENSI DASAR 
I. Mcnghitung hubungan antar satuan waktu. antar satuan panjang. dan antar satuan berat 

3. INDIKATOR 
Kognitif 
Produk 
Mengemukakan ukuran satuan berat dcngan tangga satuan ukur 
Memecahkan masalah mengenai satuan berat dalam kehidupan sehari - hari 
Proses 
Menjelaskan satuan berat dalam kehidupan sehari - hari 
Psikomotor 
Mclakukan pengukuran berat benda dengan menggunakan satuan berat yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari - hari 
Afektif 
Mengembangkan perilaku karaktcr yang meliputi 
Menjadi lebih aktif dan mampu bekerjasama dengan baik 
Percaya diri, terampil, dan berani di depan kelas 
Melaksanakan tu gas dengan baik dan pen uh tanggung jawab 
Mcngcmbangkan keterampilan social 
Mengerti dan menghargai pendapat orang lain 
Berani mengungkapkan pendapat di depan kela~ dengan santun 

4. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Kognitif 
Produk 
Dengan Tanya jawab dan media ( tangga satuan berat ) siswa dapat menyebutkan urutan satuan bcrat dengan 
benar 
Dengan diberikan soal, siswa dapat memecahkan maslah tentang satuan ukur berat dalam kchidupan sehari -
hari 
Proses 
Dengan mengukur benda menggunakan timbangan, siswa dapat mengemukakan hubungan antar satuan berat 
Dengan penjelasan guru, siswa dapat menghitung bagaimana ukuran antar satuan berat 
Psikomotor 
Siswa dapat mengukur 3 berat benda dengan menggunakan alat satuan berat melalui demonstrasi 
Afektif 
Mengembangkan perilaku karakter yang mcliputi 
Menjadi lebih aktif dan mampu bekerj~ama dcngan baik 
Percaya diri, terampiL dan berani di depan kelas 
Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab 
Mengembangkan keterampilan social 
Mengerti dan menghargai pendapat orang lain 
Berani mengungkapkan pendapat di depan kelas dengan santun 
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5. MA TERI AJAR 
Mcnentukan hubungan antar satuan bcrat 
6. METODE PEMBELAJARAN 
Ceramah . Penugasan . Tanya jawab . Demonstrasi . Diskusi 

7. KARAKTER YANG DIHARAPKAN 
Ketelitian , Ketekunan , Krcativitas. Percaya diri 

8. LANGKAH - LANG KAH PEMBELAJARAN 
Kegiatan Awai 
Guru mengkondisikan kelas agar siap belajar 
Siswa berdoa 
Guru mengccck kchadiran siswa 

UNIVERSITAS TERBUKA 168 

Guru memberikan apcrsepsi dcngan meminta salah satu siswa mcnimhang gula pasir dcngan bcrat ~ kg dan 

melakukan Tanyajawab 
Anak - anak. dari hasil timbangan dapat dilihat ukuran bcnda ini adalah 500 gram. Jadi hcnda _vano hcrukuran 1 . ~ ,,. 
1 kg sama dengan 500 gram 

Selanjutnya guru memotivasi siswa untuk memasuki matcri pclajaran 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar kegiatan yang akan dilakukan 
Kegiatan Inti 
Guru menjelaskan urutan satuan berat dengan menggunakan media tangga satuan bcrat 
Guru meminta 7 orang siswa maju ke depan kelas dan mengambil potongan kartu yang bertuliskan satuan 
berat, I orang sisswa mendapatkan 1 potongan kartu 
Guru meminta siswa untuk bcrdiri berdasarkan besamya ukuran satuan hcrat 
Siswa dapat mengemukakan urutan satuan berat dcngan benar 
Siswa mengukur berat benda dengan menggunakan timhangan agar lebih mengerti 1 kg itu sama dengan 
berapa gram 
Guru menjelaskan bagaimana cara menghitung antar satuan berat 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
Guru memberikan contoh soal di papan tulis 
Guru meminta salah satu siswa untuk mengerjakan soal cerita 
Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menanggapi hail jawaban dari siswa yang maju 
mengerjakan soal 
Guru memberikan penguatan dari pekcrjaan siswa 
Kegiatan Akhir 
Guru bersama siswa menyimpulkan matcri pcmbclajaran berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan 
Guru memberikan evaluasi berdasarkan materi yang telah dipelajari 
Guru memberikan tindak Ianjut dengan memberikan PR 

