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PENDAHULUAN
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serta memiliki kecintaan t

Tuhan Pencipta Alam Seme

maka guru PAUD diharapk

dengan  tema dan judul ke

dalam tema dan judul 

pembelajaran yang diguna

agar model tersebut bisa  

menyenangkan.

1. Hakikat Pembelajaran T
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sampai kelas 6 didasarkan 
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terpadu atau integrated
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 terhadap diri sendiri, keluarga, lingkungan

mesta. Berkaca dari tujuan yang hendak dicap
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ndekatan konvensional, pembelajaran terpadu
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menekankan keterlibatan a

proses pembelajaran dan p

sesuatu yang dikemukakan

(Tim BP3GSD, 1996: 5). P

upaya untuk memperbaiki k

mengimbangi gejala pen
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pengertian pembelajaran te
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pembelajaran yang bermak
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lainnya.Hilda Karli dan 
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 anak dalam belajar; membuat anak secara akt

n pembuatan keputusan. Pendekatan ini lebih m

kan oleh John Dewey dengan konsep Learnin

. Pendekatan pembelajaran terpadu dapat dip
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l dari bidang studi yang bersangkutan maupun 
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jaran. Keterkaitan inilah yang akan dap
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n pembelajaran terpadu.Keberhasilan sangat
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kemampuan mereka.Topik dan konsep yang a

n rupa. Kemampuan guru untuk menyajikan t

entukan keberhasilan pembelajaran terpadu in

padu terjadi apabila kurikulum dapat menamp

ksplorasi atau kejadian-kejadian secara auten

a atau kejadian yang alami ini akan terjad

akna dan materi yang dirancang akan salin

mbangan yang ada dalam kurikulum. Didala

aitan antara satu mata pelajaran dengan 

n Margaretha (2002:15) mengemukakan 

aitu sebagai berikut.

 peristiwa yang menjadi pusat perhatian dala

 dari beberapa bidang studi sekaligus untuk m

i segala sisi.

eterkaitan antara konsep-konsep lain ak

n konsep yang dipelajari dan diharapkan
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rning by Doing-nya
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menerapkan pe

nyata di dalam k

3. Aktif, pembelaja

inquiri. Peserta 

secara tidak lang

Sejalan dengan pem

bahwa pembelajaran terpad

1. Berpusat pada anak
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3. Pemisahan antara b
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pembelajaran.
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dilibatkan dalam merenca

didorong untuk berkolabora

mereka sendiri. Anak-anak 

kebutuhan belajar mereka 
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webbed atau keterjalaan (ja

2. Pengertian Model Pemb

Webbed adalah 

menggunakan pendekatan 

menentukan tema-tema te

negosiasi antara guru den

guru. Setelah tema disep

memperhatikan kaitan den

dikembangkan aktivitas be

jaring laba- laba terimplem

dan kegiatan pembelajaran

untuk mengajarkan tema te

bidang study lain. Dalam h

baik dalam mata pelajaran m
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Model webbed ini

melakukan sesuatu (learni

merancang pengalaman b
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61 | Cah

perolehan belajarnya untuk memecahkan m

 kehidupannya.

ajaran terpadu dikembangkan melalui pende

ta didik terlibat secara aktif dalam proses pe

angsung dapat memotivasi anak untuk belajar.

emikiran itu, Tim Pengembang PGSD (1977:7)

adu memiliki ciri-ciri berikut ini.

ak

alaman langsung pada anak

a bidang studi tidak begitu jelas

sep dari berbagai bidang studi dalam

an dapat berkembang sesuai dengan minat

rpadu berlandaskan  pada pendekatan inqu

ncanakan, berkolaborasi dan berbagi gaga

orasi bersama teman-temannya dan pembelaja

ak diberdayakan sebagai si pembelajar  dan m

a melalui tema-tema yang dirancang. Dalam 

h pembelajaran terpadu menggunakan mod

 (jaring laba-laba).

mbelajaran Webbed

 model pembelajaran terpadu yang 

an tematik.Pendekatan ini pengembangannya

tertentu, misalny, Lingkungan. Tema bisa dit

engan siswa, tetapi dapat pula dengan cara

epakati, kemudian dikembangkan sub-sub t

dengan bidang-bidang studi lainnya. Dari su

belajar yang dilakukan oleh siswa. Jadi mod

mentasi melalui pendekatan tematik sebagai 

an. Pendekatan ini adalah model pembelajaran

 tertentu yang cenderung dapat disampailan m

 hubungan ini, tema dapat mengikat kegiata

n maupun lintas mata pelajaran.

l Webbed

ini menekankan pada penerapan konsep 

rning by doing). Oleh karena itu guru perlu 

 belajar yang berkesan agar belajar siswa 

ng menunjukkan kaitan unsur-unsur konsep
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 masalah-masalah

dekatan diskoveri-

pembelajaran yang

r.

