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ABSTRAK

Pendidikan adalah suatu proses yang dilalui orang dengan metode-metode tertentu
untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai kebutuhannya.
Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas. Meningkatkan kualitas SDM tersebut memfokuskan pada
keterampilan berpikir kritis. Inilah agenda penting dan isu vital dalam pendidikan modern pada
era globalisasi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan atau
pengalaman pada siswa sesuai dengan tuntutan abad 21 dituntut untuk dapat menumbuhkan
berpikir kritis melalui berbagai kegiatan. Melalui studi kajian pustaka diketahui bahwa berpikir
kritis adalah suatu proses yang terorganisasi dimungkinkan oleh siswa dalam mengevaluasi
bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain. Untuk menumbuhkan
berpikir kritis pada siswa, diperlukan peran guru dan peran sekolah. Dalam menumbuhkan
berpikir kritis pada siswa melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran
dan pemberian soal HOTS. Sedangkan melalui peran sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan
ekstrakurikuler, gerakan literasi sekolah, dan OSIS. Dari kesimpulan tersebut disarankan bagi
guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran lain dan penilaian yang membantu siswa
dalam berpikir tingkat tinggi, dan bagi sekolah dapat mengembangkan kegiatan lainnya yang
membentuk pola berpikir kritis pada siswa dalam menyelesaikan masalah secara mandiri serta
dapat menyaring informasi yang masuk pada dirinya.

Kata kunci: menumbuhkan berpikir kritis, peran guru, dan peran sekolah
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan menurut Muhibbin Syah (dalam Abidah, 2016 : 1) adalah suatu proses

yang dilalui orang dengan metode-metode tertentu untuk memperoleh pengetahuan,

pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai kebutuhannya. Dengan kata lain,

pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan manusia guna bertujuan ke arah

hidup yang lebih baik. Fungsi pendidikan adalah anak dibimbing menuju ke arah suatu

tujuan pendidikan yang di nilai tinggi.

Menurut Sarjono (2017 : 343) bahwa pendidikan bertujuan untuk siswa disiapkan

agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta ditumbuhkannya rasa tanggung jawab,

pembelajaran di sekolah siswa dibantu dalam mengembangkan pemahaman dan

membiasakan berpikir kritis, sehingga kebutuhan hidupnya mampu dipenuhi oleh siswa

serta segala permasalahan yang dihadapinya mampu diatasi. Selain itu siswa tidak hanya

memahami pelajaran di sekolah saja, tetapi, siswa juga harus memahami aktivitas sosial

di sekitarnya yang menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa ingin tahu,

kreativitas dan imajinasi yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan menerapkannya

baik di dalam maupun di luar kelas.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah meningkatkan sumber

daya manusia (SDM) yang berkualitas. Meningkatkan kualitas SDM tersebut

memfokuskan pada keterampilan berpikir kritis. Inilah agenda penting dan isu vital

dalam pendidikan modern pada era globalisasi. Untuk mempersiapkan lulusan siswa

yang dapat bersaing dalam mengisi pasar kerja pada abad 21 salah satunya

dibutuhkannya kemampuan berpikir kritis dari beberapa pembelajaran dan keterampilan

inovasi (Rahma, 2012 : 134).

Berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk

menganalisis ide atau sebuah gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mengejar

pengetahuan yang relevan tentang dunia dengan melibatkan evaluasi bukti. Untuk

menganalisis suatu permasalahan sampai pada tahap pencarian solusi sangat

memerlukan kemampuan berpikir kritis. Menghadapi tantangan global dan berbagai

permasalahan kehidupan yang tidak dapat dikendalikan sangatlah memerlukan

kemampuan berpikir kritis. Memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga dapat
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membedakan sisi positif dan negatif, kemudian menyaring berbagai pengaruh yang

masuk dan menyesuaikannya dengan budaya bangsa Indonesia (Nurhayati, 2014 : 2).

Menurut Facione (dalam Rokayana, 2017 : 85) bahwa indikator berpikir kritis itu ada 6

yaitu intepretasi, inferensi, evaluasi, eksplanasi, dan regulasi dini. Bagaimana cara

mengajarkan berpikir kritis sudah ditelaah oleh para ilmuwan selama hampir seratus

tahun yang lalu, dan bahkan Socrate sudah memulainya dari 2000 tahun yang lalu.

Kemajuan suatu negara terletak pada keberhasilan pendidikan generasi penerus.