9. ALA Tl MEDW DAN SUMBER BELAJAR 
I. KTSP 
2. Buku Matematika Kelas Ill Penerbit Erlangga 
3. Buku Referensi Guru 
4. Media gambar berupa tangga satuan berat 
5. Soal ccrita 

10. PENILAIAN 
Penilaian proses , Penilaian produk I hasil 
Teknik : evaluasi 

Kerjakan soal ini dengan benar ! 
11. Ibu membeli 2 kg cabai, ~ kg tomat, dan 200 g bawang merah. Berapa gram kah berat semua 

2 

belanjaan ibu ? 
12. Angelo mempunyai 10 ekor ikan nila, masing- masing beratnya 5 ons. Berapa kg kah berat 10 ekor 

ikan nila Angelo? 
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13. Jika Sando mempunyai I 0 kg ikan gurami. dan Ruben mmcpunyai 3000 g ikan gurami. Rerapa ons 
kah jumlah ikan mereka '! 
Jawaban 

1 
14. 2 kg = 2. 000 g ~kg 500 g 2.00 g = 200 g 

Jadi semua belanjaan ibu adalah 2.000 g + 500 g + 200 g = 2. 700 g 
15. ekor ~ 5 ons I 0 ckor = 50 ons 50 ons = 500 g 0 ~kg 

Jadi bcrat ikan Angelo adalah ~kg 
16. IO kg = 100 ons 3000 g = 30 ons 

Jadi jumlah ikan mcrcka adalah 130 ons 

Mcngctahui . 
Ka. SDN 173525 13alige 

Marolop Rotua Sianipar. S.Pd 
NIP. 19750812 199611 2 001 

Balige. Nopembcr 2017 
Ciuru Bidang Studi 

Rosliana Marbun. S.Pd 
NII'. 19820325 200604 2 004 
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FOTO-FpTO PELAKSANAAN WA WAN CARA, DAN OBSERVASI GURU
GURU KELAS RENDAH 

Mewawancarai guru (GR.4 AS.G) Selasa, 22 Nop 2017 di SD Sw. Sanfransesco pkl 
12.00-12.30 WIB 

Mewawancarai guru ( GR2. D.S) pada hari kamis 21 Nopember 2017 di SD.Sw. NO. I 
HKBPBalige 
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Mewawancarai Guru ( GRl. NS) hari 14 Nopember 2017 di SDN. 173520 Balige pkt. 
11.00-11.30 WIB 

Wawancara Guru (GR3.RM) Senin,20 Nopember 2017 di SDN.173525 Balige 
pkl.12.30-13.00 WIB 
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Wawancara dengan fasada dirumah di Hinalang Baligehari Kamis 23 Nopember Pkl. 
15.00-15.30 WIB 

Wawancara dengan Pengawas ( Y.M) di UPT Kee. Balige hari senin,13 Nop 2017 Pkl 
.09.30-10.00 WIB 

Mewawancarai Kepsek ( N.S) SD.Sw. Sanfransesco Balige,Kamis 16 Nop 2017 
pkl.12.30-13.00 WIB 

TAHAP AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM) 

44069

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 173 

Observasi KBM ( GR.DS) di Kelas II, SD.Sw. NO. I HKBP Balige, Kamis 23 Nop 
2017 Pkl 08.00- selesai dengan model mata pelajaran namun penyusunan RPP model 
tematik 

Observasi KBM ( GR.4.AS.G) di kelas III, SD. Sanfransesco Balige Selasa 28 Nop 
2017 Pkl 08.00 WIB-selesai dengan model Tematik 
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Observasi guru ( GR.3 RM) di kelas IIl,SDN. 173525 Balige Kamis 30 Nopember 2017 
pkl 08.00- selesai dengan model pendekatan mata pelajaran yaitu mata pelajaran 
matematika 
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JADWAL KEGIA TAN PELATIHAN DI KAB. TOBA SAMOSIRPelatihan Praktik Pembe/ajaran 
yangBaikdi SD/Ml: IPA Tanggal 03104 Oktober 2016 

Registrasi 

Pembukaan 

90' UNIT I. Tata Surya 

Break 

90' UNIT 2. Struktur dan Fungsi Organ-organTumbuhan 

ISHOMA 

90' UNIT 3. Energi dan Perubahannya 

90' UNIT 4.Sistem Pemapasan Manusia 

90' UNIT 5. Listrikdan Magnet 

Break 

60' Persiapan Praktik Mengajar (peer teaching, menggunakan UNIT 6) 

