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ABSTRAK 

 

Dwi Fitria Riska, 2022: Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Tematik 

Terpadu dalam Menumbuhkan Critical Thinking Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: 

Prof. Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I. Pembimbing II: Dr. 

H.Abd.Muhith, S.Ag, M.Pd.I.   

 

Kata Kunci: Pendekatan saintifik, Pembelajaran Tematik, Critical 

Thinking Skill 

 

Kurang melatih siswa dalam hal Critical Thinking Skill. Adalah 

kelemahan pendidikan kita saat ini. Banyak peserta didik yang masih 

belum mampu menuliskan secara sistematis dan runtut dalam menjawab 

pertanyaan yang ada, kurang cermat dalam mengerjakan latihan soal 

terutama pada pembelajaran tematik terpadu. Sehingga sangat dibutuhkan 

sebuah inovasi pembelajaran untuk dapat menumbuhkan Critical Thinking 

Skill siswa. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember menerapkan 

pendekatan saintifik sebagai upaya menumbuhkan Critical Thinking Skill 

Siswa pada pembelajaran tematik terpadu. 

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kegiatan mengamati 

pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di 

MI Darul Ulum Sukorambi Jember? (2) Bagaimana kegiatan menanya 

pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di 

MI Darul Ulum Sukorambi Jember? (3) Bagaimana kegiatan menalar pada 

pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI 

Darul Ulum Sukorambi Jember? (4) Bagaimana kegiatan mencoba  pada 

pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI 

Darul Ulum Sukorambi Jember? (5) Bagaimana kegiatan 

mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi Jember?  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan kegiatan 
mengamati pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi Jember (2) Mendeskripsikan 

kegiatan menanya pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi Jember  (3) 

Mendeskripsikan kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember (4) Mendeskripsikan kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember (5) Mendeskripsikan kegiatan mengkomunikasikan pada 

pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI 

Darul Ulum Sukorambi Jember. 
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Teori yang digunakan adalah teori Hosnan, Abdul Majid, Rusman, 

Benny A Pribadi, Ahmad Susanto dalam mengkaji pendekatan saintifik. 

Rusman, Gardner, J.E Wissick, Pipit Pudji Astutik dalam mengkaji 

pembelajaran tematik dan Robert Hugh Ennis, Ridwan Abdullah Sani, 

Susilo Setyo Utomo, Faranak Rohani, Yoki Ariyana MT dalam mengkaji 

tentang Critical Thinking Skill. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

studi kasus. Teknik penentuan subyek penelitian ditentukan dengan teknik 

purposive. Lokasi penelitian yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember, Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan 

analisis data interaktif Milles, Huberman, dan Saldana. Keabsahan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik, serta member check. 

Hasil penelitian yaitu: (1) kegiatan mengamati meliputi kegiatan 

membaca, mendengar, menyimak dan melihat dan dilengkapi dengan 

lembar kerja berfikir kritis dalam menunbuhkan Critical Thinking Skill 

siswa (2) Kegiatan saintifik menanya meliputi kegiatan mengumpulkan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

atau pertanyaan untuk mendapat informasi tambahan tentang apa yang 

diamati dan dilengkapi dengan lembar kerja berfikir kritis dalam 

menunbuhkan Critical Thinking Skill siswa (3) kegiatan saintifik menalar 

meliputi mengolah informasi yang sudah dikumpulkan berdasarkan hasil 

dan dilengkapi dengan lembar kerja berfikir kritis dalam menunbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa (4) kegiatan saintifik mencoba meliputi 

melakukan percobaan, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas 

wawancara dengan narasumber dan dilengkapi dengan lembar kerja 

berfikir kritis dalam menunbuhkan Critical Thinking Skill siswa (5) 

kegiatan saintifik mengkomunikasikan meliputi kegiatan menyampaikan 

hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis atau media lainnya didepan kelas dan dilengkapi dengan lembar 

kerja berfikir kritis dalam menunbuhkan Critical Thinking Skill siswa. 
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ABSTRACT 

 

Dwi Fitria Riska, 2022: Scientific Approach to Thematic Learning in 

Developing Critical Thinking Skills at Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Sukorambi Jember. Thesis. Madrasah Ibtidaiyah Teacher 

Education Study Program. Postgraduate of the State Islamic 

University KH Achmad Siddiq Jember. Supervisor I:Prof. Dr. Hj. 

Mukni'ah, M.Pd.I., Advisor II: Dr. H.Abd.Muhith,S.Ag,M.Pd.I. 

 

Keywords: Scientific Approach, Thematic Learning, Critical Thinking 

Skill 

 

Weaknesses of our current education system is the lack of training 

in critical thinking skills. Many students are still not able to write 

systematically and coherently in answering the questions, are less careful 

in doing practice questions, especially in integrated thematic learning. So a 

learning innovation is needed to be able to grow students' Critical 

Thinking Skills. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember applies a 

scientific approach as an effort to grow students' critical thinking skills in 

integrated thematic learning. 

The focus of this research are: (1) How do observing activities in 

thematic learning grow Critical Thinking Skill at MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember? (2) How is the questioning activity in thematic 

learning in growing Critical Thinking Skill at MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember? (3) How do the activities of reasoning in thematic learning grow 

Critical Thinking Skillat MI Darul Ulum Sukorambi Jember? (4) How do 

the activities try on thematic learning in growing Critical Thinking Skill at 

MI Darul Ulum Sukorambi Jember? (5) How to communicate activities on 

thematic learning in growing Critical Thinking Skill at MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember? 

The aims of this research are: (1) To describe observing activities 

in thematic learning in growing Critical Thinking Skill at MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember (2) Describe questioning activities in thematic learning 

in growing Critical Thinking Skill at MI Darul Ulum Sukorambi Jember 
(3)Describe reasoning activities in thematic learning in growing Critical 

Thinking Skill at MI Darul Ulum Sukorambi Jember (4)Describe trying 

activities on thematic learning in growing Critical Thinking Skill at MI 

Darul Ulum Sukorambi Jember (5) Describe communicating activities on 

thematic learning in growing Critical Thinking Skill at MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember. 

The theory used is theory Hosnan, Abdul Majid, Rusman, Benny A 

Pribadi, Ahmad Susanto in a scientific approach. Rusman, Gardner, JE 

Wissick, Pipit Pudji Astutik in studying thematic learning and Robert 

Hugh Ennis, Ridwan Abdullah Sani, Susilo Setyo Utomo, Faranak Rohani, 

Yoki Ariyana MT in studying Critical Thinking Skills. 



viii 
 

 
 

This research uses a qualitative approach with the type of case 

study. Determination technique research subjects are determined by 

purposive technique. The research location is Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember. Data collection techniques were obtained from 

observations, interviews and documentation. Analysis of the data used is 

using interactive data analysis Milles, Huberman, and Saldana. The 

validity of the data used in this study issource triangulation and technical 

triangulation, as well as member check. 

The results of the study are: (1) observing activities include 

reading, listening, listening and seeing and is equipped with a critical 

thinking worksheet in developing Critical Thinking Skill student (2) 

Scientific questioning activities include collect questions about 

information that is not understood from what is observed or questions to 

obtain additional information about what is observed and is equipped with 

a critical thinking worksheet in developing Critical Thinking Skill student 

(3) scientific reasoning activities include process the information that has 

been collected based on the results and is equipped with a critical thinking 

worksheet in developing Critical Thinking Skill student (4) scientific 

activities try to cover conduct experiments, read sources other than 

textbooks, interview activities with resource persons and are equipped 

with critical thinking worksheets in developing Critical Thinking Skill 

student (5) communicating scientific activities include activities convey 

the results of observations, conclusions based on the results of the analysis 

orally, in writing or other media in front of the class and are equipped with 

critical thinking worksheets in developing Critical Thinking Skill student. 
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 مس تلخص البحث

 

ثنان و عشرون: النهج العلمي للتعلم الموضوعي في تطوير مهارات التفكير النقدي في دوى فتراي رزك ا ، أ لفين و ا 

عداد معلم المدرسة ال بتدائية. خريج جامعة  مدرسة ابتدائية دار العلوم جمبر. فرضية. برانمج دراسة ا 

ة. ال س تاذ الدكتور الدولة ال سالمية كياي حاجي أ حمد صديق جمبر. المشرف ال ول:أ . الدكتور. هجري

 المستشار الثاني: د. حسن عبدالمحيث ، ش. حاجه مقنع ماجس تير التربية ال سالمية

 

 مهارة التفكير الناقد : المنهج العلمي ، التعلم الموضوعي، الكلمات الرئس ية

 

رم هذا البحث مدفوع بنقص مهارات التفكير النقدي التي يمتلكها الطالب ، وتطبيق التعلم السائد صا

بحيث يمكن أ ن يكون له تأ ثير سلبيي على الطالب ، وصعوابت في فهم مشاكل التعلم ويمكن أ ن يسبب أ زمة في 

لى مهارات التفكير النقدي في القرن الحادي والعشرين ، يمكن اس تخدام  لى الحاجة ا  التفكير عالي المس توى. ابلنظر ا 

على تنمية مهارات التفكير النقدي حيث يكون النهج التعلم الموضوعي من خالل نهج علمي كمرجع لتكون قادًرا 

 العلمي جزًءا ل يتجزأ  من منهج أ لفين و ثالثة عشر.

كيف تنمو أ نشطة المراقبة في التعلم المواضيعي؟مهارة التفكير الناقدفي مدرسة  (١) محور هذا البحث هو:

التعلم الموضوعي في النمومهارة التفكير كيف يتم طرح ال س ئلة في  (٢دار العلوم سوكورامبيي جمبر؟  ) ابتدائية

كيف تنمو أ نشطة التفكير في التعلم المواضيعيمهارة  (٣) الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر؟ 

كيف تحاول ال نشطة التعلم الموضوعي في  (٤التفكير الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر؟  )

كيفية توصيل ال نشطة المتعلقة ابلتعلم  (٥تفكير الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر؟  )النمومهارة ال 

 الموضوعي في النمومهارة التفكير الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر؟

ة التفكير الناقدفي ( الوصفمراقبة ال نشطة في التعلم الموضوعي في النمومهار ١أ هداف هذا البحث هي: )

( وصفاس تجواب ال نشطة في التعلم المواضيعي في النمومهارة ٢مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر  )

يصفأ نشطة التفكير في التعلم الموضوعي في  (٣) التفكير الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر 

يصفمحاولة ال نشطة على التعلم  (٤تدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر )النمومهارة التفكير الناقدفي مدرسة اب 

يصفأ نشطة التواصل على  (٥المواضيعي في النمومهارة التفكير الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي جمبر)

 مبر.التعلم الموضوعي في النمومهارة التفكير الناقدفي مدرسة ابتدائية دار العلوم سوكورامبيي ج 

النظرية المس تخدمة هينظريةحس نان ، عبد المجيد ، روسمان ، بيني أ  برابدي ، أ حمد سوسانتو في 

ينيس ،  ي ويس يك في التعلم الموضوعي ، روبرت هيو ا  منهج علمي. بيبيت بودجي أ س توتيك ، غاردنر ، جي ا 

م تي في دراسة مهارات التفكير رضوان عبد الله ساني ، سوس يلو س يتيو أ وتومو ، فاراانك روهاني ، يوكي أ رايان  ا 

 النقدي.

يس تخدم هذا البحث مقاربة نوعية مع نوع دراسة الحالة. تم الحصول على تقنيات جمع البياانت من 

يتم تحديد موضوعات المالحظة والمقابالت والتوثيق. موقع البحث في مدرسة ابتدية دار العلوم جمبر ، تقنية التحديد

ة.تحليل البياانت المس تخدمة ابس تخدام التحليل التفاعلي للبياانت مايلز وهوبرمان و تقنية هادفالبحث بواسطة

 سالداان. صحة البياانت المس تخدمة في هذه الدراسة هي تثليث مصادر البياانت وتثليث التقنيات.
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أ وراق  ( أ نشطة المراقبة وتشمل:القراءة والس تماع والس تماع والرؤية ابس تخدام١: ):نتائج هذه الدراسة

( تشمل أ نشطة طرح ال س ئلة العلميةجمع أ س ئلة حول ٢عمل التفكير النقدي في التطويرمهارة التفكير الناقدطالب  )

ضافية حول ما يتم مالحظتهوفي ال نشطة  المعلومات التي لم يتم فهمها مما لوحظ أ و ال س ئلة للحصول على معلومات ا 

نشطة العلمية التي العلمية يطرح أ س ئلة في النمومهارة التفكير ا لناقدطالبيوزع المعلم أ وراق عمل التفكير النقديوفقا لل 

( تشمل أ نشطة التفكير العلميمعالجة المعلومات التي تم جمعها بناًء على نتائج المالحظات على ٣) تطرح ال س ئلة 

ر النقديوفقا ل نشطة التفكير أ نشطة التفكير العلمي في النمومهارة التفكير الناقدطالبيوزع المعلم أ وراق عمل التفكي

جراء ٤العلمي  ) ( محاولة ال نشطة العلمية لتشمال جراء التجارب ، وقراءة مصادر أ خرى غير الكتب المدرس ية ، وا 

مقابالت مع الخبراء في ال نشطة العلمية التي تحاول النمومهارة التفكير الناقدطالبيوزع المعلم أ وراق عمل التفكير 

نشطة ( ال نشطة العلمية التواصل تشمل م.أ نشطةنقل نتائج المالحظات ٥العلمية حاول  ) النقديوفقا لل 

يصال ال نشطة  والس تنتاجات المبنية على نتائج التحليل شفهيًا أ و كتابيًا أ و غيرها من الوسائط أ مام الفصل ، في ا 

 ديوفقا للنشاط العلمي لالتصال.العلمية في النمومهارة التفكير الناقدطالبيوزع المعلم أ وراق عمل التفكير النق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

ْحم   بِْسِم اللهِ  ِحْيمِ الرَّ ِن الرَّ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian    

  Abad ke–21 menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang begitu pesat. Perkembangan teknologi dan informasi pada 

abad-21 telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat. 

1Perkembangan abad 21 berbeda dengan abad sebelumnya, terutama dalam 

bidang teknologi yang semakin canggih karena kecanggihan tersebut beragam 

informasi dapat diakses secara cepat oleh siapapun dan dimanapun. 

Keterampilan-keterampilan pada abad 21 dibutuhkan agar tidak tertinggal oleh 

kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterampilan 

belajar dan inovasi yang dibutuhkan pada abad-21 adalah Creativity, Ciriticall 

Thinking, Collaboration, communication.2 Tiga keterampilan yang harus 

dimiliki dalam abad 21 antara lain: (1) Life and Career Skills, (2) Learning 

and Innovation Skills-4C, dan (3) Information, Media and Technology Skills.3 

Lebih khusus untuk learning and innovation skills ada 4 kompetensi yang 

harus dimiliki (dikenal dengan sebutan 4C), yaitu: Communication, 

Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity.4 

  Communication (komunikasi) adalah sebuah kegiatan mentransfer 

sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang 

mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang 

                                                             
1Abdullah Sani,Ridwan, Pembelajaran berbasis HOTS, (Tangerang: Tira Smart, 2019). 52. 
2Abdullah Sani,Ridwan, Pembelajaran berbasis HOTS, 53. 
3Sukmana,Mengembangkan Pembelajaran Abad 21 di Unpar, (Bandung: Majalah 

Parahyangan, 2018),14. 
4Sukmana, Mengembangkan Pembelajaran Abad 21 di Unpar,15. 
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mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan 

ataupun  sebaliknya. Collaboration (kolaborasi) adalah kemampuan 

berkolaborasi atau bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai 

peran dan tanggungjawab; bekerja secara produktif dengan yang lain; 

menempatkan empati pada tempatnya; menghormati perspektif berbeda. 

Kolaborasi juga memiliki arti mampu menjalankan tanggung jawab pribadi 

dan fleksibitas secara pribadi, pada tempat kerja, dan hubungan masyarakat; 

menetapkan dan mencapai standar dan tujuan yang tinggi untuk diri sendiri 

dan orang lain; memaklumi kerancuan. Critical Thinking (berfikir kritis) 

merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, 

mengkoneksikan informasi satu dengan informasi lain, sehingga akhirnya 

muncul berbagai perspektif, dan menemukan solusi dari suatu 

permasalahan. Critical thinking dimaknai juga kemampuan menalar, 

memahami dan membuat pilihan yang rumit; memahami interkoneksi antara 

sistem, menyusun, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan 

masalah. Creativity (kreativitas) kemampuan untuk mengembangkan, 

melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain; 

bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. 

Kreativitas juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menciptakan penggabungan baru. Kreativitas akan sangat tergantung kepada 

pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang dalam 

menciptakan gagasan baru. Kreativitas yang bisa menghasilkan penemuan-



3 
 

 
 

penemuan baru dan biasanya bernilai secara ekonomis serta sering disebut 

sebagai inovasi.5  

  Critical Thinking Skill adalah salah satu kompetensi dasar dan 

penting untuk dimiliki siswa dalam tingkatan Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah agar tidak tertinggal oleh kemajuan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Critical Thinking Skill adalah sebuah proses 

sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi 

keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Tujuan dari memiliki keterampilan 

berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. 

Pemahaman membuat kita mengerti maksud dibalik ide yang mengarahkan 

hidup kita setiap hari. Pemahaman mengungkapkan makna dibalik suatu 

kejadian. Disekolah dasar anak-anak harus melakukan langkah-langkah kecil 

dahulu sebelum akhirnya menjadi terampil berpikir. Untuk membantu siswa 

mengembangkan potensi intelektual mereka diperlukan sebuah kebiasaan 

berpikir mendalam, kebiasaan menjalani hidup dengan pendekatan yang 

cerdas, seimbang dan dapat dipertanggung jawabkan.6 

  Terkait dengan keterampilan berfikir kritis contohnya saja ketika 

seorang anak dihadapkan pada permasalahan sehari-hari, anak tersebut 

dituntut berpikir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setiap mendapat 

masalah yang baru lagi, anak dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan bebagai cara. Untuk itulah kemampuan anak berpikir kritis dalam 

pembelajaran perlu dilatih untuk mempersiapkan anak agar dapat menghadapi 

                                                             
5Sukmana, Mengembangkan Pembelajaran Abad 21 di Unpar,15. 
6Elaine,B.Johnson. Contextual Teaching and Learning.190 
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dunia sekitarnya, dapat menyesuaikan diri melalui perubahan sikap mental, 

pengetahuan dan keterampilan seiring dengan perkembangan zaman, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Hal 

tersebut sejalan dengan firman Allah SWT: 

َّْيِل َوالنَّهَاِر َليٍت َلُولِى اْلَلْبَاِب ُ  موِت َواْلَْرِض َواْختاَِلِف ال ۱۹۰انَّ فْي َخلِْق السَّ  

موِت َواْلَْرض عَلى ُجنُْوِبهِْم َويَتََفكَُّرْوَن ِفْي َخلِْق السَّ قُُعْوداًوَّ َِّذ يَْن يَْد ُكُرْوَن الله ِقياَما وَّ  ال

ْبحنََك فَِقناَعََذاَب الناَّرِ  َّناَماََخلَْقَت هَذااَبِطالً,س ُ ۱۰,َرب  
Artinya: 190. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang berakal. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah SWT 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata)” “Ya 

Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha 

suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S:3:190-

191)”7 

 

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya, semua 

ilmu pengetahuan berasal dari Allah SWT. Allah menciptakan alam semesta 

ini dengan tujuan agar makhluk bisa mengenali-Nya. Allah menganugerahkan 

akal kepada manusia untuk bertafakur terhadap kejadian dirinya dan kejadian 

di alam semesta, sehingga dirinya mampu mewujudkan keseimbangan antara 

daya pikir dan daya dzikir dalam satu pengabdian (ibadah) yang didasari 

dengan semangat, ikhlas, cinta kepada-Nya yang merupakan bagian dari 

berpikir secara kritis dan mendalam.  

Sebagai lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Sukorambi Jember memegang peran penting dalam proses pembentukan 

kepribadian peserta didiknya. Melalui pendidikan lembaga ini para orang tua 

                                                             
7Al-Qur’an Dan Terjemahnya Special For Woman (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007), juz 

3ayat: 22. 
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berharap agar anak-anaknya tidak hanya mempunyai keunggulan dalam aspek 

spiritual, kognitifnya, namun juga dalam aspek afektif dan psikomotorik nya. 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember menerapkan pendekatan saintifik 

sebagai upaya menumbuhkan Critical Thinking Skill Siswa pada pembelajaran 

tematik terpadu.  

  Salah satu indikasi bahwa pendidikan di suatu sekolah sukses 

adalah apa yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya 

dan sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat maupun orang tua.8 Hal 

tersebut sesuai dengan Kedudukan Guru sebagai Tenaga Profesional 

sebagaimana dimaksut dalam Undang- Undang No 14 Tahun 2005 Pasal 2 

ayat 1 bahwa: 

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk 

meningkatkan martabat dan sebagai agen pembelajaran serta 

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.9 

 

Sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tujuan tersebut maka guru 

memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, guru membantu anak 

untuk memiliki sikap kepribadian, pengetahuan, dan ketrampilan yang 

diperlukan dalam hidupnya. Peran guru sangat besar dalam menggali potensi 

atau bakat tersembunyi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga peserta didik 

tersebut dimasa depan dapat hidup mandiri dan menjadi individu yang 

bertanggung jawab. Pemahaman guru terhadap tahapan bagaimana memahami 

                                                             
8Mulyoto,Strategi Pembelajaran di era kurikulum,(Jakarta: Prestasi Putrakaraya,2013),60. 
9Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 5, 

(Jkarta:Bumi aksara, 2015), 5. 
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dan menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan tepat dapat mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif. Perilaku guru yang masih mempertahankan 

proses pembelajaran dalam tahap mengetahui saja sangat merugikan bagi 

masa depan peserta didik. Dimana keterampilan yang dibutuhkan pada abad 

21 adalah mampu beradaptasi, berkomunikasi, melek teknologi, mampu 

memecahkan masalah, dan mampu kolaborasi.    

Setiap guru dapat menumbuhkan keterampilan berfikir kritis siswa 

melalui berbagai upaya dan strategi pembelajaran. Kurikulum 2013 memiliki 

pendekatan scientific yang dapat menumbuhkan keterampilan berfikir kritis 

ketika proses pembelajaran.10 Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

menekankan pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan 

berfikir kritis siswa. Kurikulum 2013 juga mengamanatkan untuk mendorong 

peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, 

menalar, dan mengkomunikasikan terhadap apa yang mereka peroleh atau 

mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran.11 Pada pembelajaran 

tematik dilaksanakan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar 

dan mengkomunikasikan untuk dapat merujuk pada indikator keterampilan 

berfikir kritis.  

Konsep pembelajaran tematik adalah konsep pembelajaran tepadu 

yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik 

adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema 

                                                             
10Kemendikbud,Pendekatan scientific dalam pembelajaran, (Jakarta: pusbangprodik, 

2013),69 
11Mulyoto,Strategi Pembelajaran di era kurikulum,(Jakarta: Prestasi Putrakaraya,2013),78 
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tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan 

dengan konsep lain, yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik 

dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar 

siswa, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna.12 Pelaksanaan model 

pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 diperkuat dengan 

penggunaan pendekatan saintifik 

Pendekatan saintifik mendorong siswa berpikir secara kritis, 

analisis dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, 

dan mengaplikasikan materi pembelajaran.13Pendekatan saintifik merupakan 

pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara 

luas untuk melakukann eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari, di 

samping itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang 

sudah dirancang oleh guru. pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati (untuk mengidentifikasi 

hal-hal yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan (dan merumuskan 

hipotesis), mencoba/mengumpulkan data (informasi) dengan berbagai teknik, 

mengasosiasi/ menganalisis/mengolah data (informasi) dan menarik 

kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan 

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.14 

                                                             
12Hadisubroto, Trisno, Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas 

Terbuka, 2000),32. 
13Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2015), 68 
14Kemendikbud, Panduan Teknis Pembelajaran dan Evaluasi di Sekolah Dasar,(Jakarta: 

DirjenPendas,2016)82. 
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Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan sebuah fakta bahwa pada 

pembelajaran tematik Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember 

telah menerapkan Pembelajaran Tematik Terpadu yang diperkuat dengan 

pendekatan saintifik guna menumbuhkan keterampilan berfikir kritis, secara 

umum keterampilan berfikir kritis siswa berada pada kategori rendah artinya 

pada pembelajaran tematik siswa belum maksimal dalam melibatkan aktivitas-

aktivitas kemampuan berfikir kritis seperti halnya siswa kurang cermat dalam 

mengerjakan latihan soal pada buku paket tematik juga siswa belum mampu 

menuliskan secara sistematis dan runtut dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada.15 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tantangan 

pembelajaran Abad-21 yang menuntut siswa untuk dapat berfikir kritis belum 

tercapai dengan maksimal. Penerapan pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik disini diharapkan mampu menumbuhkan keterampilan 

berfikir kritis pada siswa khususnya sehingga diharapkan mampu menghadapi 

perkembangan zaman pada Abad-21. Hal tersebut senada dengan hasil 

wawancara yang telah disampaikan oleh Ahmad selaku Kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember: 

“Disini telah menerapkan pendekatan saintifik pada pembelajaran 

tematik, awal nya dulu dimulai pada kelas 1, 3 dan 4 kemudian 

hingga saat ini menyeluruh semua kelas, iya ada beberapa guru yang 

sudah mengikuti pelatihan dalam pelaksanaan pendekatan saintifik. 

Guru juga menggunakan metode yang bervariasi dengan melakukan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan kegiatan pembelajaran pada 

pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengomunikasikan. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Sukorambi Jember juga menerapkan pembelajaran yang berorientasi 

pada keterampilan berfikir kritis tapi itu pada pembelajaran Tematik 

                                                             
15Observasi awal, MI Darul Ulum,Tanggal 20 April  2021. 
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awalnya kita coba dengan pendekatan RME setelah itu juga kita 

coba pada pembelajaran tematik terpadu yaitu pendekatan saintifik, 

karna memang pendidikan saat ini harus diarahkan pada 

peningkatan daya saing dan keterampilan berfikir kritis siswa, 

artinya guru disini juga perlu mengajarkan siswanya untuk 

berfikir.saya kira itu hal yang penting dan menarik”.16 

 

Sesuai dengan data tersebut bahwasannya Critical Thinking Skill 

memang sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan dan harus selalu 

dikembangkan dalam era pendidikan modern saat ini. Guru perlu 

mengajarkan siswanya untuk belajar berfikir, karna kehidupan dalam era 

globalisasi dipenuhi oleh kompetisi-kompetisi yang sangat ketat maka dari 

itu strategi pembelajaran dalam berfikir kritis memang harus direncanakan 

dalam menumbuhkan keterampilan berfikir kritis siswa salah satunya 

adalah dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik yang 

merupakan bagian dari kurikulum 2013. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang “Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik 

Dalam Menumbuhkan Critical Thinking Skill Di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Sukorambi Jember” untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

kegiatan saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum tersebut. 

  

                                                             
16Wawancara awal, Kepala Madrasah MI Darul Ulum, Tanggal 11 Januari 2021. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember? 

2. Bagaimana kegiatan menanya pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember? 

3. Bagaimana kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember? 

4. Bagaimana kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember? 

5. Bagaimana kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember? 
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C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember. 

2. Mendeskripsikan kegiatan menanya pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember. 

3. Mendeskripsikan kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember. 

4. Mendeskripsikan kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi 

Jember. 

5. Mendeskripsikan kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran 

tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat teoritis dan praktis dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan tentang 

pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. Dalam 

penelitian ini secara teoritik memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan 

observing (mengamati), Questioning (menanya), Assosiating 

(menalar). Exsperimenting (mencoba), dan Communicate 

(mengkomunikasikan) 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan referensi penelitian 

lebih lanjut tentang pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi: 

a. Peneliti, dapat memberikan pengalaman secara langsung terkait 

Pendekatan saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah. 

b. Madrasah/sekolah, dapat menjadi rekomendasi bahan masukan dalam 

melakukan upaya pembelajaran yang menunjang ketercapaian tujuan 

pendidikan pada abad ke-21. 

c. Pendidik, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

meningkatkan upaya proses belajar mengajar yang dapat 

menumbuhkan Critical Thinking Skill. 
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c. Mahasiswa Pascasarjana UIN KHAS Jember, penelitian ini dapat 

dijadikan bahan kajian keilmuan dan memperkaya khazanah dunia 

pustaka khususnya pada program studi PGMI. 

E. Definisi Istilah 

  Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah- istilah penting 

yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak terjadi kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti. Uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:   

1. Pendekatan Saintifik  

 Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa melalui kegiatan observing (mengamati), 

Questioning (menanya), Assosiating (menalar). Exsperimenting 

(mencoba), dan Communicate (mengkomunikasikan).  

2. Pembelajaran Tematik Terpadu 

 Pembelajaran tematik terpadu yang dimaksud adalah 

pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran seperti 

pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, 

ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya melalui penggunaan 

tema sehingga dapat memberikan pengalaman berarti kepada peserta didik 

agar belajar lebih baik lagi dan juga bermakna. 

3. Critical Thinking Skill   

 Critical Thinking Skill yang dimaksud pada penelitian ini adalah salah 

satu kemampuan belajar dan inovasi yang dibutuhkan pada Abad-21 yakni 
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kemampuan berfikir secara mendalam, secara logis dan rasional atas 

informasi yang diterima.   

 Berdasarkan uraian definisi istilah tersebut, yang dimaksud dengan 

Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik dalam Menumbuhkan 

Critical Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ialah 

pelaksanaan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik terpadu sebagai upaya 

menumbuhkan keaktifan peserta didik kelas IV dan V dalam situasi 

pembelajaran tematik serta merangsang Critical Thinking Skill peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember. 

F. Sistematika Penulisan 

Tesis yang berjudul “Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik 

Terpadu dalam Menumbuhkan Critical Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember” ini terdiri dari 6 bab, sebagai berikut: 

Bab satu yaitu pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, sistematika penulisan.  

Bab dua yaitu kajian pustaka, pada bab ini berisi penelitian terdahulu, 

kajian teori, kerangka konseptual. Penelitian terdahulu memiliki relevansi 

dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Sedangkan kajian teori berisi 

tentang teori yang terkait sehingga berguna sebagai perspektif dalam 

penelitian. Kerangka konseptual berisi kilas gambaran rancangan penelitian 

yang dilakukan.  
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Bab tiga yaitu metode penelitian, mencakup pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.  

Bab empat yaitu paparan data dan analisis, berisi tentang gambaran 

obyek penelitian, dan juga berisi tentang temuan penelitian yang telah 

dilaksanakan.  

Bab lima yaitu pembahasan, berisi tentang pembahasan antara temuan 

penelitian dengan teori-teori yang berkaitan.  

Bab enam yaitu penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran-saran yang bersifat konstruktif. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Peneliti mencantumkan pada bagian ini berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat 

ringkasannya. Melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana 

orisinalitas dan perbedaan penelitian yang dilakukan.17 Penelitian terdahulu 

mendasari penelitian ini yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tetapi 

setiap penelitian terdapat keunikan tersendiri. Hal ini karena adanya perbedaan 

tempat penelitian, obyek penelitian dan literatur yang digunakan peneliti. 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan ialah 

sebagai berikut: 

1. Tesis, Dina Oktaviana. Program Studi PGMI Universitas Islam Malang. 

Tahun 2020. Judul: “Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam 

Pembelajaran Tematik Tema 6 Cita-Citaku Kelas IV Di MI Darul Hikam 

Kota Batu” 

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif tipe studi kasus. Subjek penilitian ini adalah siswa 

kelas IV di MI Darul Hikam Kota Batu. Teknik pengumpulan data yang 

dipakai peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah condensasi 

                                                             
17 Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Jember,…21. 

16 
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data/kondensasi data, display data/penyajian data, dan 

conclusion/penarikan kesimpulan.  

The results showed that the teacher designed a thematic learning 

plan with a scientific approach, the teacher carried out a variety of 

activities in the thematic learning process by applying 5 m in science even 

though it was not maximal, as well as teachers still face various obstacles 

in applying science applied in thematic learning. There are solutions made 

by teachers and madrasah so that learning runs well, such as evaluating 

the way learning is done by teachers. 

