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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Peraturan Nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategi 

kementerian pendidikan dan kebudayaan  diharapkan dapat mewujudkan 

proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi 

penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor 

determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia 

sepanjang zaman. Kurikulum sebagai subsitem pendidikan, merupakan 

salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi,  

tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan  sangat 

diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi 

(1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selselalu berubah, (2) manusia terdidik yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan (3) warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab.  

Undang-undang (UU) Sisdiknas 2003 Bab 1 Pasal 1 menyatakan 

bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan  
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pendidikan tertentu. Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa salah satu  

komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki 

posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari 

visi, misi,  dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus 

memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan 

ditransformasikan kepada peserta didik.  Arah dan tujuan kurikulum 

pendidikan akan mengalami pergeseran  dan perubahan seiring dinamika 

perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal 

maupun eksternal.  Kurikulum harus fleksibel dan futuristik karena sifatnya 

yang dinamis dalam menyikapi perubahan.  

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai 

tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal.  

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan 

dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada delapan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar 

kompetensi lulusan.  

Pada standar proses dalam kurikulum  dinyatakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik  untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
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kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu,  setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian  kompetensi lulusan (Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2020). 

Hal di atas relevan dengan prinsip pelaksanaan kurikulum yaitu 

upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan 

menilai diri sendiri diutamakan agar peserta didik mampu membangun 

kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Peningkatan potensi, 

kecerdasan, dan minat peserta didik perlu terus menerus diupayakan.  

Penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam 

rangka pencapaian upaya tersebut. Penyajiannya disesuaikan dengan 

tahap-tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan peserta didik 

yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ranah sikap memuat 

transformasi subtansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.” 

Ranah pengetahuan memuat transformasi substansi atau materi ajar agar 

peserta didik “tahu apa.” Ranah keterampilan memuat transformasi 

substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.  
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Proses pembelajaran di atas, dapat dilakukan dengan 

menggunakan sejumlah alternatif penedekatan, strategi, dan model 

pembelajaran yang ada. Kurikulum 2013 di sekolah dasar menetapkan 

bahwa untuk proses pembelajaran di sekolah dasar menggunakan 

pendekatan tematik terpadu dengan kegiatan yang dirancang melalui 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik 

terpadu dapat diperkuat dengan pembelajaran berbasis masalah 

(problem base learning), pembelajaran berbasis proyek (project base 

learning), dan pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning).  

Dalam konteks pembelajaran di kelas yang menerapkan pembelajaran 

tersebut, peserta didik dapat bekerja dalam kelompok atau bekerja 

secara individu. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi  

diterapkan dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD terkait proses 

pembelajaran menekankan  pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan 

saintifik atau pndekatan ilmiah dalam proses pembelajarannya 

dimaksudkan untuk  mengembangkan kompetensi pada ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga ranah kompetensi tersebut 

memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap 

diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas  

“mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 
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mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas“mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, 

dan mengomunikasikan”.  

 Kurikulum 2013  akan menjadi arah sekaligus menjadi motivator 

bagi guru dan murid untuk bekerja keras guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dan diketahui bersama. Pada  standar proses   

dinyatakan bahwa pembelajaran memperhatikan perbedaan individu 

peserta didik, maka  RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan 

jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi 

belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, 

nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.   

Penerapan kurikulum 2013 telah dilaksanakan secara menyeluruh. 

Penekanannya adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih 

baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau 

mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui 

pendekatan itu diharapkan murid kita memiliki kompetensi sikap, 

ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, 

inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam 

menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki 

masa depan yang lebih baik. 
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Pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran 

belum menjadi budaya yang dianut oleh guru sepanjang tahun. 

Pembelajaran masih sering luput dari upaya mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis murid karena menekankan pada tujuan 

pembelajaran. Pengembangan berpikir kritis masih lebih banyak dianggap 

sebagai  dampak pengiring (nurturan effect) semata. Bisa jadi  juga  tidak 

memahami  cara mengembangkannya sehingga  dalam pembelajaran 

kurang memberikan perhatian secara khusus dalam pembelajaran. Sistem 

pendidikan juga tidak mengajarkan bagaimana cara berpikir. Sistem 

pendidikan masih lebih condong menitik beratkan pada penyampaian 

informasi daripada pengembangan kemampuan berpikir. Padahal 

informasi belum menjadi pengetahuan sampai pikiran manusia 

menganalisanya, menerapkannya, mensintesisnya, mengevaluasinya dan 

mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehingga informasi dapat 

digunakan untuk tujuan produktif, yaitu membuat keputusan dan 

memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

pengembangan kemampuan berpikir kritis bagi murid perlu terus 

dilakukan. 

Pengembangan kemampuan berpikir cukup banyak telah 

ditegaskan dalam Firman Allah dalam Alquran pada Ayat Al-Qur`an yang 

menunjukkan tentang berpikir kritis surat Al An’am (6) Ayat 50  
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اُُلُ ق ُ ُاَت ُاِن  َُملَك ٌۚ ُاِن ِي  ُلَك م  ل  ُال غَي َبَُوََّلُٓاَق و  لَم  َُِوََّلُٓاَع  ُّٰللاه َُخَزۤاىِٕن  ُِعن ِدي  ُلَك م  ل  ُٓاَق و  ٓ َُّلا ٰٓى َُم ُي و  ُاَِّلا  ُ ِبِ
ُ َُهل  ُق ل  َنُاِلَياَّۗ و  ُاَفَََلُتَتَفَكار  مى َُوال ِبَِصي ر َّۗ َع   ࣖيَس تَِوىُاَّل 

 

            Terjemahannya:   

Katakanlah (Muhammad), “Aku tidak mengatakan kepadamu, 
bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak 
mengetahui yang gaib dan aku tidak (pula) mengatakan kepadamu 
bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan 
kepadaku.” Katakanlah, “Apakah sama orang yang buta dengan 
orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan(nya)?” 

Makna ayat tersebut di atas bahwa: (Katakanlah) kepada mereka 

(“Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah 

ada padaku) yang di antaranya ialah rezeki yang diberikan 

kepadanya (dan tidak) pula bahwa aku (mengetahui yang gaib) hal-

hal yang gaib dariku dan tidak diwahyukan kepadaku (dan tidak pula 

aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat) di antara 

malaikat-malaikat lainnya. (Tidaklah) tiada lain (aku hanya mengikut 

apa yang diwahyukan kepadaku.” Katakanlah, “Apakah sama orang 

yang buta) orang kafir (dengan orang yang melihat?”) orang yang 

beriman; tentu saja tidak. (Maka apakah kamu tidak memikirkan) 

tentang hal itu, kemudian kamu beriman. 

Hasil observasi awal di kelas V pada sekolah di mana akan 

dilakukan penelitian menunjukkan proses pembelajaran yang berlangsung 

masih rendah tentang mengenai hasil belajar IPS khususnya materi Letak 

dan Luas dan Luas Geografis Indonesia. Hal ini tentu masih menyisakan 

berbagai persoalan ketidakmampuan murid termasuk aspek-aspek 

kemampuan berpikir kritis yang kemungkinan menjadi penyebab dari hal 

tersebut. 
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Penelitian ini dianggap penting karena mata pelajaran IPS 

sebaiknya diformulasi kegiatan ilmiah.  Pembelajaran IPS di sekolah dasar 

diberikan kepada para peserta didik mulai dari kelas IV sampai dengan 

kelas VI di tingkat SD. Selain hal tersebut di atas, mata pelajaran IPS 

dapat dijadikan program untuk menanamkan dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai ilmiah pada murid serta rasa 

mencintai dari menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Secara 

teknis, integrasi Kompetensi Dasar  IPS didasarkan pada keterdekatan 

makna dari konten Kompetensi Dasar  IPS dengan konten Pendidikan 

Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, serta 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang berlaku untuk kelas I, 

II, dan III. Sedangkan untuk kelas IV, V dan VI, kompetensi dasar IPS 

berdiri sendiri dan kemudian diintegrasikan ke dalam tema-tema yang ada 

untuk kelas IV, V dan VI. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini  dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan 

berpikir kritis pada pelajaran IPS murid kelas V SDN Bulurokeng 1 

Kota Makassar? 

2. Apakah ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan 

berpikir kritis dalam pemecahan masalah  pada pelajaran IPS murid  

kelas V SDN Bulurokeng 1 Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini  

adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pada 

pelajaran IPS murid kelas V SDN Bulurokeng 1 Kota Makassar? 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah  pada 

pelajaran IPS murid  kelas V SDN Bulurokeng 1 Kota Makassar? 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoretis :  

a. Memberikan wawasan dan masukan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

b. Memberikan informasi dan manfaat pada kwalitas 

pembelajaran IPS. 

c. Memperkaya informasi pendidikan yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran IPS .         
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2. Manfaat  Praktis  

a. Bagi murid, sebagai metode baru dalam pembelajaran IPS 

dan menjadi aktif dalam pembelajaran. 

b. Bagi guru, sebagai masukan yang bermanfaat dalam 

meningkatkan  hasil belajar IPS di sekolah dasar. 

c. Bagi sekolah ,meningkatkan kualitas pendidikan khususnya 

pendidikan dalam pelajaran IPS. 

d. Bagi peneliti, sebagai bahan perbandingan untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 
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                                        BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

1.  Konsep Pendekatan  Saintifik 

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan di dalam kegiatan 

pembelajaran yang mengutamakan kreativitas dan temuan-temuan murid 

(Kosasih, 2014). Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan saintifik. Komponen-komponen penting  dalam 

mengajar menggunakan pendekatan saintifik: (1) menyajikan 

pembelajaran yang dapat  meningkatkan rasa keingintahuan (Foster a 

sense of wonder), (2) meningkatkan keterampilan mengamati (Encourage 

observation), (3) melakukan analisis (Push for analysis) dan (4) 

berkomunikasi (Require communication)  (Mc.Collum dalam Kemdikbud, 

2014)  

Aspek-aspek pada pendekatan saintifik terintegrasi pada 

pendekatan keterampilan proses dan metode ilmiah. Keterampilan proses 

sains merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan 

dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Keterampilan proses perlu 

dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman langsung sebagai 

pengalaman pembelajaran (Rustaman, 2015). Langkah-langkah metode 

ilmiah:(1) melakukan pengamatan, (2) menentukan hipotesis, (3) 

merancang eksperimen untuk menguji hipotesis, (4) menguji hipotesis, (5) 
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menerima atau menolak hipotesis dan merevisi hipotesis, atau (6)   

membuat kesimpulan (Hosnan,  2014).  

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan Saintifik adalah pembelajaran  yang mendorong  anak untuk 

melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah sesuai Permendikbud 81A 

tahun 2013). 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara 

aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

“ditemukan”. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami  berbagai 

materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari 

guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari 

berbagai sumber  melalui observasi, dan bukan hanya diberi tahu. 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, 

meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Dalam melaksanakan 
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proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi bantuan 

guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah 

dewasanya murid atau semakin tingginya kelas murid.  

Metode saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori 

Bruner, teori Piaget, dan teori Vygotsky.  Teori belajar Bruner disebut juga 

teori belajar penemuan (Lestari, 2013).   

Ada empat hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner (dalam 

Suparlan 2013). Pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan 

pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Kedua, dengan melakukan 

proses-proses kognitif dalam proses penemuan, murid akan memperoleh 

sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatau penghargaan 

intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari 

teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan 

untuk melakukan penemuan. Keempat, dengan melakukan penemuan 

maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat hal di atas adalah 

bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran 

menggunakan metode saintifik. 

Teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan 

pembentukan dan perkembangan skema. Skema adalah suatu struktur 

mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual 

beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Sumatowa, 

1999).   
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Vygotsky, dalam teorinya  menyatakan bahwa pembelajaran terjadi 

apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang 

belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan 

kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal development 

daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang 

didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah 

bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. (Nur dan 

Wikandari, 2010). 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik 

sebagaimana dikemulakan oleh Lestari (2013) sebagai   berikut: 

1) berpusat pada murid. 

2) melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip. 

3) melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan 

berpikir tingkat tinggi murid. 

4) dapat mengembangkan karakter murid.  

a. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan  pendekatan tersebut. Beberapa tujuanembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah: 

1) untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi murid. 
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2) untuk membentuk kemampuan murid dalam menyelesaikan suatu 

masalah secara sistematik. 

3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana murid merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan.  