75' Praktik Mengajar (peer teaching) : 
Kel I : 5' Persi an, 50' Praktik, 20' Refleksi 
ISHOMA 

150' Praktik Mengajar (peer teaching) 
Ket II : 5' Persiapan, 50' Praktik, 20' Refleksi 
Kel III: 5' Persi an, 50' Praktik, 20' Refleksi 
Penutupan dan penyelesaian administrasi 

Kepala Dinas Pendidikan 

Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Toba Samosir 

Ors.Lalo Hartono Simanjuntak,M.Si 
Pembina TKI 

NIP. 19670310 199203 l 004 
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JadwalPelatihanuntukPelatihan Modul 4 Kah. Toba Samosir- Matematika SD/MI 
Tanggal : 09 dan IO Pebruari 2017 
Tern pat : Aula SMP Negeri 1 Balige 

Waktu Unit 

08.00 - 08.20 

08.20 - 08.45 

08.45 - 10.15 Unit I 

10.15 - 10.45 

10.45 - I 1.15 

11.15-12.15 Unit2 

12.15-13.15 

13.15-14.15 Unit2 

14.15-15.15 Unit3 

15.15-15.30 

15.30-16.30 Unit3 

08.00 - I 0.00 Unit4 

10.00 - 10.15 

10.15-12.15 Unit5 

12.15- 13.15 

13.15-15.15 Unit6 

?5.15-15.45 

Materi 

Bari l Kamis, 09 Pebruari 2017 

Pembukaan 
a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (5') 
b. Sambutan Penjelasan program daanmodulolch 

perwakilan USAID PRIORITAS ( 10') 
Doadanpenutup (5') 

- Kontrakbelajar 
- Penjelasanmodul 4 Matematika SD/MI 

GarisTinggi 

lstirahat 

GarisTinggi (lanjutan) 

Pecahan 

lsama 

Pecahan (lanjutan) 

BilanganBulat 

Istirahat 

BiianganBulat {lanjutan) 

Harl 2(Kamis, 10 Pebruari 2017) 

NilaiTempat 

Istirahat 

BangunDatar 

Isama 

Kescbangunan 

Penutupan 

Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Toba Samosir 

Keterangan 

Ors.Lalo Hartono Simanjuntak,M.Si 
Pembina TK I 

NIP. 1%70310 199203 I 004 
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Waktu 

08.00 - 08.20 

08.20 - 08.45 

08.45- 10.15 

10.15- 10.45 

10.45- 12.45 

12.45 - 13.45 

13.45- 15.15 

15.15- 15.30 

15.30-16.30 

08.00 - I 0.00 

I 0.00 - I 0.30 

10.30 - 12.00 

12.00- 13.00 

13.00-15.00 

15.00- 15.30 
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Jadwal Pelatihan Guru SD Kab. Toba Samosir - Literasi SD/Ml 
Tanggal Senin,03 sampai Selasa,04 April 2017 

Tern pat : Aula SMK Negeri t Balige Kab. Toba Samosir 

Unit 

Unit I 

Unit 2 

Unit 3 

Unit 4 

Unit 5 

Unit4 

Materi Keterangan 

Hari 1(Senin,03 April 2017) 

Pembukaan 
C. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (5") 
d. Sambutan Penjelasan program daanmoduloleh 

perwakilan USAID PRIORIT AS ( 1 O') 
Doa dan penutup (5') 

- Kontrakbelajar 
- Penjelasan modul 4 Literasi SD/MI 

Kesadaran Fonologis 

Istirahat 

Kesadaran Fonologis 

Isama 

Membacakan Cerita(Read Aloud) 

lstirahat 

Penilaian Membaca 

Hari 2( Selasa, 04 April 2017) 

Mengajarkan Menulis 

lstirahat 

Penilaian Menulis 

Isama 

Pemil ihan Bahan Bacaan 

Penutupan 

Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Toba Samosir 

Ors.Lalo Hartono Simanjuntak,M.Si 
Pembina TK I 

NIP. 19670310 199203 1 004 
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NO Na ma 