2. Tesis, Sholeh Hidayat. Program Studi Pgmi Pascasarjana Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 2020. Judul: “Pendekatan Saintifik Dalam 

Upaya Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hasil 

Pembelajaran Tematik Siswa Sekolah Dasar”  

  Penelitian Ini Menggunakan Metode Ptk (Penelitian Tindakan 

Kelas). Subyek Penelitian Terdiri Dari Peneliti Dan Penerapan Pendekatan 

Saintifik Dalam Upaya Untuk Meningkatkan hasil pembelajaran tematik 

dan keterampilan berpikir kritis siswa sebagai tolak ukur keberhasilan 

penelitian tindakan kelas, sementara obyeknya adalah siswa kelas V A 

SDN Blok I Kota Cilegon berjumlah 36 siswa.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendekatan saintifik 

dapat meningkatkan hasil pembelajaran tematik tema makanan sehat kelas 

V SDN Blok I Kota Cilegon sudah melampaui KKM 75; (2) Pendekatan 

saintifik dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada tema 
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makanan sehat kelas V SDN Blok I Kota Cilegon dengan kategori baik; 

(3) Adanya respon siswa yang baik setelah menggunakan pendekatan 

saintifik dibandingkan sebelum menggunakan pendekatan saintifik pada 

tema makanan sehat kelas V SDN Blok I Kota Cilegon. 

3. Tesis, Chandra. Program Studi PGMI, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Malang. Tahun 2019. Judul: “Efektivitas Pembelajaran Tematik 

Dengan Menggunakan Pendekatan Scientific Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menemukan Informasi Siswa Pada Mata Pelajaran Tematik 

di Kelas II SDN Ketawanggede Kota Malang”. 

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan scientific dan 

efektivitas pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan 

scientific untuk meningkatkan kemampuan menemukan informasi siswa 

pada mata pelajaran Tematik di kelas II SDN Ketawanggede Kota Malang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan quasi 

experiment dengan sampel yang berjumlah 40 siswa yang dilakukan di 

SDN Ketawangede Kota Malang. Analisis data menggunakan uji 

Normalitas, Homogenitas dan Uji-t.   

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pada proses pembelajaran 

terdapat lima langkah pendekatan yang digunakan di kelas eksperimen. 

Lima langkah tersebut yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mempresentasikan. Hal ini yang menjadi perbedaan antara kelas 

eksperimen yang diberikan perlakuan dengan menggunakan pendekatan 



19 
 

 
 

scientific sedangkan pada kelas kontrol hanya menggunakan metode 

konvensional tanpa menggunakan suatu pendekatan khusus apapun. 2). 

Efektivitas Pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan 

scientific dapat dilihat dari hasil nilai pre-test dan posttest kelas 

eksperimen yang memperoleh peningkatan sebesar 18,5 atau 19%. 

4. Tesis, Erycha Stania Gufa. Program Studi PGSD UPI Kampus Puwakarta. 

Tahun 2020. Judul: “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah 

Dasar Yang Memiliki Gaya Belajar Visual Pada Pembelajaran Tematik 

(Penelitian Studi Kasus Pada Siswa Kelas VI di SDN Kota Bekasi Utara 

Tahun Ajaran 2019/2020)”.  

  Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif tipe studi kasus. Subjek penelitian ini adalah tiga 

orang siswa kelas VI. Pengumpulan data menggunakan tes kemampuan 

berpikir kritis dan wawancara. Teknik analisis yang dilakukan melalui 

tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

  Hasil penelitiannya yaitu siswa bisa tetap fokus dan cepat paham 

selama proses pembelajaran tematik secara daring dengan ditunjukkan 

pada setiap indikator kemampuan berpikir kritis sudah termasuk kategori 

“baik”. Hasil penelitian lainnya menunjukkan peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang memiliki gaya belajar visual, dapat dilihat dari 

hasil tes siswa yang mendapat nilai tes mencapai kategori “tinggi”. Hasil 

penelitian juga menunjukkan faktor selalu diberi kesempatan 

mengeluarkan pendapat yang diterima siswa selama pembelajaran daring 
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membuat siswa bisa mencapai sikap berpikir kritis terhadap suatu 

masalah.18 

5. Tesis, Hartanto. Program Studi penelitian dan evaluasi pendidikan 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2020. Judul “Pengembangan 

Instrumen Asesmen Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Pada Pembelajaran Tematik.”  

  Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dengan menggunakan metode pengembangan Borg & Gall. 

Instrumen asesmen divalidasi 5 Expert Judgment dianalisis menggunakan 

formula Aiken’V, hasil uji coba empiris validitas konstruk menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), reliabilitas interater menggunakan 

Two Ways Anova dibuktikan dengan formula Ebel dan reliabilitas 

konsisten internal dengan formula Alpha Cronbach. 

  Hasil penelitiannya yaitu Expert Judgment diperoleh koefisien 

validitas ≥ 0,8. Hal ini berarti bahwa 10 butir soal kategori valid. Validitas 

konstruk menggunakan LISREL 8.8 yaitu CFA memenuhi pengujian 

goodness of fit nilai GFI=0,93, CFI=0,97 dan NFI=0,9. Ketiga kriteria 

pengujian memiliki nilai > 0,90, sehingga dapat disimpulkan validitas 

konstruk terpenuhi. Validitas konstruk juga dibuktikan dengan factor 

loading dari 10 butir soal, semua memiliki harga > 0,3. Reliabilitas 

interrater instrumen asesmen berdasarakan Expert Judgment nilai koefisien 

                                                             
18Erycha Stania Gufa, Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar Yang Memiliki 

Gaya Belajar Visual Pada Pembelajaran Tematik (Penelitian Studi Kasus Pada Siswa Kelas VI di 

SDN Kota Bekasi Utara Tahun Ajaran 2019/2020)”. Purwakarta, 2020 
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0,62 kesepakatan ahli menandakan bahwa pemberian rating yang telah 

dilakukan oleh masing-masing rater adalah reliabel atau konsisten antara 

satu dengan yang lain dan konsistensi internal hasil uji skala kecil nilai 

koefisiensi alpha 0,861, skala besar 0,813. Kepraktisan instrumen asesmen 

berdasarakan Evaluasi para ahli dengan mean 37,2 dengan kategori sangat 

praktis. Profil kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD dengan rata-

rata kategori “Sedang”. Simpulan instrumen asesmen kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas V pada pemelajaran tematik, memenuhi jumlah kriteria 

yang ditetapkan sehingga layak digunakan.19 

6. Tesis, Nur Hidayati Andrajati. Program Studi PGMI Universitas Negeri 

Salatiga Magelang Tahun 2020. Judul “Pengembangan Bahan Ajar 

Tematik Online Berbasis Critical Thinking Skills Subtema Kekayaan 

Sumber Energi Di Indonesia” 

Metode penelitian ini adalah Research and Development 

(R&D) dengan subjek penelitian siswa kelas IV pada MIN 4 dan MIN 7 

kab Magelang. Adapun tahapan dari R&D ini menggunakan prosedur 

pengembangan ADDIE. Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dan angket. 

Hasil penelitian ini sebagai berikut:1) Kondisi dilapangan 

belum banyak ditemukan bahan ajar tematik online berbasis Critical 

Thinking Skills, 2) Bahan ajar tematik online berbasis Critical Thinking 

Skills dibutuhkan guru dalam pembelajarannya, 3) Bahan ajar yang telah 

                                                             
19Hartanto, Pengembangan Instrumen Asesmen Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Pada Pembelajaran Tematik, Universitas Negeri Semarang, 2020. 
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dikembangkan layak untuk di ujicobakan dalam pembelajaran, 4) Hasil uji 

efektifitas penggunaan bahan ajar tematik dengan uji Wilcocon diperoleh 

nilai selisih 23,64 artinya peningkatan skor pastest terhadap pretest. 

Standard deviasi 4,63 terjadi peningkatan kepada seluruh siswa, diperoleh 

nilai Z=-5,185 dan pvalue =0,000 t 4,788 maka dengan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar tematik online berbasis 

Critical Thinking Skills efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis.20 

7. Tesis, Utomo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. FKIP 

Universitas Jambi Tahun 2020. Judul “Implementasi Keterampilan 

Berpikir Kritis (Critical Thinking) Pada Pembelajaran Tematik Di Kelas 

V Sekolah Dasar” 

  Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, Data 

penelitian diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis secara kualitatif 

menggunakan teori teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri 

atas Reduksi, Penyajian dan Pengambilan Kesimpulan. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tematik memiliki 

pendekatan saintifik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

saat proses pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan melalui proses 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan untuk 

merujuk pada indikator keterampilan berpikir kritis. Pencapaian 

                                                             
20Nur Hidayati Andrajati, Pengembangan Bahan Ajar Tematik Online Berbasis Critical Thinking 

Skills Subtema Kekayaan Sumber Energi Di Indonesia, Universitas Negeri Salatiga Magelang, 

2020 
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keterampilan berpikir kritis dapat dilihat salama kegiatan pembelajaran 

berlangsung yang menunjukkan aktivitas guru dalam membimbing serta 

siswa yang aktif sebagai pusat proses pembelajaran (student centered 

learning) sesuai amanah Tematik. 2) Keterampilan berpikir kritis 

mempunyai indikator, meliputi: mengenali rumusan masalah, 

mengidentifikasi informasi yang relevan serta menarik kesimpulan. 

Indikator keterampilan berpikir kritis dikembangkan untuk mencapai 

setiap tujuan pembelajaran (tematik maupun tematik terpadu). Indikator-

indikator tersebut diaplikasikan dalam penerapan pendekatan saintifik. 3) 

Keterampilan berpikir kritis dikembangkan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang efektif dan didukung media pembelajaran yang tepat. 

Strategi pembelajaran berisi cara-cara yang diterapkan guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi guru dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis diantaranya terampil meghadirkan masalah, 

mengaitkan masalah pada lingkungan sekitar (relevansi masalah) serta 

menguji kesimpulan untuk memecahkan masalah yang dibahas 

Pembelajaran didukung dengan penggunaan media dan ketersediaan 

sumber belajar. Media belajar merupakan perantara penyampaian 

informasi agar lebih mudah diterima siswa.21 

8. Tesis, Afrianti Prodi PGSD Universitas Bengkulu Tahun 2019. Judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Terhadap 

                                                             
21Utomo, Implementasi Keterampilan Berpikir Kritis (Critical Thinking) Pada Pembelajaran 

Tematik Di Kelas V Sekolah Dasar, Universitas Jambi, 2020 
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Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV 

SD Negeri Kota Bengkulu” 

Metode penelitian yang digunakan adalah quasi experiment 

dengan desain penelitian The Matching Only Pretest-Posttest Control 

Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 

kota Bengkulu yang berjumlah 42 SD. Sampel dalam penelitian ini terdiri 

atas 30 siswa kelas IV SDN 11 sebagai kelas eksperimen dan 33 siswa 

kelas IV SDN 74 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Cluster Random Sampling yang artinya pengacakan 

kelompok (rombongan belajar). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah lembar tes kemampuan berpikir kritis yang berbentuk 

uraian berjumlah 8 soal. Pengambilan tes sebanyak dua kali, yaitu sebelum 

dan sesudah pembelajaran berlangsung pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

Hasil perhitungan uji-t nilai posttest siswa, yaitu thitung = 6,20 

lebih besar dari nilai ttabel = 2,00. Hal itu menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil perbedaan nilai posttest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

dengan skala 5% penggunaan model pembelajaran PBL terhadap 
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kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran tematik kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri Kota Bengkulu. 22 

9. Tesis, Ika Sulistiani. Prodi PGSD FKIP Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa Yogyakarta. Tahun 2019. Judul “Peran Guru Dalam 

Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis Pada Pembelajaran Tematik 

Bermuatan IPS Kelas IV SD Negeri Jetis Kulon Progo”. 

  Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru krlas 

IV, siswa kelas IV, dan proses pembelajaran IPS di kelas IV. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Wawancara 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengumpulkan data 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. Serta dokumentasi 

digunakan sebagai bahan untuk melengkapi dan menjadi acuan untuk 

menghasilkan data aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Guru memiliki peran 

penting diantaranya sebagai sumber belajar dan menguasi materi untuk 

diajarkan kepada siswa sehingga guru dapat menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh siswa ketika pembelajaran berlangsung, guru sebagai 

fasilitator sebagai pelayanan agar siswa dapat dengan mudah memahami 

                                                             
22Afrianti, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (Pbl) Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD Negeri Kota Bengkulu, Universitas 

Bengkulu, 2019 
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materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. (2) Guru sebagai 

pembimbing dan inovator dengan membagi pengalaman yang sudah 

didapatkan dan mengajarkannya kepada siswa. (3) Guru harus dapat 

memahami karakteristik pada masing masing siswa, guru perlu 

memberikan strategi dan perhatian kepada siswa, serta memberikan arahan 

dan semangat kepada siswa sehingga siswa akan merasa bersemangat dan 

mampu berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. (4) Selain itu, guru 

mampu mengembangkan pembelajaran yang berbasis High Order 

Thinking Skills untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa 

serta keterampilan siswa yang lainnya, menjadi fasilitator bagi siswa yaitu 

memberikan arahan, bantuan dan petunjuk saat siswa mengalami 

hambatan dalam pembelajaran. (5) Upaya dalam menumbuhkan 

keetrampilan berpikir kritis siswa dengan menekankan pembelajaran 

berbasis High Order Thinking Skills dan Taksonomi Bloom. (6) Guru 

beserta kepala sekolah melakukan rapat untuk bertukar pikiran 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas maupun diluar kelas 

sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja guru di sekolah.23 

10. Jurnal Penelitian, Jurnal Basicedu. Ridha Unnafi Walfajri. Prodi PGSD 

FIP Universitas Satya Wacana Tahun 2019. ISSN:2580-3735. Universitas 

Satya Wacana, Judul “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil 

                                                             
23 Ika Sulistiani, Peran Guru Dalam Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis Pada 

Pembelajaran Tematik Bermuatan IPS Kelas IV SD Negeri Jetis Kulon Progo, Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 2019 
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Belajar Tematik Muatan IPA Melalui Model Problem Based Learning 

Kelas 5 SD” 

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK merupakan bentuk penelitian dengan mengunakan data 

kualitatif dan kuantitatif. PTK dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya 

dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan dan perbaikan 

pembelajaran. PTK ini dilakukan dengan 2 siklus. Masing- masing siklus 

terdiri dari tiga pertemuan. Tiap siklus terdiri dari empat kegiatan, yakni 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Sampel pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas 5 SD N Mangunsari 02 Salatiga. Jumlah siswa 

kelas 5 adalah 22 siswa. Siswa lakilaki berjumlah 13 dan siswa perempuan 

berjumlah 9. Dalam penelitian ini peneliti bekerja sama dengan guru kelas 

5 Ibu Fatimah S.Pd, untuk dapat melakukan penelitian dan memperoleh 

data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem 

Based Learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar. Peningkatan berpikir kritis siswa dapat dilihat melalui 

kategori cukup kritis dari prasiklus 9%, meningkat pada siklus I 36%, pada 

siklus II meningkat menjadi 41%. Kategori kritis pada prasiklus 0% 

kemudian pad `a siklus I terdapat 18% dan siklus II meningkat menjadi 

36%, kategori sangat kritis pada pra siklus 0% kemudian meningkat pada 

siklus I menjadi 5%, kemudian pada siklus II meningkat kembali menjadi 

9%. Sedangkan hasil analisis data hasil belajar menunjukkan bahwa pada 
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prasiklus tingkat ketuntasan siswa sebesar 9%, untuk siklus I tingkat 

ketuntasan sebesar 73%, dan siklus II tingkat ketuntasan sebesar 86%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar.24 

11. Jurnal Penelitian, Jurnal Pendidikan Dasar, Tahun 2020. ISSN: 25275445. 

Institute Darma Negeri Denpasar. Hendra Budiono. “Strategi Guru Dalam 

Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis (Critical Thinking Skill) 

Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V Sekolah Dasar” 

  Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

fenomenologi, artinya bahwa penelitian ini menggali infomasi berupa 

fenomena atau kejadian yang ilmiah dan sebenar-benarnya untuk 

dipresentasikan secara data kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui 

proses triangulasi yang terdiri atas analisis data observasi, wawancara dan 

dokumentasi aktivitas pembelajaran yang merujuka pada topik penelitian. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru selama 

pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang 

dilakukan secara terpola atau diulang-ulang. Strategi guru dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, terdiri atas: 

keterampilan menghadirkan masalah, keterampilan merelevansi masalah 

serta menguji kesimpulan untuk pemecahan masalah. Strategi 

pembelajaran tersebut, dilakukan guru secara terpola/berulang-ulang 

                                                             
24 Ridha Unnafi Walfajri, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Tematik 

Muatan IPA Melalui Model Problem Based Learning Kelas 5 SD, Universitas Satya Wacana, 2019 
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didukung peran media pembelajaran untuk melihat pencapaian 

keterampilan berpikir kritis.25 

12. Jurnal Pendidikan Dasar. Universitas Negeri Padang. Tahun 2017. 

ISSN:2579-5457. Sundahry, judul: “Pengaruh Strategi Reciprocal 

Teaching Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran 

Tematik Kelas V SD” 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuasi eksperimen yang bertujuan untuk menyelidiki pengaruh strategi 

reciprocal teaching. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 04 Nanggalo 

Pesisir Selatan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 yang 

berlangsung minggu kedua Oktober sampai awal November 2017. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik di sekolah SDN 04 

Nanggalo Pesisir Selatan sedangkan sampel penelitian ini adalah siswa 

kelas V dengan mengambil sampel dua kelas sebanyak 50 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan berpikir 

kritis peserta didik yang memperoleh pembelajaran strategi Reciprocal 

Teaching (RT) lebih tinggi daripada keterampilan berpikir kritis peserta 

didik memperoleh pembelajaran konvensional dalam pembelajaran 

tematik terpadu di kelas V, sehingga strategi Reciprocal Teaching dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SD.26 

                                                             
25 Hendra Budiono, Strategi Guru Dalam Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis (Critical 

Thinking Skill) Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan 

Dasar ISSN: 25275445, 2020. 
26 Sundahry, Pengaruh Strategi Reciprocal Teaching Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis 

Dalam Pembelajaran Tematik Kelas V SD, Jurnal Pendidikan Dasar. Universitas Negeri Padang. 

ISSN:2579-5457, 2017. 
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13. Jurnal Pendidikan Dasar, P-ISSN 2086-7433 E-ISSN 2549-5801. 

Universitas Pasundan. Feby Inggriyani, judul: “Analysis Of Students 

'Critical Thinking Skill Learning To Writing Narrative In Basic Schools” 

The research method used in this research is descriptive 

research. This research seeks to describe phenomena or events 

systematically in accordance with what it is in accordance with the 

conditions in the field. The data used in this research is descriptive 

quantitative data. This research was conducted in class V at SDN 

Lengkong District, Bandung City. The subjects in the study were 283 

grade V students. The sample was taken using the Taro Yamane formula 

and 5 teachers. Determination of informants in this study using purposive 

sampling, which is selected with specific considerations and goals. 

The results of study showed that 1) the average critical thinking 

ability of class V students amounted to 75.38 and is moderate. The highest 

indicator is identifying relevant information from the narrative text is 

83.40% and the lowest indicator is problem analysis on the narrative text 

is 63.48%, (2) Efforts by teachers in developing critical thinking of 

students on learning writing narrative through assignment, question and 

answer and provide direction (3) Constraints faced by students in the 

development of critical thinking in writing is the students difficulty in 

solving problems and difficulties in reveal idea into the form of writing. 

While the constraints faced by teacher do not know the methods or 

techniques in learning and no assessment of student critical thinking. This 
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is because the teacher does not understand the indicators of the critical 

thinking.27 

14. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran. ISSN:2654-6477. Fuji Astutik Tahun 

2020. Judul: “Meta-Analysis: The Effecttive Learning Methods on 

Students'Critical Thinking Skills in Biological Materials” 

  This  research method  is a  meta-analysis  by  reviewing  several  

articles in  national  journals. This  research  is  a  quantitative  study  

with  numerical  and  statistical  calculations  for practical purposes  

(Glass,  1981).  This  meta-analysis  research  uses  6  sample  articles  

from  national journals  on  learning  methods  for  critical  thinking  

skills.  The  distribution  of  the  research subjects' themes can be seen in 

the groups in Table 1 as follows. 

  The use of various methods to develop critical thinking skills is 

more effective at the level. PJBL and GI can be used to develop students' 

critical thinking skills. Both methods have characteristics,  including  

facilitating  students  in  defining  problems,  exploring  various  issues, 

collecting  relevant  data,  developing  and  testing  hypotheses,  making  

decisions  based  on  the data  analysis  result,  and  compiling  reports  as  

the  results  of  projects  and  investigations. Teachers  can  use  both  

learning  methods  to  develop  critical  thinking  skills  while  still 

considering  various  things  related  to  choosing  the  learning  method.  

                                                             
27 Feby Inggriyani, Analysis Of Students 'Critical Thinking Skill Learning To Writing Narrative In 

Basic Schools, Jurnal Pendidikan Dasar, P-ISSN 2086-7433 E-ISSN 2549-5801. Universitas 

Pasundan, 2019. 
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Suggestions  for further research  are  to  conduct  a  meta-analysis  in  an  

enormous  scope,  for  example,  comparing different  cooperative  

learning  methods  about  the development  of  metacognitive  abilities  or 

science process skills.28 

15. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke SD-an. ISSN: 2502-4264. Tahun 

2019. Ika Wulandari. Judul “Penerapan Problem Based Learning Dalam 

Pembelajaran Tematik Integratif Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas III Sekolah Dasar” 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), 

yaitu kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh pendidik atau guru 

yang dilaksanakan secara sengaja di dalam kelas dengan tujuan untuk 

meningkatkan atau memperbaiki proses kegiatan pembelajaran. Penelitian 

ini mengacu pada model spiral dari MC. Taggart yang terdiri dari dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu tahap perencanaan 

(planning), tahap melakukan tindakan (acting), tahap pengamatan 

(observing) dan yang terakhir tahap refleksi (reflecting). 

Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning (PBL) 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada 

muatan pembelajaran Tematik. Terbukti setelah diterapkannya model 

Problem Based Learning (PBL) presentase ketuntasan hasil belajar siswa 

meningkat dari pra siklus sebesar 25% pada siklus I menjadi 62,5% dan 

                                                             
28Fuji Astutik, The Effectof Learning Methods on Students'Critical Thinking Skills in Biological 

Materials, Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran. ISSN:2654-6477, 2020. 
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pada siklus II meningkat menjadi 84,3%. Serta dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, dimana siklus I sebesar 62,5% menjadi 

84,3% pada siklus II.29 

16. Jurnal, Indonesia Journal of Learning Education and Counseling. Yoga 

Adi Pratama. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2019. Model 

Pembelajaran Radec (Read-Answer-Discuss-Explain And Create): 

Pentingnya Membangun Keterampilan Berpikir Kritis Dalam Konteks 

Keindonesiaan.   

Metode yang di gunakan dalam jurnal ini adalah studi literature 

(literature review) yaitu, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengsintesis 

penelitian yang relevan untuk pertanyaan atau topik penelitian tertentu. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa salah satu solusi untuk 

dapat membangun keterampilan berpikir kritis dalam konteks 

keIndonesiaan adalah dengan menggunakan model pembelajaran RADEC 

(read-answerdiscuss-explain and create). Keterampilan berpikir kritis 

penting untuk di kebangkan karena tuntutan dari permkebangan jaman 

yang terus berubah. Pendekatan dalam pembelajaran yang di lakukan oleh 

guru berperan dalam menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Guru 

perlu menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang 

kemampuan berfpikir kritis siswa.30 

                                                             
29 Ika Wulandari, Penerapan Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Tematik Integratif 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas III Sekolah Dasar, Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran ke SD-an. ISSN: 2502-4264, 2019 
30Yoga Adi Pratama, Model Pembelajaran Radec (Read-Answer-Discuss-Explain And Create): 

Pentingnya Membangun Keterampilan Berpikir Kritis Dalam Konteks Keindonesiaan, Indonesia 

Journal of Learning Education and Counseling, 2019. 
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17. Jurnal, International Journal for Educational and Vocational Studies. 

ISSN: 2684-6950. Yeny Erawati, Raharjo Raharjo, Utiya Azizah. Judul 

“Developing Encyclopaedia Media on Form and Function of Plant to 

Train Elementary Students' Critical Thinking Skill” 

  This study aims to develop effective, feasible, and valid 

encyclopedia media on form and function of plant to train fourth-graders’ 

critical thinking skills in the elementary school. This study was research 

and development based on Borg and Gall theory and Research (R& D) 

model. Data were collected using observation, questionnaires, and tests 

and analyzed using media validity and reliability, student activity, 

implementation of lesson plans, and tests of critical thinking skills. After 

that, the media was validated by experts. 

  The results of the expert validation showed that the Encyclopedia 

media was valid for use. Furthermore, the media was tested on fourth-

graders of SDN Kertajaya V / 211 Surabaya using One Group Pretest-

Posttest Design. The limited scale trial results showed (1) the validation of 

the developed Encyclopedia media were 96% valid categories, (2) the 

developed media were tested in term of lesson plan implementation were 

94% with well-implemented category and student activities were suitable 

to Discovery Learning model, (3) the effectiveness of the Encyclopedia 

media in terms of students’ critical thinking skills tests showed that 

average N-Gain was 0.75 (high) and positive response of 97% was given 

by students. Therefore, it can be concluded that the Encyclopedia media 

http://u.lipi.go.id/1557465471
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on Form and Function of Plant is feasible to train Critical Thinking Skills 

of Elementary School Students.31 

18. Jurnal. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 

Mataram. Tahun 2020. Dyah Indraswati, Dina Anika Marhayani, Deni 

Sutisna, Arif Widodo, Mohammad Archi Maulyda. Judul “Critical 

Thinking Dan Problem Solving Dalam Pembelajaran IPS Untuk 

Menjawab Tantangan Abad 21”. 

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dalam upaya 

untuk memberikan pemahaman pentingnya critical thinking skill dan 

problem solving dalam pembelajaran IPS untuk menjawab tantangan abad 

21 dengan mengkaji beberapa hasil penelitian dari jurnal dan buku.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa critical thinking dan 

problem solving pada pembelajaran IPS membuat peserta didik mampu 

memiliki pemahaman terhadap masalah secara mendalam, mensintesis, 

dan menarik kesimpulan untuk dapat memecahkan masalah-msalah social 

secara terarah, evaluative, dan reflektif untuk menjawab tantangan abad 

21.32 

Berdasarkan 18 uraian penelitian terdahulu untuk memperjelas 

pemetaan penelitian tersebut, judul penelitian, perbedaan, persamaan dan 

                                                             
31 Yeny Erawati, Raharjo Raharjo, Utiya Azizah, Developing Encyclopaedia Media on Form and 

Function of Plant to Train Elementary Students' Critical Thinking Skill, Jurnal, International 

Journal for Educational and Vocational Studies. ISSN: 2684-6950, 2020 
32 Dyah Indraswati, Dina Anika Marhayani, Deni Sutisna, Arif Widodo, Mohammad Archi 

Maulyda, Critical Thinking Dan Problem Solving Dalam Pembelajaran IPS Untuk Menjawab 

Tantangan Abad 21, Jurnal. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 

Mataram. 2020.  

http://u.lipi.go.id/1557465471
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orisinalitas penelitian yang akan dilakukan. Dapat dilihat pada table 

berikut:  

Tabel 2.1 

Perbedan dan persamaan penelitian 

 

No Nama peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 

Persamaan Perbedaan Orsinilitas 

penelitian 

1.  Tesis, Dina Oktaviana. 

Program Studi PGMI 

Universitas Islam Malang. 

Tahun 2020. Judul: 

“Implementasi Pendekatan 

Saintifik Dalam 

Pembelajaran Tematik 

Tema 6 Cita-Citaku Kelas 

IV Di MI Darul Hikam Kota 

Batu” 

 

Mengkaji 

tentang 

pendekatan 

saintifik dan 

kemampuan 

berfikir kritis 

Fokus Penelitian adalah 

mendeskripsikan 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

hambatan dalam 

menggunakan 

pendekatan Saintifik 

pada pembelajaran 

tematik. 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

dengan judul 

“Pendekatan 

Saintifik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Thinking Skill 

pada 

pembelajaran 

Tematik di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember” 

menggunakan 

pendekatan 

kualiatif, 

dengan jenis 

penelitian studi 

kasus. Teknik 

pengumpulan 

data diperoleh 

dari observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Lokasi 

penelitian yaitu 

di Madrasah 

Ibtidaiyah 

2.  Tesis, Sholeh Hidayat. 

Program Studi Pgmi 

Pascasarjana Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa. 

Tahun 2020. Judul: 

“Pendekatan Saintifik 

Dalam Upaya 

Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Dan Hasil 

Pembelajaran Tematik 

Siswa Sekolah Dasar”  

 

Mengkaji 

tentang 

pendekatan 

saintifik dan 

kemampuan 

berfikir kritis 

Penelitian ini 

menggunakan PTK 

Tujuan penelitian ini 

untuk: (1) meningkatkan 

hasil pembelajaran 

tematik; (2) 

meningkatkan 

keterampilan berpikir 

kritis pada tema 

makanan sehat materi 

organ pencernaan hewan 

dan manusia; 

(3) adanya respon siswa 

yang positif dalam 

pembelajaran setelah 

menggunakan 

pendekatan saintifik . 

3.  Tesis, Chandra. Program 

Studi PGMI, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri 

Malang. Tahun 2019. Judul: 

“Efektivitas Pembelajaran 

Tematik Dengan 

Mengkaji 

tentang 

pendekatan 

saintifik dan 

kemampuan 

berfikir kritis 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan 

quasi experiment dengan 

sampel yang berjumlah 

40 siswa yang dilakukan 

di SDN Ketawangede 
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Menggunakan Pendekatan 

Scientific Untuk 

Meningkatkan Kemampuan 

Menemukan Informasi 

Siswa Pada Mata Pelajaran 

Tematik di Kelas II SDN 

Ketawanggede Kota 

Malang”. 

 

Kota Malang. Analisis 

data menggunakan uji 

Normalitas, 

Homogenitas dan Uji-t 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember.  

Analisis data 

yang digunakan 

yaitu 

menggunakan 

analisis data 

interaktif Miles 

and Huberman 

dengan tiga 

tahapan yaitu 

kondensasi 

data, penyajian 

data dan 

penarikan 

kesimpulan. 

Keabsahan data 

yang digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

triangulasi 

sumber data 

dan triangulasi 

teknik. 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

membahas 

tentang  

Pendekatan 

Saintifik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Thinking Skill 

pada 

pembelajaran 

Tematik di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Darul Ulum 

4.  Tesis, Erycha Stania Gufa. 

Program Studi PGSD UPI 

Kampus Puwakarta, Tahun 

2020. Judul: “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Sekolah Dasar Yang 

Memiliki Gaya Belajar 

Visual Pada Pembelajaran 

Tematik (Penelitian Studi 

Kasus Pada Siswa Kelas VI 

di SDN Kota Bekasi Utara 

Tahun Ajaran 2019/2020) 

 

Mengkaji 

tentang 

Kemampuan 

Berfikir kritis. 

Pada 

pembelajaran 

Tematik. 

Siswa SD/MI 

Fokus penelitian pada 

analisis kemampuan 

berpikir kritis siswa 

yang memiliki gaya 

belajar visual dalam 

memecahkan masalah 

tematik di salah satu 

SDN Kota Bekasi Utara 

dengan pembelajaran 

secara daring. 

5.  Tesis, Hartanto. Program 

Studi penelitian dan 

evaluasi pendidikan 

Universitas Negeri 

Semarang. Tahun 2020. 

Judul “Pengembangan 

Instrumen Asesmen 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar Pada Pembelajaran 

Tematik.”  

 

Mengkaji 

tentang 

Kemampuan 

Berfikir kritis. 

Pada 

pembelajaran 

Tematik. 

Siswa SD/MI 

Tujuan penelitian 

pengembangan 

Instrumen asesmen 

model essay. Penelitian 

pengembangan ini, 

menggunakan metode 

pengembangan Borg & 

Gall. 