4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

5) untuk melatih murid dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya 

dalam menulis artikel ilmiah. 

6) untuk mengembangkan karakter murid. 

b.  Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

Beberapa prinsip  pendekatan saintifik dalam kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) pembelajaran berpusat pada murid 

2) pembelajaran membentuk students’ self concept 

3) pembelajaran terhindar dari verbalisme 

4) pembelajaran memberikan kesempatan pada murid untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan 

prinsip 

5) pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 

berpikir murid 

6) pembelajaran meningkatkan motivasi belajar murid dan 

motivasi mengajar guru 

7) memberikan kesempatan kepada murid untuk melatih 

kemampuan dalam komunikasi 
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8) adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 

yang dikonstruksi murid dalam struktur kognitifnya. 

c.  Langkah-langkah umum  pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). 

Langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam proses 

pembelajaran meliputi menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, 

percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data 

atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian 

menyimpulkan, dan mencipta. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi 

tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat 

diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses 

pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan 

menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan saintifik  

dalam pembelajaran  sebagaimana dalam (Permendikbud 81A tahun 

2013) disajikan  sebagai berikut: 

1) Mengamati (observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan 

tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik 

senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati 

sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. 

Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 
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Kegiatan mengamati dalam pembelajaran sebagaimana disampaikan 

dalam Permendikbud Nomor  81a, hendaklah  guru membuka secara luas 

dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka 

untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting 

dari suatu benda atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.  

2) Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara 

luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah 

dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik 

untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil 

pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstra berkenaan 

dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. 

Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat 

hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan 

pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan 

pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan 

pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah 

pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu 

peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu 

semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk 



18 

 

 

 

mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang 

ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang 

tunggal sampai sumber yang beragam.  

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud Nomor  81A Tahun 2013, adalah  

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi yang diharapkan 

dalam kegiatan ini adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang 

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

3)  Mengumpulkan Informasi 

Kegiatan “mengumpulkan informasi”  merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan  dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta 

didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena 

atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari 

kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam Permendikbud 

Nomor  81A Tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan  

melalui eksperimen,  membaca sumber lain selain buku teks,  mengamati 

objek/ kejadian/, aktivitas wawancara dengan nara sumber dan 

sebagainya. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah  
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mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat orang 

lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 

mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. 

4) Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/Menalar 

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” dalam 

kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 

Nomor  81A Tahun 2013, adalah memproses  informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen 

maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan 

informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan 

informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kegiatan ini 

dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun 

kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.  

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses 

berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.  Aktivitas 

menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan 
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pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada 

kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan 

beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan 

memori. Selama mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak, 

pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain. 

Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi 

dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. 

5) Menarik kesimpulan  

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau 

informasi. Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan 

menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara 

bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau secara individual 

membuat kesimpulan.  

6)  Mengkomunikasikan  

Pada pendekatan scientific guru diharapkan memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka 

pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di 

kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau 

kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan “mengkomunikasikan” dalam 
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kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud 

Nomor  81A Tahun 2013, adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya.   Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

2. Keterampilan Berpikir Kritis 

Ketrampilan berpikir merupakan salah satu hal yang perlu 

dikembangkan melalui proses pendidikan sebagai sebuah kecakapan 

hidup (life skill). Kemampuan ketrampilan berpikir seseorang dapat  

menentukan keberhasilannya dalam kehidupan, terutama dalam upaya 

memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Salah satu 

keterampilan berpikir adalah berpikir kritis.  

Berpikir kritis dapat diartikan sebagai proses dan kemampuan yang 

digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis dan 

mengevaluasi informasi yang diperoleh atau informasi yang dihasilkan. 

Tidak semua informasi yang diperoleh dapat dijadikan pengetahuan yang 

diyakini kebenarannya untuk dijadikan panduan dalam tindakan, dan tidak 

selalu informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang benar. Berpikir 

kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui 

berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, 

perkembangan mental, perkembangan kognitif, dan perkembangan sains. 
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Pada banyak negara maju, berpikir kritis sudah dijadikan salah satu 

kompetensi dalam tujuan pendidikan mereka sebagai salah satu sasaran 

yang ingin dicapai. Kemampuan berpikir kritis tersebut sedapat mungkin 

dikembangkan sejak dini melalui pembelajaran terutama pembelajaran.   

Berpikir kritis  menjadi bagian dari tujuan utama dalam pendidikan 

selain pengembangan fitrah ber-Tuhan, pembentukan fitrah moral dan 

budipekerti, dan inkuiri. Hal ini merupakan  tujuan utama pendidikan sains 

dan merupakan yang   bersifat integratif satu dengan lain. Berpikir kritis 

merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan dan 

berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Berbagai hasil penelitian 

pendidikan menunjukkan bahwa berpikir kritis mampu  menyiapkan 

peserta didik berpikir pada berbagai disiplin ilmu, serta dapat dipakai 

untuk menyiapkan peserta didik untuk menjalani karir dan kehidupan 

nyatanya. Samsudin (2009) menyimpulkan dari berbagai sumber, bahwa 

berpikir kritis yang dipelajari dalam kelas juga mempengaruhi hidup murid 

jauh setelah mereka meninggalkan pendidikan formal mereka dengan 

memberikan alat dimana mereka dapat menganalisa sejumlah besar isu 

yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari.   

Berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya 

berdasarkan data serta fakta yang sah (Valid) dan dibarengi dengan 

argument/pendapat yang akurat. Sebagai seorang warga Negara yang 

berprinsip demokrat harusnya dapat selalu bersikap dengan kritis,baik itu 

pada kenyataan empiris dan supraempiris sebagai berikut: 
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- Empiris, Meliputi: Realitas,Sosial,Budaya dan Politik 

- Supraempiris, Meliputi  : Agama,Mitologi,Kepercayaaan  

a. Pengertian berpikir kritis  

Ada banyak pengertian berpikir kritis yang dikemukakan oleh 

berbagai ahli.  Yeti (2012) mengutip beberapa defenisi oleh ahli seperti: 

Beyer  mendefinisikam secara singkat sederhana: “Berpikir kritis berarti 

membuat penilaian-penilaian yang masuk akal”. Beyer memandang 

berpikir kritis sebagai menggunakan criteria untuk menilai kualitas 

sesuatu, dari kegiatan yang paling sederhana seperti kegiatan normal 

sehari-hari sampai menyusun kesimpulan dari sebuah tulisan yang 

digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu (pernyataan-

pernyataan, ide-ide, argumen-argumen, penelitian, dan lain-lain). 

Demikian pula oleh yang dikemukakan oleh  Ennis bahwa Berpikir kritis 

adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. 

Definisi berpikir kritis menurut Beyer dalam Wulandari (2015) sebagai 

berikiut; Berpikir kritis adalah kemampuan (1) menentukan kredibilitas 

suatu sumber, (2) membedakan antara yang relevan dari yang tidak 

relevan, (3) membedakan fakta dari penilaian, (4) mengidentifikasi dan 

mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, (5) mengidentifikasi bias 

yang ada, (6) mengidentifikasi sudut pandang, dan (7) mengevaluasi bukti 

yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan. 
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Pengertian berpikir kritis oleh Mustaji (2012) yakni, berpikir kristis 

adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. 

Berikut adalah contoh-contoh kemampuan berpikir kritis, misalnya 

1) membanding dan membedakan,  

2) membuat kategori,  

3) meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan,  

4) menerangkan sebab,  

5) membuat sekuen / urutan,  

6) menentukan sumber yang dipercayai, dan  

7) membuat ramalan. 

 Selain itu, Walker dalam Utomo (2016) mengemukakan pengertian 

berpikir kritis adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, 

mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi 

berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, 

refleksi, di mana hasil proses ini diguanakan sebagai dasar saat 

mengambil tindakan. Demikian halnya hakikat berpikir kritis  oleh 

Hassoubah (2017) diekuemakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan 

memberi alasan secara terorganisasi dan  mengevaluasi kualitas suatu 

alasan secara sistematis. 

  Secara umum nampak bahwa berpikir kritis yaitu proses 

intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat 

pengertian atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat 
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sistesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil 

observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi, yang 

akan membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan.   

Berdasarkan beberapa difinisi di atas dapat dipahami bahwa 

hakikat  berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif 

dan terampil mengkonseptualisasikan, menerapkan, mensintesis, 

dan/atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari, atau dihasilkan 

oleh, pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi 

sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Dalam bentuk 

keteladanannya, didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang 

melampaui pembagian materi pelajaran: kejelasan, akurasi, presisi, 

konsistensi, relevansi, bukti yang masuk akal, alasan yang baik, 

kedalaman, keluasan, dan keadilan. Ini memerlukan pemeriksaan struktur 

atau elemen pemikiran yang tersirat dalam semua penalaran: tujuan, 

masalah, atau masalah yang dipertanyakan, asumsi, konsep, landasan 

empiris; penalaran yang mengarah pada kesimpulan, implikasi dan 

konsekuensi, keberatan dari sudut pandang alternatif, dan kerangka 

acuan. 

b. Tujuan berpikir kritis 

  Sa’idah (2011) mengemukakan bahwa  tujuan berpikir kritis ialah 

untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan 

pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang 
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diajukan.” Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya didukung oleh 

kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Kemampuan berpikir kritis dapat mendorong murid memunculkan ide-ide 

atau pemikiran baru mengenai permasalahan tentang dunia. Murid akan 

dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat, sehingga dapat 

membedakan mana pendapat yang relevan dan mana yang tidak relevan, 

mana pendapat yang benar dan  tidak  benar. Dapat membantu murid 

membuat kesimpulan dengan mempertimbangkan data dan fakta yang 

terjadi di lapangan. Adapun aspek yang diukur dalam kemampuan berpikir 

kritis yaitu domain kognitif pada jenjang menganalisis (C4) dan 

mengevaluasi (C5).  

Adapun menurut beberapa keuntungan yang diperoleh dari 

pembelajaran yang menekankan pada proses keterampilan berpikir kritis 

menurut Filsaime  (2013) adalah  sebagai berikut (a) Belajar lebih 

ekonomis, yaitu bahwa apa yang diperoleh dan pengajarannya akan tahan 

lama dalam pikiran murid, (b) Cenderung menambah semangat belajar 

dan antusias baik pada guru maupun pada murid, (c) Diharapkan murid 

dapat memiliki sikap ilmiah, dan (d) Murid memiliki kemampuan 

memecahkan masalah baik pada saat proses belajar mengajar di kelas 

maupun dalam menghadapi permasalahan nyata yang akan dialaminya.   

c. Karakteristik berpikir kritis  

 Sangat  banyak referensi yang berkaitan dengan indikator berpikir 

kritis oleh beberapa ahli. Wade dalam Ali (2017) yang  mengidentifikasi 
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setidaknya ada delapan karakteristik berpikir kritis, meliputi: (1) kegiatan 

merumuskan pertanyaan, (2) membatasi permasalahan, (3) menguji data-

data, (4) menganalisis berbagai pendapat dan bias, (5) menghindari 

pertimbangan yang sangat emosional, (6) menghindari penyederhanaan 

berlebihan, (7) mempertimbangkan berbagai interpretasi, dan (8) 

mentoleransi ambiguitas. Selain itu juga dikutip pandangan Beyer dalam 

Ali (2017) tentang karakteristik yang berkaitan dengan berpikir kritis  (1) 

Watak (dispositions). Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir 

kritis mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah 

kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap 

kejelasan dan ketelitian, mencari pandanganpandangan lain yang 

berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang 

dianggapnya baik.  b. Kriteria (criteria) (2) berpikir kritis harus mempunyai 

sebuah kriteria atau patokan. Untuk sampai ke arah sana maka harus 

menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah 

argumen dapat disusun dari beberapa sumber pelajaran, namun akan 

mempunyai kriteria yang berbeda. Apabila kita akan menerapkan 

standarisasi maka haruslah berdasarkan kepada relevansi, keakuratan 

fakta-fakta, berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas 

dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan pertimbangan yang 

matang. (3) . Argumen (argument) . Argumen adalah pernyataan atau 

proposisi yang dilandasi oleh data-data. Keterampilan berpikir kritis akan 

meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen.  (4)  
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Pertimbangan atau pemikiran (reasoning). Kemampuan ini adalah untuk 

merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan 

meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau 

data. (5)  Sudut pandang (point of view). Sudut pandang adalah cara 

memandang atau menafsirkan dunia ini, yang akan menentukan 

konstruksi makna. Seseorang yang berpikir dengan kritis akan 

memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda.  (6) Prosedur penerapan kriteria (procedures for applying 

criteria). Prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan 

prosedural. Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, 

menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi 

perkiraan-perkiraan.  