Apabila generasi penerus bangsa memiliki sumber daya manusia bertambah semakin

baik, maka kemajuan suatu negara akan meningkat. Begitu juga sebaliknya jika generasi

penerus bangsa memiliki sumber daya manusia kualitasnya semakin rendah atau

menurun, maka terjadilah kehancuran suatu negara. Bilamana suatu negara memiliki

kualitas sumber daya manusia rendah, sangatlah mudah negara tersebut akan dikuasai

oleh negara asing. Hal ini bisa dibuktikan dalam sejarah bahwa negara kita Republik

Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dikarenakan kualitas sumber daya

manusia rendah. Rakyat Indonesia masih banyak yang pendidikannya sangat rendah

sehingga memudahkan Belanda menggunakan politik adu domba.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan atau

pengalaman pada siswa sesuai dengan tuntutan abad 21, dituntut untuk dapat

menumbuhkan berpikir kritis pada siswa melalui berbagai kegiatan. Mengacu pada

permasalahan tersebut, artikel ini disusun berdasarkan kajian pustaka dimaksudkan

untuk menguraikan pengertian berpikir kritis, peran guru dalam menumbuhkan berpikir

kritis siswa, dan peran sekolah dalam menumbuhkan berpikir kritis siswa. Diharapkan

tulisan ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan wawasan tentang

menumbuhkan pola pikir kritis pada siswa di sekolah khususnya peran guru.

1.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu pendek sehingga materi yang

dikembangkan dibatasi hanya 1 subtema benda tunggal dan campuran tema 9 benda-

benda di sekitar kita.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah peran guru terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD kelas 2?

1.4 Tujuan Penelitian
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Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui peran guru terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SD kelas

1.5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan guru berperan terhadap kemampuan

berpikir siswa SD kelas 2, sebab guru memiliki peran penting dalam penentu proses

pendidikan
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BAB II

STUDI PUSTAKA

.

Berpikir kritis adalah sebuah proses yang kompleks dan apabila dilakukan

dengan baik akan membantu dalam mengkaji gagasan-gagasan yang rumit secara

sistematis, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Berpikir

kritis adalah sebuah kemampuan (skill) yang penting, karena dapat mencegah orang

untuk membuat keputusan yang buruk dan dapat membantu dalam memecahkan

masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat berpikir kritis, yaitu:

menyaring generalisasi dan menghindari penyederhanaan, memunculkan dan menilai

solusi terhadap masalah, membandingkan perspektif kita, mendengarkan secara kritis,

dan secara serius mempertimbangkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai.

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial, dan

berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, kemampuan berpikir

kritis ini menjadi sangat penting sifatnya dan harus ditanamkan sejak dini baik di

sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran

untuk mencapai hasil yang optimal dibutuhkan berpikir secara aktif. Hal ini berarti

proses pembelajaran yang optimal membutuhkan pemikiran kritis dari si pembelajar.

Oleh karena itu, berpikir kritis sangat penting dalam proses kegiatan pembelajaran.

Nuryanti (2017:155) menjelaskan Seorang pemikir kritis mampu menganalisis dan

mengevaluasi setiap informasi yang diterimanya. Berpikir kritis menuntut adanya

usaha, rasa peduli tentang keakurasian, kemauan, dan sikap tidak mudah menyerah

ketika menghadapi tugas yang sulit. Demikian pula, dari orang yang berpikir kritis ini

diperlukan adanya suatu sikap keterbukaan terhadap ide-ide baru. Memang hal ini

bukan sesuatu yang mudah, namun harus dan tetap dilaksanakan dalam upaya

mengembangkan kemampuan berpikir.

Guru memiliki peran penting dalam penentu proses pendidikan. Dalam

pelaksanaan tugasnya guru harus membuat perencanaan pengajaran secara terprogram

untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Perbaikan pembelajaran akan

membawa pengaruh positif dalam penguasaan dan pemahaman materi oleh peserta

didik. Untuk mewujudkan tekad tersebut, dibutuhkan guru-guru yang dapat

mengajarkannya dengan baik dan benar, dalam arti guru di tuntut menguasai bahan

ajar, guru mampu mengelola program pembelajaran, guru mampu mengelola kelas,
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menggunakan media dan sumber pengajaran, mengelola interaksi belajar mengajar,

guru menguasai landasan-landasan kependidikan, dan guru mampu menilai prestasi

belajar siswa untuk kepentingan pengajaran. Akan tetapi pada kenyataannya proses

belajar mengajar umumnya kurang mendorong pada pencapaian kemampuan berpikir

kritis. Ada dua faktor penyebab berpikir kritis tidak berkembang selama pendidikan.

Pertama, guru lebih terfokus pada penyelesaian materi. Artinya, ketuntasan materi

lebih diprioritaskan dibanding pemahaman siswa terhadap konsep-konsep belajar..