:7) mengemukakan

m suatu proses

at dan kebutuhan

quiry dimana anak

gasan. Anak-anak

ajaran dengan cara

n mampu mengejar

m artikel ini penulis

odel pembelajaran

 implementasinya

ya dimulai dengan

ditentukan dengan

ra diskusi sesama

 temanya dengan

 sub-sub tema ini

odel webbed atau

ai pemandu bahan

ran yang digunakan

n melalui beberapa

atan pembelajaran,

sep belajar sambil

lu mengemas atau

a lebih bermakna.

septual menjadikan
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proses pembelajaran lebih 

model webbed yang meng

membantu siswa, karena 

melihat segala sesuatu den

Model pembelajara

sering digunakan untuk Pe

memadukan materi pembe

memiliki jaringan yang sali

2004:97).Tegasnya, Pemb

menekankan agar seorang

sebagai salah satu solusi

disekolah dasar yang sam

dasar.Guru juga harus leb

untuk mengembangkan 

lingkungan sehingga mamp

Beberapa karakteristik Mod

Berpusat pada siswa

Pendekatan ini lebih banya

guru lebih banyak berpera

kemudahan kepada siswa u

Memberi pengalaman langsu

Dengan pengalaman lang

sebagai dasar untuk mema

Pemisahan mata pelajaran 

Fokus pembelajaran diara

berkaitan dengan kehidupa

Menyajikan konsep dari ber

Menyajikan konsep-konse

pembelajaran. Dengan de

secara utuh.Hal ini deperlu

yang dihadapi sehari-hari.

Bersifat Fleksibel

Guru dapat mengkaitkan b

lain, bahkan mengkaitkan

lingkungan sekolah dimana

Hasil pembelajaran sesuai d

Menggunakan prinsip belaja

Langkah Membuat Ranca

Dengan penerapan p

pendekatan tematik diseko

dengan tahap perkembang
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ih efektif. Selain itu dengan penerapan pemb

nggunakan pendekatan tematik disekolah dasa

a sesuai dengan tahap perkembangan sisw

engan satu kesatuan(holistic).

ran terpadu berdasarkan lintas beberapa di

Pendidikan Anak Usia dini adalah model We

belajaran dari beberapa bidang studi dalam

aling berhubungan dalam bentuk jaringan lab

belajaran Terpadu merupakan sebuah pem

ng guru lebih kreatif.Kreativitas yang dimiliki 

lusi penerapan dan pengembangan pembe

sampai saat ini belum dapat diaplikasikan 

lebih aktif dan mampu memanfaatkan perke

 model pembelajaran serta memanfaatk

mpu mengaplikasikan pembelajaran terpadu di 

odel Webbed antara lain:

nyak menempatkan siswa sebagai subjek be

ran sebagai fasilitator yaitu dengan menberik

a untuk melakuakan aktivitas belajar.

gsung

ngsung, siswa dihadapkan pada sesuatu ya

ahami hal-hal yang lebih abstrak.

an yang tidak begitu jelas

arahkan kepada pembahasan tema-tema ya

pan siswa.

berbagai mata pelajaran

sep dari berbagai mata pelajaran dalam

demikian siswa mampu memahami konsep-

erlukan untuk membantu siswa dalam meme

i.

 bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan

an mata pelajaran dengan kehidupan sisw

na meraka berada.

ai dengan minat dan bakat siswa.

lajar sambil bermain yang menyenangkan.

cangan Model Webbed

 pembelajaran terpadu model webbed yan

ekolah dasar akan sangat membantu siswa

ngan siswa yang masih melihat segala sesua
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mbelajaran terpadu

dasar, akan sangat

siswa yang masih

 disiplin ilmu yang

Webbed. Model ini

m satu tema yang

laba-laba (Jamaris,

embelajaran yang

ki seorang guru ini

belajaran terpadu

n disetiap sekolah

kembangan IPTEK

atkan media dan

 di sekolah dasar.

belajar, sedangkan

erikan kemudahan-

yang nyata/konkrit

yang paling dekat

am suatu proses

p-konsep tersebut

ecahkan masalah

an mata pelajaran

swa dan keadaan

ang menggunakan

swa, karena sesuai

suatu sebagai satu
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kesatuan (holistik). Langka

model jaring laba-laba yaitu

1. Mempelajari kompete

pengembangan untuk masi

2. Mengidentifikasi tema da

3. Mengidentifikasi indikato

tema dan subtema.