Menurut Ennis dalam Amir (2010) mengelompokkan indikator 

aktivitas berpikir kritis ke dalam lima besar aktivitas berikut, yang dalam 

prakteknya dapat bersatu padu membentuk sebuah kegiatan atau 

terpisah-pisah hanya beberapa indikator saja.  

1) Memberikan penjelasan sederhana, yang berisi: memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta 

menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan.  

2) Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan 

mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi.  
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3) Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau 

mempertimbangkan hasil induksi, dan membuat serta menentukan 

nilai pertimbangan.  

4) Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi 

istilah-istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta 

mengidentifikasi asumsi.  

5) Mengatur strategi dan taknik, yang terdiri atas menentukan tindakan 

dan berinteraksi dengan orang lain.  

 Pandangan lain mengenai indikator karakter berpikir kritis yang 

dikembangkan  Costa dalam Fachrurazi (2011)  sebagai berikut.  

1) Mencari pertanyaan  jelas dari teori dan pertanyaan.  

2) Mencari alasan.  

3) Mencoba menjadi yang teraktual.  

4) Menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan 

menyatakannya.  

5) Menjelaskan keseluruhan situasi.  

6) Mencoba tetap relevan dengan ide utama.  

7) Menjaga ide dasar dan orisinil di dalam pikiran.  

8) Mencari alternatif.  

9) Berpikiran terbuka.  

10) Mengambil posisi (dan mengubah posisi) ketika bukti-bukti dan 

alasan-alasan memungkinkan untuk melakukannya.  
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11) Mencari dokumen-dokumen dengan penuh ketelitian.  

12) Sepakat dalam suatu cara yang teratur dengan bagian-bagian dari 

keseluruhan kompleks.  

13) Peka terhadap perasaan, pengetahuan, dan kecerdasan orang lain.  

 Angelo dalam Suciati (2013) mengemukakan lima perilaku yang 

sistematis dalam berpikir kritis berikut ini.   

1) Keterampilan menganalisis   

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan 

menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar 

mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Keterampilan tersebut 

tujuan pokoknya adalah memahami sebuah konsep global dengan cara 

menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian 

yang lebih kecil dan terperinci. Pertanyaan analisis, menghendaki agar 

pembaca mengindentifikasi langkah-langkah logis yang digunakan dalam 

proses berpikir hingga sampai pada sudut kesimpulan. Kata-kata 

operasional yang mengindikasikan keterampilan berpikir analitis, 

diantaranya: menguraikan, membuat diagram, mengidentifikasi, 

menggambarkan, menghubungkan, memerinci, dan lainnya.   

2) Keterampilan mensintesis   

Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang 

berlawanan dengan keteramplian menganalisis. Keterampilan mensintesis 

adalah keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah 

bentukan atau susunan yang baru. Pertanyaan sintesis menuntut 
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pembaca untuk menyatupadukan semua informasi yang diperoleh dari 

materi bacaannya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak 

dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. Pertanyaan sintesis ini 

memberi kesempatan untuk berpikir bebas terkontrol.   

3) Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah   

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikasi konsep kepada 

beberapa pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk 

memahami bacaan dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca 

selesai murid mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, 

sehingga mampu mempola sebuah konsep. Tujuan keterampilan ini 

bertujuan agar pembaca mampu memahami dan menerapkan konsep-

konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru.   

4) Keterampilan menyimpulkan   

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia 

berdasarkan pengertian atau pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, 

dapat beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan (kebenaran) baru 

yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

keterampilan ini menuntut pembaca untuk mampu menguraikan dan 

memahami berbagai aspek secara bertahap agar sampai kepada suatu 

formula baru yaitu sebuah simpulan. Proses pemikiran manusia itu sendiri, 

dapat menempuh dua cara, yaitu: deduksi dan induksi. Jadi, menyusun 

kesimpulan merupakan sebuah proses berpikir yang memberda-yakan 
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pengetahuan sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau 

pengetahuan baru.   

5) Keterampilan mengevaluasi atau menilai   

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam 

menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. 

Keterampilan menilai menghendaki pembaca agar memberikan penilaian 

tentang nilai yang diukur dengan menggunakan standar tertentu. Dalam 

taksonomi belajar, menurut Bloom, keterampilan mengevaluasi 

merupakan tahap berpikir kognitif yang paling tinggi. Pada tahap ini murid 

tuntut agar ia mampu mensinergikan aspek-aspek kognitif lainnya dalam 

menilai sebuah fakta atau konsep.   

d. Berpikir kritis dalam pembelajaran  

Pada berbagai  negara yang maju, berpikir kritis sudah menjadi 

salah satu kompetensi dari tujuan pendidikan, bahkan sebagai salah satu 

sasaran yang ingin dicapai bukan hanya sekadardampak dari 

pembelajaran.  Hal ini tentu telah melalui banyak penelitian yang 

menunjukkan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, 

perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan kognitif, dan 

perkembangan sains.  Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis 

seharusnya dikembangkan sejak dini melalui pembelajaran terutama 

pembelajaran baik pembelajaran sains maupun pembelajaran sosial. 
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Pada prinsipnya berpikir kritis dapat diperoleh melalui mempelajari,  

memperkirakan, dan bisa juga diajarkan.  

Keterampilan berpikir kritis merupakan potensi intelektual yang 

dapat dikembangkan dengan proses pembelajaran di kelas-kelas.  Setiap 

individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang memiliki 

pemikiran yang kritis karena sesungguhnya kegiatan berpikir memiliki 

hubungan dengan pola pengelolaan diri (self organization) yang ada pada 

setiap mahluk di alam termasuk manusia sendiri. Ada  asumsi penting 

bagi indivdu yang tidak hanya belajar berpikir kritis, tetapi juga 

membelajarkan berpikir kritis kepada orang lain.  Asumsi tersebut tentu 

sangat penting  untuk seorang agar bisa berhasil di dalam bidang apa 

pun. Individu harus memiliki kecakapan untuk berpikir kritis,  harus bisa 

menalar secara induktif dan deduktif, seperti kapan  harus melakukan 

kritik dan mengkonsumsi ide-ide atau saransaran.  

Samsudin (2009) mengemukakan bahwa keterampilan  berpikir 

kritis  biasa dikenal sebagai sebuah tujuan pendidikan yang penting dan 

dianggap sebagai sebuah hasil yang diinginkan dari semua kegiatan 

manusia.  Dengan demikian maka dapat memiliki rasa ingin tahu yang 

besar, aktual, nalarnya dapat dipercaya, berpikiran terbuka, fleksibel, 

seimbang dalam mengevaluasi, jujur dalam menghadapi prasangka 

personal, berhati-hati dalam membuat keputusan, bersedia 

mempertimbangkan kembali, transparan terhadap isu, cerdas dalam 

mencari informasi yang relevan, beralasan dalam memilih kriteria, fokus 
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dalam inkuiri, dan gigih dalam mencari temuan. Bentuk sederhananya, 

berpikir kritis didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal, yaitu: 

kejernihan, keakuratan, ketelitian (presisi), konsistensi, relevansi, fakta-

fakta yang reliabel, alasan-alasan yang baik, dalam, luas, dan sesuai.  

e. Indikator Berpikir Kritis 

Robert Ennis menidentifikasi kemampuan atau keterampilan 

berpikir kritis menjadi 12 indikator yang dikelompokkan dalam lima 

aktivitas. 

Berikut lima besar aktivitas atau indicator berpikir kritis : 

1) Memberikan penjelasan sederhana(elementary clarification). 

2) Membangun keterampilan dasar (basic support)  

3) Menyimpulkan (inference) 

4) Membuat penjelasan lanjut ( advanced clarification) 

5) Mengatur strategi dan taktik ( strategi and taktik) 

 

1) Sub Indikator memfokuskan pertanyaan sebagai berikut : 

a) mengindentifikasi kesimpulan. 

b) mencari persamaan dan perbedaan  

c) mengindetifikasi dan menangani kerelevanan dan 

ketidakrelevanan. 

d) mencari struktur dari suatu argumen. 

e) Mengidentifikasi alas an yang tidak di kemukakan. 

f) Membuat rangkuman. 
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g) Mengidentifikasi alas an yang tidak dikemukakan. 

 

2). Sub Indikator menganalisis bertanya dan menjawab sebagai berikut: 

a) Apa faktanya? 

b) Apa yang menjadi tujuan utamamu? 

c) Bagaiman mengaplikasikannya pada keadaan ini(menggambarkan 

keadaan,yang dapat muncul selain yang sudah di contohkan)? 

d) Apa yang dimaksud dengan..? 

e) 6.Inikah yang kamu katakana…? 

f) Apa yang menyebabkan perbedaannya? 

g) Dapatkah kamu mengatakan sesuatu tentang hal itu? 

h) Apa saja contohnya dan apa saja yang bukan contohnya? 

 

3). Sub Indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat di percaya 

atau tidak adalah sebagai berikut: 

a) Keahlian. 

b) Kelemahan dari permasalahan yang bersangkutan. 

c) Kesesuaian di antara beberapa sumber. 

d) Reputasi. 

e) Menggunakan prosedur yang telah di akui. 

f) Mengetahui resiko berdasarkan reputasi. 

g) Kemampuan memberikan alas an. 

h) Waspada terhadap kebiasaan . 
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4).  Sub Indikator mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi 

adalah sebagai berikut: 

a) Terlibat dalam menyimpulkan. 

b) Interval waktunya singkat antara observasi dengan pembuatan 

laporan  

c) Laporan di buat oleh pengamat. 

d) Bukti-bukti kuat. 

e) Mungkin tidaknya bukti-bukti kuat tersebut. 

f) Kondisi yang merukan jalan masuk yang baik. 

g) Mampu menempatkan teknologi jika teknologi tersebut berguna. 

h) Kepuasan observer terhadap keterpercayaankriteria. 

i) Merekam yang biasanya di perlukan sekali. 

 

5). Sub Indikator membuat dedukasi dan mempertimbangkan hasil 

deduksi adalah sebagai berikut: 

a) Termasuk dalam kelompok logis. 

b) Kondisi logis. 

c) Menafsirkan suatu pernyataan. 

 

6). Sub Indikator membuat induksian mempertimbangkan hasil induksi 

adalah sebagai berikut: 

a). Menggeneralisasikan. 

1) Kekhususan data. 



37 

 

 

 

2) Pengambilan contoh. 

3) Tabel dan grafik. 

b). Memberikan penjelasan mengenai suatu kesimpulan dan hipotesis. 

c). Menyelidiki 

d). Memberikan kriteria alas an dalam membuat asumsi. 

 

7). Sub Indikator membuat induksian mempertimbangkan hasil induksi 

adalah sebagai berikut: 

a) Latar belakang fakta. 

b) Konsekuensinya. 

c) Penerapan utama terhadap prinsip yang telah diterima 

d) Memperhitungkan banyak alternative. 

e) Menyesuaikan,menimbang dan memutuskan. 

8). Sub Indikator mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi     

adalah sebagai berikut: 

a) Bentuk 

b) Definisi strategi 

9). Sub Indikatomengidentifikasi asumsi adalah sebagai berikut: 

a) Alasan-alasan yang tidak dikemukakan 

b) Memerlukan asumsi,membangun argument. 

10). Sub Indikator menentukan tindakan adalah sebagai berikut: 

a) Mendefinisikan masalah. 

b) Menyeleksi kriteria untuk membuat solusi 
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c) Menentukan apa yang harus dilakukan sementara. 

d) Meninjau kembali,mendapatkan sejumlah total situasi dan 

menentukannya. 

e) Memantau pelaksanaan 

11). Sub Indikator berinteraksi dengan orang lain adalah sebagai berikut: 

a) Memberi label. 

b) Strategi logika. 

c) Retorika logiika. 

d) Presentasikan posisi,lisan/tulisan. 