6.  Tesis, Nur Hidayati 

Andrajati. Program Studi 

PGMI Universitas Negeri 

Salatiga Magelang. Tahun 

2020. Judul 

“Pengembangan Bahan 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking Skill. 

Pada 

pembelajaran 

Tematik. 

Siswa SD/MI 

Tujuan penelitian untuk 

mendeskripsikan kondisi 

dilapangan yang 

sesungguhnya tentang 

penggunaan bahan ajar 

tematik yang ada saat ini 

dan pengembangan 
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Ajar Tematik Online 

Berbasis Critical Thinking 

Skills Subtema Kekayaan 

Sumber Energi Di 

Indonesia” 

 

bahan ajar tematik 

online berbasis Critical 

Thinking Skill Kekayaan 

Sumber Energi di 

Indonesia untuk 

meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kreatif terhadap siswa 

kelas 4 MI Negeri di 

kab. Magelang 

Sukorambi 

Jember yang 

akan 

difokuskan 

pada kegiatan 

mengamati 

pada 

pendekatan 

saintifik 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhakan 

critical thinking 

skill siswa, 

kegiatan 

menanya pada 

pendekatan 

saintifik 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhakan 

critical thinking 

skill siswa, pada 

pendekatan 

saintifik 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhakan 

critical thinking 

skill siswa 

kegiatan 

menalar pada 

pendekatan 

saintifik 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhakan 

critical thinking 

skill siswa, 

kegiatan 

mencoba pada 

pendekatan 

saintifik 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhakan 

7.  Tesis, Utomo, Program 

Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. FKIP 

Universitas Jambi. Tahun 

2020.  

Judul “Implementasi 

Keterampilan Berpikir 

Kritis (Critical Thinking) 

Pada Pembelajaran 

Tematik Di Kelas V Sekolah 

Dasar” 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking Skill. 

Pada 

pembelajaran 

Tematik. 

Siswa SD/MI 

Fokus penelitian adalah 

mendeskripsikan cara 

guru dalam 

mengimplementasikan 

keterampilan berpikir 

kritis (Critical Thinking) 

pada pembelajaran 

Tematik di kelas V 

Sekolah Dasar. 

8.  Tesis, Afrianti Prodi PGSD 

Universitas Bengkulu. 

Tahun 2019. Judul 

“Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem 

Based Learning (Pbl) 

Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Pada 

Pembelajaran Tematik 

Kelas IV SD Negeri Kota 

Bengkulu” 

 

Mengkaji 

tentang 

Kemampuan 

berfikir kritis 

Pada 

pembelajaran 

Tematik. 

Siswa SD/MI 

Tujuan penelitian adalah 

mengetahui pengaruh 

model pembelajaran 

Problem Based 

Learning (PBL) 

terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa 

pada pembelajaran 

tematik kelas IV SD 

Negeri Kota Bengkulu. 

9.  Tesis, Ika Sulistiani. Prodi 

PGSD FKIP Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa 

Yogyakarta. Tahun 2019. 

Judul “Peran Guru Dalam 

Menumbuhkan 

Keterampilan Berpikir 

Kritis Pada Pembelajaran 

Mengkaji 

tentang 

Upaya/Peran 

Guru dalam 

menumbuhkan 

Kemampuan 

berfikir kritis 

Di SD/MI 

 

Fokus pada penelitian 

ini adalah 

mendeskripsikan peran 

guru dalam 

menumbuhkan 

keterampilan berpikir 

kritis pada pembelajaran 

tematik bermuatan IPS 

kelas IV SD Negeri Jetis 

Kulon Progo 
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Tematik Bermuatan IPS 

Kelas IV SD Negeri Jetis 

Kulon Progo”. 

Yogyakarta. critical thinking 

skill siswa dan 

kegiatan meng 

komunikasikan 

pada 

pendekatan 

saintifik 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhakan 

critical thinking 

skill siswa. 

 

 

10.  Jurnal Penelitian, Jurnal 

Basicedu Prodi Ridha 

Unnafi Walfajri, PGSD FIP 

Universitas Satya Wacana 

Tahun 2019. ISSN:2580-

3735. Universitas Satya 

Wacana, Judul Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Dan Hasil Belajar Tematik 

Muatan IPA Melalui Model 

Problem Based Learning 

Kelas 5 SD 

 

Mengkaji 

tentang 

Keterampilan 

Berfikir Kritis 

Fokus penelitian adalah 

langkah-langkah 

penerapan model 

pembelajaran Problem 

Based Learning dan 

mengetahui peningkatan 

Keterampilan Berfikir 

Kritis dan hasil belajar 

muatan IPA kelas V 

11.  Jurnal Penelitian, Jurnal 

Pendidikan Dasar, ISSN: 

25275445. Institute Darma 

Negeri Denpasar. Hendra 

Budiono. “Strategi Guru 

Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Berpikir 

Kritis (Critical Thinking 

Skill) Pada Pembelajaran 

Tematik Terpadu Kelas V 

Sekolah Dasar” 

 

Mengkaji 

tentang Strategi 

Guru dalam 

Mengembangkan 

Critical Thinking 

Skill Pada 

Pembelajaran 

Tematik Terpadu 

Kelas V Sekolah 

Dasar” 

 

Fokus mengkaji tentang 

strategi guru dalam 

mengembangkan 

keterampilan berpikir 

kritis siswa kelas VA 

SD Negeri 55/I Sridadi 

dalam penerapan 

pembelajaran 

menggunakan 

pendekatan tematik 

terpadu (terintegrasi). 

12.  Jurnal Pendidikan Dasar. 

Universitas Negeri Padang. 

ISSN:2579-5457. Sundahry, 

judul: “Pengaruh Strategi 

Reciprocal Teaching 

Terhadap Keterampilan 

Berpikir Kritis Dalam 

Pembelajaran Tematik 

Kelas V SD” 

 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking Skill, 

Pembelajaran 

Tematik di 

Ranah Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. 

Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah 

menyelidiki: pengaruh 

strategi reciprocal 

teaching terhadap 

keterampilan berpikir 

kritis peserta didik. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian jenis quasi 

eksperimen. Populasinya 

adalah seluruh peserta 

didik di SD Nanggalo 

Tarusan Pesisir Selatan 

dan sampelnya adalah 
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peserta didik kelas VA 

dan VB sebanyak 50 

orang. 

13.  Jurnal Pendidikan Dasar, P-

ISSN 2086-7433 E-ISSN 

2549-5801. Universitas 

Pasundan. Feby Inggriyani, 

judul: Analysis Of Students 

'Critical Thinking Skill 

Learning To Writing 

Narrative In Basic Schools 

 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking Skill 

di sekolah dasar 

This study aims to 

determine the critical 

thinking skills in 

learning to write a 

narrative of class V 

students in SDN 

Lengkong Subdistrict 

Bandung, the efforts of 

teachers in developing 

student on critical 

thinking skills in writing 

narrative and 

constraints faced by 

teachers and students on 

developing of critical 

thinking in writing 

narrative. 

14.  Jurnal Studi Guru dan 

Pembelajaran. ISSN:2654-

6477. Fuji Astutik Tahun 

2020. Judul: “Meta-

Analysis: The Effectof 

Learning Methods on 

Students'Critical Thinking 

Skills in Biological 

Materials” 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking Skill 

 

This  study  aims  to  

identify  learning  

methods  that  can  be  

used  to  develop  

critical  thinking  skills. 

 

15.  Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran ke SD-an. 

ISSN: 2502-4264. Tahun 

2019. Ika Wulandari. Judul 

“Penerapan Problem Based 

Learning Dalam 

Pembelajaran Tematik 

Integratif Untuk 

Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas 

III Sekolah Dasar” 

 

 

Mengkaji 

tentang 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Siswa Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah 

Fokus penelitian adalah 

mendeskripsikan 

peningkatan kemampuan 

berpikir kritis pada 

muatan pembelajaran 

Tematik. 
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16.  Jurnal, Indonesia Journal of 

Learning Education and 

Counseling. Yoga Adi 

Pratama. Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta 

Tahun 2019. Judul “Model 

Pembelajaran Radec (Read-

Answer-Discuss-Explain 

And Create): Pentingnya 

Membangun Keterampilan 

Berpikir Kritis Dalam 

Konteks Keindonesiaan.” 

Mengkaji 

tentang 

Keterampilan 

berfikir kritis 

Fokus pada penelitian 

ini adalah untuk 

mendeskripsikan model 

pembelajaran RADEC 

(read-answerdiscuss-

explain and create) 

dalam membangun 

keterampilan berpikir 

kritis.  

 

17.  Jurnal, International 

Journal for Educational and 

Vocational Studies. 

ISSN: 2684-6950. Yeny 

Erawati, Raharjo Raharjo, 

Utiya Azizah. Judul 

“Developing Encyclopaedia 

Media on Form and 

Function of Plant to Train 

Elementary Students' 

Critical Thinking Skill”. 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking 

 

This study was research 

and development based 

on Borg and Gall theory 

and Research (R& D) 

model. Data were 

collected using 

observation, 

questionnaires, and tests 

and analyzed using 

media validity and 

reliability, student 

activity, implementation 

of lesson plans, and tests 

of critical thinking skills. 

18.  Jurnal. Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, FKIP Universitas 

Mataram. Tahun 2020. 

Dyah Indraswati, Dina 

Anika Marhayani, Deni 

Sutisna, Arif Widodo, 

Mohammad Archi Maulyda. 

Judul “Critical Thinking 

Dan Problem Solving 

Dalam Pembelajaran IPS 

Untuk Menjawab 

Tantangan Abad 21”. 

 

Mengkaji 

tentang Critical 

Thinking 

Di Sekolah 

Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. 

Jurnal ini mengkaji 

pentingnya critical 

thinking dan problem 

solving dalam 

pembelajaran IPS untuk 

menjawab tantangan 

abad 21. 

  

http://u.lipi.go.id/1557465471


42 
 

 
 

 Berdasarkan uraian pada tabel persamaan dan perbedaan 

penelitian tersebut, posisi penelitian menguatkan dan mengembangkan 

dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus kepada pendekatan 

saintifik dari segi penerapannya pada pembelajaran tematik. Penelitian ini 

memfokuskan tentang kegiatan saintifik mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Sukorambi Jember. 

B. Kajian Teori 

1. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan Saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktifitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan mengkomunikasikan pada kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Pendekatan Saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan 

eksporasi dan elaborasi materi yang dipelajari, disamping itu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh 

guru.33 Scientific berasal dari bahasa inggris yang berarti ilmiah, yaitu 

bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau berdasarkan ilmu 

pengetahuan. Sedangkan approach yang berarti pendekatan adalah konsep 

dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran 

                                                             
33Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Evaluasi (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), 232 
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tentang sesuatu. Dengan demikian, maka pendekatan ilmiah (scientific 

approach) dalam pembelajaran yang dimaksud adalah bagaimana metode 

pembelajaran diterapkan berdasarkan teori ilmiah. Pendekatan ilmiah 

berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatarbelakangi perumusan 

metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. 

Pendekatan pembelajaran ilmiah merupakan bagian dari pendekatan 

pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi 

penerapan metode ilmiah.34 

Siswa yang dapat berfikir kritis akan dapat mengajukan pertanyaan, 

mampu memperoleh informasi yang relevan, dapat memilah informasi 

yang efisien, mampu menalar informasi yang dikumpulkan, dan dapat 

membuat kesimpulan yang bermanfaat.35 Salah satu pendekatan 

pembelajaran yang dapat melatihkan siswa untuk dapat berfikir kritis 

adalah pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan mengkomunikasikan.36 Pembelajaran tematik 

dengan pendekatan saintifik disini mendorong dan menginspirasi siswa 

untuk dapat mengembangkan berbagai kemampuan dalam dirinya salah 

satunya adalah dapat mendorong siswa untuk memiliki critical thinking 

skill. Kemampuan berfikir kritis juga sangat penting pada abad ke 21 yakni 

                                                             
34 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Evaluasi….,234. 
35 Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill, 93 
36 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232.  
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pada era informasi dan teknologi dimana berbagai informasi harus dapat 

disaring secara cerdas dan kritis.37 

(1)  Esensi Pembelajaran Saintifik 

(a) Merujuk pada teknik investigasi atas suatu fenomena/gejala 

memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan 

pengetahuan sebelumnya. 

(b) Lebih mengedepankan penalaran induktif yaitu memandang 

fenomena atau situasi secara spesifik untuk kemudian menarik 

kesimpulan secara keseluruhan. 

(c) Berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, 

empiris dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. 

(d) Memuat aktifitas serangkaian mengumpulan data melalui 

observasi/eksperimen, mengolah informasi/dara, menganalisis 

kemudian memformulasi dan menguji hipotesis.38 

(2)  Kriteria Pembelajaran Saintifik 

(a) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan 

sebatas kira-kira, khayalan, legenda atau dongeng semata. 

(b) Penjelasan guru, respons siswa dan interaksi edukatif guru/siswa 

terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, 

atau penalaran yang menyimpang dari alu berfikir logis. 

                                                             
37 Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill, 53 
38Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Evaluasi….,236 
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(c) Mendorong dan menginspirasi siswa berfikir secara kritis, 

analistis dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 

(d) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berfikir hipotetik 

dalam melihat perbedaan, kesamaan dan tautan satu sama lain 

dari materi pembelajaran  

(e) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, 

menerapkan dan mengembangkan pola berfikir yang rasional dan 

obhektif dalam respons materi pembelajaran. 

(f) Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung jawabkan  

(g) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, 

namun menarik system menyajiannya.39 

(3)  Pelaksanaan Pembelajaran Saintifik 

(a) Langkah –langkah Pembelajaran Saintifik 

 Kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua 

jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

(scientific approach). Proses pembelajaran harus menyentuh tiga 

ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menggali 

dan menerapkan materi ajar agar peserta didik tahu tentang 

‘mengapa’. Ranah keterampilan menggali dan menerapkan materi 

                                                             
39 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Evaluasi….,238 
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ajar agar peserta didik tahu tentang ‘bagaimana’. Ranah 

pengetahuan menggali dan menerapkan materi ajar agar peserta 

didik tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan 

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang 

baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan 

pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta 

didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan.40 

 Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik 

modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan 

ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam 

pembelajaran semua mata pelajaran meliputi menggali informasi 

melalui 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. 

 Langkah –langkah Pelaksanaan Pembelajaran Saintifik 

meliputi 5 langkah yaitu: observing (mengamati), Questioning 

(menanya), Assosiating (menalar). Exsperimenting (mencoba), dan 

Communicate (mengkomunikasikan).  

                                                             
40 Hosnan, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Abad 21:kunci sukses implementasi 

kurikulum 2013. 
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Urutan langkah-langkah pembelajaran saintifik dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

 

 

Secara rinci ke lima langkah pembelajaran saintifik tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengamati/Observing 

  Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses 

mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, 

melihat (tanpa atau dengn alat). Kompetensi yang 

dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitihan, 

mencari informasi. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat 

bagi pemenuhan rasa ingin tau peserta didik sehingga proses 

pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.41 

  Dalam kegiatan mengamati 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 

                                                             
41 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019), 212. 

mengamat

ii 

menanya menalar mencoba 
mengkomunikasikan 
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untuk memperhatikan pada kegiatan melihat, membaca dan 

mendengar hal yang penting dari suatu objek atau benda.42 

  Mengamati merupakan suatu strategi 

pembelajaran yang dilakukan melalui pengamatan secara 

langsung pada objek kajian tertentu kemudian dianalisis 

sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Ali-Imran ayat 137; 

بَُة فَِسيُْرْوا ِفى اْلَْرِض فَانُْظُرْوا كَْيَف كَاَن عَاقِ  قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلُكْم ُسنَن    

ِبيْ  نَ الُْمكَذ ِ   
Artinya: “Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-

sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke 

(segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-

mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-

rasul).”43 

 

  Kata perhatikanlah pada ayat tersebut diatas 

adalah menunjukkan bahwa Allah SWT menganjurkan 

kepada kita semua sebagai manusia yang lemah agar 

mengamati atau memperhatikan segala bentuk ciptaan Allah 

SWT dimuka bumi ini agar senantiasa kita dapat berfikir 

yang mana yang baik dan mana yang tidak sebagai wujud 

cerminan kehidupan kita selanjutnya. Dan agar dijauhkan 

dari hukuman-hukuman Allah SWT yang berupa mala 

petaka, bencana yang dapat ditimpakan. Oleh karena itu 

maka sangatlah efektif manakala kegiatan ini mulai 

                                                             
42Hosnan, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Abad 21. (Bandung: Galia 

Indonesia,2018)221. 
43 Departemen Agama RI, Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Jabal, 

2011), 112. 
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ditanamkan pada siswa yang notabenenya adalah generasi 

masa depan untuk mencapai kegemilangan dan khususnya 

untuk melatih dan menumbuhkan kemampuan berfikir kritis 

khususnya pada peserta didik. 

  Kegiatan mengamati dapat dilakukan siswa 

melalui mengamati lingkungan sekitar, mengamati media 

foto dan gambar, setelah mengamati peserta didik dapat 

secara langsung menceritakan kondisi sebagaimana yang 

dituntut dalam kompetensi dasar dan indikator matapelajaran 

apa saja yang dapat dipadukan dengan media yang tersedia. 

kegiatan belajar yang dilakukan pada proses mengamati 

adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat. 

Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih 

kesungguhan, ketelitian dan mencari nformasi.44 

 Contoh kegiatan mengamati pada tema kegiatanku, peserta 

didik diajak mengamati media gambar, kemudian mereka 

diajak mengidentifikasi ciri-ciri bunga angrek. Apakah 

termasuk tanaman berkeping 1 atau berkeping 2, apa 

manfaat bunga anggrek dan seterusnya. Berbagai kegiatan 

apa saja yang dilakukan siswa berkenaan dengan manfaat 

bunga anggrek. 

b) Menanya/Questioning 

                                                             
44 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 234. 
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 Menanya merupakan suatu stimulus untuk 

merangsang kemampuan berfikir kritis siswa terhadap 

pengetahuan yang dimilikinya. Guru yang efektif yaitu 

apabila mampu menginspirasi peserta didik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, 

keterampilan dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya 

pada saat itu juga guru membimbing siswa untuk belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta 

didiknya ketika itu pula guru mendorong siswa untuk 

menjadi penyimak dan pembelajar yang baik. kegiatan 

menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati 

atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati. Kompetensi yang dapat dilatihkan 

adalah kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pemilikiran yang kritis yang 

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjnag hayat.45Allah 

SWT berfirman dalam Q.S An-Nahl ayat 43; 

ُّْوِحْي   َوَما   ْكِر ِاْن ُكْنتُ لُْو  ِالَْيهِْم فَْسـ   َاْرَسلْنَا ِمْن قَْبِلَك ِالَّ رَِجاًل ن ْم َل ا َاْهَل الذ ِ

 تَْعلَُمْوَن  
Artinya: (43) Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau 

(Muhammad), melainkan orang laki-laki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka; maka 

                                                             
45 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 238.  
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bertanyalah kepada orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.46 

 

 Menanya adalah sebuah inspirasi kritis seorang 

siswa yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

suatu objek tertentu yang menuntut siswa harus puas dengan 

jawaban dari sebuah pertanyaan. Berkaitan dengan teks ayat 

Alquran tersebut menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan 

oleh Allah SWT untuk bertanya tentang apa yang tidak 

diketahui agar dapat memiliki tambahan pengetahuan atas 

sesuatu yang tidak diketahui, karena dengan bertanya akan 

dapat mengetahui dunia dan isinya. 

  Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati 

(dimulai dari pertanyaan factual sampai ke pertanyaan yang 

bersifat hipotetik).  Kompetensi yang dikembangkan adalah 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tau, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis 

yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 

  Pada kegiatan saintifik menanya siswa dilatih 

keterampilannya untuk bertanya secara kritis. Guru 

                                                             
46 Departemen Agama RI, Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Jabal, 

2011), 132. 
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menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan memberikan 

pertanyaan pancingan dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membuat dan meruskan pertanyaan mereka 

sendiri.47 pada kegiatan menanya guru harus mampu 

menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

keterampilan berfikir kritis. Ketika guru menjawab 

pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula guru mendorong 

peserta didik untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang 

baik.48  

  Istilah pertanyaan tidak selalu dalam bentuk 

kalimat Tanya, melainkan juga dapat dalam bentuk 

pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan 

verbal. Bentuk pertanyaan misalnya: apakah ciri-ciri kalimat 

yang efektif? Bentuk pernyataan misalnya: sebutkan ciri-ciri 

kalimat efektif! 

 Dari kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelumnya, 

siswa dilatih keterampilannya dalam bertanya secara kritis 

dan kreatif. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa dengan 

memberikan beberapa pertanyaan pancingan dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat dan 

merumuskan pertanyaan mereka sendiri. 

                                                             
47 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 248 
48 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019), 215 
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  Contoh pada tema kegiatanku, dengan media 

gambar, peserta didik diajak Tanya jawab mengenai 

kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar rumah dan 

lingkungannya menjadi bersih dan sehat, sekaligus 

membedakan rumah yang bersih dan tidak bersih (kegiatan 

eksplorasi). 

c) Assosiating (menalar) 

 Menalar merupakan proses berfikir yang logis 

dan sistematis atas fakta fakta empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses 

mengasosiasi atau mengolah informasi adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disipllin taat aturan, kerja 

keras dan kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berfikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkan. menalar adalah proses berfikir yang logis 

dan sistematis atas fakta-fakta empiris dari hasil kegiatan 

mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati serta kegiatan mengumpulkan informasi, 

Menalar juga merupakan sebuah proses berfikir kritis 

seorang siswa.49 kegiatan menalar dalam pembelajaran 

merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide 

                                                             
49 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 (Bogor, Ghalia 

Indonesia: 2014), 25. 
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dan mengasosiasi beragam peristiwa untuk kemudian 

memasukkannya menjadi penggalan memori.50 

 Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali Imran ayat 

190-191 sebagai berikut: 

َّْيِل َوالنَّهَاِر َليٍت َلُولِى  موِت َواْلَْرِض َواْختاَِلِف ال انَّ فْي َخلِْق السَّ

۱۹۰اْلَلْبَاِب ُ   

َِّذ يَْن يَْد ُكُرْوَن الله ِقي عَلى ُجنُْوِبهِْم َويَتََفكَُّرْوَن ِفْي َخلْ ال قُُعْوداًوَّ موِت اَما وَّ ِق السَّ

 َواْلَْرض

ْبحنََك فَِقناَعََذاَب الناَّرِ  َّناَماََخلَْقَت هَذااَبِطالً,س ُ ۱۰,َرب  
Artinya: 190. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan 

bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal. 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat 

Allah SWT sambil berdiri atau duduk atau dalam 

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata)” “Ya 

Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka. (Q.S:3:190-

191).51 

 

 Menalar adalah sebuah proses berfikir kritis 

seorang siswa terhadap fenomena alam dan alam itu sendiri. 

Berkaitan dengan tekas ayat Al-Quran tersebut diatas 

menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan oleh Allah SWT 

untuk menalar tentang apa yang diketahui agar dapat 

mengaitkan pengetahuian sesuatu dengan yang lainnya dan 

penciptanya, karena dengan menalar akan memperoleh 

pemahaman yang utuh. 

                                                             
50 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019), 228. 
51 Departemen Agama RI, Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Jabal, 

2011), 158. 
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  Contoh kegiatan menalar pada tema 7 subtema 1 

PB 1. Pada tahap pengolahan data, siswa dengan bimbingan 

guru mengolah informasi yang telah mereka dapatkan dari 

kegiatan sebelumnya (menggali informasi) pada tahapan 

mengolah informasi ini juga peserta didik sedapat mungkin 

dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran 

kolaboratif kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat 

direktif atau manager belajar, sebaliknya peserta didiklah 

yang harus lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif 

diposisikan sebagai suatu falsafah pribadi maka ia 

menyentuh tentang identitas peserta didik terutama jika 

mereka berinteraksi dengan guru. 

d) Exsperimenting (mencoba) 

  Mencoba atau melakukan eksperimen merupakan 

keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang alam sekitar dengan menggunakan metode ilmiah 

dan sikap ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya sehari-hari. Kompetensi yang dikembangkan 

dalam proses mengumpulkan informasi atau eksperiment 

adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang lain, kemampuan 

berkomunikasi, menerpakan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, 
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mengembangkan kebiasanan belajar dan belajar sepanjang 

hayat. 

  Kegiatan mencoba dilakukan untuk 

menumbuhkan berbagai ranah tujuan belajar kegiatan 

mencoba disini dilakukan dengan melakukan percobaan. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata peserta didik 

harus mencoba atau melakukan suatu percobaan, terutama 

untuk materi atau subtansi yang sesuai.52  

  Untuk memperoleh hasil belajar yang otentik, 

maka siswa harus bisa melakukan percobaan tentang 

temaatau materi tertentu yang diperoleh dari hasil 

pengamatan. Karena kegiatan mencoba ini merupakan suatu 

bentuk metode atau kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan ranah tujuan pembelajaran yaitu sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. agar pelaksanaan percobaan 

berjalan dengan lancar maka guru menyediakan kertas kerja 

untuk pengarahan kegiatan murid sesuai dengan tujuan dan 

ranah belajar yang akan dikembangkan.53 

  Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 

40 sebagai berikut: 

ٍة ِۚانَّ الل    ُّض  َه َل يَْظِلُم ِمثْقَاَل َذرَّ نًَة ي َُّدنُْه َاْجًرا َعظِ َوِاْن تَُك َحس َ ْيًماِعْفهَا َويُْؤِت ِمْن ل  
 

                                                             
52 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 248 
53 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019), 231 
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“Artinya: (40) Sungguh, Allah tidak akan menzalimi 

seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada 

kebajikan (sekecil dzarrah), niscaya Allah akan 

melipatgandakannya dan memberikan pahala yang 

besar dari sisi-Nya.”54 

 

  Maksut dari Q.S An-Nisa ayat 40 tersebut adalah 

Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang 

mengerjakan kebajikan walaupun sebesar zarrah, bahkan 

kalau dia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan oleh 

Allah SWT. Sekecil apapun yang dikerjakan akan mendapat 

balasan dan siapa yang tidak berbuat tidak akan mendapat 

apapun. 

  Contoh pada tema 7 subtema 1 PB 1 dari 

pernyataan pernyataan yang dirumuskan pada kegiatan 

sebelumnya, siswa dibimbing dan diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang bias mereka olah 

untuk menjawab pertanyan - pertanyaan yang mereka miliki 

sebelumnya. Kegiatan pengumpulan informasi ini bias 

dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang berbeda, 

salah satunya adalah dengan mencari jawaban atau informasi 

dari lingkungan atau internet. 

e) Mengkomunikasikan (Communication) 

 Kegiatan belajar mengkomunikasikan adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

                                                             
54 Departemen Agama RI, Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Jabal, 

2011), 144. 



58 
 

 
 

hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan 

mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berfikir sistematis dan kritis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar. kegiatan saintifik mengkomunikasikan dapat 

diarahkan sebagai kegiatan konfirmasi dalam standart 

proses, guru bisa memberikan klarifikasi agar peserta didik 

mengetahui dengan tepat apakah yang telah dikerjakan 

sudah benar atau ada yang harus diperbaiki.55   

 Kegiatan belajar mengkomunikasikan adalah 

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan 

hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan 

mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berfikir sistematis dan kritis, 

mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan 

benar.56 

  Mengkomunikasikan ini memiliki maksut dan 

tujuan agar siswa mampu berdakwah serta menyebarluaskan 

                                                             
55 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 248 
56Hosnan, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Abad 21. (Bandung: Galia 

Indonesia,2018)221. 
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ilmunya, sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Ali-

imran ayat 110 sebagai berikut:   

ٍة ُاْخرَِجْت ِللنَّاِس تَأُْمُرْوَن اِبلَْمْعُرْوِف َوتَْنهَْونَ     َعِن ُكْنُتْم َخيَْر ُامَّ

َّهُْم َۗمَن َاْهُل الِْكت  َولَْو ا   ِه ۗلل   الُْمْنَكِر َوتُْؤِمنُْوَن اِب  ْؤِمنُْوَن ِمنْهُُم الْمُ  ِب لََكاَن َخيًْرا ل

ِسُقْونَ َواَْكثَُرُهُم الْف    

Artinya: (110) kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 

dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang 

beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-

orang fasik.57 

 

 Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan 

bahwa dalam Islam sangat dianjurkan saling nesehat-

menasehati, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan 

melalui amar ma’ruf-nahi munkar. Karena dengan kegiatan 

inilah seseorang akan menjadi semakin bertambah rasa iman 

dan taqwanya kepada Allah SWT. 

(4)  Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

sebagai berikut: 

(a) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya 

kemampuan berfikir kritis siswa. 

(b) Tercipta kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan.  

(c) diperoleh hasil belajar yang tinggi.  

                                                             
57 Departemen Agama RI, Aisyah Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita (Bandung:Jabal, 

2011), 122 
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(5) Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

sebagai berikut:  

(a) Pembelajaran berpusat pada siswa.  

(b) Pembelajaran membentuk student self concept.  

(c) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan 

berpikir siswa.  

(d) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan komunikasi.  

(e) Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum dan prinsip 

yang dikontruksi siswa dalam struktur kognitifnya.58  

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan penggabungan minat belajar 

siswa dengan keterampilan inti untuk memotivasi mereka melakukan 

kegiatan akademik yang kurang disukai. pembelajaran tematik juga 

memberikan kesempatan kerjasama antara guru pendidikan khusus dan 

umum untuk meneliti, mengadaptasi, dan menggabungkan 

keterampilan dasar dengan tema. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikutip Gardner yaitu : 

Thematic learning offers a way to combine students' interests 

with core skills to motivate them to do less-favored academic 

activities. Thematic units also provide opportunities for 

                                                             
58Hosnan, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Abad 21:kunci sukses implementasi 

kurikulum 2013. (Jakarta:Ghalia Indonesia,2014),123 
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collaboration between special and general education teachers 

to examine, adapt, and combine basic skills with themes.59 

 

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan 

(kemendikbud) pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran 

dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan 

tema, dimana siswa tidak mempelajari materi mata pelajaran secara 

terpisah, semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar sudah 

melebur menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan 

tema.60 Pembelajaran tematik terpadu disebut juga pembelajaran 

tematik terintegratif. Pembelajaran ini mengintegrasikan aspek 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan pemikiran kreatif menggunakan 

tema. Tema merupakan gagasan pokok atau pokok pikiran yang 

menjadi pokok bahasan. Tema secara luas meruapakan alat atau wadah 

untuk mengenalkan konsep kepada peserta didik secara utuh.61 

Karakteristik pembelajaran tematik terpadu ialah holistik 

(terpadu), bermakna (memberikan pengalaman langsung), autentik 

(sesuai peristiwa sehari-hari), aktif (siswa terlibat langsung dalam 

pembelajaran).62 Menurut Kemendikbud karakteristik tematik terpadu 

meliputi berpusat pada peserta didik, konstektual yaitu memberikan 

pengalaman langsung, pemisahan antar muatan pelajaran tidak jelas 

                                                             
59 Gardner, J. E., Wissick, C. A., Schweder, W., & Canter, L. S. (2003). Enhancing 

interdisciplinary instruction in general and special education: Thematic units and technology. 

(Remidial and Special Education,2003)161–172. 
60 Tim Magister PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga DIY, Pembelajaran Tematik dari Teori ke 

Praktik (Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya, 2017), 22 
61 Pipit Pudji Astutik, HOTS Berbasis PKK dalam Pembelajaran Tematik,...,6. 
62 Uum Murfiah, Pembelajaran Terpadu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 20 - 21 
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dan perpindahan dari muatan pelajaran tidak terasa, menyajikan 

konsep dari berbagai muatan mata pelajaran, bersifat luwes atau 

fleksibel, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan.63  

Pembelajaran secara khusus yaitu usaha guru untuk memberikan 

materi pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah mengorganisasinya 

(mengaturnya) menjadi pola yang bermakna.64 Dikatakan bermakna 

karena dalam pembelajaran tematik peserta didik akan memahami 

konsep – konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung 

dan menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahami.  