I Rumondang Hasibuan 

2 Meriamo Sipayung 

3 Kalara Sinurat 

4 Berliana Sirait 

5 Nurmaida Naaapdap 

6 Lentinar Butarbutar 

7 Lastri Samosir 

8 Marsinta Sitorus 

9 Pasti manurung 

10 Febrina Dinar Sinaga 
11 Hotrnida Sitorus 

12 Ariani Verawaty Manurung 

13 Rusti Sitorus 

14 Tirenni Pasaribu 

IS Ratna Marpaung 

16 Jumeta Pasaribu 

17 Vii Lubis 

JS Pandapotan Tambunan 

19 Dermauli Sihombing 

20 Porman M Nainggolan 

21 Tumiar Sianipar 

22 Sonta Rusliana Lubis 

23 Rugun Nurcahaya Hutapea 
24 Frandy Suef Pasaribu 

25 Suru Marisian 

26 Linda Sibarani 

27 Yusliani Saragih 

28 Rohani Sinurat 

29 Juria Sitorus 

30 Udur Sirait 

31 Riana Tampubolon 

32 Martina R. Silitonga 

33 Renatus Tinambunan 

34 TiarmaPane 

35 Rosma Sitorus 

36 Nurmi Pasaribu 

37 Erika Purba 

38 Nurida Pasaribu 

39 Rahel M. Silitonga 

40 Lilik Sasnita 

41 Rusmina Sitorus 

42 Sriwaty Simatupang 

Kecamatan 

Balige 

Balige 

Balige 

Balige 

Balige 

Balige 

Balige 

Bonatualunasi 

Bonatualunasi 

Bonatualunasi 

Bonatualunasi 

Bonatualuna~i 

Bonatual unasi 

Borbor 

Borbor 

Borbor 

Habinsaran 

Habinsaran 

Habinsaran 

Habinsaran 

Habinsaran 

Habinsaran 

Habinsaran 

Habinsaran 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Lumbanjulu 

Nassau 

Nassau 

Nassau 

Nassau 

Parmaksian 

Parmaksian 

Parmaksian 

Parmaksian 

Parmaksian 

Parmaksian 
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Unit Kerja 

SD N 17322 Balige 

SD N 173670Tambunan 

SD N 17327 Hinalang 

SDN 173547 Tambunan 

SD.Sw NOJ HKBP Balige 

SDN 173525 Balige 

SDN 173524 Balige 

SD N 173659 Lumban Lobu 
SD N 173659 Lumban Lobu 

SD N 173659 Lumban Lobu 

SDN 173657 Sihiong 

SDN 173657 Sihiong 

SDN 173657 Sihiong 

SD N 173604 Pangururan 

SD N 173604 Pangururan 

SD N 173604 Pangururan 

SD N 173593 Parsoburan 

SD N 173593 Parsoburan 

SD N 173593 Parsoburan 

SD N 173593 Parsoburan 

SON 174563 lbn Sewa 

SON 174563 lbn Sewa 

SDN 174563 lbn Sewa 

SON 174563 lbn Sewa 

SDN 173655 Lumban Rang 

SON 173655 Lumban Rang 

SON 173655 Lumban Rang 

SDN 173655 Lumban Rang 

SON 176377 Aek Natolu 

SON 176377 Aek Natolu 

SON 176377 Aek Natolu 
SON 176377 Aek Natolu 

SD N 173649 Sigalagala 

SD N 173649 Sigalagala 

SD N 173649 Sigalagala 

SD N 173649 Sigalagala 

SON 173643 Pangombusan 

SON 173643 Pangombusan 

SDN 173643 Pangombusan 

SDN 173643 Pangombusan 

SDN 175811 Pangombusan 

SDN 175811 Pangombusan 

Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Toba Samosir 

TIM 

Drs. Lalo Hartono Simanjuntak, M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19670310 199203 I 004 

Tanggal 
Pendampingan 
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Time 

07.30 - 08.00 

08.00 - 09.30 

09.30- 09.15 

09.15- J(J.15 

10.15- 11.30 

11.30- 12.30 

12.30- 13.30 

13.30-14.00 

14.00-15.00 

15.00-15.15 

15.15-16.30 

16.30-17.30 

06.00-07.00 

07.00 - 08.10 

08.10 - 08.40 

08.40- 09.30 

09.30 - 11.30 

11.30-12.15 
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FINALISASI BAHAN PELATIHAN PENDAMPINGAN UNTUK FASILITATOR 
SD dan MI Sekolah Mitra USAJD PRIORJTAS 

Balige, 27 - 28 September 2017( A ULA SMK J BAL/GI:) 
Kabupaten Toba Samosir 

Topik Catatan 

HARI I (Rabu, 27 September 2017) 

