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Abstrak
Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang
melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi
anak. Dalam mengimplementasikan Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar seorang pendidik
harus memahami bagian-bagian dari Pembelajaran Terpadu itu sendiri. Mengimplementasikan
sebuah pembelajaran terpadu harus mengetahui bagaimana karakteristik dan prinsip-prinsip yang
ada dalam pembelajaran terpadu. Prinsip pembelajaran terpadu dibagi menjadi 4 macam, yaitu
penggalian tema, pengelola pembelajaran, evaluasi dan reaksi. Model pembelajaran terpadu dibagi
menjadi 10 macam, connected, nested, sequenced, shared, webbed, threaded, integrate, Immersed
dan networked. Mempelajari bagian-bagian yang terdapat dalam pembelajaran terpadu dapat
memberikan pengetahuan tentang pentingnya pembelajaran terpadu baik bagi pendidik maupun
siswa.
Kata kunci: Perubahan Pendidikan, Pembelajaran Terpadu
A. Pendahuluan
Sebelum memasuki bangku sekolah, anak terbiasa memandang dan mempelajari segala
peristiwa yang terjadi di sekitarnya atau yang di alaminya sebagai suatu kesatuan yang utuh
(holistik), mereka tidak melihat semua itu secara parsial (terpisah-pisah). Penyelenggaraan
pendidikan dengan menekankan pada pembelajaran yang memisahkan penyajian antarsatu mata
pelajaran dengan mata pelajaran lainnya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius
terutama bagi siswa usia sekolah dasar.
Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang
melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna
bagi anak. Pembelajaran terpadu diyakini sebagai pendekatan yang berorientasi pada praktek
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembelajaran terpadu secara efektif akan
membantu menciptakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk melihat dan membangun
konsep-konsep yang saling berkaitan. Dengan demikian, pembelajaran terpadu memberikan
kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah yang kompleks yang ada di lingkungan
sekitarnya dengan pandangan yang utuh. Dengan pembelajaran terpadu ini siswa diharapkan
memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan
informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna
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Guna memudahkan dalam mengimplementasikan pembelajaran terpadu, seorang guru
harus memahami terlebih dahulu bagaimana bagian-bagian yang harus dipekajari terlebih
dahulu, mulai dari karakteristik sampai dengan model pembelajaran terpadu yang diterapkan di
Sekolah agar dapat memahami dengan benar bagaimana pembelajaran terpadu yang ideal.
Proses pembelajaran selalu berkaitan dengan komponen-komponen didalamnya mulai
dari tujuan, materi,metode, model dan evaluasi. Dari semua komponen-komponen tersebut
hendaknya seorang pendidik harus memahami dengan baik dan benar. Ketika seorang pendidik
dapat memahami semua komponen pembelajaran tersebut, diharapkan dapat menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh semua siswanya.

B. Pembahasan
1. Karakteristik Pembelajaran Terpadu
Sebagai suatu proses, pembelajaran terpadu memiliki karakteristik yang harus
dipahami terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan pembelajaran terpadu, ada
beberapa karakteristik pembelajaran terpadu sebagai berikut:1
a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
b. Pembelajaran berdasarkan pengalaman yang dialami oleh peserta didik.
c. Pemisahan aspek bahasan tidak jelas.
d. Penyajian konsep secara utuh tanpa di pisah-pisah.
e. Bersifat fleksibel
f. Mendahulukan sebuah proses dari pada hasil
g. Lebih terfokus pada muatan yang berlaku
h. Kegiatan pembelajaran relevan dengan pengalaman dari peserta didik
i. Prinsip belajar sambil bermain
j. Lebih mengutamakan kerjasama tim dari pada individual.
k. Lebih meguatkan pada keterampilan belajar peseta didik
2. Prinsip-prinsip Pembelajaran Terpadu
Prisip adalah sesuatu yang sifatnya mendasar, sangat penting, slalu ada dalam situasi
kondisi serupa. Sehingga keberadaannya dipahami penting karena berfungsi sebagai
pedoman. Dengan demikian prinsip pembelajaran terpadu adalah sesuatu yang sifatnya
mendasar, sangat penting, slalu ada dalam pembelajaran terpadu, keberadaannya penting
1

Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu Implementasi Kurikulum
2013 SD/MI, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.65.
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dipahami karena berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan
pembelajaran terpadu.2
Menurut Ujang Sukandi, dkk. pembelajaran terpadu memiliki satu tema aktual, dekat
dengan dunia peserta didik, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tema ini
menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran .3
Dalam pembelajaran terpadu, pendidik harus memilih materi atau bahasan dari satu
mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran yang memiliki keterkaitan. Pembelajaran
terpadu harus sesuai dan mendukung pencapaian tujuan dalam kurikulum.4 Ada beberapa
hal yang harus diperhatikan oleh pendidik pada saat akan memadukan materi pembelajaran,
diantaranya: pertama, materi

yang

akan

dipadukan

dalam

satu

tema

perlu

mempertimbangkan karateristik peserta didik, seperti minat, kemampuan,kebutuhan dan
pengetahuan awal.
Kedua, materi pelajaran yang dipadukan tidak perlu terlalu dipaksakan, artinya,
materi yang tidak mungkin dipadukan tidak perlu dipadukan.
Secara umum prinsip-prinsip pembelajaran terpadu dapat diklasifikasikan menjadi:
(1) prinsip penggalian tema, (2) prinsip pengelolaan pembelajaran, (3) prinsip evaluasi dan
(4) prinsip reaksi.
1. Prinsip Penggalian Tema
Prinsip penggalian merupakan prinsip utama (fokus) dalam pembelajaran
terpadu. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi
target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut
hendaklah memperhatikan beberapa persyaratan.
a) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk
memadukan banyak mata pelajaran.
b) Tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipilih untuk dikaji harus memberian
bekal bagi peserta didik untuk belajar selanjutnya.
c) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak.
d) Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak.
e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang
terjadi dalam rentang waktu bekajar.
2

Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori , Praktik dan Penilaian, (Bandung: Alfabeta, 2014),

hlm. 92.
3

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu,... hlm. 57.
Agus Wasisto Dwi Doso Warso, Pembelajaran Tematik Terpadu & Penilaiannya, (Yogyakarta: Graha
Cendikia, 2013), hlm. 48.
4
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f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta
harapan masyarakat (asas relevansi).
g) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar5
2. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran
Guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam
proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam pengelolaan pembelajaran hendaklah guru
dapat berprilaku sebagai berikut:6
a) Guru hendaknya jangan menjadi “single actor” yang mendominasi pembicaraan
dalam proses belajar mengajar.
b) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas
yang menuntut adanya kerjasarna kelompok.
c) Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak
terpikirkan dalam poses perencanaan.7
3. Prinsip Evaluasi
Pada dasarnya, evaluasi menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaiman suatu
kerja dapat diketahui hasilnya apabila dilaksanakan evaluasi. Dalam hal ini, maka dalam
melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik, maka diperlukan beberapa
langkah, antara lain:
a) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri di
samping bentuk evaluasi lainnya.8
b) Guru perlu mengajak peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah
dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati
dalam kontrak.9
4. Prinsip Reaksi
Guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran
sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi

5

Ahmadi,Khoiru dan Sofan Amri, Pengembangan & Model Pembelajaran Tematik Integratif. (Jakarta: PT
Prestasi Pustakarya, 2014), hlm. 75.
6
Ahmadi, Iif Khoiru dan Sofan Amri, Pengembangan dan Model Pembelajaran Tematik Integrtif. (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2014), hlm. 45.
7
Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik: Tinjauan Teoritis dan Praktik (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 62.
8
Sunhaji, Pembelajaran Tematik Integratif, (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 146.
9
Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar,…hlm.64.
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terhadap reaksi siswa dalam semua “event” yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit
tetapi ke suatu kesatuan utuh dan bermakna.10
Waktu pembelajaran terpadu bisa bermacam-macam yaitu:
a) Pembelajaran terpadu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu apabila materi
yang apabila materi yang dijalankan cocok sekali diajarkan secara terpadu.
b) Pembelajaran terpadu bersifat temporer, tanpa kepastian waktu dan bersifat
situasional, dimana pelaksanaanya tidak mengikuti jadwal yang teratur.
c) Pembelajaran terpadu secara periodik, misalnya setiap akhir minggu, atau akhir
caturwulan. Waktu-waktunya telah dirancang secara pasti.
d) Pembelajaran terpadu sehari penuh, selama satu hari tidak ada pembelajaran yang
lain, yang ada siswa belajar dengan yang diinginkan, siswa sibuk dengan urusanya
masing-masing. Pembelajaran terpadu ini dikenal dengan istilah “intregated day”
atau hari terpadu.diawali dengan kegiatan pengelolaan kelas yang meliputi
penyiapan aspek-aspek kegiatan belajar, alat-alat, media dan peralatan lainya yang
menunjang terlaksanaya pembelajaran terpadu.
Selain empat prinsip tersebut, pembelajaran tematik juga mengadopsi prinsip
belajar PAKEM, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.11
Pertama, yaitu “aktif” maksudnya dalam pembelajaran peserta didik secara fisik dan
mental

dalam

hal

mengemukakan

penalaran,

mengkomunikasikan

gagasan,

mengemukakan bentuk representasi yang tepat, dan menggunakan semua ini untuk
memecahkan masalah. Kedua, yaitu “kreatif” maksudnya dalam pembelajaran peserta
didik melekukan serangkaian proses pembelajaran secara runtut dan berkesinambungan.
Ketiga, yaitu “efektif” maksudnya berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang
diharapkan. Dan keempat, “menyenangkan” artinya sifat terpesona dengan keindahan,
kenyamanan, dan kemanfaatannya sehingga mereka terlibat dengan asyik dalam
pembelajaran.
Sekurang-kurangnya ada empat prinsip atau komponen PAKEM, yaitu:
1) Mengalami: dalam hal ini peserta didik mengalami secara langsung dengan
memanfaatkan banyak indera. Bentuk konkretnya adalah peserta didik melakukan:

10
11

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu….,hlm. 59.
Khoiru, Iif Ahmadi, Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu, (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2011), hlm. 78.
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pengamatan, percobaan, penyelidikan, wawancara. Jadi, peserta didik belajar
banyak melalui berbuat.12
2) Interaksi: dalam hal ini interaksi antara peserta didik itu sendiri maupun dengan
guru baik melalui diskusi/tanya jawab maupun melalui metode lain .
3) Komunikasi: dalam hal ini komunikasi perlu diupayakan. Komunikasi adalah cara
kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Interaksi tidak cukup jika tidak terjadi
komunikasi. Bahkan interaksi menjadi lebih bermakna jika interaksi itu
komunikatif.
4) Refleksi: merupakan hal penting lainnya agar pembelajaran itu bermakna.
Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya
refleksi dari si peserta didik ketika mereka mempelajari sesuatu. Refleksi di sini
maksudnya adalah memikirkan kembali apa yang diperbuat/ dipikirkan atau yang
sudah dipelajarinya.13
Mamat SB, dkk., mengungkapkan ada Sembilan prinsip yang mendasari
pembelajaran tematik, antara lain:14
1.

Terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual.15

2.

Memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran.

3.

Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

4.

Pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna.

5.

Menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran.

6.

Pemisahan atau pembedaan antara satu pelejaran dengan mata pelajaran lain sulit
dilakukan.

7.

Pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat
peserta didik.16

8.

Pembelajaran bersifat fleksibel.

9.

Penggunaan variasi metode dalam pembelajaran.