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada para 

peserta didik, dalam pembelajaran tematik, yang dimaksud tema 

adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi inti 

pembicaraan atau pembahasan dalam kegiatan pembelajaran.65 

Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik, baik secara 

individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep 

                                                             
63 Pipit Pudji Astutik, HOTS Berbasis PKK dalam Pembelajaran Tematik,..., 45. 
64Fina Fakhriyah, “Multiple Intelligence dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar” 

(Prosiding Seminar Nasional PGSD Universitas Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah, 2013) 
65Ibnu Hajar, Panduan Lengkap Kurikulum Tematik Untuk SD/MI (Yogyakarta: Diva press, 2013), 

21.  
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serta prinsip-psrinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak.66  

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan kumpulan dari beberapa ilmu mata pelajaran yang 

terintegrasi dalam tema-tema, sehingga dalam penyampaian materi 

yang terdapat dalam pembelajaran tematik, terutama di jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah tentulah dibutuhkan strategi dan metode yang 

beragam disesuaikan dengan kecerdasan yang ada pada siswa agar 

pembelajaran tematik tersebut diharapkan dapat benar-benar dipahami 

oleh siswa. Selain itu pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah 

memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan yang beragam guna 

mengembangkan ketrampilan, sikap, dan pemahaman dengan 

mengutamakan belajar sambil bekerja, guru menggunakan berbagai 

sumber belajar dan alat bantu termasuk pemanfaatan lingkungan 

dengan sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan efektif.  

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Berikut ini merupakan karakteristik pembelajaran tematik yang 

meliputi: 67 

1) Berpusat pada siswa  

                                                             
66Netty Z, “Peningkatan Aktivitas Belajar Melalui Pembelajaran Tematik” (Penelitian PGSD 

Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013), 25. 
67Kwartolo, “Multiple Intelegences dan Implementasinya dalam Taksonomi Bloom”, Pendidikan 

Penabur, (4 April, 2012), 29. 
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Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, hal ini sesuai dengan 

pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator yaitu member kemudahan – kemudahan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung  

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

kepada siswa, sehingga dengan pengalaman langsung ini siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk 

memahami hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  

Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 

mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, dengan demikian 

siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh, hal ini 

diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

5) Bersifat fleksibel  

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru 

dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata 
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pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan 

siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6) Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa  

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat 

peserta didik sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan 

yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. 

Peserta didik kelas sekolah dasar masih suka bermain dan 

berkelompok, oleh karenya penting bagi guru mengetahui setiap gaya 

belajar anak dengan hal ini lebih memudahkan guru untuk 

menyesuaikan metode/media apa yang berbeda yang seharusnya di 

terapkan dan guru juga harus membuat suasana kelas tidak monoton 

terlebih juga menyenangkan. 

c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik. 

Pembelajaran tematik mempunyai keunggulan sebagai berikut: 

1) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa 

2) Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa 

3) Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan 

bermakna 
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4) Menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, 

komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Pembelajaran Tematik Disamping Memiliki Beberapa Keuntungan Juga 

Terdapat Beberapa Kekurangan Yaitu: 

a) Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi 

b) Tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan 

konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. 68 

d. Manfaat Pembelajaran Tematik 

1) Banyak materi-materi yang tertuang dalam beberapa mata pelajaran 

mempunyai keterkaitan konsep, sehingga pembelajaran konsep, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. 

2) Peserta didik mudah memusatkan perhatian karena berbagai mata 

pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama 

3) Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi beberapa mata pelajaran dalam tema yang sama. 

4) Pembelajaran tematik melatih peserta didik untuk semakin banyak 

membuat hubungan beberapa mata pelajaran sehingga mampu 

memproses informasi dengan cara yang sesuai dengan cara pikirnya, 

dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep. 

5) Menghemat waktu karena beberapa mapel dikemas dalam satu tema 

dan disajikan secara terpadu dalam alokasi-alokasi pertemuan yang 

                                                             
68 Sutirjo, Sri Istuti Mamik, Pembelajaran Efektif Dalam Kurikulum, (Malang: Bayumedia, 2005) 

30. 
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direncanakan. Waktu yang lain dapat digunakan untuk pemantapan, 

pengayaan, pembinaan keterampilan, dan remidial.69  

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) 

pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran dengan 

memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, 

dimana siswa tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah, 

semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar sudah melebur 

menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema.70 

Pembelajaran tematik terpadu disebut juga pembelajaran tematik 

terintegratif. Pembelajaran ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan pemikiran kreatif menggunakan tema. Tema 

merupakan gagasan pokok atau pokok pikiran yang menjadi pokok 

bahasan. Tema secara luas meruapakan alat atau wadah untuk 

mengenalkan konsep kepada peserta didik secara utuh.71 

Karakteristik pembelajaran tematik terpadu ialah holistik (terpadu), 

bermakna (memberikan pengalaman langsung), autentik (sesuai 

peristiwa sehari-hari), aktif (siswa terlibat langsung dalam 

pembelajaran).72 Menurut Kemendikbud karakteristik tematik terpadu 

meliputi berpusat pada peserta didik, konstektual yaitu memberikan 

pengalaman langsung, pemisahan antar muatan pelajaran tidak jelas 

                                                             
69Sukayati, Sri Wulandari, Modul Pembelajaran Tematik SD, (Departemen Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan: 2009 ), 15. 
70Tim Magister PGMI FITK UIN Sunan Kalijaga DIY, Pembelajaran Tematik dari Teori ke 

Praktik (Yogyakarta: Wijana Mahadi Karya, 2017), 22 
71Pipit Pudji Astutik, Critical Thinking Skill Berbasis PKK dalam Pembelajaran Tematik,...,6. 
72 Uum Murfiah, Pembelajaran Terpadu (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 20 - 21 
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dan perpindahan dari muatan pelajaran tidak terasa, menyajikan 

konsep dari berbagai muatan mata pelajaran, bersifat luwes atau 

fleksibel, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan.73  

Berikut ini merupakan karakteristik pembelajaran tematik yang 

meliputi: 74 

1) Berpusat pada siswa  

 Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator yaitu member kemudahan – 

kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung  

 Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa, sehingga dengan pengalaman langsung ini 

siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai dasar 

untuk memahami hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  

 Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas, fokus pembelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema – tema yang paling dekat berkaitan dengan 

kehidupan siswa. 

                                                             
73 Pipit Pudji Astutik, Critical Thinking Skill Berbasis PKK dalam Pembelajaran Tematik,..., 45. 
74Kwartolo, “Multiple Intelegences dan Implementasinya dalam Taksonomi Bloom”, Pendidikan 

Penabur, 4 (April, 2012), 29. 
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4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

 Pembelajaran tematik menyajikan konsep – konsep dari 

berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, dengan 

demikian siswa mampu memahami konsep – konsep tersebut 

secara utuh, hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam 

memecahkan masalah – masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari – hari.  

5) Bersifat fleksibel   

 Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana 

guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan 

kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan 

siswa berada. 

6) pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa  

 Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi 

yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

7) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.  

Berdasarkan hasil pendapat diatas pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata 

pelajaran menjadi sebuah tema pembelajaran. Pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam 

proses pembelajaran secara aktif. Sehingga peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung dan dapat memecahkan 
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permasalahan. Proses pembelajaran tematik dihadapkan dengan 

nyata sehingga pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan.  

3. Critical Thinking Skill 

Keterampilan belajar dan inovasi yang dibutuhkan pada abad-21 

antara lain Creativity, Ciriticall Thinking, Collaboration, 

communication.75 Critical Thinking Skill merupakan salah satu 

keterampilan belajar yang penting untuk dimiliki peserta didik. Critical 

Thinking Skill dapat ditingkatkan dengan cara dilatih atau diasah dari 

aktivitas sehari-hari. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis selama 

kegiatan pembelajaran di sekolah akan mengembangkan individu yang 

dapat secara selektif menerima dan memahami setiap permasalahan serta 

lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku.76 Critical thinking skill 

adalah salah satu kemampuan belajar dan inovasi yang dibutuhkan pada 

abad 2177, Critical Thinking Skill merupakan komponen berpikir tingkat 

tinggi yang menjadi fokus pembelajaran abad-2178. Menurut Wowo 

Sunaryo Kuswana keterampilan berpikir berhubungan dengan salah satu 

bagian dari fungsi otak, semakin otak digunakan akan semakin mudah 

untuk menempatkan keahlian hingga berpikir kritis. Keahlian berpikir 

                                                             
75Abdullah Sani,Ridwan, Pembelajaran berbasis HOTS, 53. 

76 Susilo Setyo Utomo, Berpikir Kritis Dan Kreatif Dalam Pembelajaran Sejarah (Jawa Tengah: 

CV. Amerta Media, 2020), 9 . 
77 Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill. (Tangerang:Tira Smart,2019), 53 
78 Alec,  F.Berpikir  Kritis. (Jakarta:Erlangga,2009), 27. 
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kritis sendiri melalui tahapan pengamatan, interpretasi, analisis, 

kesimpulan, evaluasi, penjelasan dan metakognisi.79  

Kegiatan berpikir kritis pada peserta didik dilakukan dengan 

menganalisis masalah, berargumen, menalar dan menyimpulkan suatu 

persoalan. Hal ini membutuhkan arahan yang dilakukan guru agar peserta 

didik mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan 

kemampuannya. Proses pembelajaran dikelas membutuhkan metode 

ataupun model pembelajaran yang sesuai, untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis. 

Metode pembelajaran yang diterapkan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhannya agar tujuan yang yang telah dirancang dapat tercapai. 

Metode dan model pembelajaran pada keterampilan berpikir kritis menurut 

Ridwan Abdullah Sani meliputi Panel, simposium dan debat melibatkan 

sekelompok peserta didik untuk mencari informasi tentang topik khusus, 

kemudian peserta didik menyampaikan informasi tersebut secara interaktif 

dalam diskusi.80 pembelajaran berfikir kritis terkait dengan kemampuan 

membaca, menulis, mendengar dan berbicara yang semuanya berhubungan 

dengan topic pembelajaran.81 

Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk berpikir 

kritis adalah sebagai berikut : 

1) Diskusi panel, simposium dan debat 

                                                             
79 Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS( Higher Order Thinking 

Skill,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019),138 
80Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills, Tangerang:Tira 

Smart, 2019),54 
   81 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills,154. 
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Panel, simposium dan debat melibatkan sekelompok peserta didik 

untuk mencari informasi tentang topik khusus, kemudian peserta didik 

menyampaikan informasi tersebut secara interaktif dalam diskusi.82 

Metode tersebut dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada 

peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi serta 

melatih kemampuan berpikir, berbicara dan bernalar. 

2) Seminar Socrates 

Kegiatan belajar mengajukan pertanyaan baik dalam mengajukan 

permasalahan maupun dalam menjawab pertanyaan.83 metode 

pembelajaran socrates dapat melatih peserta didik untuk mampu 

mengkomunikasikan ide-idenya secara jelas, menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mengasah keterampilan 

berpikir kritisnya. 

3) Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif 

Pembelajaran inovatif pada umumnya merupakan pembelajaran 

yang dilakukan secara berkelompok. Metode kooperatif dapat 

dikombinasikan dengan metode yang lainnya untuk berbagai tujuan 

pembelajaran.84 Pembelajaran yang dilakukan dengan kooperatif dan 

kolaborasi dapat menguntungkan peserta didik dalam belajar. Hal ini 

dikarenakan pembelajaran kooperatif dapat membantu peserta didik yang 

memilliki kemampuan rendah bisa bekerjasama dan dibantu oleh peserta 

                                                             
82 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills), 

(Tangerang:Tira Smart, 2019),154 
83 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills)..,155 
84 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills)..,158 



73 
 

 
 

didik yang lebih mampu untuk menjadi tutor bagi peserta didik yang 

berkemampuan rendah.  

Kegiatan belajar dapat dengan mudah diterapkan untuk melatih 

berpikir kritis yaitu dengan membaca secara kritis, menulis secara kritis 

dan menjawab pertanyaan kritis. Oleh karena itu guru harus memberikan 

stimulus dalam pembelajaran berbasis HOTS untuk meningkatkan 

berpikir kritis kepada peserta didik. Kemampuan berpikir kritis dapat 

dilatihkan melalui pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa strategi 

untuk melatih kemampuan berpikir kritis, yaitu menerapkan kemampuan 

berpikir kritis dalam pembelajaran, membiasakan siswa bertanya, 

membuat siswa aktif dengan menciptakan ruang kelas yang interaktif, 

dan meminimalisir ambiguitas.85  Dalam pembelajaran, untuk 

menumbuhkan Critical Thinking Skill diperlukan soal-soal yang dapat 

merangsang peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, salah satunya 

adalah dengan menggunakan soal-soal High Order Thinking Skill.86 

Berpikir tidak terlepas dari aktifitas manusia, karena berpikir 

merupakan ciri yang membedakan manusia dengan makhluk hidup 

lainnya. Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental 

yang dapat menghasilkan pengetahuan. Keterampilan berpikir 

dikelompokkan menjadi keterampilan berpikir dasar dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Berpikir ternyata mampu mempersiapkan peserta 

                                                             
85Susilo Setyo utomo, Berfikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran, (Jawa tengah:CV Amerta 

media, 2020),9 
86Pipit pudji astutik, Criticall Thinking Skill dalam pembelajaran tematik. (Surabaya:CV. Pustaka 

Media Guru,2018), 12. 
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didik berpikir pada berbagai disiplin serta dapat dipakai untuk 

pemenuhan kebutuhan intelektual dan pengembangan potensi peserta 

didik.   

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir 

tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang 

diberikan atau masalah yang dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat 

dipahami sebagai kegiatan menganalisis idea atau gagasan ke arah yang 

lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, 

mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Berpikir 

kritis sesuai dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang ada 

pada manusia yang perlu dikembangkan untuk kemampuan yang optimal.  

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengatakan 

sesuatu dengan penuh percaya diri. Berpikir kritis memungkinkan siswa 

untuk menemukan kebenaran ditengah banjir kejadian dan informasi yang 

mengelilingi mereka setiap hari. Berpikir kritis adalah sebuah proses 

sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri.  

Berpikir kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang 

bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya dalam hal berpikir 

kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat 

untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah dan mengatasi 

kesalahan atau kekurangan.  
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Pendapat senada juga dikemukakan oleh Anggelo dalam Ahmad 

Susanto bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan 

berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, menyintesis, 

mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan 

mengevaluasi.  Critical Thinking Skill dapat diasah melalui pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik. Dengan pendekatan saintifik peserta 

didik mengalami proses belajar melalui kegiatan saintifik mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan.87 

Pada prinsipnya, orang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang 

tidak begitu saja menerima atau menolak sesuatu. Mereka akan 

mencermati, menganalisis dan mengevaluasi informasi sebelum 

menentukan apakah mereka menerima atau menolak informasi. Jika 

belum memiliki cukup pemahaman, maka mereka juga mungkin 

menangguhkan keputusan mereka tentang informasi itu. Dalam berpikir 

kritis siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat 

untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah dan mengatasi 

masalah serta kekurangannya.  

Baron dan Strenberg dalam Ahmad Susanto mengemukakan lima 

kunci dalam berpikir kritis, yaitu Praktis, Reflektif, masuk akal, 

keyakinan dan tindakan. Proses berpikir dapat dikelompokkan dalam 

berpikir dasar dan kompleks. Berpikir dasar merupakan gambaran dari 

proses berpikir rasional yang mengandung sejumlah langkah dari 

                                                             
87Pipit Pudji Astutik, Pembelajaran tematik berbasis Penguatan Pendidikan Karakter.. 

(Surabaya:CV Pustaka Media Guru,2018), 9.. 
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sederhana menuju ke kompleks. Aktivitas berpikir rasional meliputi 

menghafal, membayangkan, mengelompokkan, menggeneralisasi, 

membandingkan, mengevaluasi, menganalisis, mensistesis, mendeduksi 

dan menyimpulkan.   

Secara garis besar, pengembangan kemampuan berpikir kritis yang 

optimal, mensyaratkan adanya kelas yang interaktif. Agar pembelajaran 

dapat interaktif, maka desain pembelajarannya harus menarik sehingga 

siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

4. Tahapan berpikir kritis 

Untuk mengajarkan atau melatih siswa agar mampu berpikir kritis 

harus ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini 

sebagaimana dikemukakan Arief dalam Ahmad Susanto, yaitu: 

a. Keterampilan menganalisis 

Keterampilan menganalisis adalah suatu keterampilan 

menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar 

mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam 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. 

b. Keterampilan mensintesis 

Keterampilan menyintesis adalah keterampilan yang 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau 

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

bacaanya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak 

dinyatakan secara eksplisit dalam bacaanya. 

c. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah 

Merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk 

memahami bacaan dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca 

selesai siswa mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, 

sehingga mampu mempola sebuah konsep. Tujuan keterampilan ini 

adalah agar mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ke 

dalam permasalahan atau ruang lingkup baru. 

4) Keterampilan menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan merupakan kegiatan akal pikiran 

manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang dimilikinya, 

dapat beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan baru yang lain. 

Keterampilan ini menuntut agar mampu menguraikan dan memahami 

berbagai aspek secara bertahap agar sampai kepada suatu formula 

baru yaitu sebuah simpulan. 

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 
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penilaian tentang nilai yang diukur dengan menggunakan standart 

tertentu.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran keterampilan 

berpikir kritis adalah bahwa keterampilan tersebut harus dilakukan 

melalui latihan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif 

anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suprapto dalam Ahmad 

Susanto mengemukakan tahapan tersebut sebagai berikut: 

a) Identifikasi komponen-komponen procedural 

Pada tahap Identifikasi komponen-komponen procedural 

siswa diperkenalkan pada keterampilan dan langkah-langkah 

khusus yang diperlukan dalam keterampilan tersebut. Ketika 

mengajarkan keterampilan berpikir, siswa diperkenalkan pada 

kerangka berpikir yang digunakan untuk menuntun pemikiran 

siswa. 

b) Instruksi dan permodelan langsung 

Pada tahap Instruksi dan permodelan langsung, guru 

memberikan instruksi dan permodelan secara eksplisit, misalnya 

tentang kapan keterampilan tersebut dapat digunakan. Instruksi 

dan permodelan ini dimaksudkan supaya siswa memiliki 

gambaran singkat tentang keterampilan yang sedang dipelajari, 

sehingga instruksi dan permodelan ini harus relatif ringkas. 
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c) Latihan terbimbing 

Pada tahap latihan terbimbing, dimaksudkan untuk 

memberikan bantuan kepada anak agar nantinya bisa 

menggunakan keterampilan tersebut secara mandiri. Dalam 

tahapan ini guru memegang kendaliatas kelas dan melakukan 

pengulangan-pengulangan. 

d) Latihan bebas 

Pada tahap latihan bebas, dilakukan dengan cara guru 

mendesain aktivitas sedemikian rupa sehingga siswa dapat melatih 

keterampilannya secara mandiri, misalnya berupa pekerjaan 

rumah (PR).  PR disini tidak berari sesuatu yang menantang 

melainkan yangdapat melatih keterampilan yang telah diajarkan.  

Berdasarkan uraian diatas, beberapa kemampuan berpikir 

kritis tersebut akan dilatihkan dalam pembelajaran Tematik 

dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) dalam melatih kemampuan siswa berpikir kritis 

yang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. 

e) Pendekatan Saintifik Untuk Melatih Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa 

Pembelajaran menggunakan pendekatan yang berbasis 

realistik menuntut siswa secara aktif untuk membangun konsep 

Tematik berdasarkan diri mereka sendiri. Keterampilan berpikir 

kritis perlu dikembangkan dalam diri siswa karena melalui 
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keterampilan berpikir kritis, siswa dapat lebih mudah memahami 

konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga dapat 

memahami dan menyelesaikan masalah dan mampu 

mengaplikasikan konsep dalam situasi yang berbeda. 

Pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam proses 

pembelajaran memerlukan keahlian guru. Keahlian dalam 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat merupakan salah 

satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan 

keterampilan berpikir kritis siswa.  

Dalam proses pembelajaran Tematik merupakan sarana 

yang tepat dalam melatih kemampuan berpikir kritis siswa, karena 

dalam pembelajaran Tematik banyak konsep atau masalah yang 

ada di lingkungan siswa sehingga dapat dijadikan suatu objek 

untuk dapat melatih cara berpikir kritis siswa. Masalah Tematik 

pada umumnya dinyatakan dalam bentuk soal. Pada pembelajaran 

Tematik soal diberikan dari tingkat yang mudah hingga sulit 

seperti soal penerapan atau soal cerita yang membutuhkan tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi. Hal yang dilakukan ketika 

seseorang memecahkan masalah, yaitu memahami masalah atau 

soal tersebut, mencari informasi yang relevan, serta mengambil 

keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

Critical Thinking Skill dapat dilatihkan melalui 

pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa strategi untuk melatih 
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Critical Thinking Skill, yaitu menerapkan Critical Thinking Skill 

dalam pembelajaran, membiasakan siswa bertanya, membuat 

siswa aktif dengan menciptakan ruang kelas yang interaktif, dan 

meminimalisir ambiguitas.88 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pendekatan Saintifik digunakan untuk melatih Critical Thinking 

Skill siswa yaitu menerapkan Critical Thinking Skill dalam setiap 

langkah pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan 

saintifik serta permasalahan konteks yang dimunculkan pada 

pembelajaran juga mengacu pada kemampuan berpikir kritis.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Arief dalam 

Ahmad Susanto disebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam 

melatih siswa agar mampu berpikir kritis, antara lain pada 

keterampilan menganalisis, keterampilan menyintesis, 

keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan 

menyimpulkan dan keterampilan mengevaluasi atau menilai.   

 Critical Thinking Skill merupakan salah satu keterampilan 

berfikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill/HOTS 

selain berfikir kreatif (Creative Thinking), pemecahan masalah 

(Problem Solving) dan Berfikir Reflektif (Reflective Thinking).89 

                                                             
88 Susilo Setyo utomo, Berfikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran, (Jawa tengah:CV Amerta 

media, 2020),9 
89Ennis, R.H, Critical  Thinking. (NewYork: Prentice Hall,1995), 56 
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Critical Thinking Skill merupakan komponen berpikir tingkat 

tinggi yang menjadi focus pembelajaran abad-21.90 

 Critical Thinking Skill sebagai suatu  sikap  mau  berpikir  

secara  mendalam tentang masalah- masalah dan hal-hal yang 

berada dalam jangkauan pengalaman seseorang, pengetahuan 

tentang metode-metode  pemeriksaan dan penalaran yang logis 

dan semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode- 

metode tersebut.91 

 Critical thinking Skill juga diartikan sebagai suatu proses 

berpikir reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang 

diyakini untuk diperbuat. Seperti pendapat Robert H.Ennis bahwa 

“Critical thinking Skill is reasonable and reflective thinking 

focused on deciding what to believe or do”.92 Hal ini berarti di 

dalam berpikir kritis diarahkan kepada rumusan-rumusan yang 

memenuhi kriteria tertentu untuk diperbuat. 

 Critical  thinking  skill  juga dapat  dikatakan kemampuan 

seseorang dalam menganalisis suatu gagasan dengan 

menggunakan penalaran yang logis. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Yasushi Gotoh yakni: 

“Critical thinking as the set of skills and dispositions  

which enable  one  to solve problems logically and to 

attempt to reflect autonomously  by  means  of  

                                                             
90Alec,  F.Berpikir  Kritis. (Jakarta:Erlangga,2009), 27. 
91Garnison. D. R., Anderson, T. & Archer, W.2001.Critical Thinking and Computer 

Conferencing:A Model  and  Tool  to Assess Cognitive  Presence. 
92Ennis, R.H, Critical  Thinking. (NewYork: Prentice Hall,1995),59 
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Metacognitive regulation  on  one's  own  problem-solving 

processes.”93 

 

 Berdasarkan pendapat Yasushi Gotoh bahwa Critical 

Thinking skill merupakan keterampilan dan kecenderungan 

yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah  

secara  logis. Critical  thinking skill juga dapat diartikan 

kemampuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Hal 

ini senada dengan yang diungkapkan Patricia C. Seifert yakni: 

“Less formal and more skeptical definition of critical 

thinking: deciding what to do and when, where, why, and 

how to do it.”94   

 Hal senada juga diungkapakna Facione and Sanchez. 

Yakni:  

“Critical thinking is a process of making reasoned 

judgments based on the consideration of available 

evidence, contextual aspects of a situation, and pertinent 

concepts”.95 

 

 Dari beberapa definisi ahli tersebut dapat diketahui bahwa 

keterampilan berpikir kritis lebih mungkin untuk tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan yang selalu adanya rasa ingin tahu 

dalam sebuah proses untuk memecahkan masalah.  

 Lebih lanjut Robert Hugh Ennis mendefinisikan konsep 

berpikir kritis terutama didasarkan pada 3 aspek yakni Elementary 

                                                             
93Yasushi,  G, Development of Critical Thinking with Metacognitive Regulation. International 

Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital  Age, (Niigata 

University:2016),159. 
94 Patricia,C.S,Thinking  Critically,2010,Journal  Aorn Volume  91  No 2,197-199. 
95 Facione, P. A., Sánchez, C. A., Facione, N.C., & Gainen, J, The disposition toward  critical  

thinking, Journal  of General Education,2010. 44 (1), 1-25. 
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Clarification Skill, Basic Support Skill dan Inference Skill.96 

Elementary Clarification (Keterampilan memberikan penjelasan 

sederhana) dengan indikator memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis argument, bertanya dan menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan pertanyaan yang menantang, Basic Support Skill 

(Keterampilan membangun keterampilan dasar) dengan indikator 

mempertimbangkan kredibilitas kriteria suatu sumber, 

mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi, Inference 

Skill (Keterampilan menyimpulkan) dengan indikator Membuat 

deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, Membuat induksi 

dan mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan 

mempertimbangkan keputusan.97 

 Robert Ennis mengidentifikasi Critical Thinking Skill 

menjadi 12 indikator yang dikelompokkannya dalam 3 besar 

aktivitas, yaitu sebagai berikut: keterampilan memberikan 

penjelasan sederhana (elementary clarification skill), keterampilan 

membangun keterampilan dasar (basic support skill) dan 

keterampilan menyimpulkan (inference skill).98 Adapun Indikator 

dalam setiap tahapannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.   

 

 

 

 

                                                             
96 Ennis, R.H, Critical  Thinking. (NewYork: Prentice Hall,1995),123 
97 Ennis, R.H, Critical  Thinking….,124. 
98 Ennis, R.H, Critical  Thinking….,129. 
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Tabel 1 

Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Menurut Ennis 

 

Langkah Kemampuan Berfikir 

Kritis 

Indikator 

1 Kemampuan  

memberikan penjelasan 

sederhana (elementary 

clarification skill) 

1) Memfokuskan pertanyaan 

2) Menganalisis argument 

3) Bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi 

2 Kemampuan 

Memberikan alasan 

untuk suatu keputusan 

(basic support skill) 

1) Mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau tidak 

2) Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil observasi 

3 Kemampuan 

menyimpulkan 

(inference skill) 

1) Membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 

2) Membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi 

3) Membuat kesimpulan  

  

  Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa Critical Thinking 

Skill merupakan suatu konsep yang normatif. Menurut pendapat peneliti 

berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, mengevaluasi dan 

menghubungkan dengan fakta atau informasi dari berbagai sumber. 

Critical Thinking Skill bukan hanya sebuah instumen akan tetapi tidak 

mudah menerima fakta, tidak puas dengan fakta pendukung. Dalam hal 

ini fakta bukan hanya merupakan pemberat jawaban tetapi benar-benar 

kebenaran. 

 Berfikir kritis merupakan salah satu keterampilan berfikir tingkat 

tinggi yang sangat penting diajarkan kepada siswa selain berfikir kreatif. 

Dimana berfikir kritis disiini merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

siswa sebagai bagian dari abad-21 yang dituntu dari pelaksanaan 
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kurikulum 2013 agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya dengan teliti dan intelektual. Berpikir tidak terlepas dari 

aktifitas manusia, karena berpikir merupakan ciri yang membedakan 

manusia dengan makhluk hidup lainnya. Berpikir pada umumnya 

didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan 

pengetahuan. Keterampilan berpikir dikelompokkan menjadi 

keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Berpikir ternyata mampu mempersiapkan peserta didik berpikir pada 

berbagai disiplin serta dapat dipakai untuk pemenuhan kebutuhan 

intelektual dan pengembangan potensi peserta didik.99  

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang 

ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau 

masalah yang dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai 

kegiatan menganalisis idea atau gagasan  ke arah yang lebih spesifik, 

membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan 

mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Berpikir kritis sesuai 

dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang ada pada manusia 

yang perlu dikembangkan untuk kemampuan yang optimal.100 

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengatakan sesuatu 

dengan penuh percaya diri. Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk 

menemukan kebenaran ditengah banjir kejadian dan informasi yang 

mengelilingi mereka setiap hari. Berpikir kritis adalah sebuah proses 

                                                             
99 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),190 
100 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, 121-122. 



87 
 

 
 

sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri.101 

Berpikir kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang 

bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya dalam hal berpikir 

kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat 

untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah dan mengatasi 

kesalahan atau kekurangan.102  

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Anggelo dalam Ahmad 

Susanto bahwa berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan 

berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, menyintesis, 

mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan 

mengevaluasi.103 

Pada prinsipnya, orang yang mampu berpikir kritis adalah orang 

yang tidak begitu saja menerima atau menolak sesuatu. Mereka akan 

mencermati, menganalisis dan mengevaluasi informasi sebelum 

menentukan apakah mereka menerima atau menolak informasi. Jika 

belum memiliki cukup pemahaman, maka mereka juga mungkin 

menangguhkan keputusan mereka tentang informasi itu. Dalam berpikir 

kritis siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat 

                                                             
101 Alwasilah, Chaedar, Contextual Teaching & Learning, (Bandung: PT Refika 

Aditama.2017),185. 
102 Muhibbin,Syah.Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru. (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya. 2013),118. 
103Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),122 
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untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah dan mengatasi 

masalah serta kekurangannya.104 

Baron dan Strenberg dalam Ahmad Susanto mengemukakan lima 

kunci dalam berpikir kritis, yaitu Praktis, Reflektif, masuk akal, 

keyakinan dan tindakan. Proses berpikir dapat dikelompokkan dalam 

berpikir dasar dan kompleks. Berpikir dasar merupakan gambaran dari 

proses berpikir rasional yang mengandung sejumlah langkah dari 

sederhana menuju ke kompleks. Aktivitas berpikir rasional meliputi 

menghafal, membayangkan, mengelompokkan, menggeneralisasi, 

membandingkan, mengevaluasi, menganalisis,  mensistesis,  mendeduksi 

dan menyimpulkan.105 

Berpikir merupakan salah satu hal yang membedakan antara 

manusia yang satu dan yang lain. Berpikir merupakan proses 

menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi 

informasi yang melibatkan interaksi secara komplek meliputi aktivitas 

penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Berpikir itu merupakan 

proses yang “diakletis” artinya selama kita berpikir, pikiran kita dalam 

keadaan tanya jawab, untuk dapat meletakkan hubungan pengetahuan 

kita”. Dalam berpikir kita memerlukan alat yaitu akal (ratio). 

Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan 

mentransformasi informasi dalam memori”. Ini sering dilakukan untuk 

membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat 

                                                             
104 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar,123 
105 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar,124. 
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keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah Dalam berpikir 

juga termuat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, 

menghitung, mengukur, mengevaluasi, membandingkan, menggolongkan, 

memilah-milah atau membedakan, menghubungkan, menafsirkan, 

melihat kemungkinan- kemungkinan yang ada, membuat analisis dan 

sintesis menalar atau  menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada, 

menimbang, dan memutuskan. Dimana seseorang dalam berpikir dapat 

mengolah, mengorganisasikan bagian dari pengetahuanya, sehingga 

pengalaman dan pengetahuan yang tidak teratur menjadi tersusun serta 

dapat dipahami. Dengan demikian, dalam berpikir seseorang 

menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainya dalam rangka 

mendapatkan pemecahan masalah yang dihadapi. Dari berbagai definisi- 

definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian berpikir adalah 

aktivitas mental secara yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan 

pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. 