30' Registrasi 

90' Video I: Tematik: Nilaia Uang (Jual Beli: Kclas III) Pleno 

15' lstirahat 

60' Video 2: Bangun Datar (kclas II) Plcno 

75' Video 4: ASEAN (Kelas VI) Plcno 

60' ISHOMA 

60' 
Video 6: Praktik Penjemihan Air - Tayangan dan pembahasasn Pleno 

Video 5 : Rangkaian Listriuk Sederhana (Hanya ditayangkan 
Pleno 

30' sebagai tambahan informasi dan penguatan dari video yang 
dibahas sebelumnya (video 6)) 

60' Video 7: Membaca Bersama - Tayangan dan Pembahasan Pleno 

15' Istirahat 

75' 
Video 8: Membaca Terbimbing - Tayangan dan Pembahasan Pleno 

Persiapan pengamatan pembelajaran di sekolah Pleno 
(Diskusi pertanyaan reflektifterkait pembelajaran di video dan 

60' mengingatkan kembali 5 langkah pendampingan dengan 
membahas pengalaman peserta) 

HARI 2 Kamis, 28 September 2017) 

Kelompok 
60' Perjalanan ke Sekolah kunjungan 

150 I kelas: 2-3 

' 
Pengamatan Pembelajaran di Sekolah pengamat 

30' Diskusi umpan balik dengan guru Di sekolah 

50' Perjalanan kembali ke lokasi pclatihan 

Pleno 
120 Diskusi dan Pembahasan Hasil Pengamatan. 

' • Simulasi pendampingan (Seorang bertindak sebagai guru) 

Perencanaan Pelatihan kabupaten (DC dan Fasda) Kelompok Propinsi 
- Kapan? 
- Biaya dari mana? 

45' 

Penutupan, penyelesaian administrasi dan keuangan (admin) Pleno 
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NO Waktu 

I 

() 1.30-
05.30 

2 

11.00-
3 12.30 
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JADWAL PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 

KELOMPOK X SD INTI SD N 176367 SOPOSURUNG 

KECAMATAN BALIGE DAN TAMPAHAN 

Hari ke-1 
Hari ke-2 Hari ke-1 ON Hari ke-1 ON IN 

Senin 18-9-
IN Selasa Senin 09-10- Selasa 10-10- NO 

2017 
19-9-2017 2017 2017 

1 2.7 2.7 I 

2.1 
2.8 2.8 

1.1 

2.2 1.2 

2.3 1.3 

2.5 1.4 

2.6 2 

2.1 
2.7 

2.2 

2.8 

SD 
SD 

Soposurung 
Soposurung 

2.3 
><SD 

><SD Gurgur 
Katolik 

SD Hinalang SD Hinalang 
><SD ><SD 2.4 
TanggaBatu Sukarame 

SD Katolik SD Katolik 
><SD ><SD 
Tampahan Hinalang 
SD2 ><SD SD2>< SD 

Kumpul di Sukarame Tampahan 
SD INTI SDLbn SDLbn 

bulbul>< SD bulbul ><SD 
Katolik Gurgur 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Materai 

MATER! UMUM 
Kebijakan dan Dinamika 
Perkembangan Kurikulum 
Pcnguatan Pendidikan 
Karaktcr 
Penerapan Litcrasi Dalam 
Pcmbelaiaran 
Penyelcnggaraan 
Pendampingan 

MATERI POKOK 
Kompetensi, Materi,, 
Pembelajaran dan 
Penilaian 
Praktik Analisi 
Kompetensi, Materi 
Pembelajaran, 
Pembelajaran, dan 
Penilaian (Tematik 
Terpadu, Matematika, dan 
PJOK) 

Psiko-Edukatif 

Perancangan Pembelajaran 
Dn Penilaian : 

2.4.a. Praktik Penyusunan 
Program Tahunan (Prota) 
dan Program Semester 

(Promes ), Pemetaan 
KD, dan Silabus 

2.4.b. Penyusunan RPP 

lnspirasi Pembelajaran 
melalui Tayangan Video 
Pembelajaran 
Praktik Penyusunan 
lnstrumen Penilaian 
Praktik Pembelajaran dan 
Penilaian di Sekolah 
Praktik Pengolahan dan 
Pelaporan Penilaian Hasil 
Bel ajar 