3. Pemecahan Masalah  

Secara praktis dalam pembelajaran, berpikir kritis dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Costa dalam Wahidin (2008) mengemukakan 

langkah berpikir kritis  dikelompokkan menjadi tiga langkah utama yakni: 

(1) pengenalan masalah masalah (defining/clarifying problems), (2) 

menilai informasi (judging informations) dan (3) memecahkan masalah 

atau menarik kesimpulan (solving problems/drawing conclusion).  Lebih 

rinci diungkapkan bahwa untuk melakukan langkah-langkah itu diperlukan 

keterampilan yang dinamai Twelve Essential Critical Thinking Skills (12 

keterampilan esensial dalam berpikir kritis), berikut:  

a. Mengenali masalah (defining and clarifying problem)  

1) Mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok.  

2) Membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan.  

3) Memilih informasi yang relevan.  
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4) Merumuskan/memformulasi masalah.  

b. Menilai informasi yang relevan  

1) Menyeleksi fakta, opini, hasil nalar/judgment.  

2) Mengecek konsistensi.  

3) Mengidentifikasi asumsi.  

4) Mengenali kemungkinan faktor stereotip.  

5) Mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran 

kalimat (semantic slanting).  

6) Mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan ideologi.  

c. Pemecahan Masalah/ Penarikan kesimpulan  

1) Mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya 

data.  

2) Meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari 

keputusan/pemecahan masalah/kesimpulan yang diambil.  

3) Secara singkat  Wolcott dan Lynch dalam  Sutrisno (2009) 

mengemukakan langkah-langkah proses berpikir kritis di 

sekolah satu demi satu  sebagi berikut.   

Langkah 1 

 Mengidentifikasi masalah, informasi yang relevan dan semua 

dugaan tentang masalah tersebut. Ini termasuk kesadaran akan 

kemungkinan adanya lebih dari satu solusi.   

Langkah 2 
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Mengeksplorasi interpretasi dan mengidentifikasi hubungan yang 

ada. Ini termasuk mengenali bias/prasangka yang ada, menghubungkan 

alasan yang terkait dengan berbagai alternatif pandangan dan 

mengorganisir informasi yang ada sehingga menghasilkan data yang 

berarti. 

Langkah 3 

Menentukan prioritas alternatif yang ada dan mengkomunikasikan 

kesimpulan. Ini termasuk proses menganalisis dengan cermat dalam 

mengembangkan panduan yang dipakai untuk menentukan faktor, dan 

mempertahankan  solusi yang terpilih. 

Langkah 4 

Mengintegrasikan, memonitor dan menyaring strategi untuk 

penanganan ulang masalah. Ini termasuk mengetahui pembatasan dari 

solusi yang terpilih dan mengembangkan sebuah proses berkelanjutan 

untuk membangkitkan dan menggunakan informasi baru. 

 Strategi dan langkah yang dikemukakan  di atas, tentu harus 

menjadi sesuau yang dianut  oleh guru sehingga bisa menjadi sesuatu 

yang dapat memperbaiki proses belajar murid.  Secara umum tenmtu 

tidak dapat dilakukan dengan tahapan yang sama dengan konsep di atas 

karena dalam pembelajharan dibingkai oleh metodologi danb strategi 

berbdasarkan kesesuain materi dan tujuan yangdicapai. Oleh karena itru, 

pemanfaatan pendekatan dan model tertenmtu yang mengakomodasi 

lahirnya keterampilan berpikir tersebut peerlu diterapkan.   Berbagai 
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penelitian berikut merupakan contoh pembelajaran yang berupaya 

memberdayakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid 

seperti  pendekatan saintifik dengan berbagai model seperti pembelajaran 

berbasis proyek, model pembelajaran  pemecahan masalah, model 

pembelajaran penemuan, model pembelajaran berbasis studi kasus, dan 

sebagainya.   

4. Konsep Pembelajaran IPS 

     Hakikat pembelajaran IPS atau “Ilmu Pengetahuan `Sosial”, 

merupakan  mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau 

nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah “social 

studies” (Sapriati, 2009). Istilah IPS di sekolah dasar merupakan nama 

mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai integrasi dari sejumlah konsep 

disiplin ilmu sosial, humaniora, sains bahkan berbagai isu dan masalah 

sosial kehidupan (Sapritiati, 2009). Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar 

tidak terlihat aspek disiplin ilmu karena lebih dipentingkan adalah dimensi 

pedagogik dan psikologis serta karakteristik kemampuan berpikir peserta 

didik yang bersifat holistik. IPS adalah suatu bahan kajian terpadu yang 

merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi 

diorganisasikan dari konsep-konsep keterampilan Sejarah, Geografi, 

Sosiologi, Antropologi, dan   Fakih  IPS merupakan mata pelajaran yang 

memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial disusun 

melalui pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya 

bagi murid dan kehidupannya. Adanya mata pelajaran IPS di Sekolah 
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Dasar para murid diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan 

tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki 

kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di 10 lingkungannya, 

serta memiliki ketrampilan mengkaji dan memecahkan masalahmasalah 

sosial tersebut. Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek 

“pendidikan ” dari pada transfer konsep karena dalam pembelajaran IPS 

murid diharapkan memperoleh pemahaman terhadap sejumlah konsep 

dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral dan ketrampilannya 

berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. IPS juga membahas 

hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan 

masyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian 

dari masyarakat dan dihadapkan pada berbagai permasalahan di 

lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa pembelajaran IPS sebagai proses belajar yang mengintegrasikan 

konsep-konsep terpilih dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora murid 

agar berlangsung secara optimal (Samlawi & Bunyamin, 2010) .  

Menurut Sapriati(2009) adalah: Tujuan Pembelajaran IPS Hakikat 

tujuan mata pelajaran IPS dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Membina pengetahuan murid tentang pengalaman manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan dimasa 

yang akan datang. 

b. Menolong murid untuk mengembangkan ketrampilan (skill) untuk 

mencari dan mengolah/ memproses informasi. 
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c. Menolong murid untuk mengembangkan nilai/ sikap(value) demokrasi 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

d. Menyediakan kesempatan kepada murid untuk mengambil bagian/ 

berperan serta dalam kehidupan sosial. 

5.  Klafikasi Penilaian Hasil Belajar 

       Menurut Amirono (2016: 31) klasifikasi penilaian hasil belajar secara 

garis besar dibagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik  

a. Ranah Kognitif 

 Ranah kogntif dibagi menjadi dua aspek yaitu pengetahuan dan    

pemahaman 

 1) Pengetahuan Pengetahuan bukan hanya dimaknai sebagai terjemahan 

dari kata knowlage, karena pengetahuan bukan hanya hafalan seperti 

rumus, definisi, istilah, pasal pasal dalam undang undang, nama nama 

tokoh dan lain lain, melainkan terdapat juga pengetahuan pengetahuan 

yang sifatnya faktual. 

2) Pemahaman Pemahaman merupakan tipe hasil belajar yang tingktnya 

lebih tinggi dibanding pengetahuan. Sebagai contoh adalah jika peserta 

didik sudah memahami hal yang dipelajarinya, maka ia akan mampu 

menjelaskan menggunakan kalimatnya sendiri, memberi contoh lain 

atau mengguakan petunjuk penerapan kasus lain. Pemahaman 

dibedakan menjadi tiga kategori, tingkat pertama (terendah) adalah 

pemahaman terjemahan, tingkat kedua adaah pemahaman penafsiran, 
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dan tingkat ketiga (tertinggi) adalah pemehaman ekstrapolasi. Sistem 

item pemahaman dapat disajikan dalam gambar, denah, diagram, atau 

grafik.  

a) Aplikasi, adalah penggunaan abstraksi pada situasi kongrit atau 

situasi khusus. 

b) Analisis, adalah kemampuan menjabarkan atau menguraikan suatu 

konsep menjadi bagian bagian yang lebih rinci, memilah milah, 

merinci, mengaitkan hasil rinciannya 

c) Sintesis, adalah kemampuan menyatukan bagian bagian secara 

terintegrasi menjadi suatu bagian tertentu yang semula belum ada 

d) Evaluasi, adalah kemampuan membuat penilaian judgment tentang  

nilai (value) untuk maksud tertentu. 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap nilai 

nilai interest, apesiasi atau penghargaan dan penyesuaian 

perasaan sosial.  

Ranah afektif mempunyai lima karakteristik yang penting, yaitu: sikap, 

minat, konsep diri, nilai, dan moral. 

 1) Sikap, merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara 

suka atau tidak suka terhadap suatu objek 

 2) Minat, menurut getzel (1966) minat adalah disposisi yang 

terorganisir melalui pengalaman yang mendorong untuk berusaha 
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memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan 

keterampilan untuk tujan perhatian atau pencapaian 

 3) Konsep diri, menurut smith, konsep diri adalah evaluasi yang 

dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang 

dimilikinya  

4) Nilai, menurt Rokeach, nilai merupakan suatu keyakinan tentang 

perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan buruk 

 5) Moral, merupakan hal yang berkaitan dengan perasaan banar 

atau salahterhadap tindakan yang dilakukan sendiri, dan berkaian 

dengan perasaan orang lain 

 Tingkatan afektif dibagi menjadi menjadi lima yaitu:  

1) Kemauan menerima, berarti keinginan untuk memperhatikan 

sesuatu gejala atau rancangan tertentu. 

 2) Kemauan menanggapi, berarti kegiatan yang menunjuk pada 

partisipasi aktif kegiatan tertentu.  

3) Berkeyakinan, berarti kemampuan menrima sistem nilai tertentu 

pada individu. 

 4) Penerapan karya, berarti penerimaan terhadap berbagai sistem 

nilsi yang berbeda beda berdasarkan pada satu sistem nilaiyang 

lebih tinggi. 

5) Ketekunan dan ketelitian, berarti individu yang sudah memiliki 

sistem nilai selalu menyelaraskan perilakunya sesuai dengan 

sistem nilai yang dipegangnya.  
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Pengukuran ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan, yakni 

sebagai berikut: 

1) Menerima Kesediaan atau kemauan peserta didik untuk ikut 

dalam fenomena atau stimulasi khusus. Jemjang ini berhubungan 

dengan dengan menimbulkan, mempertahankan, dan 

mengarahkan perhatian peserta didik. Sedangan perumusan 

soalnya yaitu menanyakan, menjawab, menyebutkan, memilih, 

mengidentifikasi, memberikan, mengikuti, meneleksi, 

menggunakan, dan lain lain. 

2) Menjawab Kemampuan ini berkaitian dengan partisipasi peserta 

didik. Pada tingkatan ini, peserta didik hanya melihat fenomena 

tertentu tetapi juga bisa beraksi terhadapnya dengan salah satu 

cara. Hasil belajar pada jenjang ini dapat menekankan pada 

kemauan menjawab. Sedangkan perumusan bentul soalnya adalah 

menjawab, melkukan, menulis, menceritakan, membantu, 

melporkan, dan lain lain 

 3) Menilai Jenjang ini berkaitan dengan nilai yang dikenakan 

peserta didik terhadap suatu objek, fenomena, atau tingkah laku 

tertentu,jenjang ini dimulai dari hanya sekedar penerima 

nilaisampai ke tingkat komitmen keterampilan. Sedangkan 

perumusan soalnya menerangkan, membedakan, memilih, 

mempelajari, mengusulkan, menggambarkan, manggabung, 

mempelajari, menyeleksi, bekerja, membaca, dan lain sebagainya. 
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4) Organisasi Yaitu menyatukan nilai berbeda, menyelesaikan 

masalah diantara nilai itu sendiri, jadi tugas guru dalam 

mengevalusi adalah memberikan penekanan pada 

membandingkan, menghubungkan, dan mensintesiskan nilai nilai. 

Menkoordinasikan, mengatur, membandingan, mengintegrasikan, 

memodifikasi, menghubungkan, menyusun, memadukan, 

menyelesaikan, mempertahankan, menjelaskan, menyatukan dan 

lain lain.  

5) Karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai Setiap 

indivudu memiliki nilai yang mengontrol untuk suatu waktu yang 

cukup lama, sehingga membentuk “karakteristik hidup” . jadi 

tingkah lakunya menetap konsisten dan dapat diramalkan. Hasil 

belajar meliputu sangat banyak kegiatan, tapi menekankan lebih 

besar diletakkan pada kenyataan bahwa tingkah laku itu menjadi 

ciri khas atau tingkah laku. 

 

c. Ranah Psikomotorik  

Dalam pengembangnnya mata pelajaran yang berkaitan dengan 

psikomotor adalah mata pelajaran yang berorientasi pada gerakan dan 

menekankan pada reaksi rekasi fisik dan keterampilan tangan. 

Keterampilan itu sendiri menunjukan tingkat keahlian sesorang dalam 

tugas tertentu.  
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Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau skill yang 

bersikap manual atau motorik.  