Mengenai strategi berpikir kritis Fisher dalam Ahmad Susanto 

membagi Strategi berpikir kritis kedalam tiga jenis yaitu: strategi afektif, 

kemampuan makro dan keterampilan mikro. Ketiga jenis ini satu sama 

lain saling berkaitan. Pertama, strategi afektif bertujuan untuk 

meningkatkan berpikir independen dengan sikap menguasai atau percaya 

diri. Kedua, kemampuan makro adalah proses yang terlibat dalam 

berpikir, mengorganisasikan keterampilan dasar yang terpisah pada saat 

urutan yang diperluas dari pikiran, tujuannya tidak untuk menghasilkan 
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suatu keterampilan-keterampilan yang saling terpisah, tetapi terpadu dan 

mampu berpikir komprehensif. Ketiga, keterampilan mikro adalah 

keterampilan yang menekankan pada kemampuan global. Guru dalam 

melakukan pembelajaran harus memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan proses berpikir kritis, melakukan tindakan yang 

merefleksikan kemampuan dan disposisi seperti yang 

direkomendasikan.106 

Klarifikasi berpikir kritis menurut Ennis dalam Ahmad Susanto 

dibagi kedalam dua bagian, yaitu aspek umum dan aspek yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Pertama, yang berkaitan dengan aspek umum 

terdiri dari aspek kemampuan dan aspek disposisi. Kedua, aspek yang 

berkaitan dengan materi pelajaran, meliputi konsep, generalisasi, serta 

pemecaham masalah.107 

Kemampuan berpikir kritis matematis menurut Ennis (1996), 

yaitu kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah Matematika 

yang melibatkan pengetahuan Matematika, penalaran Matematika dan 

pembuktian Matematika.108 Selanjutnya Ennis menyebutkan ada enam 

unsur dasar dalam berpikir kritis yang disingkat dengan FRISCO, yaitu 

Focus (fokus), Reason (alasan), Inference (menyimpulkan), situation 

(situasi), Clarity (kejelasan) dan overview (pandangan menyeluruh.109  

                                                             
106Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),125 
107 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar.,127 
108 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara. Penelitian Pendidikan 

Matematika. (Bandung: PT Refika Aditama.2017), 90. 
109 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar,121. 
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Secara garis besar, pengembangan kemampuan berpikir kritis 

yang optimal, mensyaratkan adanya kelas yang interaktif. Agar 

pembelajaran dapat interaktif, maka desain pembelajarannya harus 

menarik sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

a. Tahapan berpikir kritis 

Untuk mengajarkan atau melatih siswa agar mampu berpikir 

kritis harus ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini 

sebagaimana dikemukakan Arief dalam Ahmad Susanto, yaitu: 

1) Keterampilan menganalisis 

Keterampilan menganalisis adalah suatu keterampilan 

menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar 

mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam 

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. 

2) Keterampilan mensintesis 

Keterampilan menyintesis adalah keterampilan yang 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau 

susunan yang baru. Pertanyaan sintesis menuntut pembaca untuk 

menyatupadukan semua informasi yang diperoleh dari materi 

bacaanya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak 

dinyatakan secara eksplisit dalam bacaanya. 
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3) Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah 

Merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk 

memahami bacaan dengan kritis sehingga setelah kegiatan 

membaca selesai siswa mampu menangkap beberapa pikiran 

pokok bacaan, sehingga mampu mempola sebuah konsep. Tujuan 

keterampilan ini adalah agar mampu memahami dan menerapkan 

konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru. 

4) Keterampilan menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan merupakan kegiatan akal 

pikiran manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang 

dimilikinya, dapat beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan 

baru yang lain. Keterampilan ini menuntut agar mampu 

menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap agar 

sampai kepada suatu formula baru yaitu sebuah simpulan. 

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 standart 

tertentu.110 

                                                             
110 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),130. 
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Yang perlu diperhatikan dalam pengajaran keterampilan 

berpikir kritis adalah bahwa keterampilan tersebut harus dilakukan 

melalui latihan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif 

anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suprapto dalam Ahmad 

Susanto mengemukakan tahapan tersebut sebagai berikut: 

a) Identifikasi komponen-komponen procedural 

Pada tahap Identifikasi komponen-komponen 

procedural siswa diperkenalkan pada keterampilan dan 

langkah-langkah khusus yang diperlukan dalam keterampilan 

tersebut. Ketika mengajarkan keterampilan berpikir, siswa 

diperkenalkan pada kerangka berpikir yang digunakan untuk 

menuntun pemikiran siswa. 

b) Instruksi dan permodelan langsung 

Pada tahap Instruksi dan permodelan langsung, guru 

memberikan instruksi dan permodelan secara eksplisit, 

misalnya tentang kapan keterampilan tersebut dapat digunakan. 

Instruksi dan permodelan ini dimaksudkan supaya siswa 

memiliki gambaran singkat tentang keterampilan yang sedang 

dipelajari, sehingga instruksi dan permodelan ini harus relatif 

ringkas. 

c) Latihan terbimbing 

Pada tahap latihan terbimbing, dimaksudkan untuk 

memberikan bantuan kepada anak agar nantinya bisa 
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menggunakan keterampilan tersebut secara mandiri. Dalam 

tahapan ini guru memegang kendaliatas kelas dan melakukan 

pengulangan-pengulangan. 

d) Latihan bebas 

Pada tahap latihan bebas, dilakukan dengan cara guru 

mendesain aktivitas sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

melatih keterampilannya secara mandiri, misalnya berupa 

pekerjaan rumah (PR).  PR disini tidak berari sesuatu yang 

menantang melainkan yangdapat melatih keterampilan yang 

telah diajarkan.111 

Berdasarkan uraian diatas, beberapa kemampuan 

berpikir kritis tersebut akan dilatihkan dalam pembelajaran 

tematik dengan menggunakan pendekatan saintifik dalam 

melatih critical thinking skill yang sesuai dengan tingkat 

perkembangan usianya. 

Indikator critical thinking skill dapat dilihat dari 

karakteristiknya, sehingga dengan memiliki karakteristik 

tersebut seseorang dapat dikatakan telah memiliki critical 

thinking skill, terdapat 12 indikator kemampuan berpikir kritis 

yang dirangkum dalam 3 tahapan yaitu sebagai berikut. 

a) Klarifikasi dasar (elementary clarification) 

Tahapan ini terbagi menjadi tiga indikator yaitu (1) 

                                                             
111 Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),134. 



95 
 

 
 

merumuskan pertanyaan, (2) menganalisis argumen, dan 

(3) menanyakan dan menjawab pertanyaan. 

b) Memberikan alasan untuk suatu keputusan (basic support)  

Tahapan ini terbagi menjadi dua indikator yaitu (1) 

menilai kredibilitas sumber informasi dan (2) melakukan 

observasi dan menilai laporan  hasil observasi. 

c) Menyimpulkan (inference) 

Tahapan ini terdiri atas tiga indikator (1) membuat 

deduksi dan menilai deduksi, (2) membuat induksi dan 

menilai induksi, (3) mengevaluasi. 

2. Pendekatan Saintifik dalem menumbuhkan Critical Thinking Skill 

pada pada pembelajaran tematik. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi paedagogik modern 

dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik 

approach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi 

menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, 

penalaran dan bentuk komunikasi juga mengkomunikasikan. 

Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah menuntut siswa secara 

aktif untuk peka akan masalah yang terjadi sehingga dapat melatih 

kemampuan siswa untuk berfikir secara kritis. Keterampilan berpikir 

kritis perlu dikembangkan dalam diri siswa karena melalui 

keterampilan berpikir kritis, siswa dapat lebih mudah memahami 

konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga dapat memahami dan 
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menyelesaikan masalah dan mampu mengaplikasikan konsep dalam 

situasi yang berbeda. Pengembangan keterampilan berpikir kritis 

dalam proses pembelajaran memerlukan keahlian guru. Keahlian 

dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat merupakan salah 

satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan 

keterampilan berpikir kritis siswa.112  

Dalam proses pembelajaran Tematik menggunakan pendekatan 

saintifik merupakan sarana yang tepat dalam melatih kemampuan 

berpikir kritis siswa, karena pendekatan saintifik merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa 

melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan.113 Dalam pembelajaran, untuk menumbuhkan 

Critical Thinking Skill diperlukan soal-soal yang dapat merangsang 

peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, salah satunya adalah dengan 

menggunakan soal-soal High Order Thinking Skill.114 Critical 

Thinking Skill dapat diasah melalui pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik. Dengan pendekatan saintifik peserta didik 

mengalami proses belajar melalui kegiatan saintifik mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan.115 

                                                             
112Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),130. 
113 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232.  
114Pipit pudji astutik, Criticall Thinking Skill dalam pembelajaran tematik. (Surabaya:CV.   

Pustaka Media Guru,2018), 12. 
115Pipit Pudji Astutik, Pembelajaran tematik berbasis Penguatan Pendidikan Karakter.. 

(Surabaya:CV Pustaka Media Guru,2018), 9.. 
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Kemampuan berpikir kritis dapat dilatihkan melalui 

pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa strategi untuk melatih 

kemampuan berpikir kritis, yaitu menerapkan kemampuan berpikir 

kritis dalam pembelajaran, membiasakan siswa bertanya, membuat 

siswa aktif dengan menciptakan ruang kelas yang interaktif, dan 

meminimalisir ambiguitas.116 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pendekatan saintifik digunakan untuk melatih kemampuan berpikir 

kritis siswa yaitu menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam setiap 

langkah pembelajaran tematik dengan menggunakan pendekatan 

saintifik serta permasalahan konteks yang dimunculkan pada 

pembelajaran juga mengacu pada kemampuan berpikir kritis.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Arief dalam 

Ahmad Susanto disebutkan bahwa ada beberapa tahapan dalam 

melatih siswa agar mampu berpikir kritis, antara lain pada 

keterampilan menganalisis, keterampilan menyintesis, keterampilan 

mengenal dan memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan dan 

keterampilan mengevaluasi atau menilai.117  

Pada penelitian ini, seluruh kemampuan berpikir kritis akan 

dilatihkan dalam pembelajaran tematik kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi  Jember yakni berdasarkan 

keterampilan berpikir dasar pada pembelajaran tematik dengan 

                                                             
116 Dennis K Filsaime, Menguak Rahasia Berpikir Kritis dan Kreatif (Jakarta:Prestasi 

Pustaka.2008),26. 
117Ahmad,Susanto.Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar. (Jakarta: Prenamedia 

Group.2015),139. 



98 
 

 
 

pendekatan saintifik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2021/2022.  

C. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana 

dijelaskan bahwasannya penelitian kualitatif bermaksud untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap 

kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang baik secara individu maupun 

kelompok, berbagai deskripsi tersebut digunskan untuk menemukan beberapa 

prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.118 Penelitian ini 

mendeskripsikan dan menganalisis tentang kegiatan saintifik mengamati, 

menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan pada pembelajaran 

tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember.  

B. Lokasi penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah Madrasah Darul Ulum Sukorambi 

Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, sebab di Madrasah Darul 

Ulum Sukorambi Jember telah menerapkan pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tematik terpadu dan beberapa kegiatan Critical Thinking Skill 

pada pembelajaran, hal ini terbukti dengan hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang telah peneliti lakukan di Madrasah Darul Ulum Sukorambi 

Jember ini. 

 

                                                             
 118 Abd. Muhith, dkk. Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Bildung, 2020), 63. 
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C. Kehadiran peneliti 

Pada Penelitian kualitatif menekankan peran serta peneliti dalam proses 

penelitian, sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti bersifat mutlak.119 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument kunci (Key Instrumen) 

pengumpulan data serta berperan sebagai partisipan pasif. Peneliti hadir secara 

langsung untuk mengamati dan bersifat netral terhadap semua peristiwa.  

Peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan untuk 

mendukung pengumpulan data dari sumber yang ada di lapangan, peneliti 

mengadakan observasi secara langsung. Dengan demikian, agar penelitian ini 

memperoleh hasil yang maksimal, peneliti harus intens datang ke lapangan 

penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat dan kredibel. 

D. Subjek penelitian 

Penentuan subyek dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan 

teknik purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu120 pertimbangan ini dilakukan dengan menentukan 

informan yang mampu memberikan informasi berupa data yang diperlukan 

oleh peneliti dengan baik dan benar.  

Berdasarkan uraian tersebut yang dijadikan sebagai subjek dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember sebagai pemangku 

kebijakan utama di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum dan beliau dapat 

                                                             
119Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

11thed.(Bandung: Alfabeta,2010), 17-18.  
120Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R & D), (Bandung 

: Alfabeta, 2013), 300. 
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memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan kegiatan saintifik dalam 

pembelajaran tematik. 

2. Guru/ Wali kelas di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember, dipilih 

sebab mewakili proses pembelajaran penerapan pendekatan saintifik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skills dalam pembelajaran tematik 

dikelas.  

3. Peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember sebagai 

penambah informasi data mengenai penerapan pendekatan saintifik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skills selama di kelas serta sebagai 

subyek triangulasi sumber. 

E. Sumber data 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu: data primer 

dan data sukunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data sekunder kepada 

pengumpul data.121  

 Sumber data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi 

terhadap tertulis, foto kegiatan atau dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 Data primer melalui wawancara dengan informan, yaitu Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum, Guru Kelas dan perwakilan siswa kelas IV. 

                                                             
121Sugiyono, Metode Penelitian, 218-219. 
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Data primer juga peroleh melalui penerapan Critical Thinking Skills di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum. Terutama pada tahapan dan kegiatan 

penerapan Critical Thinking Skills di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember. 

 Data sekunder diperoleh dari dokumen penerapan Critical Thinking 

Skills di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember yang memuat tujuan dan 

materi pembelajaran tentang penerapan keterampilan berpikir kritis. Data 

sekunder juga didapat dari RPP, model dan metode yang digunakan guru pada 

saat pembelajaran dalam menerapkan keterampilan berpikir kritis. 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi  

 Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsunng terhadap 

suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.122 Observasi digunakan 

untuk mengetahui kondisi riil yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan 

diharapkan mampu menangkap gejala terhadap sesuatu kenyataan atau 

fenomena sebanyak mungkin mengenai apa yang diteliti.123 Observasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi non partisipan 

dimana dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, 

akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan.124 tujuan pengambilan 

                                                             
122Mundir, Metode Penelitian Kualitatif &Kuantitatif, (Jember :Stain Press, 2013), 186. 
123Sugiyono, Metode Penelitian, 240. 
124 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 

176 
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teknik ini adalah mengikuti tata tertib madrasah dalam menerima tamu 

sebagai peneliti, yang dikhawatirkan mengganggu proses pembelajaran. 

Meskipun demikian tidak mengurangi kredebilitas dalam pengambilan 

data. 

Metode observasi ini digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk 

mengungkap data – data sebagai berikut: 

a. Kegiatan mengamati/Observing terkait dengan objek yang diamati 

siswa pada pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember meliputi: kegiatan membaca, mendengar, 

menyimak dan melihat sesuai dengan materi pembelajaran tematik 

dengan kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa. 

b. Kegiatan menanya/Questioning terkait dengan tingkatan pertanyaan 

kognitif siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul 

Ulum Sukorambi Jember meliputi: kegiatan mengumpulkan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapat informasi tambahan tentang 

apa yang diamati sesuai dengan materi pembelajaran tematik dengan 

kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih Critical 

Thinking Skill siswa. 
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c. Kegiatan menalar/Associating siswa terkait dengan proses asosiasi 

siswa pada berbagai macam kegiatan melalui pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi Jember meliputi: 

Kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan berdasarkan 

hasil pengamatan sesuai dengan materi pembelajaran tematik dengan 

kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih Critical 

Thinking Skill siswa. 

d. Kegiatan mencoba/Experimenting terkait dengan percobaan yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di 

MI Darul Ulum Sukorambi Jember meliputi: Kegiatan melakukan 

percobaan, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas 

wawancara dengan narasumber sesuai dengan materi pembelajaran 

tematik dengan kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa. 

e. Kegiatan mengkomunikasikan/Communicate terkait dengan kegiatan 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mengkomunikasikan sesuai 

dengan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember meliputi: Kegiatan menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis 

atau media lainnya didepan kelas sesuai dengan materi pembelajaran 
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tematik dengan kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.125 Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. pemilihan teknik ini akan lebih mudah untuk menggali 

informasi dan akan lebih leluasa dalam mencari data penelitian. sehingga 

antara peneliti dengan informan seperti menjadi keluarga sendiri dan tidak 

ada yang ditutupi dalam menyampaikan informasi. pertimbangan lain 

dalam wawancara yaitu tidak semua informan diwawancari akan tetapi 

ditujukan kepada informan yang lebih memahami tentang fokus penelitian. 

Metode observasi ini digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk 

mengungkap data – data sebagai berikut: 

a. Kegiatan mengamati/Observing terkait dengan objek yang diamati 

siswa pada pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember meliputi: kegiatan membaca, mendengar, 

menyimak dan melihat sesuai dengan materi pembelajaran tematik 

                                                             
125Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 317. 
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dengan kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa. 

b. Kegiatan menanya/Questioning terkait dengan tingkatan pertanyaan 

kognitif siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul 

Ulum Sukorambi Jember meliputi: kegiatan mengumpulkan 

pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapat informasi tambahan tentang 

apa yang diamati sesuai dengan materi pembelajaran tematik dengan 

kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih Critical 

Thinking Skill siswa. 

c. Kegiatan menalar/Associating siswa terkait dengan proses asosiasi 

siswa pada berbagai macam kegiatan melalui pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi Jember meliputi: 

Kegiatan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan berdasarkan 

hasil pengamatan sesuai dengan materi pembelajaran tematik dengan 

kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih Critical 

Thinking Skill siswa. 

d. Kegiatan mencoba/Experimenting terkait dengan percobaan yang 

dilakukan siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di 

MI Darul Ulum Sukorambi Jember meliputi: Kegiatan melakukan 
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percobaan, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas 

wawancara dengan narasumber sesuai dengan materi pembelajaran 

tematik dengan kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa. 

e. Kegiatan mengkomunikasikan/Communicate terkait dengan kegiatan 

mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mengkomunikasikan sesuai 

dengan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember meliputi: Kegiatan menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis 

atau media lainnya didepan kelas sesuai dengan materi pembelajaran 

tematik dengan kegiatan pada lembar kerja berfikir kritis untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa. 

3. Dokumentasi 

Kajian dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari 

record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang.126 

Adapun data yang ingin diperoleh adalah: 

a. Dokumentasi kegiatan mengamati/Observing siswa terkait dengan 

objek yang diamati siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik 

                                                             
126Paezaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung:Alfabeta, 2013), 216.  
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b. Dokumentasi kegiatan menanya/Questioning terkait dengan tingkatan 

pertanyaan kognitif siswa dalam pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik. 

c. Dokumentasi kegiatan menalar/Associating siswa terkait dengan proses 

asosiasi siswa pada berbagai macam kegiatan dirumah, disekolah dan 

di masyarakat melalui pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

saintifik. 

d. Dokumentasi kegiatan mencoba/Experimenting terkait dengan 

percobaan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik. 

e. Dokumentasi kegiatan mengkomunikasikan/Communicate terkait 

dengan kegiatan mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan sesuai dengan pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik. 

G. Analisis data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah 

dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan 

memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan di lapangan.  
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Peneliti menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman. 

Menurut Milles, Huberman, dan Saldana analisis data yang dilakukan secara 

interaktif harus melalui proses sebagai berikut:127 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat 

pada catatan lapangan maupun transkip. Dalam penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Selecting (memilih) 

Peneliti bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi 

mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin 

lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang 

didapat dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Focusing (fokus) 

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, 

peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 

data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian. 

c. Abstracting (pengabstrakan) 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

                                                             
127 M. B. Miles, A. M. Huberman, dan  J. Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods 

Sourcebook. Thired edition (California, SAGE Publication Inc, 2014), 10 
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berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang terkumpul dievaluasi, 

khusunya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. 

d. Simplifying and Transforming (penyederhanaan dan transformasi) 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data 

dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

Setelah melalui keempat tersebut, peneliti melakukan penafsiran 

data terhadap seluruh data yang diperoleh. 

2. Penyajian Data 

Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

Data yang telah dipolakan, difokuskan, dan disususun secara sistematis 

tersebut diambil kesimpulan sehingga makna data bisa ditemukan. Namun 

kesimpulan itu bersifat sementara saja dan masih bersifat umum. Agar 

diperoleh kesimpulan final data, maka data yang lain perlu dicari. Data 

baru hasil pencarian ini, bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai 

kesimpulan sementara tadi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian 

antara temuan dan teori tentang pendekatan saintitifi pada pembelajaran 

Tematik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill. Data-data yang 

sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. 
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Penarikan kesimpulan sementara masih dapat diuji kembali dengan 

data di lapangan, dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar 

pikiran dengan teman sejawat atau dengan cara triangulasi sehingga 

kebenaran ilmiah dapat tercapai. Selanjutnya peneliti berusaha dan 

mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dituangkan 

menjadi laporan penelitian. 

H. Keabsahan data 

 Keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 

triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, 

serta member check guna mendapatkan data yang benar-benar teruji. 

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik ini dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.128  

 Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara antara kepala madrasah, guru/wali kelas, peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember. Triangulasi teknik dilakukan dengan 

cara mengecek data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi terkait dengan pendekatan saintifik pada pembelajaran 

tematik dalam menumbuhkan critical thinking skill di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember. Member check dilakukan dengan cara mengkonfirmasi 

data yang dilakukan kepada sejumlah narasumber dalam pengumpulan data 

untuk kemudian dilakukan recheck ketepatan dan kesesuaiannya terkait 

                                                             
128 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 373 
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dengan penelitian yang dilakukan mengenai pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tematik dalam menumbuhkan critical thinking skill yang 

terlaksana di madrasah tersebut (check kebenaran pelaksanaan penelitian pada 

informan). 

I. Tahap-tahap penelitian 

Tahap-tahap penelitian digunakan untuk mengetahui rencana 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga 

akhir penelitian. 

Tahapan penelitian yang akan dilalui, sebagai berikut : 

a. Tahap pra lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai lapangan 

5) Memilih dan menentukan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

b. Tahap pelaksanaan lapangan 

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian 

dianggap telah matang. Dalam tahap pelaksanaan lapangan peneliti 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

c. Tahap analisis data 

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yaitu menganalisis dan 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut 
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diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi, berdasarkan 

masukan-masukan dosen pembimbing tersebut. Kemudian dilanjutkan 

sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 127 
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BAB IV  

PAPARAN DATA DAN ANALISIS  

 

A. Paparan Data Dan Analisis   

Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik ini mencoba 

memberikan kesempatan kepada peserta didik secara luas untuk melakukan 

eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari, disamping itu memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya 

melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru, salah satu 

kemampuan peserta didik yang dapat dilatihkan dalam pendekatan saintifik ini 

adalah kemampuan berfikir kritis. 

Pendekatan saintifik yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Sukorambi Jember ini lebih mengarah pada bagaimana peserta didik 

dilatih untuk mempunyai kemampuan berfikir kritis melalui kegiatan 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Dimana 

kemampuan berfikir kritis disini dianggap sangat penting untuk dilatihkan 

kepada siswa sejak dini, mengingat bahwa Critical Thinking Skill merupakan 

kemampuan yang sangat dibutuhkan pada Abad-21 ini agar tidak tertinggal 

oleh kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seluruh 

kemampuan berpikir kritis dilatihkan dalam pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember 

114 
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melalui berbagai metode pembelajaran yang diterapkan guru pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik. 

Berikut paparan data sesuai dengan fokus dalam penelitian ini yakni 

mengenai kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 

2021/2022 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Kegiatan mengamati menggunakan kebermaknaan proses 

pembelajaran. Metode ini menggunakan keunggulan tertentu, seperti 

menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang 

serta mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati pada proses 

pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang matang agar 

dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan.   

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu 

peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa 

ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru. 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember terlihat 
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pada pembelajaran guru telah menyiapkan objek yang akan diamati oleh 

siswa berdasarkan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran, 

peserta didik diajak mengamati gambar kemudian mereka diajak 

mengidentifikasi tentang tentang objek tersebut selanjutnya guru 

memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan objek yang diamati siswa. 

Kegiatan mengamati merupakan kegiatan yang paling mudah dilakukan 

yaitu dengan menggunakan panca indera, meliputi panca indra itu peserta 

didik menangkap fenomena atau informasi yang diberikan oleh guru.130 

Berdasarkan metode mengamati pada pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik dalam melatih kemampuan berfikir 

kritis siswa disini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember, sebagai berikut: 

Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini ada lima 

tahapan pembelajaran atau kita biasa menyebut dengan metode 

mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. 

Pada setiap tahapan pembelajaran tersebut sebisa mungkin kami 

melatihkan kemampuan berfikir kritis kepada siswa. Seperti dulu, 

ketika disini melatihkan kemampuan berfikir kritis kepada siswa 

namun pada pembelajaran matematika. Jadi disni juga pernah 

melatihkan kemampuan berfikir kritis tersebut tapi pada pembelajaran 

matematika, Seiring berjalannya waktu berkembang juga pada 

pembelajaran tematik, tentu saja disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran pada setiap muatan pembelajaran yang ada pada 

pembelajaran tematik. kalau pada kelas atas artinya kelas 4-6 muatan 

yang terdapat pada pembelajaran tematik ini antara lain pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan SBDP. Terkait 

bagaimana cara menumbuhkan kemampuan berfikir kritis pada 

pembelajaran tematik di Madrasah ini kami dikondisikan dengan 

menggunakan beberapa metode atau strategi yang menuntut siswa 

dapat secara aktif mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Terkait strategi dan metode pembelajaran yang akan digunakan pada 

pembelajaran tematik penddekatan saintifik ini tergantung pada guru 

                                                             
130 Observasi, Jember 30 Agustus 2021 
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kelas masing masing pengampu mata pelajaran tersebut. Untuk saat ini 

anak anak melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya, jadi kami 

bagi 2 shift untuk yang shift pertama pagi dan shift ke dua siang. Kalau 

untuk dapat menumbuhkan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik, 

dapat diterapkan suatu bentuk latihan-latihan yang mengacu pada pola 

pikir siswa seperti itu.131 

 

Terkait dengan pendapat tersebut juga sesuai dengan wawancara 

kepada Ibu Istifadatul Laily. Guru kelas lima di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum menerapkan kurikulum 2013 menyatakan sebagai berikut:  

Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik Untuk 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini pertama pada 

kegiatan mengamati disni siswa saya arahkan untuk mencermati 

bacaan dan gambar yang disajikan pada buku siswa, selain pada buku 

siswa biasanya saya juga menyediakan beberapa media pelajaran yang 

saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau materi yang diajarkan. 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran juga melatih siswa untuk 

mengaitkan pengamalaman belajarnya dengan kehidupan nyata, juga 

anak tidak bosan ya jadi yang diamati siswa bisa bervariasi seperti itu. 
132 

Terkait dengan pendapat tersebut juga sesuai dengan wawancara 

kepada Ibu Umu Hanik Faiqhotul Himmah. Guru kelas empat di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum menyatakan sebagai berikut:  

Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik disini ada lima 

tahap ya, menurut saya ke lima tahapan tersebut saling berhubungan 

dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk pembelajaran tematik ini 

lebih diarahkan pada bagaimana kemampuan berfikir kritis pada anak 

anak di madrasah ini dapat dilatihkan sesering mungkin. Sehingga 

anak anak nanti ketika menghadapi suatu permasalahan tidak bingung 

dan tanggap gitu. Untuk kegiatan mengamati pada embelajaran tematik 

biasanya mengamati kan identic dengan gambar ya selain gambar juga 

harus bervariasi supaya keingintahuan anak anak semakin tinggi juga 

dapat memancing anak anak untuk bertanya hal hal yang ingin 

diketahui dengan rasa ingin tau yang tinggi ya. Untuk kegiatan 

mengamati yang jelas nantinya akan diarahkan untuk kegiatan 

selanjutnya yaitu menanya. Dari apa yang diamati oleh anak anak, 

                                                             
131 Achmad Husaeri, wawancara, wawancara, 5 Agustus 2021. 
132 Istifadatullaili, wawancara, wawancara, 6 Agustus 2021. 
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kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari anak anak 

tersebut terkait objek yang mereka amati.133 

 

Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dibentuk adalah 

kemampuan menganalisis permasalahan dengan indikator menentukan 

informasi yang relevan dan mengajukan pertanyaan yang sesuai 

berdasarkan objek yang diamati.  

Guru kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum juga menjelaskan 

terkait kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik pendekatan 

saintifik sebagai berikut sebagai berikut: 

Untuk saat ini anak anak sampai pada pembelajaran tema 2 selalu 

berhemat energi subtema 1 sumber energi. Kegiatan mengamati pada 

subtema 1 pembelajaran 1 adalah mengamati gambar lingkungan 

kegiatan masyarakat ketika ibu menjemur pakaian, adik sedang tidur 

dibawah sinar matahari dan kakak sedang berolahraga dimana semua 

kegiatan atau aktivitas manusia tersebut membutuhkan panas 

matahari.setelah mengamati gambar anak anak menjawab pertanyaan 

yang telah guru sediakan. Dalam kegiatan mengamati disini diharapkan 

anak anak dapat menentukan informasi yang sesuai berdasarkan objek 

yang diamati seperti itu.134 

 

Berdasarkan wawancara diatas bahwasannya pada kegiatan 

mengamati, 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 yakni 

melihat, menyimak, mendengar dan membaca hal yang penting dari suatu 

benda atau objek. Pada kegiatan mengamati disini Kemampuan berpikir 

                                                             
133 Hanik Faiqutul Himmah, wawancara, wawancara, 7 Agustus 2021. 
134 Wawancara, Istifadatullaili, wawancara, wawancara, 6 Agustus 2021. 
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kritis siswa yang dapat dibentuk adalah kemampuan menganalisis 

permasalahan dengan indikator menentukan informasi yang relevan, 

mengajukan pertanyaan yang sesuai berdasarkan kegiatan mengamati 

dalam pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik tersebut. 

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, bahwasanya pada 

kegiatan mengamati pembelajaran tematik disini Ibu Istifadah mengajak 

siswa untuk mengamati matahari sebagai sumber energi terbesar dibumi 

sesuai dengan materi pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 tentang 

sumber energi. Terlihat anak anak sangat antusias melakukan pengamatan 

terhadap matahari sebagai energi terbesar dibumi, pada kegiatan 

mengamati disini juga terlihat siswa menyimak penjelasan dari guru 

tentang peran matahari guru memberikan contoh dengan mebasahi 2 helai 

sapu tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas kemudian menjemurnya 

ditempat yang panas. Guru meminta siswa untuk mengamati perubahan 

apa yang terjadi pada benda-benda tersebut selama 15 menit.135 

Peneliti melakukan dokumentasi terkait kegiatan mengamati pada 

pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik untuk 

mengetahui kebenaran hasil wawancara dengan guru dan juga kepala 

Madrasah di MI Darul ulum bahwa data yang diperoleh peneliti pada 

proses pembelajaran sesuai dengan kegiatan tetamtik yang disusun pada 

                                                             
135 Observasi, Jember, 30 Agustus 2021. 
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RPP, tahap pertama kegiatan mengamati melalui aktivitas belajar melihat, 

mengamati, membaca, mendengar dan menyimak sebagai berikut:.136 

Tabel 4.1 

Kompetensi Dasar dan Indikator dalam kegiatan mengamati 

pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

 

Kompetensi Dasar  

(KD) 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan 

Pembelajaran 

3.2 Memetakan 

keterhubungan antar 

gagasan yang didapat 

dari teks lisan, tulis, 

atau visual. 

3.2.1  Mengidentifikasi 

informasi dari teks visual 

yang diamati. 

Setelah mengamati 

gambar ataupun 

keadaan alam, 

siswa mampu 

mengidentifikasi 

gambar-gambar 

yang diamati 

dengan terperinci.  
 

Berdasarkan tabel Kompetensi dasar dan indikator dalam kegiatan 

mengamati pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik diatas 

bahwasannya kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran pada 

kegiatan mengamati yakni terdapat pada pembelajaran tema 9 subtema 1 

tentang sumber energi. Bahwa kegiatan mengamati menurut guru kelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember dapat melatihkan 

kemampuan berfikir kritis kepada siswa yakni siswa dapat menganalisis 

permasalahan dengan indikator menentukan informasi yang relevan. 