Ketua Pelaksana 

RAMLI SIHOTANG 
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PELAKSANAAN(SATU) 

Sekolah/instansi 

Hari/ Tanggal 

:SD 
l 76367Soposurung 

: 17 Oktober 2017 

Aspek yang diamati 

A. ldentitas 

a. Nama Sekolah 

b. Kelas/semester 

c. Terna 

d. Subtcma 

e. Pertemuan ke-

f. Alokasi waktu 

B. Kompetensi Inti 

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

I. Tujuan realistik, dapat dicapai melalui 
prosese pembelaiaran 
2. Relevan antara KI, kompetensi dasar dan 
indikator 
3. Mencakup pengembangan sikap, pengetahuan 
dan keterampilan 
4. Mengandung unsur proses dan hasil 
pembelaiaran 
5. Mengandung tingkat perbandingan sikap 
peserta didik 

D. Kompetensi Dasar 

l. Kompetensi Dasar Sikap spiritual (KD dari Kl-
I) 

2. Kompetensi Dasar Sikap Sosial (KD dari KI-2) 

3. Kompetensi Dasar Pengetahuan (KD dari KI-
3) 
4. Kompetensi Dasar Pengetahuan (KD dari KI-
4) 

E. lndikator 

1. Indikator dari Kompetensi dasar pengetahuan 
(KD dari KI-3) 
2. Indikator dari kompetensi Dasar keterampilan 
(KD dari KI-4) 

F. Materi Pembelajaran 

1. Materi dikaitkan dengan pengetahuan lain 
yang relevan, perkembangan Jptek, dan 
kehidupan nyata 
2. Materi disusun secara sistematis ( dari mudah 
ke sulit, dari konkrit ke abstrak) 
3. Materi menggambarkan keterpaduan antar 
mata pelajaran 

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 
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Ya Tidak Cata tan Saran Perbaikan 
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a. Mcmuat aktivitas penyiapan fisik dan psikis 
siswa dengan sapaan dan pcmberian salam 
b. Memuat aktivitas penyampaian kompctensi 
yang akan dicapai 
c. Memuat aktivitas pengaitan materi 
pcmbelajaran dengan materi pcmbelajaran 
sebelumnya. 
d. Memuat aktivitas pengajuan pcrtanyaan 
menantang untuk memotivasi 
e. Memuat aktivitas penyampaian mantaat 
mempelajari materi pembelajaran 
f. Memuat aktivitas penyampaian aspek yang 
akan dinilai selama proses pembclajaran 
g. Mcmuat aktivitas penyampaian 
rencana/langkah-langkah kcgiatan (misalnya: 
kerja individual, kerja kelompok, diskusi. 
melakukan observasi, dll 
h. Memuat aktivitas melibatkan media yang 
menyenangkan (guru membacakan buku 
pengayaan/bercerita atau siswa mcmbacakan 
buku pengayaan atau mengkaji materi 
audiovisual). 
i. Memuat aktivitas Penguatan Pcndidikan 
karakter 

2. Kegiatan Inti 

a. Memuat rancangan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi yang akan dicapai. 
b. Memuat aktivitas yang menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam mengajukan 
pertanvaan (Apa, men!!ana dan bagaimana) 
c. Memuat aktivitas yang menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam mengemukakan 
pendaoat. 
d. Memuat aktivitas yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan dan sikap positif (nurturant 
effect) 
e. Memuat aktivitas yang memfasilitasi siswa 
untuk mengamati 
f. Memuat aktivitas bagi siswa untuk 
mengumpulkan informasi 
g. memuat aktivitas bagi siswa untuk 
mengasosiasikan data dan informasi yang 
dikumoulkan 
h. memuat aktivitas bagi siswa untuk 
mengkomunikasikan pengetahuan dan 
keterampilan yang diperolehnya secara verbal 
atau tulisan/gambar atau digital 
i. Memuat berbagai aktivitas pengelolaan kelas 
secara individu, kelompok dan klasikal 
j. memuat aktivitas siswa mengidentifikasi dan 
menjelaskan arti kata-kata sulit dalam bacaan 
atau informasi yang diperolehnya 
k. Memuat aktivitas Penguatan Pendidikan 
Karakter 

3. Penutup pembelajaran 

a. Memuat aktivitas siswa untuk mcnyimpulkan 
atau mcrampungkan matcri pcmbelajaran 
b. Memuat aktivitas siswa untuk meretleksi 
proses dan materi pembelajaran 
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c. Memuat aktivitas siswa untuk merellcksi 
kegiatan litcrasi dan Pcnguatan Pcndidikan 
Karakter 
d. Memuat aktivitas tindak lanjut dcngan 
memberikan arahan kegiatan bcrikutnya dan 
tuga~ pengayaan. 