Tingkatan psikomotor ini meliputi:  

1) Persepsi, berkaitan dengan penggunaan indra adalam 

melakukan kegiatan  

2) Kesiapan dalam melakukan kegiatan, berkenaan dengan 

melakukan kegiatan atau set termasuk didalamnya metal set 

atau kesiapan mental, physical set (kesiapan fisik) atau 

(emotional set) kesiapan emosi perasaan untuk melakukan 

suatu tindakan  

3) Mekanisme, berkenaan penampilan respon yang sudah dipelajari 

menjadi kebiasaan sehingga gerakan yang ditampilkan 

menunjukan pada suatu kemahiran.  

4) Respon terbimbing, berkenaan dengan meniru (imitasi), mengikuti, 

megulangi perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukan oleh 

orang lain. 

 5) Kemahiran, berkenaan dengan penampilan gerakan motorik 

dengan keterampilan penuh 

 6) Adaptasi, berkenaan dengan keterampilan yang sudah 

berkembang pada indivu yang bersangkutan, sehingga yang 

bersangkutan mampu memodifikasi pola pola gerakan sesuai 

dengan situasi dan kondisi tertentu. 
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 7) Organisasi, berkenaan dengan penciptaan gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu.  

tujuan pendidikan di klafisikasikan menjadi tiga kategori, yaitu 

kerempilan berpikir, tingkah laku (perilaku), dan keterampilan fisik yang 

mewakili tiga ranah yaitu kognitif (cognitive), afektif (affective), dan 

psikomotorik (psychomotor)  

a. Aspek pengetahuan 

 Apek pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu dimensi proses 

kognitif dan dimensi pengetahuan  

1) Dimensi proses kognitif 

 Dimensi proses kognitif menunjukan keterampilan berpikir yang 

hendak dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Setiap kategori 

dibagi mejadi enam kategori dan memiliki kata kerja operasional. Dimensi 

proses kognitif mencakup kemampuan meningat (remember), mengerti 

(understanding), menrapkan (apply), menganalisis (analyze), 

mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create).  

Penjelasan setiap kategori pada proses kognitif akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

 a) Mengingat, kemampuan mengingat mennjukan kemampuan 

murid memperoleh kembali pengetahuan yang relevanberdasarkan 

memori jangka panjang. Kategori aspek mengingat mencakup proses 

berpikir yakni mengenal kembali (recognizing) dan menghafal (recalling) 



50 

 

 

 

 b) Mengerti, kategori mengerti yaitu kemampuan merumuskan isi 

atau makna dari bahan/ materi pembelajaran dan mengkomunikasikan 

secara lisan, tulisan, maupun grafik dan diagram. Kategori mengerti 

mencakup proses kognitif seperti mengintepretasikan (interpreting), 

memberikan contoh (exemplifying), mengklasifikasikan (classyfing), 

menyimpulkan, (summaryzing), menduga (inferring), membandingkan 

(comparing), dan menjelaskan (explaining) 

 c) Menerapkan, menerapkan adalah kemampuan menggunakan 

prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah atau situasi tertentu. 

Kategori mengerti terdiri dari proses kognitif, yang terdiri dari kemampuan 

melakukan sesuatu (executing) dan mengimplementasikan 

(implementating)  

d) Menganalisis, menganalisis menekankan kemampuan memilah 

atau memecah suatu bahan/ materi menjadi bagian bagian atau unsur 

unsur serta menentukan bagaimana bagian bagian atau unsur unsur 

tersebut saling terhubung dalam keseluruhan. Kategori pada aspek 

menganalisis mencakup kemampuan membedakan (differenting), 

mengorganisasi (organizing), dan memberikan simbol/ nama (attributing) 

e) Mengevaluasi, menilai berarti kemampuan murid judgement 

berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Kemampuan murid melakukan 

evaluasi dinyatakan dengan memberikan penilaian terhadap sesuatu. 

Kategori pada aspek evaluasi mencakup memeiksa atau mengecek 

(checking), dan mengkritik (criticizing)  
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f) Menciptakan, menciptakan diartikan sebagai meletakkan bebrapa 

unsur (elemen) dalam satu kesatuan yang menyeluruh sehingga terbentuk 

dalam satu kesatuan yang koheren atau fungsional. Pada aspek ini murid 

dikatakan mampu menciptakan, jika dapat menghasilkan produk baru 

dengan merombak bebrapa unsur atau bagian ke dalam bebrapa bentuk 

atau struktur yang belum pernah dijelaskan oleh guru.  

Proses pada kategori meliputi tiga fase yaitu: memberikan masalah 

tertentu dimana murid mencoba memahami masalah tersebut dan 

memberikan solusi yang mungkin, merencanakan penyelesaian dimana 

murid memeriksa kemungkinan dan memberikan rancangan yang akan 

dilaksanakan, dan melaksanakan pnyelesaian dimana murid berhasil 

melaksanakan rencana yang sudah disusun. 

Aspek menciptakan meliputi memahami masalah dengan 

melakukan generalisasi  (generating), merancang atau merencanakan 

kegiatan (planing), dan melakukan apa yang sudah direncanakan 

sehingga dihasilkan hasil atau produk tertentu (producing) 

B. Penelitian yang Relevan 

Ada banyak penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini  

yang tentu mendukung konsep lahirnya hasil penelitian ini. Berikut 

dikemukakan secara ringkas.  

Apriani (2017) dalam penelitian yang berjudul:  Pengaruh Metode 

Problem Solving terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Murid pada Mata 

Pelajaran Ekonomi di Kelas X SMAN 1 Pringgarata Tahun Pelajaran 
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2016/2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

1 unit X akan mengakibatkan 11,996 kenaikan untuk Y. Hasil penelitian  

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode penelitian problem 

solving terhadap keterampilan berpikir kritis murid pada mata pelajaran 

IPS Ekonomi di kelas X SMAN 1 Pringgrata tahun pelajaran 2016/2017. 

Silvia (2017)  dengan judul; Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Problem Solving Berbantukan Media Permainan Square 

dalam Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis  dan Motivasi murid. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai post-test 

keterampilan berpikir kritis kelas eksperimen sebesar 85,03 sedangkan 

pada kelas kontrol sebesar 76,66. Rata-rata nilai motivasi belajar kelas 

eksperimen sebesar 82,72. Pada kelas kontrol rata-rata nilai motivasi 

belajar sebesar 77,84 sehingga dapat  dapat disimpulkan bahwa tedapat 

pengaruh penerapan model pembelajaran problem solving berbantukan 

media square dalam memberdayakan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik kelas VII di SMP Negeri 28 Bandar Lampung pada materi ekosistem. 

Yunita (2019) dengan judul meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis melalui pendekatan saintifik, melaporkan  hasil penelitiannya bahwa 

pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid  

anak usia dini dengan presentase keampuan berpikir kritis anak pada pra 

siklus sebesar lima puluh persen. Pada Pra siklus kemampuan berpikir 

kritis anak berada pada kategori mulai berkembang (MB). Pada siklus I 

(TCP) kemampuan berpikir kritis anak berada pada kategori berkembang 
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sesuai harapan (BSH). Pada siklus II tingkat capaian anak rata-rata 

berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB). Terlihat adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis anak meningkat mulai dari pra 

siklus, siklus I, dan siklus II.  

Lestari (2021) dengan judul pengaruhnya terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik sekolah dasar menemukan hasil bahwa 

terdapat pengaruh penerapan Problem Based Instruction melalui e-

learning terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Selain itu, penelitian 

ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memberi 

penjelasan meningkat hingga 61%, kemampuan mmebangun 

keterampilan dasar meningkat hingga 64%, kammpuan melakukan 

inferensi meningkat sebesar 70%, kemampuan peserta didik dalam 

memberi penjelasan leih lanjut juga meningkat hingga 95%, serta 

kemampuan dalam melakukan pengaturan strategi dan taktik meningkat 

hingga 93%. 

C. Kerangka Pikir 

Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berkaitan  

dengan berbagai faktor yang saling terkait dalam pembelajaran termasuk 

ilmu-ilmu sosial/IPS adalah pendekatan yang digunakan. Guru mempunyai 

peran penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik sehingga dapat mudah diingat oleh murid. 

Proses pembelajaran yang tepat sangat diperlukan adanya strategi yang 
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mampu membangkitkan sikap ilmiah dalam bentuk berpikir kritis.  Tidak 

hanya sekedar mereka mendengar informasi dari alat indra telinga,namun 

alat indera yang lainnya pun bisa mereka terima. Berpikir kritis harus 

dilihat sebagai tujuan bukan  hanya sebagai dampak atau nurturan effect 

pada pembelajaran.   

Adanya kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran IPS diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan 

saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru sebagai sebuah 

kemampuan berpikir kritis. Sehingga kondisi pembelajaran yang 

diharapkan tercipta diarahkan untuk  mendorong peserta didik dalam 

mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya 

diberi tahu. Penggunaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

memiliki karakteristik yaitu berpusat pada murid, melibatkan ketrampilan 

proses analitik dalam mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip, 

melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan  intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, 

mulai dari berpikir analisis, mengevaluasi,sampai pada kemampuanj 

mencipta. Hal ini  termasuk menjadi bagian dari kemampuan berpiki kritis 

murid dan  dapat mengembangkan nilai-nilai  karakter murid. Kerangka 

berpikir dalam menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 
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IPS di SD untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid  dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1. Bagan kerangka pikir 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus di uji 

kebenarannya. Arikunto (2006 :71) mengatakan bahwa hipotesis adalah 

suatu kesimpulan itu belum final, masih harus dibuktikan kebenaranya 
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atau hipotesis adalah jawaban sementara. Hipotesis juga dapat dikatakan 

sebagai kesimpulan sementara suatu hubungan variabel dengan satu 

atau lebih variabel lainnya sehingga hipotesis dapat dikatakan sebagai 

suatu prediksi yang melekat pada variabel yang bersangkutan. Meskipun 

demikian, taraf ketepatan prediksi sangat tergantung pada taraf 

kebenaran dan ketepatan landasan teoritis. 

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka dan kerangka 

pikir, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu: 

  Rumusan Hipotesis : 

 Ho: Tidak terdapat pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap 

keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah pada 

pelajaran IPS pada murid kelas V SDN Bulurokeng 1 Kota 

Makassar. 

  H1: Terdapat pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap keterampilan 

berpikir kritis dalam pemecahan masalaada pelajaran IPS pada 

murid kelas V SDN Bulurokeng 1 Kota Makasasar. 

Dengan kriteria penelitian sebagai berikut :  

Apabila Sig. pada tabel < 0,05 maka H0 ditolak dan apabila Sig.>.0,05 

maka H1 diterima 
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BAB III 

METODOE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-eksperimen yang 

berupaya mengungkap data apa adanya melalui eksperimen dengan 

metode kuantitatif. Metode eksperimen  ini  pada prinsipnya adalah 

menguji cobakan penggunaan  dua variabel yakni penerapan pendekatan 

saintifik  sebagai variabel bebas dan kemampuan berpikir kritis merupakan 

variabel terikat.  Kedua variabel tersebut  diteliti melalui metode 

eksperimen karena pelaksanaannya adalah mengujicobakan 

pendekatan saintifik  dalam pembelajaran IPS khususnya materi 

negera ASEAN.  Pelaksanaan penelitian ini, dilakukan dalam 

beberapa tahap.  Tahap pertama adalah studi  pendahuluan, yaitu 

merumuskan masalah yang berhubungan dengan judul yang telah 

disetujui oleh ketua jurusan dan penasehat  akademik. Berdasarkan 

hasil penelitian pendahuluan, disusun proposal penelitian yang berisi 

rumusan inti sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian. 

Desain Penelitian ini adalah kuasi eksperimen di mana 

pelaksanaannya dilakukan pada satu kelas ekperimen dan kelas kontrol. 

Pada kelas eksprimen diberikan pembelajaran tentang negara-negara 

ASEAN menggunakan pendekatan saintifik sedangkan pada kelas 

kontrol diberikan pembelajaran tentang negara-negara ASEAN   dengan 
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teknik konvensional berupa penjelasan konsep, pemberian contoh, 

diskusi, dan latihan.   

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Bulurokeng 1. 

Tepatnya berada di Jalan Bontomania 3, Kelurahan Bulurokeng, 

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yakni April 

sampai dengan bulan Juni 2022.   