Informasi didapat dari gambar terkait manfaat energi matahari bagi 

kehidupan.  

Berdasarkan wawancara pada guru kelas Istifadatul menyatakan 

sebagai berikut: 

                                                             
136 Dokumentasi tanggal 2 September 2021 di MI Darul Ulum Jember. 
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Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik ini menurut saya 

merupakan stimulus ya bagi peserta didik untuk lebih bisa memiliki 

kemampuan berfikir kritis, misalnya saja ketika anak anak dihadapkab 

pada sebuah objek pembelajaran seperti matahari sebagai sumber energi 

dibumi anak anak antusias mengamati dan biasanya mereka juga 

banyak memunculkan pertanyaan”.137 

 

Gambar 4.1 

Lembar Kegiatan Mengamati 

Objek Pengamatan Siswa Terkait Peran Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas adalah contoh objek pengamatan siswa terkait peran 

matahari yang begitu besar bagi kehidupan dan termasuk sumber energi 

terbesar di bumi. Gambar kegiatan mengamati tersebut termasuk pada 

pembelajaran tema 2 subtema 1 kelas IV Madarasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan bahwa kegiatan siswa 

antara lain adalah mengamati, membaca, mendengar dan menyimak materi 

tentang sumber energi matahari yang memiliki fungsi dan peran terbesar 

                                                             
137 Istifadatul, wawancara, 6 Agustus 2021. 
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dalam kehidupan. Setelah itu siswa diminta untuk mengidentifikasi hasil 

pengamatan pada gambar dan cerita guru didepan kelas. Berdasarkan 

gambar yang diamati, cerita guru yang didengar dan disimak. Berikut 

kegiatan identifikasi gambar yang dilakukan peserta didik di Madarasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember.138  

Gambar 4.2 

Kegiatan Mengamati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi 

 

Dokumentasi pada gambar 4.2 merupakan dokumentasi kegiatan 

mengamati siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember. Siswa  mengamati salah satu sumber energi di bumi 

sesuai dengan materi pada tema 2 subtema 1 dimana tujuan 

kegiatan mengamati disni diharapkan siswa mampu 

                                                             
138 Observasi, Jember 30 Agustus 2021. 
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mengidentifikasi gambar-gambar yang diamati dengan terperinci. 

139 

Pada kompetensi dasar dan indikator Beberapa data yang dipaparkan di 

atas terkait kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi 

Jember dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan mengamati pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik telah dilakukan guru 

sesuai dengan RPP yang telah disediakan sebelumnya. Pada kegiatan 

mengamati disini guru telah menyiapkan objek yang akan diamati oleh 

siswa berdasarkan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran, 

peserta didik diajak mengamati gambar kemudian mereka diajak 

mengidentifikasi tentang tentang objek tersebut selanjutnya guru 

memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan objek yang diamati siswa.  

Pada kegiatan mengamati pembelajaran tematik pendekatan saintifik 

disini Critical Thinking Skill yang dapat dilatihkan adalah kemampuan 

interpretasi dengan indikator memahami masalah yang ditunjukkan dengan 

mengamati, membaca, mendengar dan menyimak materi tentang sumber 

energi matahari yang memiliki fungsi dan peran terbesar dalam kehidupan, 

menentukan informasi yang relevan dan mengajukan pertanyaan yang 

sesuai berdasarkan objek yang diamati. Selama  mengajar guru 

menggunakan sumber belajar berupa buku guru dan buku siswa terbitan 

pemerintah. Pada proses pembelajaran digunakan model tematik dengan 

                                                             
139 Dokumentasi, Jember 2 september 2021. 
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pendekatan saintifik yang diaplikasikan melalui berbagai metode antara 

lain metode diskusi, Tanya jawab, presentasi yang terlaksana dengan aspek 

mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Pada 

setiap pelaksanaan pembelajaran setiap siswa juga memiliki arsip dari apa 

yang sudah dibuat dan dihasilkannya berupa produk atau karya hasil 

belajar siswa yang disimpan dalam map hasil portofolio yang digunakan 

sebagai bukti fisik hasil belajar siswa. 

2. Kegiatan menanya pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswadi MI Darul Ulum Sukorambi Jember  

Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik, kegiatan 

kedua adalah kegiatan menanya disini siswa disajikan berbagai bahan ajar 

yang di fokuskan pada kegiatan menanya, guru harus mampu 

menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan 

ranah sikap, keterampilan dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, 

pada saat itu juga guru membimbing atau memadukan peserta didik belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didik ketika itu 

pula guru mendorong peserta didik untuk mejadi penyimak dan pembelajar 

yang baik. 

Pada kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 

disimak atau dibaca. Guru membimbing peserta didik untuk dapat 

mengajukan pertanyaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember ini terlihat sudah menerapkan 
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kegiatan menanya dengan baik seperti hal nya guru disini memberikan 

stimulus kepada siswa yakni memberikan beberapa pertanyaan pancingan 

dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat dan 

merumuskan pertanyaan mereka sendiri.   

Berdasarkan kegiatan menanya pada pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik dalam melatih kemampuan berfikir 

kritis siswa disini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember, sebagai berikut:  

Kegiatan menanya disini merupakan kegiatan kedua pada pendekatan 

saintifik, dalam hal ini tujuan pembelajaran tetap sama yakni 

melatihkan kemampuan berfikir kritis siswa. Jalan yang digunakan 

oleh guru kelas masing masing pasti berbeda ya. Pada umumnya 

kegiatan menanya disni memang dilakukan guru dengan cara 

memberikan stimulus kepada siswa terkait pembelajaran atau materi 

yang diajarkan saat itu. Begitu mbak.140 

 

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan wawancara guru kelas empat 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai berikut: 

Pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi disini pada subtema 1 

saya lebih memfokuskan siswa bagaimana sekiranya mereka bisa 

memiliki rasa ingin tau yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk 

merumuskan pertanyaan sehingga dapat melatih siswa memiliki 

kemampuan berfikir kritis. Karna memang menanya disini pasti bukan 

sesuatu yang mudah bagi sebagian siswa, gitu bu, jadi sebisa mungkin 

saya membimbing mereka untuk bisa mengajukan pertanyaan. Dalam 

kegiatan menanya saya membagi siswa untuk berkelompok sesuai 

dengan kelompoknya masing masing, kemudian saya bagikan sebuah 

topik pembelajaran tentang energi air. Kemudian anak-anak masing-

masing saya arahkan untuk membuat pertanyaan dari kata 5W 1H, 

kemudian masing-masing pertanyaan tersebut ditukar kepada 

kelompok lain. Tugas kelompok adalah menjawab pertanyaan dari 

kelompok lainnya. Ketika saya bentuk kelompok seperti ini justru anak 

anak lebih aktif bertanya, seperti itu kurang lebih bu.141 

                                                             
140 Khusairi, wawancara, 5 Agustus 2021. 
141 Istifadatul, 6 Agustus 2021 
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Pendapat tersebut juga diperkuat dengan wawancara guru kelas lima 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai berikut:   

Untuk kegiatan menanya ini begini mbak, anak anak itu biasanya tidak 

mudah menanya apabila tidak dihadapkan pada media yang menarik. 

Jadi siswa itu biasanya butuh inspirasi seperti itu, nah pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini lebih di 

fokuskan pada bagaimana siswa bisa mengklarifikasi informasi yang 

didapat dari hasil mengamati,seperti mengajak anak anak Tanya jawab 

terkait topik atau materi pelajaran pada tema yang dipelajari. Guru juga 

sebisa mungkin memberikan stimulus kepada siswa agar anak anak 

bisa mengajukan pertanyaan dari hal-hal yang belum mereka ketahui. 

Pada kegiatan menanya ini sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai 

cara sesuai kreativitas guru ya, seperti guru menyediakan media 

gambar dan siswa diajak untuk bertanya jawab terkait gambar tersebut. 

Iya itu semua nnti menyesuaikan materi bu. 142  

 

Tabel 4.2 

Kompetensi Dasar dan Indikator dalam kegiatan menanya pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya terdapat Kompetensi Dasar, 

Indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut dan tujuan pembelajaran 

pada kegiatan menanya pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

saintifik ini, dimana tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan 

saintifik kegiatan mengamatai adalah agar siswa mampu mengajukan 

                                                             
142 Hanik, wawancara, 7 Agustus 2021. 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

3.2  Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

warga masyarakat 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2.2  Membuat dan menjawab 

pertanyaan tentang 

manfaat sumber energi 

terbesar di bumi 

Siswa mampu 

mengajukan pertanyaan 

mengenai manfaat 

sumber energi terbesar 

dibumi 

Membuat pertanyaan 

dan menukar jawaban 

dengan teman 

kelompoknya 
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pertanyaan mengenai manfaat sumber energi terbesar dibumi serta siswa 

dapat mengajukan pertanyaan dan menukar jawaban dengan teman 

kelompoknya terkait materi yang dipelajari.Dimana tujuan pembelajaran 

ini senada dengan indikator kemampuan berfikir kritis. 

Gambar 4.5 

Kegiatan Menanya 

Kegiatan siswa berkelompok berdiskusi membuat pertanyaan 

terkait materi hak dan kewajiban dalam masyarakat yang telah 

dijelaskan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4.5 ini merupakan salah satu kegiatan 

pembelajaran tematik siswa pada tahap menanya melalui pendekatan 

saintifik. Kegiatan siswa adalah membuat pertanyaan terkait materi hak 

dan kewajiban dalam masyarakat berdasarkan materi yang telah 

dijelaskan oleh guru, pertanyaan tersebut diarahkan oleh guru 

menggunakan kata tanya adiksimbi seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Kegiatan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan 

ini dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis siswa. 
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Gambar 4.6 

Kegiatan Menanya 

Tanya Jawab Guru Dengan Siswa Mengenai Materi  

Hak Dan Kewajiban Dalam Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

 

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

diatas bahwasannya pada kegiatan menanya pembelajaran tematik 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

dilaksanakan untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis pada siswa. 

Kegiatan menanya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini 

dilakukan dengan cara guru membentuk kelompok belajar dan mengajak 

siswa untuk bertanya jawab guru dengan siswa dan antar teman mengenai 

materi hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pada kegiatan menanya juga 

sebisa mungkin guru memberikan stimulus kepada siswa terkait materi 

hak dan kewajiban dalam masyarakat agar siswa terpacu untuk 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang belum difahami 

oleh siswa.  
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Guru juga meminta siswa untuk membuat pertanyaan tentang 

materi yang telah guru sediakan dan kemudian meminta siswa untuk 

menukar pertanyaan tersebut pada kelompok lain serta menjawab 

pertanyaan dari kelompok lain. Kegiatan menanya di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember ini diupayakan untuk dapat melatihkan kemampuan 

berfikir kritis kepada siswa sejak dini. Critical Thinking Skill siswa yang 

dapat dibentuk pada kegiatan menanya pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik ini adalah kemampuan menganalisis permasalahan 

dengan indikator mengajukan pertanyaan yang sesuai berdasarkan 

kegiatan menanya dalam pembelajaran tematik.  

3. Kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum Sukorambi Jember   

Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini setelah 

kegiatan mengamati dan menanya selanjutnya adalah kegiatan menalar. 

Menalar merupakan proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-

fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa 

pengetahuan, menalar juga merujuk pada teori belajar asosiasi yaitu 

kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam 

peristiwa untuk kemudian dimasukkannya menjadi penggalan memori 

dalam otak.  

Kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember ini terlihat 

guru sudah menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap 
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sesuai dengan tuntutan kurikulum yakni sampai pada tema 2 subtema 1 

tema selalu berhemat energi. Pada kegiatan menalar disini guru tidak 

banyak menerapkan metode ceramah, guru terlihat memberikan instruksi 

singkat namun jelas dengan disertai contoh- contoh baik yang dilakukan 

sendiri maupun yang dilakukan dengan cara simulasi.143 

Berdasarkan kegiatan menalar pada pembelajaran tematik 

pendekatan saintifik disini peneliti melakukan wawancara kepada kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember sebagai berikut:     

Baik untuk setiap tahapan pada pembelejaran tematik dengan 

pendekatan saintifik ini sebetulnya saling berhubungan ya, 

berkesinambungan artinya seperti sebuah sistem satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kembali pada 

tujuan kami di madrasah ini adalah salah satunya dalam 

pembelajaran adalah melatihkan kemampuan berfikir kritis pada 

peserta didik sejak dini. Kegiatan mengamati pada awal 

pembelajaran juga merupakan stimulus bagi peserta didik untuk 

bertanya dimana bertanya adalah bentuk kegiatan ke dua pada 

pembelajaran ini, begitu juga dengan kegiatan menalar, kegiatan 

menalar disini dilakukan ketika anak anak sudah melihat atau 

mengamati sebuah gambar yang ada paga kegiatan pertama 

pembelajaran. Namun dalam hal ini tidak setiap pembelajaran 

terdapat lima kegiatan tersebut. Namun ke lima tahapan tersebut 

bisa bertahap dilaksanakan sesuai kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.144 

 

Pendapat tersebut juga diperkuat dengan wawancara guru kelas empat 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai berikut:    

Pada kegiatan menalar pembelajaran tematik pendekatan saintifik 

tujuan pembelajaran semaksimal mungkin dilakukan untuk 

menumbuhkan kemampuan berfikir kritis siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi jember. Kegiatan menalar disini 

banyak sekali ditemukan pada buku siswa ya, namun terkadang saya 

gunakan media lain supaya anak anak tidak bosan dalam kegiatan 

                                                             
143 Observasi,  1 September 2021, MI Darul Ulum Jember 

144 Khusairi, wawancara, 5 Agustus 2021. 
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ini dan betul betul bisa mengelompokkan beberapa peristiwa yang 

disajikan guru seperti itu mbak.145 

 

Dalam hal ini peneliti juga melakukan observasi terkait kegiatan 

menalar dikelas lima Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember 

ini bahwa ternyata ketika pembelajaran berlangsung memang rata-rata 

guru di Madrasah ini kreatif dan semangat dalam melatihkan siswa agar 

mampu berfikir secara kritis dalam berbagai kegiatan yang dilakukan 

setiap tahapan pembelajaran tematik. Terkait kegiatan menalar juga 

peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas lima Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember.  

Wawancara guru kelas lima Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum sebagai 

berikut:   

Kegiatan menalar biasanya kebanyakan dilakukan dengan cara anak 

anak mengamati dan mengerjakan tugas dari guru dengan cara 

memberikan tanda ceklis seperti itu. Jadi anak anak dalam kegiatan 

ini memang disajikan sebuah gambar hak dan kewajiban misalnya 

ada tiga kategori yakni hak dan kewajiban disekolah, di rumah dan 

di masyarakat seperti itu. Kemudian pada kegiatan ini anak mulai 

berfikir ya, diantara tiga pilihan tersebut mana yang paling tepat 

seperti itu. Untuk kegiatan menalar disini pasti kami sesuaikan 

dengan materi yang ada mbak, seperti halnya saat ini anak anak 

masuk pada tema 2 tentang selalu berhemat energi, jadi memang 

didalam buku tema tersebut kalau kelas atas dimulai dari muatan 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu 

pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social dan seni budaya dan 

juga prakarya. Pada setiap tahapan pembelajaran pada muatan 

pembelajaran memang tidak selalu digunakan kegiatan menalar ini, 

memang mengikuti kompetensi dasar, indikator dan juga tujuan 

pembelajaran yang juga disesuaikan dengan RPP.146 

 

  

                                                             
145 Istifadatul, wawancara, 6 Agustus 2021.  
146  Umi Hani, wawancara, 7 Agustus 2021. 
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Tabel 4.3 

Kompetensi Dasar dan Indikator dalam kegiatan menalar 

pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya terdapat Kompetensi 

Dasar, Indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut dan tujuan 

pembelajaran pada kegiatan menalar pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik ini, dimana tujuan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan menalar disini 

adalah adalah agar siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari 

teks visual yang diamati dengan tepat terkait materi yang dipelajari. 

Dimana tujuan pembelajaran ini senada dengan indikator kemampuan 

berfikir kritis dengan indikator analisis masalah berdasarkan apa yang 

mereka pahami sehingga mereka dapat menunjukkan apa yang 

seharusnya dilakukan berdasarkan gambar atau media yang mereka 

amati. 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

3.2 Memetakan 

keterhubungan 

antargagasan yang 

didapat dari teks lisan, 

tulis, atau visual. 

3.2.1  Mengidentifikasi 

informasi dari teks visual 

yang diamati. 

Setelah mengamati teks 

visual, siswa mampu 

mengidentifikasi 

gambar-gambar dari teks 

visual yang diamati 

dengan tepat.  
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Gambar 4.3 

Contoh lembar kegiatan menalar pada pembelajaran tematik 

dengan pendekatan saintifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4.3 ini merupakan contoh kegiatan menalar pada 

buku tema siswa ayo berlatih pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik. Pada tabel ayo berlatih disini siswa diminta untuk melakukan 

penalaran dengan cara menarik kesimpulan dari kejadian pada gambar 

hemat energi. 

Gambar 4.4 

Kegiatan menalar peserta didik pada materi pada tema 2 selalu 

menghemat energi tentang hak dan kewajiban terhadap 

penggunaan air 
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Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

Pada gambar 4.3 ini merupakan kegiatan menalar pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dimana guru 

berusaha membuat sebuah media pembelajaran yang berkaitan dengan 

kegiatan menalar pada pembelajaran tematik sesuai dengan materi 

pembelajaran. Pada kegiatan menalar disini siswa diminta untuk 

melakukan penalaran terkait kegiatan masyarakat yang masuk pada 

kelompok hak dalam masyarakat dan kewajiban dalam masyarakat. 

Kegiatan menalar disini difokuskan pada bagaimana siswa menarik 

kesimpulan berdasarkan fenomena yang terdapat pada gambar.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada kegiatan menalar 

pembelajaran tematik pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember bahwa pelaksanaan kegiatan menalar dilaksanakan 

untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis pada siswa. Kegiatan 

menalar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini dilakukan 

dengan cara guru menyusun  bahan pembelajaran dalam bentuk yang 

sudah siap sesuai dengan tuntunan kurikulum, guru juga telah 

memberikan instruksi secara jelas disertai contoh contoh kemudian 

siswa melakukan kegiatan menalar dengan mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan siswa berdasarkan hasil pengamatan yang sudah 

dilakukan.147  

                                                             
147Observasi, 1 September 2021, MI Darul Ulum Jember. 
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Kegiatan menalar di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

ini diupayakan untuk dapat melatihkan kemampuan berfikir kritis 

kepada siswa sejak dini. Critical Thinking Skill siswa yang dapat 

dilatihkan pada kegiatan menalar pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik ini adalah kemampuan menganalisis dengan 

indikator mengolah informasi yang dikumpulkan berdasarkan kegiatan 

menalar dalam pembelajaran tematik menggunakan pendekatan 

saintifik.  

4. Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum Sukorambi Jember 

Pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar yang 

nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan 

terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik ini merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang 

dilaksanakan untuk memperoleh hasil belajar yang nyata, langsung dan 

bermakna. Kegiatan mencoba disini dilakukan untuk menggali informasi 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

bahkan sampai melakukan sebuah percobaan atau eksperimen.  

Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember ini terlihat 

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran yang sudah dilakukan 

oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember. Pada 

kegiatan mencoba disini guru tidak hanya melaksanakan pembelajaran 
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didalam kelas saja tetapi juga dilaksanakan di luar kelas seperti 

diperpustakaan, halaman sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. 

Berdasarkan kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik 

pendekatan saintifik disini peneliti melakukan wawancara kepada kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember sebagai berikut:    

Kegiatan mencoba disini merupakan kegiatan lanjutan pada 

pendekatan saintifik, dalam hal ini tujuan pembelajaran tetap sama 

yakni melatihkan kemampuan berfikir kritis siswa. Jalan yang 

digunakan oleh guru kelas masing masing pasti berbeda ya. Pada 

umumnya kegiatan mencoba disni memang dilakukan guru dengan 

cara melakukan sebuah percobaan terkait pembelajaran atau materi 

yang diajarkan saat itu.148 

 

Pendapat tersebut juga didukung dengan hasil wawancara kepada 

guru kelas empat Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember sebagai 

berikut: 

“Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik pendekatan saintifik 

di kelas saya biasanya saya melakukan percobaan sesuai materi 

mbak, jadi adanya kegiatan mencoba disini memang sangat penting 

karna biasanya anak anak dengan kegiatan mencoba ini akan lebih 

mengingat dan bisa berfikir mendalam terkait pembelajaran atau 

kegiatan mencoba yang dilakukan. Seperti contohnya pada 

pembelajaran 1 tema 2 tentang energi dan fungsinya, anak-anak 

memang tau dan setiap hari melihat matahari tapi anak-anak itu 

kadang-kadang susah untuk menjelaskan dan menyebutkan apa saja 

peran matahari, tapi ketika anak anak melakukan percobaan 

langsung terkait peran dan fungsi matahari anak anak dengan mudah 

mengingat dan tau apa saja peran dan fungsi adanya sinar matahari 

bagi kehidupan, begitu bu.”149 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas lima Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Jember sebagai berikut: 

                                                             
148 Khusairi, wawancara, 5 Agustus 2021. 
149 Istifadatul, wawancara, 6 Agustus 2021 
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“Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik dikelas lima juga tidak jauh berbeda dengan dikelas empat 

mbak, pada intinya kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik 

pada tema 2 saat ini melalui pendekatan saintifik berusaha 

memperoleh hasil belajar yang nyata melalui sebuah percobaan 

sesuai dengan materi. Sebelum melakukan kegiatan percobaan ini 

tentunya guru juga harus tau terkait tujuan percobaan yang akan 

dilaksanakan mbak, itu pasti agar kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.”150 

 

Pada kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini guru 

mencoba mengajak siswa belajar di lingkungan Madrasah dalam hal ini 

pembelajaran dilakukan diluar kelas agar anak anak dapat melakukan 

percobaan sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu kegiatan 

mencoba atau eksperimen disini juga dilakukan untuk menumbuhkan 

kemampuan berfikir kritis peserta didik salah satunya adalah kemampuan 

menganalis permasalahan.  

Tabel 4.4 

Kompetensi Dasar dan Indikator dalam kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan  

Pembelajaran 

3.4  Membandingkan teks 

petunjuk penggunaan 

dua alat yang sama dan 

berbeda. 

3.4.1  Mempraktikkan teks 

petunjuk yang dbaca. 

Dengan percobaan, 

siswa mampu 

menyajikan laporan 

hasil pengamatan 

tentang perubahan 

bentuk energi dengan 

sistematis.  

 

 

                                                             
150 Umi Hani, wawancara, 7 Agustus 2021. 
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Gambar 4.4 

Lembar Kegiatan Mencoba Melakukan Percobaan Perubahan 

Energi Pada Buku Paket Tematik  Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4.4 merupakan bentuk kegiatan mencoba pada 

buku paket tema 2 pembelajaran tematik melalui pendekatan saintifik.  

Gambar 4.4 

Kegiatan Mencoba peserta didik pada materi pada tema 2 selalu 

menghemat energi tentang manfaat dan kegunaan sinar matahari 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwasannya kegiatan 

mencoba pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember ini terlihat 

dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran yang sudah 

dilakukan oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi 

Jember. Pada kegiatan mencoba disini guru tidak hanya melaksanakan 

pembelajaran didalam kelas saja tetapi juga dilaksanakan di luar kelas 

seperti diperpustakaan, halaman sekolah dan lingkungan sekitar 

sekolah.151 

Pada kegiatan mencoba pembelajaran tematik Critical Thinking 

Skill siswa yang dapat dilatihkan adalah keterampilan menganalisis dengan 

indikator mengolah informasi yang dikumpulkan berdasarkan kegiatan 

menalar dalam pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik. 

5. Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik pendekatan 

saintifik di MI Darul ulum sukorambi jember ini sama seperti kegiatan 

pembelajaran sebelumnya dilaksanakan untuk melatihkan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik, dalam hal ini guru membuat sebuah soal-soal 

latihan yang memang khusus dirancang oleh guru untuk melatihkan 

kemampuan berfikir kritis siswa yang dirancang sesuai dengan kompetensi 

                                                             
151Observasi, 8 September 2021, MI Darul Ulum Jember. 
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dasar dan indikator pembelajaran juga sesuai dengan tahapan-tahapan pada 

pendekatan saintifik pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terlihat pembelajaran tematik 

dengan pendekatan saintifik menggunakan pendekatan saintifik kegiatan 

mengkomunikasikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini sudah 

terlaksana dengan baik untuk melatihkan kemampuan berfikir kritis 

peserta didik. Hanya saja terkadang ada beberapa langkah-langkah 

pembelajaran yang memang tidak tercantum dalam RPP akan tetapi guru 

telah menyiapkan penilaian yang disesuaikan dengan materi guna melatih 

kemampuan berpikir kritis siswa melalui pendekatan saintifik pada 

pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi 

Jember ini.  

Pada kegiatan mengkomunikasikan disini terlihat ada beberapa soal 

yang dibagikan oleh guru kepada siswa terkait materi yang dipelajari pada 

tema 2 pembelajaran tematik ini. Siswa mengerjakan latihan soal yang 

diberikan oleh guru dengan diamati dan dibimbing oleh guru pada 

pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran 

tematik pendekatan saintifik disini peneliti melakukan wawancara kepada 

kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember sebagai 

berikut: 

Iya mbak, mengkomunikasikan disni memang merupakan langkah 

atau kegiatan terakhir  pada pembelajaran tematik dengan 
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pendekatan saintifik. Berhasil atau tidaknya penerapan 

pembelajaran tematik ini juga terkadang tergantung pada masing-

masing guru kelas ya mbak, kalau disesuaikan dengan RPP yang 

sudah dibuat oleh guru memang pada kegiatan mengkomunikasikan 

disini guru secara maksimal memberikan soal-soal sesuai dengan 

materi dan juga disesuaikan dengan kemampuan berfikir kritis 

siswa, kalau sekarang disebut soal hots ya. Sebenarnya banyak cara 

mbak ada beberapa strategi yang bisa dilakukan guru ya dalam hal 

ini dengan cara diskusi kelompok, em misalkan penugasan siswa 

menyajikan laporan terkait materi pembelajaran juga bisa jadi 

tergantung pada masing-masing guru kelas.  

 

Pendapat tersebut juga didukung dengan hasil wawancara kepada 

guru kelas empat Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember sebagai 

berikut: 

Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik di Madrasah ini lebih kepada bagaimana anak 

anak bisa dilatih untuk berfikir ya terutama berfikir kritis. Pada 

kegiatan mengkomunikasikan disini biasanya anak anak 

membacakan hasil jawaban didepan kelas, mengemukakan pendapat 

tentang suatu materi yang dipelajari ya nah seperti itu lagi pada 

pembelajaran tematik kegiatan mengkomunikasikan disini kegiatan 

anak anak menuliskan laporan hasil percobaan pada kegiatan 

sebelumnya bu, terkadang juga menyampaikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas lima Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Jember sebagai berikut: 

Untuk kegiatan mengkomunikasikan disini merupakan kegiatan 

akhir pada kegiatan inti pembelejaran tematik dengan pendekatan 

saintifik mbak, pada kegiatan ini anak anak diharapkan mampu 

mengkomunikasikan hasil pembelajaran baik melalui presentasi 

secara lisan maupun menuliskan laporan hasil percobaan yang 

dilakukan pada kegiatan sebelumnya.kegiatan mengkomunikasikan 

disini dapat melatihkan kemampuan berfikir kritis anak anak dalam 

menyimpulkan hasil dan memahami materi yang diperoleh dari 

kegiatan sebelumnya.  
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Tabel 4.5 

Kompetensi Dasar dan Indikator dalam kegiatan mengkomunikasikan pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber 

daya alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

3.2.2  Menjelaskan 

karakteristik ruang 

dan pemanfaatan 

sumber daya alam 

untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari 

tingkat 

kota/kabupaten 

sampai tingkat 

provinsi. 

Setelah mengamati 

gambar dan membaca 

teks, siswa mampu 

mengomunikasikan 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber 

daya alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi dengan 

percaya diri.  

 

 

Gambar 4.5 

Lembar Kegiatan Mengkomunikasikan 

Mempresentasikan Laporan Hasil Percobaan Yang Dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diatas 

bahwasannya kegiatan mengkomunikasikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember bahwa kegiatan mengkomunikasikan di Madrasah Ibtidaiyah 
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Darul Ulum Jember ini sudah terlaksana dengan baik untuk melatihkan 

kemampuan berfikir kritis peserta didik. Hanya saja terkadang ada beberapa 

langkah-langkah pembelajaran yang memang tidak tercantum dalam RPP akan 

tetapi guru telah menyiapkan lembar kerja berfikir kritis yang disesuaikan 

dengan materi guna melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui 

pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Sukorambi Jember ini. 

Pada kegiatan mengkomunikasikan pembelajaran tematik dengan 

menggunakan pendekatan saintifik ini critical thinking skil yang dapat 

dilatihkan adalah keterampilan menginterprestasikan data serta menarik 

kesimpulan melalui kegiatan presentasi didepan kelas. 

B. Temuan Penelitian 

Pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik adalah salah satu 

upaya guru dalam melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuannya adalah 

agar melalui pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini siswa 

mampu berpikir secara kritis ketika siswa dihadapkan pada permasalahan 

sehari-hari. Untuk itulah kemampuan anak berpikir kritis perlu dilatih untuk 

mempersiapkan anak agar dapat menghadapi dunia sekitarnya. 

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi maka temuan penelitian tentang pendekatan 

saintifik dalam menumbuhkan critical thinking skill  pada pembelajaran 

tematik meliputi lima kegiatan yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba 

dan mengkomunikasikan yang dilakukan pada pembelajaran tematik dengan 
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pendekatan saintifik untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember sebagai berikut:  

1. Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin 

tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan 

yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta 

bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kegiatan mengamati pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dilakukan guru dalam 

melatihkan kemampuan berfikir kritis siswa disesuaikan dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Kegiatan 

mengamati merupakan kegiatan pertama pada pendekatan saintifik 

pembelajaran tematik. 

Kegiatan mengamati di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

ini dilaksanakan untuk melatihkan critical thinking skill siswa dimana 

pelaksanaan kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik guru telah menyiapkan beberapa objek pengamatan 

pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 

1 Kegiatan mengamati meliputi kegiatan membaca bacaan matahari 

sebagai sumber kehidupan dibumi yang telah disediakan oleh guru, 

mendengarkan penjelasan guru tentang fungsi dan peran matahari bagi 



145 
 

 
 

kehidupan dan merupakan energi terbesar, menyimak penjelasan guru 

tentang fungsi dan peran matahari bagi kehidupan karena merupakan 

energi terbesar dan mengamati objek pembelajaran yakni sinar matahari 

terangnya cuaca dipagi hari. 

2. Kegiatan menanya pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswadi MI Darul Ulum Sukorambi Jember  

Kegiatan menanya dalam pembelajaran adalah mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati.  Kegiatan menanya tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 

sumber energi pembelajaran 2 meliputi kegiatan Mengumpulkan 

pertanyaan tentang informasi sumber kehidupan dibumi sebagai bacaan 

yang telah disediakan oleh guru dan membuat pertanyaan tentang sesuatu 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati, yakni pengamatan terhadap 

peran matahari bagi kehidupan sebagai sumber energi terbesar di bumi 

serta peserta didik membuat pertanyaan untuk mendapat informasi 

tambahan tentang pengamatan sebuah gambar tentang kegiatan masyarakat 

memanfaatkan matahari 

Pada kegiatan menanya siswa diminta untuk membuat pertanyaan 

tentang informasi yang belum di mengerti melalui kalimat Adik Simba 

yakni Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Siswa 

membuat pertanyaan dan menukarkan pertanyaan dengan kelompok 

lainnya. Kemudian siswa diminta menjawab pertanyaan yang mereka 
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dapatkan dan menyampaikan didepan kelas secara bergiliran. Selain itu 

guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

sesuatu yang belum di mengerti oleh siswa, guru juga memberikan 

stimulus kepada siswa agar siswa mau dan antusias untuk bertanya. 

