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ABSTRAK 

 
Larosa Ulin Nafiah, NIM 1710310121, “Persiapan Guru Kelas 

dalam Menerapkan Pembelajaran Tematik Kelas I Madrasah Ibtidaiyyah 

Miftahul Huda di Masa Pandemi Covid-19”. Pembelajaran jarak jauh 

akibat pandemi covid-19 dan implementasi menjadi kurikulum 2013 

menuntut persiapan guru kelas dalam merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran tematik. Oleh karena itu ditawarkan 

pembentukan team work untuk membantu guru kelas dalam 

mempersiapkan pembelajaran serta mengatasi kendala yang terjadi 

selama pembelajaran berlangsung. Adapun tujuan pada penelitian ini 

yaitu 1) Untuk mengetahui persiapan guru kelas dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan dan evaluasi pembelajaran tematik kelas I di Madrasah 

Ibtidaiyyah Miftahul Huda dimasa pandemi covid-19 2) Untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru kelas dan solusi saat 

pembelajaran tematik kelas I di Madrasah Ibtidaiyyah Miftahul Huda 

dimasa pandemi covid-19. 

Penelitian ini penelitian field research dengan pendekatan 

kualitatif pada kelas I Madrasah Ibtidaiyyah Miftahul Huda. Adapun 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi terus terang, 

wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah 

kepala madrasah, guru kelas I, Waka Kurikulum, dan anggota team work 

dan sumber sekundernya berupa dokumentasi terkait profil tentang 

Madrasah Ibtidaiyyah Miftahul Huda, Silabus Pembelajaran Tematik, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan evaluasi pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perencanaan 

yang telah dibuat oleh guru kelas yang berupa RPP sebelum 

melaksanakan pembelajaran tematik sesuai dengan standar kurikulum 

2013Evaluasi pembelajaran tematik sudah dilaksanakan tetapi guru hanya 

menekankan pada aspek pengetahuan, 2) kendala-kendala yang dihadapi 

guru kelas dalam menerapkan pembelajaran tematik selama masa 

pandemi covid-19 di MI Miftahul Huda meliputi; a) keterbatasan kuota 

dan jaringan internet untuk melaksakan pembelajaran daring, b) penyajian 

administrasi penilaian, dan c) kesulitan guru menyampaikan materi 

pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema. Adapun solusi dari 

kendala-kendala tersebut antara lain; a) penditribusian kuota bagi peserta 

didik dan guru, b) mulai diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka 

terbatas, c) selalu mengingatkan guru kelas untuk menuliskan hasil 

penilaian, dan d) menambah pengadaan buku yang masih terbatas.  

Kata kunci: Persiapan Guru Kelas, Pembelajaran Tematik, Masa 

Pandemi Covid-19 


