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Penelitian ini dilatarbelakangi masih rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa kelas II 
SD Negeri Tugurejo 03 Semarang. Hal ini berdasarkan hasil nilai belajar siswa pada prasiklus 
yang menunjukkan 75% (30 dari 40 siswa) belum tuntas dalam belajar. Penyebab permasalahan 
tersebut, karena guru dalam pembelajaran monoton dan kurang memanfaatkan media. Sehingga 
siswa kurang aktif dan cepat bosan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menggunakan 
pendekatan tematik.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah penerapan pendekatan tematik 
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran?; 2) Apakah 
penerapan pendekatan tematik dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas II SD Negeri Tugurejo 
03 Semarang?; 3) Apakah penerapan pendekatan tematik dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas II SD Negeri Tugurejo 03 Semarang?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran; (2) Untuk 
meningkatkan aktivitas siswa kelas II SD Negeri Tugurejo 03 Semarang; dan (3) Untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas II SD Negeri Tugurejo 03 Semarang. 

Rancangan penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan tahapan perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Tugurejo 
03 Semarang, meliputi seluruh siswa kelas II sebanyak 40 siswa. Data diperoleh dari hasil 
observasi, tes, dan dokumen dianalisis dengan cara analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan guru, untuk siklus I pertemuan 1 
diperoleh skor 18 dengan kriteria baik, menjadi 20 dengan kriteria baik pada pertemuan 2. 
Sedangkan pada siklus II pertemuan 1 diperoleh skor 25 dengan kriteria sangat baik, menjadi 29 
dengan kriteria sangat baik pada pertemuan 2. Demikian halnya dengan aktivitas siswa, untuk 
siklus I pertemuan 1 rata-rata aktivitas siswa 27,15 dengan kriteria baik, sedangkan pada 
pertemuan 2 meningkat menjadi 27,62 dengan kriteria Baik. Sedangkan pada siklus II  untuk 
pertemuan 1 rata-rata aktivitas siswa 34,35 dengan kriteria sangat baik, sedangkan pada 
pertemuan 2 meningkat menjadi 35,4 dengan kriteria sangat baik. Hasil belajar siswa juga 
menunjukkan peningkatan, untuk siklus I rata-rata nilai yang diperoleh siswa yaitu 63,12 
dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 62,5%, dan pada siklus II diperoleh rata-rata nilai 
78,25 dengan persentase ketuntasan belajar sebesar 90%.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan tematik, 
merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran. Disarankan bagi guru membuat RPP selalu mengkritisi hubungan antara materi 
yang dijadikan tema, guru dapat menggunakan pendekatan tematik, baik pada kelas II maupun 
kelas rendah yang lainnya. 
 