Kegiatan selanjutnya adalah pembagian lembar kerja berfikir kritis 

yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan kegiatan menanya yang 

dilakukan oleh siswa pada tema 2 sumber energi subtema 1 sumber energi 

pembelajaran 2 

3. Kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum Sukorambi Jember  

Kegiatan mengamati pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 

sumber energi pembelajaran 3 meliputi kegiatan Mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan, sebelumnya peserta 

didik disajikan sebuah gambar tentang bagaimana cara menghemat energi 

dimana salah satunya adalah menghemat air, siswa juga disajikan sebuah 

bentuk contoh pelaksanaan kewajiban dan hak mendapatkan air bersih. 

Kegiatan menalar dilakukan dengan guru menyajikan gambar-gambar 

yang mendorong siswa untuk melakukan penalaran dan menarik 

kesimpulan dari pernyataan melalui pengamatan pada gambar 

Guru membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk siswa berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kegiatan menalar pada 

tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 3 

 



147 
 

 
 

4. Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum Sukorambi Jember 

Kegiatan menanya tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber 

energi pembelajaran 4 meliputi kegiatan melakukan eksperimen tentang 

percobaan energi sinar matahari yakni percobaan untuk membuktikan 

penguapan zat cair oleh sinar matahari berdasarkan percobaan pada tema 2 

subtema 1 pembelajaran 4 menggunakan tisu, kertas dan sapu tangan. 

Percobaan membuktikan penguapan zat cair oleh sinar matahari tersebut 

dilakukan dibawah terik sinar matahari dan ditempat yang tidak terkena 

sinar matahari. 

Kegiatan mencoba dilakukan dengan membagi siswa kedalam 

kelompok kecil beranggotakan 3-4 siswa, masing-masing kelompok 

ditugaskan untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan 

percobaan membuktikan penguapan zat cair oleh sinar matahari tersebut. 

Alat dan bahan yang diperlukan antara lain tisu, kertas dan sapu tangan 

dan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengamatan tersebut, guru 

membagikan tabel pengamatan terkait membuktikan penguapan zat cair 

oleh sinar matahari yang dilakukan menggunakan tisu, kertas dan sapu 

tangan. 

Pada kegiatan mencoba pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 

pembelajaran 4 guru membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk siswa 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kegiatan 

percobaan yang telah dilakukan pada tema 2 selalu berhemat energi 
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subtema 1 sumber energi pembelajaran 3 guna untuk melatihkan 

kemampuan berfikir kritis siswa, dimana lembar kerja berfikir kritis 

tersebut dikembangkan sendiri oleh guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini. 

5. Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswadi MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Kegiatan mengkomunikasikan pada tema 2 selalu berhemat energi 

subtema 1 sumber energi pembelajaran 5 meliputi menyampaikan kegiatan 

pengamatan terkait sinar matahari peran dan fungsi matahari sebagai 

sumber energi terbesar, kegiatan menyimpulkan hasil percobaan terkait 

percobaan membuktikan penguapan zat cair oleh sinar matahari.  

Pada kegiatan mengkomunikasikan tema 2 subtema 1 pembelajaran 5 

dilakukan dengan siswa menyampaikan hasil pengamatan terkait sinar 

matahari peran dan fungsi matahari sebagai sumber energi terbesar, 

kegiatan menyimpulkan hasil percobaan terkait percobaan membuktikan 

penguapan zat cair oleh sinar matahari.  

Kegiatan mengkomunikasikan pada pendekatan saintifik dalam 

menumbuhkan critical thinking skill siswa dibagikan lembar kerja berfikir 

kritis yang telah disediakan oleh guru, lembar kerja berfikir kritis tersebut 

digunakan melatihkan critical thinking skill siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember 
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Tabel 4.6 

Hasil Temuan 

 

No Fokus Komponen Temuan 

1 Kegiatan 

mengamati 

pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Thinking Skill 

siswa di MI 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember 

 

Membaca, 

mendengar, 

menyimak dan 

melihat sesuai 

dengan materi 

pembelajaran. 

a. Kegiatan mengamati pada tema 2 selalu 

berhemat energi subtema 1 sumber energi 

pembelajaran 1 meliputi kegiatan membaca 

bacaan matahari sebagai sumber kehidupan 

dibumi yang telah disediakan oleh guru, 

mendengarkan penjelasan guru tentang fungsi 

dan peran matahari bagi kehidupan dan 

merupakan energi terbesar, menyimak 

penjelasan guru tentang fungsi dan peran 

matahari bagi kehidupan karena merupakan 

energi terbesar dan mengamati objek 

pembelajaran yakni sinar matahari terangnya 

cuaca dipagi hari. 

b. Pada kegiatan mengamati tema selalu berhemat 

energi siswa disajikan sebuah gambar tentang 

kegiatan masyarakat memanfaatkan matahari 

kemudian siswa diajak untuk mengidentifikasi 

tentang peran dan fungsi matahari, apa saja 

peran dan fungsi matahari bagi kehidupan di 

bumi.  

c. Pada kegiatan mengamati setelah peserta didik 

melalui berbagai kegiatan Membaca, 

mendengar, menyimak dan melihat objek peran 

dan fungsi matahari sesuai dengan materi pada 

tema 2 selalu berhemat energi, guru 

membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk 

siswa berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

disesuaikan dengan kegiatan mengamati. 

d. Pada kegiatan mengamati disini Kemampuan 

berpikir kritis siswa yang dapat dibentuk 

adalah kemampuan menganalisis permasalahan 

dengan indikator menentukan informasi yang 

relevan, mengajukan pertanyaan yang sesuai 

berdasarkan kegiatan mengamati dalam 

pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik tersebut. 

2 Kegiatan 

menanya pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Mengumpulkan 

pertanyaan 

tentang 

informasi yang 

tidak dipahami 

dari apa yang 

a. Kegiatan menanya tema 2 selalu berhemat 

energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 

2 meliputi kegiatan Mengumpulkan pertanyaan 

tentang informasi sumber kehidupan dibumi 

sebagai bacaan yang telah disediakan oleh guru 

dan membuat pertanyaan tentang sesuatu yang 
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Thinking Skill 

siswa di MI 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember 

 

diamati atau 

pertanyaan untuk 

mendapat 

informasi 

tambahan 

tentang apa yang 

diamati 

tidak dipahami dari apa yang diamati, yakni 

pengamatan terhadap peran matahari bagi 

kehidupan sebagai sumber energi terbesar di 

bumi serta peserta didik membuat pertanyaan 

untuk mendapat informasi tambahan tentang 

pengamatan sebuah gambar tentang kegiatan 

masyarakat memanfaatkan matahari 

b. Pada kegiatan menanya siswa diminta untuk 

membuat pertanyaan tentang informasi yang 

belum di mengerti melalui kalimat Adik Simba 

yakni Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa dan 

bagaimana. Siswa membuat pertanyaan dan 

menukarkan pertanyaan dengan kelompok 

lainnya. Kemudian siswa diminta menjawab 

pertanyaan yang mereka dapatkan dan 

menyampaikan didepan kelas secara bergiliran. 

Selain itu guru juga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya tentang sesuatu 

yang belum di mengerti oleh siswa, guru juga 

memberikan stimulus kepada siswa agar siswa 

mau dan antusias untuk bertanya. 

c. Kegiatan selanjutnya adalah pembagian lembar 

kerja berfikir kritis yang telah disediakan oleh 

guru sesuai dengan kegiatan menanya yang 

dilakukan oleh siswa pada tema 2 sumber 

energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 

2 

d. Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat 

dibentuk pada kegiatan menanya pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalisis permasalahan 

dengan indikator mengajukan pertanyaan yang 

sesuai berdasarkan kegiatan menanya dalam 

pembelajaran tematik.  

3 Kegiatan 

menalar  pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Thinking Skill 

siswa di MI 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember 

 

Mengolah 

informasi yang 

sudah 

dikumpulkan 

berdasarkan hasil 

pengamatan. 

a. Kegiatan mengamati pada tema 2 selalu 

berhemat energi subtema 1 sumber energi 

pembelajaran 3 meliputi kegiatan Mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan 

berdasarkan hasil pengamatan, sebelumnya 

peserta didik disajikan sebuah gambar tentang 

bagaimana cara menghemat energi dimana 

salah satunya adalah menghemat air, siswa 

juga disajikan sebuah bentuk contoh 

pelaksanaan kewajiban dan hak mendapatkan 

air bersih. 

b. Kegiatan menalar dilakukan dengan guru 
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menyajikan gambar-gambar yang mendorong 

siswa untuk melakukan penalaran dan menarik 

kesimpulan dari pernyataan melalui 

pengamatan pada gambar 

c. Guru membagikan lembar kerja berfikir kritis 

untuk siswa berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang disesuaikan dengan kegiatan menalar 

pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 

sumber energi pembelajaran 3 

d. Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat 

dilatihkan pada kegiatan menalar pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalisis dengan indikator 

mengolah informasi yang dikumpulkan 

berdasarkan kegiatan menalar dalam 

pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik. 

4 Kegiatan 

mencoba pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Thinking Skill 

siswa di MI 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember 

 

Melakukan 

percobaan, 

membaca 

sumber lain 

selain buku teks, 

aktivitas 

wawancara 

dengan 

narasumber. 

a. Kegiatan mencoba tema 2 selalu berhemat 

energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 

4 meliputi kegiatan melakukan eksperimen 

tentang percobaan energi sinar matahari yakni 

percobaan untuk membuktikan penguapan zat 

cair oleh sinar matahari berdasarkan percobaan 

pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 

menggunakan tisu, kertas dan sapu tangan. 

Percobaan membuktikan penguapan zat cair 

oleh sinar matahari tersebut dilakukan dibawah 

terik sinar matahari dan ditempat yang tidak 

terkena sinar matahari. 

b. Kegiatan mencoba dilakukan dengan membagi 

siswa kedalam kelompok kecil beranggotakan 

3-4 siswa, masing-masing kelompok 

ditugaskan untuk membawa alat-alat yang 

dibutuhkan untuk melakukan percobaan 

membuktikan penguapan zat cair oleh sinar 

matahari tersebut. Alat dan bahan yang 

diperlukan antara lain tisu, kertas dan sapu 

tangan dan untuk mengetahui hasil dari 

kegiatan pengamatan tersebut, guru 

membagikan tabel pengamatan terkait 

membuktikan penguapan zat cair oleh sinar 

matahari yang dilakukan menggunakan tisu, 

kertas dan sapu tangan. 

c. Pada kegiatan mencoba pembelajaran tematik 

tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 guru 

membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk 
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siswa berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

disesuaikan dengan kegiatan percobaan yang 

telah dilakukan pada tema 2 selalu berhemat 

energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 

3 guna untuk melatihkan kemampuan berfikir 

kritis siswa, dimana lembar kerja berfikir kritis 

tersebut dikembangkan sendiri oleh guru di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini. 

d. Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat 

dilatihkan pada kegiatan mencoba 

pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik ini adalah kemampuan menganalis 

permasalahan berdasarkan percobaan yang 

dilakukan. 

5 Kegiatan 

mengkomunika

sikan  pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Critical 

Thinking Skill 

siswa di MI 

Darul Ulum 

Sukorambi 

Jember 

 

Menyampaikan 

hasil 

pengamatan, 

kesimpulan 

berdasarkan hasil 

analisis secara 

lisan, tertulis 

atau media 

lainnya didepan 

kelas 

a. Kegiatan mengkomunikasikan pada tema 2 

selalu berhemat energi subtema 1 sumber 

energi pembelajaran 5 meliputi menyampaikan 

kegiatan pengamatan terkait sinar matahari 

peran dan fungsi matahari sebagai sumber 

energi terbesar, kegiatan menyimpulkan hasil 

percobaan terkait percobaan membuktikan 

penguapan zat cair oleh sinar matahari.  

b. Pada kegiatan mengkomunikasikan tema 2 

subtema 1 pembelajaran 5 dilakukan dengan 

siswa menyampaikan hasil pengamatan terkait 

sinar matahari peran dan fungsi matahari 

sebagai sumber energi terbesar, kegiatan 

menyimpulkan hasil percobaan terkait 

percobaan membuktikan penguapan zat cair 

oleh sinar matahari.  

c. Kegiatan mengkomunikasikan pada 

pendekatan saintifik dalam menumbuhkan 

critical thinking skill siswa dibagikan lembar 

kerja berfikir kritis yang telah disediakan oleh 

guru, lembar kerja berfikir kritis tersebut 

digunakan melatihkan critical thinking skill 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember 

d. Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat 

dilatihkan pada kegiatan mengkomunikasikan 

pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik ini adalah kemampuan 

menginterprestasikan data serta menarik 

kesimpulan, 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Sesuai analisis yang dipilih oleh peneliti yaitu teknik analisis data 

deskriptif kualitatif atau paparan dari hasil analisis data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah 

dihimpun oleh peneliti untuk dilaporkan dengan mengacu kepada focus penelitian 

yang telah ditetapkan. 

Pada bab ini temuan yang terdapat di bab IV akan didiskusikan dan 

dianalisis dengan kajian teori yang ada di bab II. Pada bab ini pula akan diuraikan 

secara berurutan mengenai pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan critical thinking skill  di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember. 

Perkembangan pada abad 21 memberikan dampak yang signifikan 

terutama pada dunia pendidikan. Hal ini mendorong pendidikan untuk mampu 

bersaing dan maju agar tidak disisihkan. Dunia pendidikan menata ulang kegiatan 

pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan terutama bagi 

anak sekolah dasar sebagai penguat daya pikir yang sudah diterapkan sejak dini.  

Critical  thinking skill adalah salah satu kemampuan belajar dan inovasi 

yang dibutuhkan pada abad 21152, Critical Thinking Skill merupakan komponen 

berpikir tingkat tinggi yang menjadi fokus pembelajaran abad-21153. Anak tidak 

dilahirkan dengan kemampuan berfikir kritis, oleh sebab itu kemampuan ini harus 

diajarkan atau dilatihkan pada siswa. Pada umumnya orang tua tidak mengajarkan 

untuk berfikir kritis, sehingga guru harus mengajarkan siswa untuk dapat berfikir 

                                                             
152Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill. (Tangerang:Tira Smart,2019), 53 
153 Alec,  F.Berpikir  Kritis. (Jakarta:Erlangga,2009), 27. 
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kritis. Siswa yang dapat berfikir kritis akan dapat mengajukan pertanyaan, mampu 

memperoleh informasi yang relevan, dapat memilah informasi yang efisien, 

mampu menalar informasi yang dikumpulkan, dan dapat membuat kesimpulan 

yang bermanfaat.154 Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat melatihkan 

siswa untuk dapat berfikir kritis adalah pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan mengkomunikasikan.155 Pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik disini mendorong dan menginspirasi siswa untuk dapat mengembangkan 

berbagai kemampuan dalam dirinya salah satunya adalah dapat mendorong siswa 

untuk memiliki critical thinking skill. Kemampuan berfikir kritis juga sangat 

penting pada abad ke 21 yakni pada era informasi dan teknologi dimana berbagai 

informasi harus dapat disaring secara cerdas dan kritis.156 Maka diskusi temuan ini 

difokuskan pada lima kegiatan sebagai berikut: 

A. Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tematik Dalam Menumbuhkan 

Critical Thinking Skill Di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember  

Pada pendekatan saintifik kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan 

mengamati dan banyak kegiatan lainnya, tetapi penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember peneliti lebih memfokuskan kepada 

kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan 

yang difokuskan pada Critical Thinking Skill siswa. Seperti yang diuraikan 

diatas maka peneliti menjabarkan satu persatu mengenai kegiatan pada 

                                                             
154 Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill, 93 
155 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 232.  
156 Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill, 53 
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pendekatan saintifik dalam melatihkan Critical Thinking Skill siswa pada 

pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi Jember 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan saintifik mengamati pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Kegiatan mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa 

ingin tau peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki 

kebermaknaan yang tinggi.157 Dalam kegiatan mengamati 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 pada kegiatan melihat, membaca 

dan mendengar hal yang penting dari suatu objek atau benda.158 

Berdasarkan hasil temuan data di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember diketahui bahwa kegiatan mengamati dilakukan sudah sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru. 

kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik telah dilakukan guru sesuai dengan RPP yang telah disediakan 

sebelumnya. Pada kegiatan mengamati disini guru telah menyiapkan objek 

yang akan diamati oleh siswa berdasarkan kompetensi dasar yang akan 

dicapai pada pembelajaran.   

                                                             
157 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019),212. 
158Hosnan, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Abad 21. (Bandung: Galia 

Indonesia,2018)221.  
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Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas maka ada kesesuaian 

dengan apa yang di ungkapkan oleh Juliawati Harahap bahwa RPP dengan 

pendekatan saintifik merupakan rencana yang menggambarkan prosedur 

dan manajemen pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan bagi guru 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar meliputi kegiatan 

pembelajaran berupa mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/eksperimen, mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan.159 

Sebagaimana dalam Permendikbud No.22 Tahun 2016 bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan 

kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 

Dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun 

berdasarkan Kompetensi Dasar atau subtema yang dilaksanakan satu kali 

pertemuan atau lebih.     

Kegiatan mengamati pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis siswa 

                                                             
159 Juliawati Harahap, Perencanaan Pengajaran dalam Pembelajaran. Muaro Jambi, (Jambi: 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 2015), 15.Https://Repository.Unja 

.Ac.Id/2942/1/Artikel%20ilmiah.Pdf.  
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kearah tujuan pembelajaran yang diinginkan. Melatihkan kemamapuan 

berfikir kritis atau Critical Thinking Skill tersebut dilakukan dengan cara 

guru berupaya membuat lembar kerja berfikir kritis yang disesuaikan 

dengan kegiatan mengamati yang diperoleh dari hasil Membaca, 

mendengar, menyimak dan melihat sesuai dengan materi pembelajaran 

pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 

1 meliputi kegiatan membaca bacaan matahari sebagai sumber kehidupan 

dibumi yang telah disediakan oleh guru, mendengarkan penjelasan guru 

tentang fungsi dan peran matahari bagi kehidupan dan merupakan energi 

terbesar, menyimak penjelasan guru tentang fungsi dan peran matahari 

bagi kehidupan karena merupakan energi terbesar dan mengamati objek 

pembelajaran yakni sinar matahari terangnya cuaca dipagi hari. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas maka ada kesesuaian 

dengan apa yang diungkapkan oleh Ridwan Abdullah Sani bahwa Metode 

pembelajaran yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhannya 

agar tujuan yang yang telah dirancang dapat tercapai. Metode dan model 

pembelajaran pada keterampilan berpikir kritis menurut Ridwan Abdullah 

Sani meliputi Panel, simposium dan debat melibatkan sekelompok peserta 

didik untuk mencari informasi tentang topik khusus, kemudian peserta 

didik menyampaikan informasi tersebut secara interaktif dalam diskusi.160 

Sedangkan menurut Ridwan Abdullah Sani dalam bukunya yang berjudul 

pembelajaran berbasis high order thinking skill mengungkapkan bahwa 

                                                             
160Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills, Tangerang:Tira 

Smart, 2019),54 
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ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa salah satunya 

adalah keterampilan dasar yang meliputi membaca, menulis, 

mendengarkan dan berbicara mengkomunikasikan ide secara lisan.161 

Pada kegiatan mengamati pembelajaran tematik pendekatan 

saintifik disini Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dibentuk 

adalah kemampuan menganalisis permasalahan dengan indikator 

menentukan informasi yang relevan dan mengajukan pertanyaan yang 

sesuai berdasarkan objek yang diamati. Berdasar hasil temuan tersebut 

makan ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Selama  

mengajar guru menggunakan sumber belajar berupa buku guru dan buku 

siswa terbitan pemerintah. Kegiatan belajar saintifik mengamati meliputi 

kegiatan membaca bacaan matahari sebagai sumber kehidupan dibumi 

yang telah disediakan oleh guru, mendengarkan penjelasan guru tentang 

fungsi dan peran matahari bagi kehidupan dan merupakan energi terbesar, 

menyimak penjelasan guru tentang fungsi dan peran matahari bagi 

kehidupan karena merupakan energi terbesar dan mengamati objek 

pembelajaran yakni sinar matahari terangnya cuaca dipagi hari. 

Berdasarkan hasil analisis bahwa ada kesesuaian dengan apa yang 

disampaikan Rusman dalam bukunya Pembelajaran tematik terpadu bahwa 

kegiatan belajar yang dilakukan pada proses mengamati adalah membaca, 

mendengar, menyimak, melihat. Kompetensi yang dikembangkan adalah 

                                                             
161Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills,56. 
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melatih kesungguhan, ketelitian dan mencari nformasi.162 Sedangkan 

menurut Ennis dalam buku Ridwan Abdullah Sani yang berjudul 

pembelajaran berbasis high order thinking skill mengungkapkan bahwa 

pembelajaran berfikir kritis terkait dengan kemampuan membaca, menulis, 

mendengar dan berbicara yang semuanya berhubungan dengan topic 

pembelajaran.163 

Pada proses pembelajaran digunakan model tematik dengan 

pendekatan saintifik yang diaplikasikan melalui berbagai metode antara 

lain metode diskusi, Tanya jawab, presentasi yang terlaksana dengan aspek 

mengamati, menyanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Pada 

setiap pelaksanaan pembelajaran setiap siswa juga memiliki arsip dari apa 

yang sudah dibuat dan dihasilkannya berupa produk atau karya hasil 

belajar siswa yang disimpan dalam map hasil portofolio yang digunakan 

sebagai bukti fisik hasil belajar siswa. 

Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa Kegiatan mengamati pada tema 2 selalu 

berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 1 meliputi 

kegiatan membaca bacaan matahari sebagai sumber kehidupan dibumi 

yang telah disediakan oleh guru, mendengarkan penjelasan guru tentang 

fungsi dan peran matahari bagi kehidupan dan merupakan energi terbesar, 

menyimak penjelasan guru tentang fungsi dan peran matahari bagi 

                                                             
162 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 234. 
163 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skills,154. 
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kehidupan karena merupakan energi terbesar dan mengamati objek 

pembelajaran yakni sinar matahari terangnya cuaca dipagi hari. 

Pada kegiatan mengamati tema selalu berhemat energi siswa 

disajikan sebuah gambar tentang kegiatan masyarakat memanfaatkan 

matahari kemudian siswa diajak untuk mengidentifikasi tentang peran dan 

fungsi matahari, apa saja peran dan fungsi matahari bagi kehidupan di 

bumi. Pada kegiatan mengamati setelah peserta didik melalui berbagai 

kegiatan Membaca, mendengar, menyimak dan melihat objek peran dan 

fungsi matahari sesuai dengan materi pada tema 2 selalu berhemat energi, 

guru membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk siswa berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kegiatan mengamati. 

Pada kegiatan mengamati disini critical thinking skill siswa yang dapat 

dibentuk adalah kemampuan menganalisis permasalahan dengan indikator 

menentukan informasi yang relevan, mengajukan pertanyaan yang sesuai 

berdasarkan kegiatan mengamati dalam pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik tersebut. 

2. Kegiatan saintifik menanya pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswadi MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Hasil temuan data di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

diketahui bahwa guru menerapkan pembelajaran kegiatan saintifik 

menanya sesuai pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terdapat juga 

metode dan model pembelajaran untuk melatihkan kemampuan berfikir 
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kritis seperti tutor sejawat, diskusi dan debat yang terdapat pada tema 2 

selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 2 yakni 

kegiatan mengumpulkan pertanyaan tentang informasi sumber kehidupan 

dibumi sebagai bacaan yang telah disediakan oleh guru dan membuat 

pertanyaan tentang sesuatu yang tidak dipahami dari apa yang diamati, 

yakni pengamatan terhadap peran matahari bagi kehidupan sebagai sumber 

energi terbesar di bumi serta peserta didik membuat pertanyaan untuk 

mendapat informasi tambahan tentang pengamatan sebuah gambar tentang 

kegiatan masyarakat memanfaatkan matahari. 

Kegiatan menanya pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember meliputi kegiatan mengumpulkan pertanyaan tentang 

informasi sumber kehidupan dibumi sebagai bacaan yang telah disediakan 

oleh guru dan membuat pertanyaan tentang sesuatu yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati, yakni pengamatan terhadap peran matahari bagi 

kehidupan sebagai sumber energi terbesar di bumi serta peserta didik 

membuat pertanyaan untuk mendapat informasi tambahan tentang 

pengamatan sebuah gambar tentang kegiatan masyarakat memanfaatkan 

matahari. 

Pada kegiatan menanya siswa diminta untuk membuat pertanyaan 

tentang informasi yang belum di mengerti melalui kalimat Adik Simba 

yakni Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Siswa 

membuat pertanyaan dan menukarkan pertanyaan dengan kelompok 

lainnya. Kemudian siswa diminta menjawab pertanyaan yang mereka 
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dapatkan dan menyampaikan didepan kelas secara bergiliran. Selain itu 

guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

sesuatu yang belum di mengerti oleh siswa, guru juga memberikan 

stimulus kepada siswa agar siswa mau dan antusias untuk bertanya. 

Pernyataan atersebut arelevan adengan teori Rusman bahwa kegiatan 

menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kompetensi 

yang dapat dilatihkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan 

merumuskan pertanyaan untuk membentuk pemilikiran yang kritis yang 

perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjnag hayat.164 Oleh karna itu 

Critical Thinking Skill siswa sangat penting dan sangat dibutuhkan 

terutama pada Abad-21 ini, kegiatan menanya akan dapat menumbuhkan 

kemampuan berfikir kritis peserta didik terutama dalam hal 

membangkitkan rasa ingin tahu tentang suatu tema atau topic 

pembelajaran. Sedangkan kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk melatihkan Critical Thinking Skill  dalam teori Ridwan Abdullah 

Sani menyatakan bahwa Kegiatan belajar mengajukan pertanyaan baik 

dalam mengajukan permasalahan maupun dalam menjawab 

pertanyaan.165metode  pembelajaran socrates dapat melatih peserta didik 

untuk mampu mengkomunikasikan ide-idenya secara jelas, menyelesaikan 

                                                             
164 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 238.  
165 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills)..,155 
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permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mengasah keterampilan 

berpikir kritisnya.  

Hasil penelitian terkait kegiatan menanya pembelajaran tematik 

pendekatan saintifik  bahwa Kegiatan menanya pada pembelajaran tematik 

tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 2 

dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan 

membuat dan menjawab pertanyaan serta dapat membangkitkan Critical 

Thinking Skill siswa melalui kegiatan Tanya jawab tentang peran matahari 

bagi kehidupan sebagai sumber energi terbesar di bumi, pernyataan 

tersebut relevan dengan teori Ennis bahwa salah satu komponen dalam 

Critical Thinking Skill yakni kemampuan dalam bertanya dan menjawab 

pertanyaan termasuk memfokuskan pertanyaan serta menanyakan dan 

menjawab pertanyaan.166 Sedangkan menurut teori Susilo setyo utomo 

dalam bukunya yang berjudul Berfikir kritis dan kreatif dalam 

pembelajaran menyebutkan bahwa Kemampuan berpikir kritis dapat 

dilatihkan melalui pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa strategi 

untuk melatih kemampuan berpikir kritis, yaitu menerapkan kemampuan 

berpikir kritis dalam pembelajaran, membiasakan siswa bertanya, 

membuat siswa aktif dengan menciptakan ruang kelas yang interaktif, dan 

meminimalisir ambiguitas.167  

                                                             
166Ennis K Filsaime, Menguak Rahasia Berpikir Kritis dan Kreatif (Jakarta:Prestasi 

Pustaka.2008),26. 
167Susilo Setyo utomo, Berfikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran, (Jawa tengah:CV Amerta 

media, 2020),9 



164 
 

 
 

Kegiatan menanya pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember meliputi kegiatan mengumpulkan pertanyaan tentang 

informasi sumber kehidupan dibumi sebagai bacaan yang telah disediakan 

oleh guru dan membuat pertanyaan tentang sesuatu yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati, yakni pengamatan terhadap peran matahari bagi 

kehidupan sebagai sumber energi terbesar di bumi serta peserta didik 

membuat pertanyaan untuk mendapat informasi tambahan tentang 

pengamatan sebuah gambar tentang kegiatan masyarakat memanfaatkan 

matahari. 

Pada kegiatan menanya siswa diminta untuk membuat pertanyaan 

tentang informasi yang belum di mengerti melalui kalimat Adik Simba 

yakni Apa, dimana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Siswa 

membuat pertanyaan dan menukarkan pertanyaan dengan kelompok 

lainnya. Kemudian siswa diminta menjawab pertanyaan yang mereka 

dapatkan dan menyampaikan didepan kelas secara bergiliran. Selain itu 

guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

sesuatu yang belum di mengerti oleh siswa, guru juga memberikan 

stimulus kepada siswa agar siswa mau dan antusias untuk bertanya.  

Berdasarkan hasil temuan tersebut relevan dengan teori Dennis K 

filsaime terkait Critical Thinking Skill siswa bahwa Critical Thinking Skill 

dapat dilatihkan melalui pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa 

strategi untuk melatih Critical Thinking Skill tersebut yaitu menerapkan 

Critical Thinking Skill dalam pembelajaran, membiasakan siswa bertanya, 
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membuat siswa aktif dengan menciptakan ruang kelas yang interaktif, dan 

meminimalisir ambiguitas.168  

Kegiatan saintifik menanya tersebut senada dengan teori Rusman 

bahwa pada kegiatan saintifik menanya siswa dilatih keterampilannya 

untuk bertanya secara kritis. Guru menstimulus rasa ingin tahu siswa 

dengan memberikan pertanyaan pancingan dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk membuat dan meruskan pertanyaan mereka sendiri.169 

Sedangkan menurut teori abdul majid bahwa pada kegiatan menanya guru 

harus mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan 

keterampilan berfikir kritis. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta 

didiknya, ketika itu pula guru mendorong peserta didik untuk menjadi 

penyimak dan pembelajar yang baik.170  

Kegiatan selanjutnya adalah pembagian lembar kerja berfikir kritis 

yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan kegiatan menanya yang 

dilakukan oleh siswa pada tema 2 sumber energi subtema 1 sumber energi 

pembelajaran 2 Kegiatan pembelajaran untuk melatih Critical Thinking 

Skill siswa juga sejalan dengan teori Ridwan Abdullah Sani bahwa 

membuat pertanyaan mengarah, sehingga siswa bersiap untuk menalar, 

membuat inferensi, menginterpretasi, membuat argument, menganalisis, 

membuat kesimpulan dan mengevaluasi.171  

                                                             
168Dennis K Filsaime, Menguak Rahasia Berpikir Kritis dan Kreatif (Jakarta:Prestasi 

Pustaka.2008),26. 
169 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 248 
170 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019), 215 
171Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill. (Tangerang:Tira Smart,2019), 

151. 
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Kegiatan belajar tematik melalui pendekatan saintifik memiliki tujuan 

untuk melatihkan Critical Thinking Skill siswa melalui adanya lembar 

kerja berfikir kritis diharapkan Critical Thinking Skill dapat dilatihakan 

secara optimal pada pembelajaran. Dalam pembelajaran, untuk 

menumbuhkan Critical Thinking Skill diperlukan soal-soal yang dapat 

merangsang peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, salah satunya 

adalah dengan menggunakan soal-soal High Order Thinking Skill.172 

Sedangkan menurut teori Pipit Pudji Astutik bahwa Critical Thinking Skill 

dapat diasah melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 

Dengan pendekatan saintifik peserta didik mengalami proses belajar 

melalui kegiatan saintifik mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan.173 

Critical thinking skill siswa yang dapat dibentuk pada kegiatan 

menanya pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalisis permasalahan dengan indikator mengajukan 

pertanyaan yang sesuai berdasarkan kegiatan menanya dalam 

pembelajaran tematik.  

3. Kegiatan saintifik menalar pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember   

                                                             
172Pipit pudji astutik, Criticall Thinking Skill dalam pembelajaran tematik. (Surabaya:CV. Pustaka 

Media Guru,2018), 12. 
173Pipit Pudji Astutik, Pembelajaran tematik berbasis Penguatan Pendidikan Karakter.. 