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh murid  kelas V 

SDN Bulurokeng 1 tahun pelajaran 2021/2022. Populasi  tersebut 

berjumlah  85 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan populasi dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini. 

Tabel 3.1 Deskripsi Keadaan Populasi 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah  Ket. 

1. V A 15 13 28   

2. V B 15 13 28 

3. VC 17 12 29   

Jumlah 
      47         38         85  

Sumber: Dapodik Umum SDN Bulurokeng 1 tahun pelajaran 2021/2022 
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2. Sampel 

Sesuai karakteristik penelitian ekperimen dan jumlah populasi 

dalam penelitian ini hanya sedikit, maka dalam penelitian ini digunakan 

sampel dengan cara purposive sampling artinya teknik pengambilan 

sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol) maka populasi tersebut hanya diambil dua kelas yaitu kelas V A 

dan kelas VB. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2. Deskripsi Keadaan Sampel 

No Kelompok Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. KelasVB 

(Eksperimen) 

15 13 28 

2 Kelas VA 

(Kontrol) 

15 13 28 

Jumlah 30 26 56 

                 D. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena maupun sosial  yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian. Adapun instrument dalam penelitian ini 

adalah 

1. Lembar Observasi 

           Lembar observasi digunakan untuk mengelola data aktivitas 

peserta didik  dalam pembelajaran. Pengamatan ini dilakukan dalam kelas 
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selama proses pembelajaran. Lembar observasi ini berisi item-item yang 

akan diamati pada saat  terjadi proses pembelajaran. 

2. Lembar Tes 

Tes yaitu alat yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki oleh individu berisi soal-soal 

yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS yang berupa soal pretest dan 

posttes. Pretest yaitu tes awal yang diberikan kepada murid sebelum 

dimulai kegiatan belajar bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal 

murid sebelum menggunakan pendekatan saintifik. Posttes yaitu tes akhir 

yang diberikan kepada murid setelah berlangsung proses pembelajaran 

yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan 

mengukur penguasaan kompetensi  murid terhadap materi yang diajarkan 

guru dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi (pengamatan) adalah aktivitas yang dilakukan makhluk 

cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan 

kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan 

suatu penelitian. 
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2.  Angket (Tes Kemampuan Berpikir Kritis)  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 

Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaan 

dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda 

(multiple choice questions) dan pertanyaan terbuka (open questions) 

Sumber data penelitian ini adalah  kemampuan berpikir kritis  murid 

kelas V  SDN Bulurokeng 1 tahun pelajaran 2021/2022. 

F. Definisi Operasional  dan  
Pengukuran Variabel Penelitian 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu guna 

memperjelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun 

variabel penelitian yaitu: 

Pendekatan saintifik :  Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah pembelajaran  yang mendorong  anak untuk melakukan 

keterampilan-keterampilan ilmiah  sehingga secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.  
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Kemampuan berpikir kritis: Kemampuan berpikir kritis adalah  proses 

disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil melakukan keterampilan 

menganalisis,mensintesis,mengenal dan memecahkan masalah,   

menyimpulkan, dan mengevaluasi atau menilai   informasi yang 

dikumpulkan dari, atau dihasilkan oleh, pengamatan, pengalaman, 

refleksi, penalaran, atau komunikasi. Secara operasional kemamapuan 

tersebut dilihat dari nilai (angka) yang didapatkan murid setelah melalui 

ujian/tes berkaitan dengan materi pelajaran karakteristik tes yang 

mengakomodasi berpikir kritis tersebut.   

Variabel di atas diukur menggunakan alat tes berupa 

penguasaan materi yang mengakomodasi  kemampuan berpikir kritis 

sesuai definisi operasional yakni keterampilan menganalisis,  

mensintesis,  mengenal dan memecahkan masalah, menyimpulkan, dan  

mengevaluasi peserta didik sampel setelah ujicoba dilaksanakan 

terhadap kedua kelompok sampel (eksperimen dan kontrol). 

Variabel secara umum adalah simbol yang mewakili kuantitas 

atau faktor yang tidak bisa ditentukan atau bisa dibilang dapat 

berubah, tidak tetap. Berdasarkan aspek tersebut variabel bisa 

digolongkan menjadi variabel dependen dan variabel independen: 

1. Variabel independen (variabel bebas) 

         biasa disimbolkan “X” adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab terjadinya perubahan/timbulnya variabel dependen 

(terikat) variabel dependen. Baik yang pengaruhnya positif namun 
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yang pengaruhnya negatif. Variabel independen yang digunakan 

adalah penerapan pendekatan saintifik (X).  

Pendekatan saintifik (X):Pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah pembelajaran  yang mendorong  anak untuk melakukan 

keterampilan-keterampilan ilmiah  sehingga secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang di temukan.  

2. Variabel dependen (variabel terikat)  

       disimbolkan ”Y” adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang 

digunakan adalah 

 Kemampuan berpikir kritis (Y): Kemampuan berpikir kritis adalah  

proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil melakukan 

keterampilan menganalisis,  mensintesis,  mengenal dan memecahkan 

masalah,   menyimpulkan, dan  mengevaluasi atau menilai   informasi 

yang dikumpulkan dari, atau dihasilkan oleh, pengamatan, pengalaman, 

refleksi, penalaran, atau komunikasi. Secara operasional kemamapuan 

tersebut dilihat dari nilai (angka) yang didapatkan murid setelah melalui 

ujian/tes berkaitan dengan materi pelajaran karakteristik tes yang 
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mengakomodasi berpikir kritis tersebut.  dependen yang digunakan 

adalah kemampuan berpikir kritis(Y). 

G. Teknik Analisis Data 

 

Untuk mengetahui berpengaruh-tidaknya keterampilan berpikir 

kritis dalam pemecahan masalah pada pelajaran IPS dengan 

pendekatan saintifik, tentu saja harus diujicobakan dalam penerapan  

di kelas. Eksprimen yang dilakukan adalah membandingkan 

kemampuan  berpikir kritis murid kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol.  Hasil yang diperoleh oleh kedua kelas ada tidaknya pengaruh 

pendekatan saintifik dibandingkan dengan menggunakan perhitungan 

statistik inferensial  dengan bantuan aplikasi SPSS versi 15. 

 

1. N - Gain 

Perhitungan N-Gain Peningkatan pemahaman hasil belajar murid 

dapat diinterpretasikan dengan menggunakan Gain Ternormalisasi (N-

Gain). Peningkatan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran 

tidaklah mudah untuk dinyatakan, dengan menggunakan gain absolut 

(selisih antara skor tes awal dan tes akhir) kurang dapat menjelaskan 

mana yang digolongkan gain tinggi dan mana yang digolongkan gain 

rendah. Menurut Hake, R.R, (2002) gain ternormalisasi (N-Gain) 

diformulasikan dalam bentuk persamaan seperti dibawah ini:  

N – Gain =  
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Tabel 3.4 

Kategori Tafsiran N-Gain 

Presentase (%) Tafsiran 

       < 40 Kurang(tidak efektif) 

     40 – 55 Cukup(kurang efektif) 

     56 – 75 Baik(cukup efektif) 

       >76 Sangat Baik(efektif) 

 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan dan 

peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan. Analisis ini 

digunakan untuk mendeskripsikan profil dan gambaran umum responden. 

Hal ini akan digunakan peneliti untuk melihat beberapa keterkaitan antara 

poin-poin yang ada dalam kuesioner dengan profil responden. Dari 

analisis statistik deskriptif ini dapat diketahui karakteristik responden. 

Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian, yaitu: 

   a.   Analisis Data  Murid 

Analisis data aktivitas murid dilakukan dengan menentukan 

frekuensi dan presentasi frekuensi yang dipergunakan oleh murid dalam 

pembelajaran IPS terhadap keterampilan berpkir kritis. Langkah-langkah 

analisis aktivitas murid,yaitu: 

1).  Menentukan frekuensi hasil pengamatan aktivitas murid untuk setiap 

indikator dalam satu kali pertemuan. 
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2.) Mencari presentase frekuensi setiap indikator dengan membagi 

besarnya frekuensi dengan jumlah murid, kemudian dikalikan 100% untuk 

menghitung rata-rata persentase setiap aktivitas murid. 

                   Tabel 3.5 Kategori Aktivitas Murid 

No                     Skor                                                         Kategori 

1                       91 - 100                                                Sangat Tinggi 

2                       75 – 90                                                        Tinggi 

3.                      65 – 74                                                       Sedang 

4                       0 – 39                                                    Rendah 

sumber: 

b. Analisis Infrerensial  

Fhitung bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual terhadap dependen. Jika 

hipotesis nol benar, maka statistic tersebut akan mengikuti distribusi 

normal F dengan derajat kebebasan n- 2. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1) Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di  Sekolah Dasar Negeri Bulurokeng 1. 

Tepatnya berada di Jalan Bontomania 3, Kelurahan Bulurokeng, 

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 

dengan kepala sekolah Sari Bulan,S.Pd,.M.Pd SDN Bulurokeng 1 memiliki 

jumlah  3 rombel. SDN Bulurokeng 1 memiliki Visi dan Misi yaitu: 

a. Visi 

           Siswa yang cerdas dalam berfikir, terpuji dalam berprilaku, mandiri 

berlandaskan Iman dan Takqwa ( IMTAQ ) dan berwawasan Wiyata 

Mandala. 

   b. Misi 

1) Mengembangkan kreatifitas siswa. 

2) Membiasakan siswa berfikir kritis dan cerdas. 

3) Membiasakan untuk belajar dengan giat dan teratur untuk 

meraih dan meningkatkan prestasi. 

4) Melatih siswa untuk hidup sehat Jasmani dan Rohani. 

5) Mendorong siswa untuk berprilaku jujur, disiplin dan 

bertanggung jawab. 

6) Membiasakan siswa untuk berusaha, berdoa dan beribadah. 

7) Menjaga lingkungan tetap asri, bersih dan rapi. 
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2) Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Keterampilan Berpikir 
Kritis Murid Kelas V 
 
a. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Penelitian yang dilakukan untuk membuktikan keterampilan 

berpikir kritis murid pada pembelajaran IPS dengan menggunakan 

pendekatan saintifik. Pelaksanaan pembelajaran selama penelitian 

berlangsung sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

telah disusun dengan pendekatan saintifik. Penelitian ini dilaksanakan 

masing-masing 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan melakukan 

pretest, pertemuan kedua dengan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik dan pertemuan ketiga dengan melaksankan posttest. 

Setelah memberikan pretest pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, peneliti melaksanakan pembelajaran yang berbeda terhadap 

dua kelas tersebut. Pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional sedangkan pada kelas eksperimen menggunakan 

pendekatan saintifik. 

Setelah dilakukan pembelajaran maka peneliti kembali memberikan 

posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil tes 

yang diberikan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis pada murid, 

maka dapat diperoleh nilai tes kemampuan berpikir kritis pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen di SDN Bulurokeng 1 sebagai berikut: 
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Table 4.1.  Statistik Hasil Belajar Pretest Murid 

Statistics 

 kontrol pretest 

eksperimen 

pretest 

N Valid 28 28 

Missing 0 0 

Mean 58.00 60.29 

Std. Error of Mean 1.098 1.658 

Median 60.00 58.00 

Mode 60 56 

Std. Deviation 5.812 8.772 

Variance 33.778 76.952 

Range 24 28 

Minimum 48 48 

Maximum 72 76 

Sum 1624 1688 

  

Berdasarkan tabel statistic di atas menunjukkan kelas kontrol 

peretes dengan nilai tertinggi 72 dan nilai terendah 48 dan nilai 

rata-rata 58, sedangkan kelas eksperimen pretest dengan nilai 

terendah 48 dan nilai tertinggi 76 dan jumlah nilai rata0rata adalah 

60,29. Berdasarkan analisis statistic di atas, bahwa kedua nilai 

tersebut masih sangat rendah. Dan dari jumlah nilai tersebut 

menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dalam proses belajr pada kelas 

eksperimen dan dengan menggunakan konvensional pada kelas 

kontrol untuk mengetahui kemampuan berfikir kritis pada siswa 

mirud kelas V. 
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table 4.2 Statistik Hasil Belajar posttest Murid  

Statistics 
 

  
Kontrol 
Posttest 

Eksperimen 
Posttest 

N Valid 28 28 

Missing 0 0 

Mean 68,14 82,86 

Std. Error of Mean 1,418 1,378 

Median 68,00 84,00 

Mode 68 92 

Std. Deviation 7,502 7,291 

Variance 56,275 53,164 

Range 28 24 

Minimum 56 68 

Maximum 84 92 

Sum 1908 2320 

 
 

Berdasarkan hasil analisis statistic skor perolehan keterampilan 

berpikir kritis murid pada pelaksanaan posttest diperoleh skor rata-rata 

68,14 pada kelas kontrol dan 82,86 pada kelas eksperimen. Nilai median 

pada kelas kontrol adalah 68,00 sedangkan pada kelas eksperimen 

adalah 84,00. Nilai minimal pada kelas kontrol dengan skor 56 sedangkan 

pada kelas eksperimen adalah 68, dan untuk nilai maksimal pada kelas 

kontrol adalah 84 sedangkan pada kelas eksperimen adalah 94. Dari data 

table statistic di atas sudah dapat disimpulkan bahwa dengan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam 

pemecahan masalah terdapat pengaruh keterampilan berpikir kritis murid 

kelas V dalam pembelajaran IPS. 