Kemudian guru memberi contoh soal, dilanjutkan dengan memberi soal latihan yang

sifatnya rutin dan kurang melatih daya kritis berpikir siswa

Keterampilan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan melalui suatu

pendekatan yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dari berpikir kritis itu

sendiri, maka pendekatan scientific (pendekatan ilmiah) dapat menjadi solusi dari

masalah tersebut. Salah satu ciri dari proses pembelajaran disebut ilmiah adalah

apabila pembelajaran tersebut mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir

secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan

masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.. Kelas diatur

sebagai bentuk kerja sama antara guru dan siswa dalam membangun proses

pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan mutual dari berbagai pengalaman,

kapasitas, dan kebutuhan mereka masing-masing. Kelompok menyediakan sarana

sosial bagi proses ini, dan perencanaan dalam kelompok menjamin keterlibatan siswa

secara maksimal dalam membangun pemikiran kritis. Purwati (2016: 85) menjelaskan

Seorang guru perlu membuat proses pembelajaran matematika yang menuntut siswa

untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya.

Pada dasarnya berpikir kritis (critical thinking) bertujuan untuk anak didik

dibentuk sehingga mampu berpikir netral, objektif, beralasan, logis, jelas dan tepat.

Melalui tujuan tersebut, melatih siswa untuk membuat keputusan yang bijak, dengan

memberikan alasan mengenai kebenaran tentang nilai sebuah pernyataan; dan

mengambil tindakan dalam sebuah kondisi (Sariyem, 2016 : 331).

Beberapa aktivitas yang termasuk kategori berpikir kritis adalah sebagai

berikut (Moon, 2008):

a. Menilai argumen orang lain; dalam hal ini argumen diberikan dan meliputi

penyajian serangkaian ide yang mengarah kepada pengambilan suatu kesimpulan.

Tugas seorang pemikir kritis (critical thinker) adalah meninjau (review)

komponen-komponen dari argumen dan proses pembentukannya, kualitas dari
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kesimpulan dan proses untuk memperolehnya. Argumen dibentuk tentu saja

berdasarkan koherensi penalaran, data, konsep, metodologi, kriteria, dan

pertimbangan kontekstual.

b. Mengevaluasi objek; berpikir secara kritis dalam mengevaluasi dan membuat

pertimbangan terhadap suatu masalah/objek, serta menilai kredibilitasnya

berdasarkan pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Untuk bisa mengevaluasi

objek tentu saja seorang pemikir kritis harus memahami permasalahan/objek yang

sedang dikaji sehingga bisa memfokuskan terhadap objek/masalah tersebut, dan

tidak salah arah.

c. Mengembangkan argumen; dalam hal ini argumen dibentuk oleh pemikir kritis

berdasarkan koherensi penalaran, data, konsep, metodologi, kriteria, dan

pertimbangan kontekstual. Dalam menyajikan argumen yang rasional tersebut

tentu saja penggunaan bahasa yang baik menjadi sangat penting. Seperti

disampaikan oleh Moon (2008) bahwa sering kali ditemukan masalah tentang

penyajian argumen disebabkan karena struktur tulisan atau ucapan. Selanjutnya

Moon (2008) menyampaikan, bahwa kita (seorang pemikir kritis) harus

mengetahui kualitas bahasa yang digunakan dalam menyusun analisis dari

argumen. 4) Berpikir kritis tentang diri sendiri (refleksi); refleksi menjadi bagian

dari berpikir kritis, refleksi akan mengarahkan dan mendukung berkembangnya

kecakapan berpikir. 5) Merespon argumen orang lain; pada saat merespon

argumen orang lain berarti pemikir kritis dapat mempertimbangkan konteks dari

argumen tersebut dan meresponnya. Respon tersebut dapat disajikan dalam bentuk

lisa, tulisan, atau cara-cara penyajian lainnya.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE
Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan model Miles and Huberman yaitu

analisis deskriptif kualitatif dengan model interaktif (Interactive Model of Analysis)

meliputi; (1) pengumpulan data; (2) reduksi data yaitu yaitu memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang

tidak perlu; (3) penyajian data, maka penulis akan mudah untuk memahami apa yang

terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya; dan (4) verifikasi yaitu pemberian

kesimpulan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Model interaktif dalam analisis

data dapat ditunjukkan di bawah ini:

Teknik pengumpulan data litereir atau library research (studi pustaka). Dalam studi

pustaka menggunakan objek kajian penelitian yang berfokus pada pustaka. Pustaka

tersebut berupa media massa, buku, artikel, jurnal, skripsi, baik dalam bentuk cetak

maupun elektronik yang memiliki relevansi dengan permasalahan dan mendukung dalam

analisis pembahasan, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
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BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Lembaga pendidikan guru, diharapkan mampu menghasilkan insan terdidik yang

berkualitas. Kualitas pendidikan dapat dilihat dan kemampuan lulusan mengaplikasikan

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah

dalam kehidupan sehari-hari. Menghasilkan lulusan yang berkualitas merupakan tujuan

pendidikan pada umumnya (Hafid, 2007 : 126). Menurut Hariyanto (dalam Rahzianta &

Hidayat, 2016 : 1129) bahwa keterampilan kompetitif yang berfokus pada pengembangan

keterampilan berfikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skills) harus mampu

dikembangkan siswa pada abad 21. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa perlunya

pada siswa ditumbuhkannya pola berpikir kritis. Untuk menumbuhkan pada siswa dalam

berpikir kritis, melalui peran guru dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembelajaran

Pengertian kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram

dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang

menekankan pada penyediaan sumber belajar (Dimyati dkk, 2009 : 297). Pada

kegiatan pembelajaran agar dapat menumbuhkan berpikir kritis pada siswa perlunya

seorang guru harus menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Pada kegiatan pembelajaran, siswa aktif dalam mengikuti kegiatan sedangkan guru

bertindak sebagai fasilitator. Beberapa contoh strategi pembelajaran yang berpusat

pada siswa yaitu metode penemuan terbimbing, metode problem solving, dan

pendekatan saintifik.

Metode penemuan terbimbing adalah suatu cara untuk menyampaikan / ide

gagasan lewat proses menemukan. pola – pola dan struktur matematika dengan

bimbingan atau pertolongan dari guru (Hudoyo, 1990 : 124). Menurut Nur (dalam

Rahmawati dkk, 2012 : 72) melalui metode penemuan siswa dapat belajar untuk

memecahkan masalah sendiri dan keterampilan berpikir kritis karena melakukan

analisis dan menangani informasi.

Metode problem solving yaitu metode yang berorientasi “learner centered”

dan berpusat pada suatu masalah lalu dipecahkan melalui kerja kelompok oleh siswa.

Metode problem solving bisa diartikan “metode ilmiah” karena menggunakan

langkah-langkah ilmiah mulai dari merumuskan masalah, merumuskan jawaban
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sementara (hipotesis), mengumpulkan dan mencari data, menarik kesimpulan, dan

mengaplikasikan temuan ke dalam situasi baru (Majid, 2016 : 212-213). Menurut

Handayani & Priatmoko (2013 : 1053) bahwa pembelajaran problem solving ini siswa

diarahkan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu pada pembelajaran

tersebut kemampuan siswa dalam melakukan berpikir tingkat tinggi seperti

kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat ditingkatkan.

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran

yang ditekankan pada siswa dengan memberikan pengalaman secara langsung baik

menggunakan observasi, eksperimen maupun cara yang lainnya, sehingga realitas

yang akan berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dapat

dipertanggungjawabkan (Sujarwanta, 2012: 75). Menurut Mujib (2016 : 26)

pendekatan saintifik (Scientific Approach) merupakan pendekatan yang cocok dalam

membangun kemampuan berpikir kritis siswa, karena dalam pendekatan saintifik

harus menggunakan langkah-langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba,

menalar dan mengkomunikasikan.

2. Pemberian Soal HOTS

Akhir kegiatan pembelajaran atau setelah menuntaskan kompetensi dasar

seorang guru memberikan latihan soal dan mengadakan penilaian atau ulangan. Dalam

memberikan soal latihan atau soal untuk penilaian atau ulangan perlunya seorang guru

menyesuaikan dengan tuntutan abad 21 guna menghasilkan lulusan yang berkompeten

yaitu memberikan model atau bentuk soal berpikir tingkat tinggi yaitu berpikir kritis.

Pemberian model soal pada siswa guna ditumbuhkannya berpikir kritis yaitu soal

HOTS.

Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak

sekadar mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa

melakukan pengolahan (recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur

kemampuan: 1) transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan

menerapkan informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda,

4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide dan

informasi secara kritis (Kemendikbud, 2017 : 3).
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki siswa.

Untuk mengembangkan keterampilan ini dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan

suasana serta strategi yang tepat. Strategi yang dapat dilakukan guru dalam proses

pembelajaran adalah dengan menciptakan suasana kelas yang menantang, mendorong adanya

interaksi diantara siswa, serta melatih siswa untuk menulis.

5.2 rekomendasi
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