PELAKSANAAN ON II (DUA) 

Hari/tanggal : 

H. Penilaian 

I. Terdapat rancangan instrumen penilaian 

a. lnstrumcn Penilaian Sikap 

b. lnstrumen Penilaian Pengctahuan 

c. lnstrumcn Penilaian Kctcrampilan 

2. Terdapat rubrik penilaian 

L Media/alat, bahan, dan somber belajar 

I. Memuat jenis mcdia/alat yang akan digunakan 
2. Jcnis mediasesuai dengan kompetensi yang 
akan dicapai 
3. Memuat rincian bahan pembclajaran yang 
akan digunakan 
4. Memuat rencana mcmanfaatkan lingkungan 
sckitar sebagai sumber belajar 

Masukan 

Nama guru yang 
diamati 
MAST ARIA 
LUMBANTORUAN,S.PdSD 
NIP. 198111192006041007 

Kepala SD Imbas SD N 176367 
Soposurung 

RAM LI 
SIHOTANG,SPd.K 

NIP.196011131982011001 
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lnstruktur Kabupatcn Toba Samosir 

RO MAULi 
SILABAN, S.Pd 
NIP. 19670323 
200003 2 006 
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NO 

l 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 

2 
3 
4 
5 
1 

2 
3 
4 

5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

3 
4 
5 
I 
2 
3 
4 
5 
3 
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DAFT AR HADIR PENDAMPINGAN K13 KELOMPOK 10 SD N 176367 SOPOSURUNG 
KABUPATEN TODA SAMOSIRKEC.BALIGE SD N 176367 SOPOSURUNG 

HARI,18 S/019 SEPTEMBER 2017 
NAMA NIP ASAI. SD 

NAT ALIA SILITONGA - DINAS 
RAMLI SIHOT ANG,S.Pd.K 19601113198201 1 001 SDNNo.176367 SOPOSURUNG 
JOHANSEN Lbn TOBING,S.Pd.K 198503172009031001 SDNNo.176367 SOPOSURUNG 
HOTMARJA T AMPUBOLON 198012202014082004 SDNNo.176367 SOPOSURUNG 
MAST ARIA Lbn TORUAN 198007222010012013 SDNNo.176367 SOPOSURUNG 
MARLIN NAPITUPULU 196409111987122001 SDNNo.176367 SOPOSURUNG 
DEMI SILALAHI 195810091978012003 SDNNo.173527 HINALANG 
ERNAULI SIMAMORA 196808281996122003 SDNNo.173527 HrNALANG 
SORIANA HUT APEA 196606061988032009 SDNNo.173527 I llNALANG 
MASRINA SIAHAAN 196312241984042001 SDNNo.173527 llINAl.ANG 
LUSIANA PESTA PANDIANGAN 198005182009032001 SDNNo.173527 I llNALANG 
MAROLOP ROTUA 197508121996112001 SDNNo.173525 
SlANlPAR,S.Pd BALIGE 
ZEDIJA SIMAMORA,S.Pd 196104051983042005 SDNNo.173525 
ELVJ MANALU,S.Pd 198301162006042010 BALI GE 
LEGIA MANIK,S.Pd.K 196601142000032003 SDNNo.173525 
SARTINA RUPILU,S.Pd 196705282001032001 BALI GE 
ANNI SIAHAAN,S.Pd 196408141983042001 SDNNo.173522 

BALI GE 
PINCE PAKPAHAN,A.Ma.Pd 196108221982012002 SDNNo.173522 
SURYATI HUTAGAOL,S.Pd - BALI GE 
DUMARIA 196108251984042001 SDNNo.173522 
T AMPUBOLON,A,Ma.Pd 
NELLYTAMBUNAN 196707172000032005 BALI GE 
NURIT A LAMRIA SILALAHI,S.Pd 196302071983042010 SDN No.174550 Lbn BUL-BUL 
RUSLIANA SAMOSIR 195910201979092002 SDN No.174550 Lbn BUL-BUL 
SALOME PASARJBU 196001211982072001 SON No.174550 Lbn BUL-BUL 
TINORMA MARP AUNG 196507071987122003 SON No.174550 Lbn BUL-BUL 
SARMAULI P ANJAIT AN,S.Pd.K 197009262000032002 SON No.174550 Lbn BUL-BUL 
NAEK TUA TA MB UN AN - SD SW SANFRANCESCO 
ROSALINA SIMATUPANG.S.Pd - SD SW SANFRANCESCO 