Selanjutnya pengkategorisasian skor keterampilan berpikir kritis 

murid kedalam 5 kategori untuk melihat presentase murid yang 

memperoleh skor terbaik dan sangat baik pada pelaksanaan posttest 
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pada kelas kontrol dan kelas eksperimen yang diuraikan pada table 

berikut ini: 

   Table 4.3 Pengkategorian Keterampilan Berpikir Kritis Murid 

Nilai 
Interval 

Klasifikasi 

Eksperimen Kontrol 

Frekuensi 
Persentasi 

(%) 
Frekuensi 

Persentasi 
(%) 

91 – 
100  

Sangat 
tinggi 

6 21,4% - - 

75 – 90  Tinggi  18 64,3% 4 14,3% 

65 – 74  Sedang 4 14,3% 13 46,4% 

40 – 64  Rendah - - 11 39,3% 

0 – 39  Sangat 
Rendah 

- - - - 

Jumlah 28 100% 28 100% 

 

Tabel di atas menjelaskan pengkategorisasian keterampilan 

berpikir kritis murid setelah diberikan posttest dengan klasifikasi sangat 

tinggi pada kelas eksperimen adalah 6 orang dengan persentasi 21,4% 

sedangkan tidak ada murid yang mendapatkan klasifikasi sangat tinggi 

pada kelas kontrol. Pada tingkat klasifikasi nilai tinggi pada kelas 

eksperimen adalah 18 orang dengan persentasi 65,3% dan kelas kontrol 

sebanyak 4 orang dengan persentasi 14,3%. Perbedaan nilai pada 

klasifikasi nilai tertinggi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

50%, jumlah perbedaan persentasi tersebut dapat menjelaskan bahwa 

dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdapat 

pengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis murid dalam pemecahan 

masalah pelajaran IPS kelas V. 
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Begitupun dengan klasifikasi nilai rendah, pada kelas eksperimen 

tidak ada lagi murid yang mendapatkan nilai rendah namun pada kelas 

kontrol masih ada murid sebanyak 11 orang atau persentasi 39,3%  dan 

penjelasan pengkategorisasian keterampilan berpikir kritis murid sangat 

menjelaskan bahwa pada kelas eksperimen terdapat pengaruh terhadap 

keterampilan berpikir kritis murid dalam pemecahan masalah pelajaran 

IPS kelas V. 

b. Uji N-Gain 

N-Gain skor adalah selisih antara skor posttest dengan skor pretest. 

Data yang telah terkumpul setelah diberikan pretest dan posttest yang 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus N-Gain. Uji normalitas gain 

dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelas kontrol.  

Pada tabel N-Gain kelas eksperimen didapatkan nilai pretest 

dengan rata-rata 60. Setelah diberikan pretest murid diberikan perlakuan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk mengetahui keterampilan 

berpikir kritis pada murid. Setelah diberikan perlakuan murid diberikan 

posttest untuk mengetahui peningkatan nilai murid, dan didapatkan nilai 

rata-rata 83. Nilai posttest dengan N-Gain 0,58 dengan klasifikasi nilai 

sedang.  

Setelah dilakukan pengujian data, selanjutnya akan dihitung 

dengan N-Gain yang berguna untuk mengetahui perbandingan antara nilai 

pretest dan nilai posttest dari kedua kelas penelitian. Adapun hasil 

perhitungannya adalah: 
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Table 4.4 Hasil Perhitungan N-Gain 

  

Kontrol Eksperimen 

Pretest Posttest N-Gain Pretest Posttest 
N-
Gain 

Jumlah 1624 1908 7,03 1688 2320 16,28 

Rata-rata 58 68 0,25 60 83 0,58 
 

Berdasarkan table 4.6 dapat dianalisis antara nilai pretest dan 

posttest mendapatkan nilai N-Gain, untuk kelas eksperimen rata-rata nilai 

pretest sebesar 60 dan nilai rata-rata posttest sebesar 83 dengan 

perolehan rata-rata Ngain 0,58 dengan kategori sedang. Sedangkan pada 

kelas kontrol rata-rata nilai pretest sebesar 58 dan nilai rata-rata posttest 

sebesar 68 dengan perolehan rata-rata N-Gain sebesar 0,25 dengan 

kategori rendah. Data perolehan N-Gain tersebut di atas dapat 

dikategorikan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat 

memiliki perbedaan dengan pembelajaran konvensional yang dapat 

dikategorikan bahwa pendekatan saintifik berpengaruh pada keterampilan 

berpikir kritis murid kelas V. 

3) Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Keterampilan Berpikir  
kritis dalam Pemecahan Masalah  pada Pelajaran IPS Murid  
Kelas V 
 
a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui data distribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji metode Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan 

syarat: 
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Jika Pvalue ≥ 0,05 maka distribusinya adalah normal 

Jika Pvalue < 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal 

Berikut hasil analisis data normalitas data pada kelompok yang digunakan 

sebaga sampel: 

Table 4.5 Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 

N 28 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 7,48180146 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,185 

Positive ,185 

Negative -,096 

Kolmogorov-Smirnov Z ,981 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,291 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

Berdasarkan output SPSS diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi Asiym.Sig (2-tailed) sebesar 0,291 lebih besar dari 0,05. 

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dala uji normalitas 

kolmogrov smirnov di atas maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Maka persyaratan data berdistribusi normalitas dalam 

model regresi sudah terpenuhi. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa kelompok yang 

dibandingkan merupkan kelompok yang memiliki varians homogen. Pada 

penelitian ini, uji homogenitas yang digunakan adalah Levene’s test 
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menggunakan SPSS versi 15. Hasil homogenitas keterampilan berpikir 

kritis yaitu sebagai berikut: 

Table 4.6 Uji Homogenitas Data 

Test of Homogeneity of Variances 
 

berpikir kritis  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,462 1 54 ,500 

 

Hasil analisis data terhadap kelompok kelas kontrol dan kelompok 

kelas eksperimen diperoleh bahwa nilai signifikansi homogenitas variable 

sebesar 0,500 lebih besar dari 0,05. Data tersebut menunjukkan bahwa 

kedua kelompok adalah homogen dengan levance statistic 0,462. 

d. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji prasyarat analisis data, dapat diketahui bahwa 

keterampilan berpikir kritis murid pada kelompok kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dalam penelitian tersebut berdistribusi normal dan homogen. 

Maka, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis menggunakan uji-t dua 

sampel. Pengujian hipotesis menggunakan uji t-test yang merupakan uji 

statistik dengan bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok 

yang tidak saling berkaitan, tidak berkaitan dapat diartikan bahwa 

penelitian dilakukan dengan dua subjek sampel yang berbeda. Pengujian 

dilakukan menggunakan rumus uji Paired sampel test 
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Table 4.7 Uji Paired Sampel Test 

 Paired Samples Statistics 
 

  Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 Kontrol Posttest 68,14 28 7,502 1,418 

Eksperimen Posttest 82,86 28 7,291 1,378 

 

 

 
 

 

 

Uji statistiknya adalah : 

- Jika nilai Signifikansi atau Sig (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

Jika nilai Signifikansi atau Sig (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

Berdasarkan uji Paired sampel test menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum dan 

setelah diberikan perlakukan. Maka dapat diperoleh nilai Sig.(2 tailed) = 

0,000 , 0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir 

kritis dalam memecahakan masalah pelajaran IPS kelas V. artinya ada 

pengaruh keterampilan berpikir kritis murid sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan. 

B. Pembahasan 

Paired Samples Test

-14,714 10,835 2,048 -18,916 -10,513 -7,186 27 ,000
Kontrol Postes t -

Eksperimen Pos tes t

Pair

1

Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Keterampilan berpikir kritis murid dalam pemecahan masalah 

pelajaran IPS dengan menggunakan pendekatan saintifik, dapat dilihat 

berdasarkan hasil uji coba instrument tes untuk mengukur keterampilan 

berpikir kritis murid. Tes tersebut merupakan penilaian untuk mengukur 

keterampilan berpikir ktis murid dengan jumlah 10 butir soal dan kemudian 

disebarkan kepada responden sebanyak 28 murid di kelas yang berbeda. 

Pelaksanaan pretest untuk mengetahui kemampuan awal murid sebelum 

diberikan perlakuan oleh peneliti. Sedangkan pretest diberikan setelah 

dilakukan perlakuan untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis murid.  

Hasil pretest yang diperoleh dari kelas kontrol dengan rata-rata 58 

dan pada kelas eksperimen mendapatkan rata-rata nilai 60,3. Kedua hasil 

dari rata-rata nilai peretest belum mendapatkan nilai yang mencapai 

kriteria ketuntasan minimal untuk mengukur keterampilan berpikir kritis 

murid karena belum mencapai nilai 75 untuk  kapasitas berpikir kritis 

murid. Dari hasil pretest tersebut peneliti memberikan perlakuan dengan 

pembelajaran pendekatan saintifik untuk kelas eksperimen dan 

pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. Setelah data hasil 

penelitian didapatkan. 

Setelah dilakukan pengujian data, maka selanjutnya yaitu 

dilakukanlah uji N-Gain untuk melihat peningkatan hasil belajar murid. 

Hasil N-Gain yang diperoleh kelas eksperimen yaitu sebesar 0,58 dengan 

kategori sedang, sedangkan untuk kelas kontrol didapatkan hasil sebesar 

0,25 dengan kategori rendah. Secara garis besar dapat diambil 
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kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pendekatan saintifik terhadap 

keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran IPS kelas V. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji normalitas dan uji homogenitas. Maka langkah 

selanjutnya adalah dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

data distribusi normal atau tidak, dan memiliki ragam yang homogen atau 

tidak. 

Uji normalitas menggunakan uji metode Kolmogorov-Smirnov yang 

memperoleh hasil Std.Deviation sebesar 8,420762. nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,981 dan Adapun nilai Sig.(2 tailed) sebesar 0,291 

artinya nilai Sig.(2 tailed) < 0,05, dengan begitu maka sesuai dengan 

dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Setelah dilakukan uji normalitas, maka Langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene’s 

test. Hasil uji homogenitas antara dua kelas yang berbeda adalah nilai 

signifikansi 0,500 yang artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang 

menunjukkan bahwa kedua kelompok adalah homogen. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baiq 

Azmi Sukroyanti & Ika Sufianti (2017) dengan menggunakan instrumen 

penelitian ini adalah tes keterampilan berpikir kritis berbentuk uraian. Data 

posttest menunjukkan rata-rata keterampilan berpikir kreatif pada kelas 

eksperimen adalah 72,32% dikategorikan “baik” sedangkan untuk kelas 
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kontrol sebesar 62,67% dikategorikan “cukup baik”. Data analisis 

ditemukan thitung 3,28 dan ttabel 1,67 (taraf signifikan 5%). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pendekatan ilmiah terhadap 

keterampilan berpikir kritis murid pada materi getaran dan gelombang.  

Keterampilan berpikir kritis murid dapat dikembangkan dengan 

menggunakan pendekatan yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan 

dari berpikir kritis itu sendiri. Maka pendekatan saintifik yang merupakan 

solusi untuk mendorong dan menginspirasi murid untuk berpikir secara 

kritis. Menurut Fahruddin Faiz (2012) berpikir kritis merupakan proses 

mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Dengan 

demikian, berpikir kritis dapat melatih murid untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri maupun pendapat 

orang lain melalui serangkaian proses sistematis.  