4. Menentukan kegiatan p

indikator yang akan dicapai

5. Menyusun Rencana Keg

Penerapan Model Webbed

Pembelajaran terpadu 

tema. Sebagai contoh tema

tema ini dikembangkan dan

mata pelajaran, misalnya :

Matematika

-Menghitung jari

bunga

-Menghitung teman

Sebelum masuk ke

guru melakukan permainan

maju memperenalkan diri k
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kah untuk membuat rancangan pembelajaran

itu:

tensi dasar, hasil belajar dan indikator 

asing-masing kelompok usia.

 dan subtema dan memetakannya dalam jaring

kator pada setiap kompetensi bidang pengem

 pada setiap bidang pengembangan dengan

pai dan subtema yang dipilih.

egiatan Harian.

bed

du menggunakan model webbed dimulai deng

ma yang sudah ditentukan bersama adalah “D

an dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada

 :

Tema : Diri Sendiri

Judul : Aku Masuk Sekolah

Bahasa Indonesia

-Memperkenalkan diri

-Bercakap dan menyapa

-Mendengarkan cerita

- Menggambar wajah

- M

Aku Masuk Sekolah - M

-B

Pendidikan Agama

-Mengucapkan salam

-Kalimat tayyiba

-Bersuci/berwudhu

kegiatan lakukan “pengkondisian atau ice bre

an atau games sederhana. Masing-masing an

ri kepada teman-teman barunya. Guru dapat 
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an terpadu dengan

tor setiap bidang

ng tema.

embangan melalui

an mengacu pada

engan menentukan

 “Diri Sendiri”. Dari

ada pada beberapa

Kertakes

Menggambar

- Melipat Kertas

-Bernyanyi

breaking” misalnya

 anak diminta untuk

at memberi contoh
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kepada anak cara memper

dan keluarga. Guru dan te

mengungkapkan dirinya seca

anak untuk bertanya pad

memperkenalkan diri. Keg

percaya diri, kepedulian, so

Pembelajaran terpa

secara sengaja mengaitkan

antar mata pelajaran yang

pelajaran Matematika, Bah

menjadi satu sehingga ter

dengan adanya metode in

secara utuh sehingga pemb

juga memiliki kelemahan

kecenderungan pemilihan 

sampaikan menjadi kurang 

diterapkan pada kelas rend

masih melihat segala sesua
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perkenalkan nama, ciri-ciri diri, kesukaan, hob

 teman dapat menggali dan mengarahkan an

secara utuh, jelas dan percaya diri. Guru juga 

ada teman yang maju di depan kelas se

egiatan  ini dimaksudkan untuk melatih keb

 sopan santun dan toleransi.

PENUTUP

padu merupakan suatu pendekatan dalam pe

kan beberapa aspek baik dalam intra mata p

ng pelaksanaannya dilakukan secara terpadu

ahasa Indonesia, kertakes dan pendidikan a

tercipta satu pokok pembelajaran atau tema

 ini, siswa akan memperoleh pengetahuan 

mbelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Sela

an – kelemahan yang harus kita perhatik

an tema yang terlalu dangkal membuat m

ng bermanfaat bagi siswa. Model Webbed ini a

ndah karena sesuai dengan tahap perkemban

suatu sebagai satu kesatuan (holistic).
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obi, alamat rumah

anak  untuk dapat

ga mempersilahkan

setelah temannya

keberanian, kreatif,

pembelajaran yang

pelajaran maupun

du, misalnya mata

 agama dipadukan

ma. Maka dari itu,

n dan ketrampilan

elain itu metode ini

tikan, antara lain

 materi yang kita

i akan berguna jika

bangan siswa yang

2, 2013, from Teo-

duduk Fakir Miskin

i Aksara

sar. Jakarta: Pusat

ependidikan Ilmu

di Taman Kanak-

J

tihan Guru Pamong.