MARION MALAU,S.Pd - SD SW SANFRANCESCO 
RIST AULi SIMBOLON,S.Ag - SD SW SANFRANCESCO 
HERIANTO SINAGA,S.Pd - SD SW SANFRANCESCO 
HOTLY T AMPUBOLON,S.Pd.SD 196602121992032004 SDN No.173530 TANGGA BATU 
MARSUNDUT PASARIBU,S.Pd 196810262002122005 SON No.173530 T ANGGA BA TU 
NURIT A,S.Pd 196407142007012005 SDN No.173530 T ANGGA BATU 
ROBEKKA HARJANJA 196502091986042002 SON No.173530 TANGGA BA TU 
RIAN A SIMANJUNT AK.S.Pd.K 197107292007012004 SON No.173530 T ANGGA BA TU 
LISTERIA SILALAHI 196303242006042001 SON No.176368 GURGUR 

Soposurung,18 September 2017 
Ketua Kelompok 10 Pendampingan K13 Sdn No.176367 Sopsurung 

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 

Ramli Sihotang,S.Pd.K 
Nip.19601113 198201 I 

TAN DA 
TANG/\N 
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No 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Na ma 
Kegiatan/Pelatihan 

Tanggal Mulai 

Tempat Kegiatan 
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DAFTAR HADIR PESERTA 
Pelatihan Praktik PAKEM SD 

(Deseminasi APBD 2016 Kabupaten Toba Samosir) 
25 MEI 2016 

Aula SMA NEGERI 2 BALIGE 

Na ma Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan 

2 3 3 4 

Syafaruddin Sitorus Kepala Sekolah SD N 173659 Lumban Lobu 

Endang Yui Yanti Guru Kelas SD N 173659 Lumban Lobu 

Hatman Napitupulu Guru Kelas SD N 173659 Lumban Lobu 

Tiores Siagian Guru Kelas SDN 173660 Lumban Lobu 

Tiurlan Situmorang Guru Kelas SD N 173660 Lumban Lobu 

Harry M. Sitorus Guru Kelas SD N 173660 Lumban Lobu 

Menti Sirait Kepala Sekolah SD N 173670 Ajibata 

Osden Saragi Guru Kelas SD N 173670 Ajibata 

Mangatur Sitorus Guru Kelas SD N 173670 Ajibata 

Lum ban 
Rodetua Sijabat Guru Kelas SD N 173675 Nabolon 

Lum ban 
Normarita Manurung Guru Kelas SD N 173675 Nabolon 

Nurhayati Galingging Guru Kelas SD Swasta Katolik San Francesco 

SD Katolik 
Naek Tua Tambunan Guru Kelas Francesco 

SD Swasta Katolik San 
Jimson manullang Guru Kelas Francesco 

Osni Marpaung Kepala Seko\ah SDN 173564 
Repi Nurhawati 
Siahaan Guru Kelas SON 173564 

Riana Panjaitan Guru Kelas SON 173564 

Herta Siahaan Guru Kelas SD N 173652 

Puria Panjaitan Kepala Sekolah SD N 173652 

Kiris Manurung Guru Kelas SON 173652 

Mahrani Lubis Guru Kelas SON 173536 
Sanro enzos 
Tampubolon Guru Kelas SD N 173536 

Dormian Sitorus Guru Kelas SD N 173536 

Riana Tambunan Kepala Sekolah SD N 173540 

Rosdiana Siahaan Guru Kelas SD N 173540 

Frengki Panjaitan Guru Kelas SD N 173540 

Kelompok IO Pendampingan Kl3 Sdn No.176367 Sopsurung 
Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir 

Ramli Sihotang,S.Pd.K 
Nip.19601113 198201 

Si la en 

Silaen 

Silaen 

Tanjung pasir 

Tanjung pasir 

Tanjung pasir 

Sibuntuon 

Sibuntuon 

Sibuntuon 

Matio 

Matio 

Matio 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

19 

21 

23 

25 
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6 
-

8 
-

10 
-

12 
-

14 
-
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-

20 -
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-

~ 6 
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