Selanjutnya dari hasil penghitungan hipotesis dengan 

menggunakan uji Paired sampel test. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pada pendekatan saintifik terhadap 

keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Hal ini terlihat dari 

hasil uji hipotesis diperoleh nilai sig.(2 tailed) 0,000 < 0,05, yang artinya Ho 

ditolak. Artinya ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap keterampilan 

berpikir kritis dalam memecahakan masalah pelajaran IPS kelas V. 

Pendekatan saintifik mengajarkan pada murid untuk menganalisis 

apa yang mereka pelajari dengan tahapan-tahapan dalam pendekatan 

saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 
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mengkomunikasikan yang disampaikan karena murid terlibat langsung 

dalam pembelajaran. Pembelajaran saintifik ini memberikan kesempatan 

kepada murid untuk menemukan pemikirannya sendiri dan teman-

temannya dan berdiskusi mengenai materi yang belum dimengerti 

mengenali pembelajaran yang berlangsung. Sehingga murid lebih 

termotivasi dan menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat pada proses 

pembelajaran, dan juga murid dituntut untuk bertanggung jawab pada 

masing-masing keberhasilan belajarnya, murid dapat memecahkan 

masalah dalam pembelajaran dan mempersentasikannya di depan kelas. 

Sehingga pendekatan saintifik ini dapat diasumsikan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis murid. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan saintifik memberikan pengaruh terhadap 

keterampilan berpikir kritis murid dalam pemecahan masalah pada 

pelajaran IPS kelas V SDN Bulurokeng 1 Kota Makassar.  

      Dengan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional dan 

kelas eksprimen dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

Selain itu dapat dilihat dari hasil perhitungan Hasil N-Gain tersebut dapat 

dikategorikan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat 

memiliki perbedaan dengan pembelajaran konvensional yang dapat 

dikategorikan bahwa pendekatan saintifik dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis murid kelas V. 

Data hasil uji normalitas dengan menggunakan uji metode 

Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai Asiym.Sig (2-tailed) s 

Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan data uji normalitas  

Sedangkan pada uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi homogenitas 

variable. Data tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok adalah 

homogen dengan levance statistic. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti 

memberikan beberapa saran kepada berbagai pihak di antaranya :  

1. Bagi murid  

Murid-murid di sekolah dasar agar lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, agar dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritisnya, dengan cara meningkatkan rasa percaya diri terlebih dahulu, 

tunjukkan bahwa kita bisa melakukannya tanpa bantuan orang lain.  

2. Bagi guru  

Guru-guru di sekolah dasar agar lebih berinovasi dalam 

pembelajaran dengan menerapkan suatu pendekatan pembelajaran 

yang aktif dan inovatif sehingga pembelajaran menjadi efektif dan 

menarik yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir pada murid.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan 

dilanjutkan penelitian yang lebih lanjut berdasarkan faktor lain, variabel 

yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang 

berbeda, dan desain yang lebih tepat berhubungan dengan 

pendekatan saintifik agar penelitian ini bisa dikembangkan dikemudian 

hari. Karena keterbatasan waktu dan hasil keterampilan berpikir kritis 

masih dalam kategori sedang, diharapkan bagi peneliti selanjutnya 
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dapat lebih mengoptimalkan waktu agar keterampilan berpikir kritis 

dapat mencapai kategori tinggi. 
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KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS V.A 

(Kelas Kontrol) POSTTEST 

              

no. nama murid 

URAIAN     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
Rata2 

2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 25 

1 A.ANUGRAH WAHYUDI 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 15 60 

2 A.HELMI DARMAWAN 2 1 1 0 3 2 2 1 2 2 16 64 

3 AL MUNAWIR 2 2 0 1 3 1 2 1 2 3 17 68 

4 ANDI WAHYU ANANDA PUTRA 2 2 2 1 2 2 3 2 1 3 20 80 

5 FAHRUL PRATAMA ARIFIN 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 17 68 

6 FAIZ PRATAMA 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 17 68 

7 MUHAMMAD IKSAN 2 2 1 0 2 2 2 1 1 3 16 64 

8 MUH RADITIYAH RAMADHAN 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 21 84 

9 MUH RIFAL FIAN ANUGRAH 2 2 0 0 3 2 2 1 2 3 17 68 

10 MUHAMMAD ALFACHRY  2 1 1 0 3 2 2 1 1 3 16 64 

11 RASIKH AL FARISI SALMAN 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 16 64 

12 ROBERIUS BURA 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 14 56 

13 WAHYU EL JANWAR 2 1 1 0 3 1 2 1 1 3 15 60 

14 ALLIYAH 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 15 60 

15 ANDI NAILA SHAQUILLAH 2 1 1 0 3 2 2 1 2 2 16 64 

16 ANISAH THRIYAH APRILIA 2 2 1 0 3 3 3 2 2 3 21 84 

17 KHUSNUL KHATIMAH 2 2 0 1 2 2 2 1 2 3 17 68 

18 MUFTATUL RESKY 1 2 1 0 2 2 2 1 2 2 15 60 

19 NAILA AULIA SALSABILA 2 2 0 1 3 1 2 1 2 3 17 68 

20 QURATUL AYUNI 2 2 1 0 3 2 2 2 2 2 18 72 

21 ST SULAEHA ANWAR 2 2 1 0 3 3 3 2 2 3 21 84 

22 ZAHIRA RAJWA SUMEDI 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 15 60 

23 AURELIA AZZAHRA 2 1 1 0 3 2 2 2 2 2 17 68 

24 INAYAH ANNISA PUTRI 2 2 0 1 3 1 2 2 2 3 18 72 

25 SHAKELA ZALFA GOBEL 2 2 0 1 2 2 3 2 1 3 18 72 

26 ISMAIL JAYA  1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 17 68 

27 MUH.MAULANA SAPUTRA 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 18 72 

28 ARMAN MAULANA  2 2 1 0 2 2 2 2 1 3 17 68 
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KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS V.A 

(Kelas Kontrol) PRETEST 

              

no. nama murid 

URAIAN     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
Rata2 

2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 25 

1 A.ANUGRAH WAHYUDI 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12 48 

2 A.HELMI DARMAWAN 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 14 56 

3 AL MUNAWIR 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 15 60 

4 ANDI WAHYU ANANDA PUTRA 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 17 68 

5 FAHRUL PRATAMA ARIFIN 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 15 60 

6 FAIZ PRATAMA 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 15 60 

7 MUHAMMAD IKSAN 1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 14 56 

8 MUH RADITIYAH RAMADHAN 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 16 64 

9 MUH RIFAL FIAN ANUGRAH 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 15 60 

10 MUHAMMAD ALFACHRY  1 1 1 0 2 2 2 2 1 2 14 56 

11 RASIKH AL FARISI SALMAN 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 14 56 

12 ROBERIUS BURA 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 12 48 

13 WAHYU EL JANWAR 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 13 52 

14 ALLIYAH 0 2 0 1 1 2 2 2 2 1 13 52 

15 ANDI NAILA SHAQUILLAH 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 14 56 

16 ANISAH THRIYAH APRILIA 1 2 1 0 2 2 3 2 2 3 18 72 

17 KHUSNUL KHATIMAH 1 2 0 1 1 2 2 2 2 2 15 60 

18 MUFTATUL RESKY 0 2 1 0 1 2 2 2 2 1 13 52 

19 NAILA AULIA SALSABILA 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 15 60 

20 QURATUL AYUNI 1 2 1 0 2 2 2 2 2 1 15 60 

21 ST SULAEHA ANWAR 1 2 1 0 2 2 3 2 2 2 17 68 

22 ZAHIRA RAJWA SUMEDI 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 12 48 

23 AURELIA AZZAHRA 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1 14 56 

24 INAYAH ANNISA PUTRI 1 2 0 1 2 1 2 2 2 2 15 60 

25 SHAKELA ZALFA GOBEL 1 2 0 1 1 2 3 2 1 2 15 60 

26 ISMAIL JAYA  0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 15 60 

27 MUH.MAULANA SAPUTRA 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 15 60 

28 ARMAN MAULANA  1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 14 56 
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KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS V.B 

(Kelas Eksperimen) POSTTEST 

              

no. nama murid 

URAIAN     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
Rata2 

2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 25 

1 ADELIYAH PUTRI 2 1 2 1 3 2 2 2 2 3 20 80 

2 AL THAFUN NISWAH RUDI 1 2 1 2 4 3 3 2 2 3 23 92 

3 ANSHAR ADINATA 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 22 88 

4 BUDIMAN 2 1 2 2 4 3 1 2 2 2 21 84 

5 DARMAWANSYAH. D 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 18 72 

6 Denny Pratama Saputra 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 19 76 

7 FAAIZAH NURUL FADHILAH 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 19 76 

8 INSANI MARWAH ASMIN 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 18 72 

9 IRNAWATI SRI NANDAPUTRI 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 18 72 

10 M. ADNAN FERDIANSYAH 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 19 76 

11 MUH FARHAM 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 17 68 

12 MUH IBNU FAJAR 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 20 80 

13 MUH. AGUNG 2 2 1 2 4 3 2 2 1 3 22 88 

14 MUH. AKBAR 1 2 1 2 4 3 2 2 2 3 22 88 

15 MUH. ALIEF 2 2 2 1 4 3 2 1 1 3 21 84 

16 MUH. AZIS 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 20 80 

17 MUH. NURHAMZAH NURDIN 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 22 88 

18 MUHAMMAD IQRAM 2 2 1 2 4 3 2 2 2 3 23 92 

19 MUHAMMAD ISMAIL JAMAL 1 2 2 1 4 3 2 1 1 2 19 76 

20 NURAIFA AZZAHRA 1 2 2 2 4 3 3 2 1 3 23 92 

21 NURTINA AURA SARI 2 2 1 2 4 3 3 1 2 3 23 92 

22 NURUL DWI AULIAH 2 2 2 2 4 3 1 2 2 3 23 92 

23 QANITA IYANAH 1 2 1 2 4 3 2 2 2 3 22 88 

24 SELING 2 1 2 2 4 3 2 1 1 3 21 84 

25 SITTI MARWAH 2 2 1 2 4 3 2 1 1 3 21 84 

26 TIARA LATIFA 2 1 2 2 4 3 2 1 1 2 20 80 

27 ZALSA HAFIZAH 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 21 84 

28 ZASKIA SALFA AL ZAHRA 2 2 2 1 4 3 3 1 2 3 23 92 
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KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS 

KELAS V.B 

(Kelas Eksperimen) PRETEST 

              

no. nama murid 

URAIAN     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 
Rata2 

2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 25 

1 ADELIYAH PUTRI 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 13 52 

2 AL THAFUN NISWAH RUDI 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 19 76 

3 ANSHAR ADINATA 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 14 56 

4 BUDIMAN 1 1 2 0 2 2 0 1 2 1 12 48 

5 DARMAWANSYAH. D 1 2 0 1 2 1 2 1 1 1 12 48 

6 Denny Pratama Saputra 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 14 56 

7 FAAIZAH NURUL FADHILAH 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 14 56 

8 INSANI MARWAH ASMIN 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 13 52 

9 IRNAWATI SRI NANDAPUTRI 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 52 

10 M. ADNAN FERDIANSYAH 0 2 1 2 2 1 2 1 1 2 14 56 

11 MUH FARHAM 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 13 52 

12 MUH IBNU FAJAR 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 15 60 

13 MUH. AGUNG 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 15 60 

14 MUH. AKBAR 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 17 68 

15 MUH. ALIEF 1 1 2 1 2 2 2 0 1 2 14 56 

16 MUH. AZIS 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 15 60 

17 MUH. NURHAMZAH NURDIN 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 16 64 

18 MUHAMMAD IQRAM 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 19 76 

19 MUHAMMAD ISMAIL JAMAL 2 1 2 1 2 2 2 0 1 1 14 56 

20 NURAIFA AZZAHRA 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 18 72 

21 NURTINA AURA SARI 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 18 72 

22 NURUL DWI AULIAH 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 17 68 

23 QANITA IYANAH 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 16 64 

24 SELING 1 1 2 2 2 2 2 0 1 2 15 60 

25 SITTI MARWAH 1 2 1 2 1 2 2 0 1 2 14 56 

26 TIARA LATIFA 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 12 48 

27 ZALSA HAFIZAH 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2 17 68 

28 ZASKIA SALFA AL ZAHRA 1 2 2 1 3 2 3 1 2 2 19 76 
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Foto pelaksanaan pretest kelas eksperimen 
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Foto pada saat pretest kelas kontrol 

Foto pelaksanaan pretest kelas kontrol 
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Foto pelaksanaan posttest kelas eksperimen 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto pelaksanaan posttest kelas kontrol 
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