12

Hamzah B Uno, Perencanaan pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008), hlm. 67.
Prastowo, Andi. Pengembangan Bahan Ajar Tematik Panduan Lengkap Aplikatif. Yogyakarta: DIVA Press,
2013), hlm. 86.
14
Daryanto, Pembelajaran Tematik, Terpadu, Terintegrasi (Kurikulum 2013), (Yogyakarta: Gava Media), hlm.
86
15
Syaefudin, resmini, Pembelajaran Terpadu, (Bandung: UPI Press, 2006) hlm. 12
16
Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 89.
13
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3. Model Pembelajaran Terpadu

Frogaty mengelompokkan beberapa model pembelajaran terpadu menjadi sepuluh
model pembelajaran:17
a.

Fragmented
Fragmented adalah sebuah model pembelajaran yang memisahkan dalam
masing-masing mata pelajaran, dan keterpaduan diharuskan dicapai dalam satuan waktu
tertentu, seperti satu semester. Pada pendekatan Fragmented adalah perpaduan antara
konsep dan satuan kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Pada model pembelajaran
Fragmented mempunyai tujuan agar siswa dapat mempunyai kemempuan dan
kecapakap tertentu dalm kurun waktu yang telah ditetapkan.18

b.

Sequenced
Model Sequenced adalah suatu model pembelajaran yang guru dapat menyusun
kembali topic mata pelajaran lain dengan mengutamakan topic dan pembahasan yang
relevan. Kelebihan dari Sequenced adalah guru dapat memprioritaskan topic yang actual
tanpa memperdulikan penulisan buku teks.

c.

Shared
Pada model ini adalah perpaduan antara dua mata pelajaran disiplin ilmu yang
berbeda namun mempunyai bagian yang sama. Keberadaan tim perencana melibatkan
dua disiplin yang difokuskan pada konsep, keterampilan dan sikap dari peserta didik.

d.

Connected
Model pembelajaran Conncted adalah sebuah model pembelajaran yang
mengintegrasikan interbidang studi, sebuah model pembelajaran yang mengkaitkan
antara satu konsep keterkaitan ini dapat dilakukan secra sepontan atau direncanakan
lebih dahulu.19

e.

Nested
Salah satu model kurikulum yang dapat dikembangakan adalah tipe Nested.
Yaitu merupakan pengintegrasian pada satu disiplin ilmu yang secara khusus
meletakkan pada keterampilan belajar siswa yang meliputi keterampilan berfikir,
keterampilan sosial dan keterampilan mengorganisasi, dalam satu pelajaran.

f.

Webbed

17

Muhamad Arif, Model Pembelajaran Terpadu Mata Pelajaran IPS Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Tema
Indahnya Kebersamaan, (STAI Al-Azhar Menganti Gresik), hlm. 51
18
Husamah dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Malang: Univ muhammadiyah Malang, 2016), 327.
19
Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik bagi Anak Usia Dini TK/RA dan Anak Kelas Awal
SD/MI (Jakarta: Kencana, 2013), 114
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Model pembelajaran Webbed, adalah model pembelajaran yang diawali oleh
menentukan sebuah tema besar, setelah tema sudah disepakati, maka perlu dijadikan
sebuah subtema dengan memperhatikan pada mata pelajaran. Tema yang ditetapkan
memberikan kesempatan kepada guru untuk menemukan konsep, keterampilan atau
sikap yang diintegrasikan.20
g.

Thereaded
Model pembelajaran thereaded adalah sebuah model pembelajaran yang
menekankan pada keterampilan sosial, berpikir serta berbagai jenis kecerdasan. Pada
model ini keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin ilmu.

h.

Networked
Pada model networked terjadi pemanduan pembelajaran yang mengandaikan
terjadinya perubahan konsepsi dan bentuk pemecahan masalahnya adalah setelah
peserta didik melakukan studi lapangan. Kelebihanya dalah bersidat proaktif terhadap
informasi yang baru mereka kenal. Namun kekuranganya adalah dapat memecah
perhatian peserta didik.

i.

Integrated
Model pembelajaran ini, adalah model pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan antar bidang studi dengan cara mempriorotaskan kulikuler. Pada tipe ini
sangat mungkin terdapat tumpang tindih antara tema yang berkaitan. Fokus
keterampilan pada pola integrated meliputi keterampilan berfikir, keterampilan sosial,
dan keterampilan mengorganisir.

j.

Immersed
Model immersed adalah model yang memadukan dari apa yang telah dipelajari
melalui bidang yang cenderung lebih disukai.dalam hal ini bertukar pengalaman dan
pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan, pada model ini semua konten kulikuler
dilihat dari satu lensa. Pada model ini keterpaduan terjadi secara internal dan intrinsik
dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar. Maka dari itu model ini cenderung bisa di
terapkan pada pendidikan menegah dan tinggi.21

20

Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati, Pembelajaran Tematik Konsep dan Aplikasi, (Magetan: AE Media
Grafika, 2017), 17.
21
Abdul Aziz Wahab, dkk. Konsep Dasar IPS, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm.23.
ISSN Jurnal Tawadhu:
2597-7121 (media cetak)
2580-8826 (media online)



1049

Jurnal Tawadhu  Vol. 4 no. 1, 2020

Janatun Istiana
4. Pentingya Pembelajaran Terpadu

Dalam kegiatan pembelajaran, pembelajaran terpadu memiliki arti penting. Beberapa
hal yang mendasari pentingnya pembelajaran terpadu adalah sebagai berikut :22
a. Dunia peserta didik merupakan dunia nyata
Tingkat perkembangan mental peserta didik dimulai dengan tahap berpikir nyata
atau konkrit. Peristiwa atau objek yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari memuat
sejumlah konsep/ materi beberapa mata pelajaran yang peserta didik temukan disekolah.
b. Proses pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa/objek lebih
terorganisir
Peserta didik akan lebih mudah membangun konsep baru yang mereka temukan
apabila sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pendidik dan orang tua
berperan sebagai fasilitator dan pembimbing pada saat peserta didik pada saan memahami
suatu konsep baru agar terorganisir dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.
c. Pembelajaran peserta didik akan lebih bermakna
Pembelajaran terpadu akan lebih bermakna apabila peserta didik dapat
mempraktekkan langsung dalam kehidupannya. Pembelajaran terpadu hendaknya dapat
dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari materi berikutnya. Pembelajaran
terpadu sangat berpeluang untuk memanfaatkan pengetahuan sebelumnya.
d. Memberi peluang pada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri
Dalam pembelajaran, pengembanganan kemampuan peserta didik dibagi menjadi
tiga ranah yaitu ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor
(keterampilan). Dalam pembelajaran terpadu, memberipeluang kepada peserta didik untuk
mengembangkan tiga ranah tersebut.
e. Memperkuat kemampuan yang diperoleh
Dengan materi yang saling berkaitan dalam satu pembelajaran, pengetahuan yang
didapat dari materi-materi tersebut akan saling memperkuat penguasaan konsep yang
diperoleh peserta didik.23
f. Efesiensi waktu pembelajaran
Penggabungan beberapa mata pelajaran dalan satu waktu, akan lebih menghemat
waktu pendidik untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Selain itu, pendidik
tidak harus menyampaikan materi pembelajaran yang berkaitan secara berulang-ulang.
22
23

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu….,hlm. 60
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C. Kesimpulan
Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memghubungkan
berbagai kompetensi bidang studi dalam satu topik tema dimana dalam pembelajaran tersebut
menekankan pada pembelajaran bermakna yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi
pembelajaran lingkungan dengan pengalaman yang dialami peserta didik. Dalam memahami
sebuah pembelajaran terpadu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari
karakteristik, prinsip, model dan pentingnya pembelajaran terpadu.
Terdapat beberapa model Pembelajaran Terpadu yang dapat diterapkan di Sekolah
Dasar, satu satunya adalah model terpadu (integrated). Ada beberapa langkah yang
dilaksanakan dalam model terpadu, yaitu mulai dengan memperhatikan KD setiap pokok
bahasan.
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