(Surabaya:CV Pustaka Media Guru,2018), 9.. 
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Kegiatan saintifik menalar pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 

1 sumber energi pembelajaran 3 meliputi kegiatan Mengolah informasi 

yang sudah dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan, sebelumnya 

peserta didik disajikan sebuah gambar tentang bagaimana cara menghemat 

energi dimana salah satunya adalah menghemat air, siswa juga disajikan 

sebuah bentuk contoh pelaksanaan kewajiban dan hak mendapatkan air 

bersih. Kegiatan menalar dilakukan dengan guru menyajikan gambar-

gambar yang mendorong siswa untuk melakukan penalaran dan menarik 

kesimpulan dari pernyataan melalui pengamatan pada gambar.  

Lebih tepatnya untuk kegiatan saintifik menalar pada pembelajaran 

tematik ini siswa diajak untuk mengamati dan mengerjakan tugas dari guru 

dengan cara memberikan tanda ceklis atau mengolah informasi dari apa 

yang mereka dapatkan pada kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan teori 

Hosnan bahwa menalar adalah proses berfikir yang logis dan sistematis 

atas fakta-fakta empiris dari hasil kegiatan mengumpulkan atau 

eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati serta kegiatan 

mengumpulkan informasi, Menalar juga merupakan sebuah proses berfikir 

kritis seorang siswa.174 Kegiatan menalar yang dilakukan dilaksanakan 

untuk menumbuhkan Critical Thinking Skill pada siswa. Kegiatan menalar 

di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini dilakukan dengan cara 

guru menyusun  bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap sesuai 

dengan tuntunan kurikulum, guru juga telah memberikan instruksi secara 

                                                             
174 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 (Bogor, 

Ghalia Indonesia: 2014), 25. 
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jelas disertai contoh contoh kemudian siswa melakukan kegiatan menalar 

dengan mengelompokkan atau mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan siswa berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. 

Kegiatan saintifik melanar tersebut juga sesuai dengan teori Abdul Majid 

bahwa kegiatan menalar dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan 

mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasi beragam peristiwa untuk 

kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori.175 

Selanjutnya pada kegiatan saintifik menalar disini guru juga 

membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk siswa berupa pertanyaan-

pertanyaan yang disesuaikan dengan kegiatan menalar pada tema 2 selalu 

berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 3 untuk 

melatihkan Critical Thinking Skill kepada siswa sesuai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran untuk melatih 

Critical Thinking Skill siswa juga sejalan dengan teori Ridwan Abdullah 

Sani bahwa membuat pertanyaan mengarah, sehingga siswa bersiap untuk 

menalar, membuat inferensi, menginterpretasi, membuat argument, 

menganalisis, membuat kesimpulan dan mengevaluasi.176  

Kegiatan belajar tematik melalui pendekatan saintifik memiliki tujuan 

untuk melatihkan Critical Thinking Skill siswa melalui adanya lembar 

kerja berfikir kritis diharapkan Critical Thinking Skill dapat dilatihakan 

secara optimal pada pembelajaran. Dalam pembelajaran, untuk 

menumbuhkan Critical Thinking Skill diperlukan soal-soal yang dapat 

                                                             
175 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019),228. 
176Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill. (Tangerang:Tira Smart,2019), 

151. 
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merangsang peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, salah satunya 

adalah dengan menggunakan soal-soal High Order Thinking Skill.177 

Sedangkan menurut teori Pipit Pudji Astutik bahwa Critical Thinking Skill 

dapat diasah melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 

Dengan pendekatan saintifik peserta didik mengalami proses belajar 

melalui kegiatan saintifik mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan.178 

Critical thinking skill siswa yang dapat dilatihkan pada kegiatan 

menalar pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalisis dengan indikator mengolah informasi yang 

dikumpulkan berdasarkan kegiatan menalar dalam pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik. 

4. Kegiatan saintifik mencoba pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember  

Kegiatan saintifik mencoba dimaksudkan untuk menumbuhkan 

berbagai ranah tujuan pembelajaran salah satunya critical thinking skill 

peserta didik, demikian yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember bahwa kegiatan saintifik mencoba pada tema 2 selalu berhemat 

energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 4 meliputi kegiatan 

melakukan eksperimen tentang percobaan energi sinar matahari yakni 

                                                             
177Pipit pudji astutik, Criticall Thinking Skill dalam pembelajaran tematik. (Surabaya:CV. Pustaka 

Media Guru,2018), 12. 
178Pipit Pudji Astutik, Pembelajaran tematik berbasis Penguatan Pendidikan Karakter.. 

(Surabaya:CV Pustaka Media Guru,2018), 9..  
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percobaan untuk membuktikan penguapan zat cair oleh sinar matahari 

berdasarkan percobaan pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 

menggunakan tisu, kertas dan sapu tangan. Percobaan membuktikan 

penguapan zat cair oleh sinar matahari tersebut dilakukan dibawah terik 

sinar matahari dan ditempat yang tidak terkena sinar matahari. 

Kegiatan mencoba dilakukan dengan membagi siswa kedalam 

kelompok kecil beranggotakan 3-4 siswa, masing-masing kelompok 

ditugaskan untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan 

percobaan membuktikan penguapan zat cair oleh sinar matahari tersebut. 

Alat dan bahan yang diperlukan antara lain tisu, kertas dan sapu tangan 

dan untuk mengetahui hasil dari kegiatan pengamatan tersebut, guru 

membagikan tabel pengamatan terkait membuktikan penguapan zat cair 

oleh sinar matahari yang dilakukan menggunakan tisu, kertas dan sapu 

tangan.  

Kegiatan saintifik mencoba  tersebut sesuai dengan teori Rusman 

bahwa kegiatan mencoba dilakukan untuk menumbuhkan berbagai ranah 

tujuan belajar kegiatan mencoba disini dilakukan dengan melakukan 

percobaan. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata peserta didik harus 

mencoba atau melakukan suatu percobaan, terutama untuk materi atau 

subtansi yang sesuai.179 Sedangkan menurut teori Hosnan menjelaskan 

bahwa Untuk memperoleh hasil belajar yang otentik, maka siswa harus 

bisa melakukan percobaan tentang tema atau materi tertentu yang 

                                                             
179 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 248 
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diperoleh dari hasil pengamatan. Karena kegiatan mencoba ini merupakan 

suatu bentuk metode atau kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan 

ranah tujuan pembelajaran, yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan.180 

Juga sesuai dengan teori Abdul Majid bahwa agar pelaksanaan percobaan 

berjalan dengan lancar maka guru menyediakan kertas kerja untuk 

pengarahan kegiatan murid sesuai dengan tujuan dan ranah belajar yang 

akan dikembangkan.181 

Pada kegiatan mencoba pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 

pembelajaran 4 guru membagikan lembar kerja berfikir kritis untuk siswa 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kegiatan 

percobaan yang telah dilakukan pada tema 2 selalu berhemat energi 

subtema 1 sumber energi pembelajaran 3 guna untuk melatihkan 

kemampuan berfikir kritis siswa, dimana lembar kerja berfikir kritis 

tersebut dikembangkan sendiri oleh guru di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini.  

Kegiatan belajar tematik melalui pendekatan saintifik memiliki tujuan 

untuk melatihkan Critical Thinking Skill siswa melalui adanya lembar 

kerja berfikir kritis diharapkan Critical Thinking Skill dapat dilatihakan 

secara optimal pada pembelajaran. Dalam pembelajaran, untuk 

menumbuhkan Critical Thinking Skill diperlukan soal-soal yang dapat 

merangsang peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, salah satunya 

                                                             
180 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 (Bogor, 

Ghalia Indonesia: 2014), 35  
181 Abdul Majid, Pembelajaran tematik terpadu. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2019), 231 
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adalah dengan menggunakan soal-soal High Order Thinking Skill.182 

Sedangkan menurut teori Pipit Pudji Astutik bahwa Critical Thinking Skill 

dapat diasah melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 

Dengan pendekatan saintifik peserta didik mengalami proses belajar 

melalui kegiatan saintifik mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan.183 

Critical thinking skill siswa yang dapat dilatihkan pada kegiatan 

mencoba pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalis permasalahan berdasarkan percobaan yang 

dilakukan. 

5. Kegiatan saintifik mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik 

dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum 

Sukorambi Jember 

Pada kegiatan saintifik mengkomunikasikan diharapkan siswa dapat 

menyampaikan hasil pekerjaan yang telah disusun baik secara bersama-

sama dalam kelompok atau individu dari hasil kesimpulan yang telah 

dibuat bersama. Demikian yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember bahwa kegiatan belajar mengkomunikasikan pada 

pendekatan saintifik lebih di fokuskan pada kegiatan menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis 

atau media lainnya didepan kelas.  

                                                             
182Pipit pudji astutik, Criticall Thinking Skill dalam pembelajaran tematik. (Surabaya:CV. Pustaka 

Media Guru,2018), 12. 
183Pipit Pudji Astutik, Pembelajaran tematik berbasis Penguatan Pendidikan Karakter.. 

(Surabaya:CV Pustaka Media Guru,2018), 9.. 
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Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kegiatan 

mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa di MI Darul Ulum Sukorambi Jember  pada 

tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 sumber energi pembelajaran 5 

meliputi menyampaikan kegiatan pengamatan terkait sinar matahari peran 

dan fungsi matahari sebagai sumber energi terbesar, kegiatan 

menyimpulkan hasil percobaan terkait percobaan membuktikan penguapan 

zat cair oleh sinar matahari.  

Pada kegiatan mengkomunikasikan tema 2 subtema 1 pembelajaran 5 

dilakukan dengan siswa menyampaikan hasil pengamatan terkait sinar 

matahari peran dan fungsi matahari sebagai sumber energi terbesar, siswa 

menceritkan hasil pengamatan didepan kelas sesuai dengan urutan masing-

masing kelompoknya, siswa yang lain mendengarkan dan memberikan 

tanggapan. Siswa juga menyampaikan kegiatan hasil percobaan terkait 

membuktikan penguapan zat cair oleh sinar matahari.  

Pernyataan tersebut relevan dengan teori Hosnan bahwa Kegiatan 

belajar mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media 

lainnya. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan 

mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berfikir sistematis dan kritis, mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas dan mengembangkan kemampuan berbahasa 
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yang baik dan benar.184 Sedangkan menurut teori Rusman bahwa kegiatan 

saintifik mengkomunikasikan dapat diarahkan sebagai kegiatan konfirmasi 

dalam standart proses, guru bisa memberikan klarifikasi agar peserta didik 

mengetahui dengan tepat apakah yang telah dikerjakan sudah benar atau 

ada yang harus diperbaiki.185   

Kegiatan mengkomunikasikan pada pendekatan saintifik dalam 

menumbuhkan critical thinking skill siswa juga dilakukan dengan 

membagikan lembar kerja berfikir kritis yang telah disediakan oleh guru, 

lembar kerja berfikir kritis tersebut digunakan melatihkan critical thinking 

skill siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember. Kegiatan 

pembelajaran untuk melatih Critical Thinking Skill siswa juga sejalan 

dengan teori Ridwan Abdullah Sani bahwa membuat pertanyaan 

mengarah, sehingga siswa bersiap untuk menalar, membuat inferensi, 

menginterpretasi, membuat argument, menganalisis, membuat kesimpulan 

dan mengevaluasi.186  

Kegiatan belajar tematik melalui pendekatan saintifik memiliki tujuan 

untuk melatihkan Critical Thinking Skill siswa melalui adanya lembar 

kerja berfikir kritis diharapkan Critical Thinking Skill dapat dilatihakan 

secara optimal pada pembelajaran. Dalam pembelajaran, untuk 

menumbuhkan Critical Thinking Skill diperlukan soal-soal yang dapat 

merangsang peserta didik untuk berfikir tingkat tinggi, salah satunya 

                                                             
184Hosnan, Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran Abad 21. (Bandung: Galia 

Indonesia,2018)221. 
185 Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 248 
186Ridwan, Pembelajaran Berbasis Higher Order Thinking Skill. (Tangerang:Tira Smart,2019), 

151. 
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adalah dengan menggunakan soal-soal High Order Thinking Skill.187 

Sedangkan menurut teori Pipit Pudji Astutik bahwa Critical Thinking Skill 

dapat diasah melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 

Dengan pendekatan saintifik peserta didik mengalami proses belajar 

melalui kegiatan saintifik mengamati, menanya, menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan.188 Melalui kegiatan mengkomunikasikan diharapkan 

dapat menumbuhkan critical thinking skill peserta didik pada 

pembelajaran tematik. 

Critical thinking skill siswa yang dapat dilatihkan pada kegiatan 

mengkomunikasikan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini 

adalah kemampuan menginterprestasikan data serta menarik kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
187Pipit pudji astutik, Criticall Thinking Skill dalam pembelajaran tematik. (Surabaya:CV. Pustaka 

Media Guru,2018), 12. 
188Pipit Pudji Astutik, Pembelajaran tematik berbasis Penguatan Pendidikan Karakter.. 

(Surabaya:CV Pustaka Media Guru,2018), 9.. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik dalam menumbuhkan Critical Thinking Skill di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul ulum Sukorambi Jember 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa dilakukan melalui kegiatan: 

a. Melihat objek pembelajaran tematik terpadu terkait fungsi dan peran 

matahari bagi kehidupan dan merupakan energi terbesar. 

b. Mengamati penjelasan dari guru tentang fungsi dan peran matahari 

bagi kehidupan dan merupakan energi terbesar.  

c. Membaca materi yang disediakan oleh guru tentang fungsi dan peran 

matahari bagi kehidupan dan merupakan energi terbesar. 

d. Menyelesaikan lembar kerja berfikir kritis kegiatan mengamati tentang 

fungsi dan peran matahari bagi kehidupan dan merupakan energi 

terbesar. 

 Pada kegiatan mengamati disini Kemampuan berpikir kritis siswa yang 

dapat dibentuk adalah kemampuan menganalisis permasalahan dengan 

indikator menentukan informasi yang relevan, mengajukan pertanyaan 

yang sesuai berdasarkan kegiatan mengamati dalam pembelajaran tematik 

dengan pendekatan saintifik tersebut. 
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2. Kegiatan menanya pada pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul ulum Sukorambi 

Jember 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa dilakukan melalui kegiatan: 

a) Mengumpulkan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati.  

b) Membuat pertanyaan terkait informasi yang telah didapatkan sesuai 

dengan materi pembelajaran tematik terpadu 

c) Menyelesaikan lembar kerja berfikir kritis kegiatan menanya tentang 

fungsi dan peran matahari bagi kehidupan dan merupakan energi 

terbesar  

Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dibentuk pada kegiatan 

menanya pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalisis permasalahan dengan indikator mengajukan 

pertanyaan yang sesuai berdasarkan kegiatan menanya dalam 

pembelajaran tematik.  

3. Kegiatan menalar pada pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul ulum Sukorambi 

Jember  

Kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

critical thinking skill siswa dilakukan melalui berbagai aktivitas belajar 

peserta didik seperti: 
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a. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan melalui kegiatan mengamati  

b. Guru menyajikan gambar-gambar yang mendorong siswa untuk 

melakukan penalaran dan menarik kesimpulan dari pernyataan melalui 

pengamatan pada gambar dan mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran 

tematik selanjutnya  

c. Menyelesaikan lembar kerja berfikir kritis kegiatan menalar yang telah 

disediakan oleh guru. 

Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dilatihkan pada kegiatan 

menalar pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalisis dengan indikator mengolah informasi yang 

dikumpulkan berdasarkan kegiatan menalar dalam pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik. 

4. Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik menggunakan 

pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul ulum Sukorambi 

Jember   

Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill siswa dilakukan melalui berbagai aktivitas belajar 

peserta didik seperti: 

a. Melakukan percobaan, membaca sumber lain selain buku teks, 

aktivitas wawancara dengan narasumber yang dilakukan melalui 

kegiatan membagi siswa kedalam kelompok kecil beranggotakan 3-4 
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siswa, masing-masing kelompok ditugaskan untuk membawa alat-alat 

yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan membuktikan penguapan 

zat cair oleh sinar matahari tersebut. Alat dan bahan yang diperlukan 

antara lain tisu, kertas dan sapu tangan dan untuk mengetahui hasil dari 

kegiatan pengamatan tersebut 

b. Menyelesaikan tabel pengamatan terkait membuktikan penguapan zat 

cair oleh sinar matahari yang dilakukan menggunakan tisu, kertas dan 

sapu tangan pada pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember. 

c. Menyelesaikan lembar kerja berfikir kritis kegiatan mencoba yang 

telah disediakan oleh guru. 

Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dilatihkan pada kegiatan 

mencoba pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini adalah 

kemampuan menganalis permasalahan berdasarkan percobaan yang 

dilakukan. 

5. Kegiatan mengkomunikasikan  pada pembelajaran tematik 

menggunakan pendekatan saintifik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

ulum Sukorambi Jember 

Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Critical Thinking Skill siswa dilakukan melalui berbagai 

aktivitas belajar peserta didik seperti: 

a. Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya didepan kelas yang 
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dilakukan meliputi meliputi menyampaikan kegiatan pengamatan 

terkait sinar matahari peran dan fungsi matahari sebagai sumber energi 

terbesar 

b. Menyimpulkan hasil percobaan terkait percobaan membuktikan 

penguapan zat cair oleh sinar matahari.  

c. Menyelesaikan lembar kerja berfikir kritis kegiatan 

mengkomunikasikan yang telah disediakan oleh guru. 

Kemampuan berpikir kritis siswa yang dapat dilatihkan pada kegiatan 

mengkomunikasikan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini 

adalah kemampuan menginterprestasikan data serta menarik kesimpulan, 

B. Saran   

Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai 

pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan critical 

thinking skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini. Berdasarkan 

penelitian ini ada beberapa saran yang peneliti ajukan kepada: 

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

Diharapkan untuk senantiasa memberikan dukungan kepada seluruh 

dewan guru agar terus memberikan pembelajaran yang menyenangkan 

khususnya pada pembelajaran tematik. Juga hendaknya selalu 

meningkatkan perhatian khusus terhadap pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik supaya dapat memaksimalkan berbagai kegiatan pada 

pembelajaran tematik menggunakan langkah-langkah pendekatan saintifik 
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dalam menumbuhkan critical thinking skill siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember ini. 

2. Kepada Guru 

Diharapkan untuk tetap semangat dalam memberikan kontribusi yang 

positif terhadap pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, tetap 

semangat dalam menggunakan berbagai pendekatan dalam pembelajaran 

khususnya pendekatan saintfik. Hendaknya memiliki inovasi dan motivasi 

baru untuk menumbuhkan critical thinking skill siswa melalui berbagai 

langkah –langkah pembelajaran yang terdapat pada pendekatan saintifik 

sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai sesuai 

harapan. 

3. Bagi siswa 

Hendaknya dapat terus belajar secara mandiri dan tuntas dalam 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik baik didalam kelas 

maupun mengembangkan potensinya diluar kelas. Serta, siswa diharapkan 

untuk terus berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik ini sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait pembelajaran 

tematik dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan perkembangan 

zaman dan terus meningkatkan motivasi belajar serta mencari teori teori 

yang relevan dengan pembelajaran tematik khususnya dalam 

menumbuhkan critical thinking skill siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

 

Informan : Achmad Husaeri, S.Pd.I. 

Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 

Waktu   : 09.00 WIB 

Tempat  : Kantor Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

1. Apa kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik pada umumnya di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember? 

3. Berapa lama waktu pembelajaran tematik dalam satu minggu di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember? 

4. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember? 

5. Apakah sebelumnya ada pendekatan lain yang digunakan untuk melatihkan Criticall 

Thinking Skill pada peserta didik? 

6. Apa saja langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember? 

7. Bagaimana kegiatan saintifik mengamati pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Criticall Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini? 

8. Bagaimana kegiatan saintifik menanya pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Criticall Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini? 

9. Bagaimana kegiatan saintifik menalar pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Criticall Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini? 

10. Bagaimana kegiatan saintifik mencoba pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Criticall Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini? 

11. Bagaimana kegiatan saintifik mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Criticall Thinking Skill di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember ini? 

12. Apakah pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

dapat melatihkan atau menumbuhkan Criticall Thinking Skill pada peserta didik? 



13. Apakah penerapan pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik dapat 

menumbuhkan Criticall Thinking Skill pada peserta didik? 

14. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru agar dapat menumbuhkan Criticall 

Thinking Skill pada peserta didik? 

15. Apakah Criticall Thinking Skill itu penting untuk dilatihkan kepada peserta didik 

khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informan : Istifadatul Maghfiroh, S.Pd 

Jabatan  : Walikelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 

Waktu   : 10:30 WIB 

Tempat  : Ruang Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember? 

2. Berapa lama Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember menggunakan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran tematik? 

3. Apa saja langkah-langkah pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember? 

4. Bagaimana upaya guru dalam melatihkan Criticall Thining Skill peserta didik pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini? 

5. Bagaimana kegiatan saintifik mengamati pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

6. Bagaimana kegiatan saintifik menanya pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

7. Bagaimana kegiatan saintifik menalar pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

8. Bagaimana kegiatan saintifik mencoba pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

9. Bagaimana kegiatan saintifik mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

melatihkan Criticall Thining Skill peserta didik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember? 

 



Informan : Umu Hanik Faiqotul Himmah ,S.Pd. 

Jabatan :  Wali kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021 

Tempat  : Kantor Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember? 

2. Berapa lama Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember menggunakan pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran tematik? 

3. Apa saja langkah-langkah pembelajaran tematik menggunakan pendekatan saintifik di 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember? 

4. Bagaimana upaya guru dalam melatihkan Criticall Thining Skill peserta didik pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini? 

5. Bagaimana kegiatan saintifik mengamati pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

6. Bagaimana kegiatan saintifik menanya pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

7. Bagaimana kegiatan saintifik menalar pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

8. Bagaimana kegiatan saintifik mencoba pada pembelajaran tematik dalam melatihkan 

Criticall Thining Skill peserta didik di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Jember? 

9. Bagaimana kegiatan saintifik mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam 

melatihkan Criticall Thining Skill peserta didik di kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember? 

 

 



Informan : Izarotul Fitriyah  

Jabatan : Siswa kelas 4 

Waktu   : Senin, 5 April 2021 

Pukul   : 09.00 WIB 

1. Apakah Iza senang Ketika proses belajar tematik yang diajarkan Ibu guru? 

2. Apakah Iza dapat memahami materi yang diajarkan oleh Ibu guru? 

3. Apa saja kegiatan pembelajaran tematik di kelas? 

4. Apakah Iza pernah melakukan sebuah pengamatan pada pembelajaran tematik ? apa 

contohnya? 

5. Apakah Iza pernah bertanya kepada Ibu guru ketika pembelajaran tematik ? apa contoh 

pertanyaannya? 

6. Apakah Iza pernah melakukan sebuah penalaran pada pembelajaran tematik ? apa 

contohnya? 

7. Apakah Iza pernah melakukan sebuah percobaan pada pembelajaran tematik ? apa 

contohnya? 

8. Apakah Iza pernah mengkomunikasikan atau mengutarakan apa yang Iza tidak pahami 

dalam pembelajaran tematik kepada Ibu guru ? apa contohnya? 

9. Apa yang Iza rasakan selama pembelajaran tematik di kelas? 

 

 

 

 

 

 

 



Informan  : Milky Zazkiya 

Jabatan  : Siswa Kelas 5 

Waktu   : Senin, 05 Maret 2021 

Pukul   : 09.30 WIB 

 

1. Apakah Milky senang Ketika proses belajar tematik yang diajarkan Ibu guru? 

2. Apakah Milky dapat memahami materi yang diajarkan oleh Ibu guru? 

3. Apa saja kegiatan pembelajaran tematik di kelas? 

4. Apakah Milky pernah melakukan sebuah pengamatan pada pembelajaran tematik ? 

apa contohnya? 

5. Apakah Milky pernah bertanya kepada Ibu guru ketika pembelajaran tematik ? apa 

contoh pertanyaannya? 

6. Apakah Milky pernah melakukan sebuah penalaran pada pembelajaran tematik ? apa 

contohnya? 

7. Apakah Milky pernah melakukan sebuah percobaan pada pembelajaran tematik ? apa 

contohnya? 

8. Apakah Milky pernah mengkomunikasikan atau mengutarakan apa yang Iza tidak 

pahami dalam pembelajaran tematik kepada Ibu guru ? apa contohnya? 

9. Apa yang Milky rasakan selama pembelajaran tematik di kelas? 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

 

Informan : Istifadatul Maghfiroh, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 

Waktu   : 09.00 WIB 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

 

1. Proses pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

2. Kegiatan saintifik mengamati pembelajaran tematik dalam menumbuhkan criticall 

thinking skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

3. Kegiatan saintifik menanya pembelajaran tematik dalam menumbuhkan criticall 

thinking skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

4. Kegiatan saintifik menalar pembelajaran tematik dalam menumbuhkan criticall 

thinking skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

5. Kegiatan saintifik mencoba pembelajaran tematik dalam menumbuhkan criticall 

thinking skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

6. Kegiatan saintifik mengkomunikasikan pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan criticall thinking skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember 

7. Aktivitas guru dan siswa ketika pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

criticall thinking skill peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

8. Media dan metode pembelajaran yang digunakan siswa ketika pembelajaran 

tematik dalam menumbuhkan criticall thinking skill peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

 

 

 

 



TRANSKIP INTERVIEW 

A. Kegiatan mengamati pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Jember 

1. Achmad Husaeri 

 Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik ini ada lima tahapan 

pembelajaran atau kita biasa menyebut dengan metode mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Pada setiap tahapan pembelajaran 

tersebut sebisa mungkin kami melatihkan kemampuan berfikir kritis kepada siswa. 

Seperti dulu, ketika disini melatihkan kemampuan berfikir kritis kepada siswa namun 

pada pembelajaran matematika. Jadi disni juga pernah melatihkan kemampuan 

berfikir kritis tersebut tapi pada pembelajaran matematika, Seiring berjalannya waktu 

berkembang juga pada pembelajaran tematik, tentu saja disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran pada setiap muatan pembelajaran yang ada pada pembelajaran tematik. 

kalau pada kelas atas artinya kelas 4-6 muatan yang terdapat pada pembelajaran 

tematik ini antara lain pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan 

SBDP. Terkait bagaimana cara menumbuhkan kemampuan berfikir kritis pada 

pembelajaran tematik di Madrasah ini kami dikondisikan dengan menggunakan 

beberapa metode atau strategi yang menuntut siswa dapat secara aktif 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Terkait strategi dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran tematik penddekatan saintifik 

ini tergantung pada guru kelas masing masing pengampu mata pelajaran tersebut. 

Untuk saat ini anak anak melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya, jadi kami 

bagi 2 shift untuk yang shift pertama pagi dan shift ke dua siang. Kalau untuk dapat 

menumbuhkan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik, dapat diterapkan suatu 

bentuk latihan-latihan yang mengacu pada pola pikir siswa seperti itu. 



2. Istifadatul Maghfiroh 

 Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik Untuk pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik ini pertama pada kegiatan mengamati disni siswa 

saya arahkan untuk mencermati bacaan dan gambar yang disajikan pada buku siswa, 

selain pada buku siswa biasanya saya juga menyediakan beberapa media pelajaran 

yang saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau materi yang diajarkan. 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran juga melatih siswa untuk mengaitkan 

pengamalaman belajarnya dengan kehidupan nyata, juga anak tidak bosan ya jadi 

yang diamati siswa bisa bervariasi seperti itu 

3. Umu Hanik Faiqotul Himmah 

 Pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik disini ada lima 

tahap ya, menurut saya ke lima tahapan tersebut saling berhubungan dan saling 

melengkapi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Untuk pembelajaran tematik ini lebih diarahkan pada bagaimana 

kemampuan berfikir kritis pada anak anak di madrasah ini dapat dilatihkan sesering 

mungkin. Sehingga anak anak nanti ketika menghadapi suatu permasalahan tidak 

bingung dan tanggap gitu. Untuk kegiatan mengamati pada embelajaran tematik 

biasanya mengamati kan identic dengan gambar ya selain gambar juga harus 

bervariasi supaya keingintahuan anak anak semakin tinggi juga dapat memancing 

anak anak untuk bertanya hal hal yang ingin diketahui dengan rasa ingin tau yang 

tinggi ya. Untuk kegiatan mengamati yang jelas nantinya akan diarahkan untuk 

kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Dari apa yang diamati oleh anak anak, kemudian 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari anak anak tersebut terkait objek yang 

mereka amati 



B. Kegiatan menanya pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Jember 

1. Achmad Husaeri 

 Kegiatan menanya disini merupakan kegiatan kedua pada pendekatan saintifik, 

dalam hal ini tujuan pembelajaran tetap sama yakni melatihkan kemampuan berfikir 

kritis siswa. Jalan yang digunakan oleh guru kelas masing masing pasti berbeda ya. 

Pada umumnya kegiatan menanya disni memang dilakukan guru dengan cara 

memberikan stimulus kepada siswa terkait pembelajaran atau materi yang diajarkan 

saat itu. 

2. Istifadatul Maghfiroh 

 Pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi disini pada subtema 1 saya lebih 

memfokuskan siswa bagaimana sekiranya mereka bisa memiliki rasa ingin tau yang 

tinggi dan memiliki kemampuan untuk merumuskan pertanyaan sehingga dapat 

melatih siswa memiliki kemampuan berfikir kritis. Karna memang menanya disini 

pasti bukan sesuatu yang mudah bagi sebagian siswa, gitu bu, jadi sebisa mungkin 

saya membimbing mereka untuk bisa mengajukan pertanyaan. Dalam kegiatan 

menanya saya membagi siswa untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya 

masing masing, kemudian saya bagikan sebuah topik pembelajaran tentang energi air. 

Kemudian anak-anak masing-masing saya arahkan untuk membuat pertanyaan dari 

kata 5W 1H, kemudian masing-masing pertanyaan tersebut ditukar kepada kelompok 

lain. Tugas kelompok adalah menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya. Ketika 

saya bentuk kelompok seperti ini justru anak anak lebih aktif bertanya, seperti itu 

kurang lebih bu 

 

 



3. Umu Hanik Faiqotul Himmah 

 Kegiatan menanya ini begini mbak, anak anak itu biasanya tidak mudah 

menanya apabila tidak dihadapkan pada media yang menarik. Jadi siswa itu biasanya 

butuh inspirasi seperti itu, nah pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik ini lebih di fokuskan pada bagaimana siswa bisa mengklarifikasi informasi 

yang didapat dari hasil mengamati,seperti mengajak anak anak Tanya jawab terkait 

topik atau materi pelajaran pada tema yang dipelajari. Guru juga sebisa mungkin 

memberikan stimulus kepada siswa agar anak anak bisa mengajukan pertanyaan dari 

hal-hal yang belum mereka ketahui. Pada kegiatan menanya ini sebenarnya bisa 

dilakukan dengan berbagai cara sesuai kreativitas guru ya, seperti guru menyediakan 

media gambar dan siswa diajak untuk bertanya jawab terkait gambar tersebut. Iya itu 

semua nnti menyesuaikan materi. 

C. Kegiatan menalar pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Jember 

1. Achmad Husaeri 

 Tahapan pada pembelejaran tematik dengan pendekatan saintifik ini sebetulnya 

saling berhubungan ya, berkesinambungan artinya seperti sebuah sistem satu 

kesatuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kembali pada tujuan 

kami di madrasah ini adalah salah satunya dalam pembelajaran adalah melatihkan 

kemampuan berfikir kritis pada peserta didik sejak dini. Kegiatan mengamati pada 

awal pembelajaran juga merupakan stimulus bagi peserta didik untuk bertanya 

dimana bertanya adalah bentuk kegiatan ke dua pada pembelajaran ini, begitu juga 

dengan kegiatan menalar, kegiatan menalar disini dilakukan ketika anak anak sudah 

melihat atau mengamati sebuah gambar yang ada paga kegiatan pertama 

pembelajaran. Namun dalam hal ini tidak setiap pembelajaran terdapat lima kegiatan 



tersebut. Namun ke lima tahapan tersebut bisa bertahap dilaksanakan sesuai 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai 

2. Istifadatul Maghfiroh 

 Pada kegiatan menalar pembelajaran tematik pendekatan saintifik tujuan 

pembelajaran semaksimal mungkin dilakukan untuk menumbuhkan kemampuan 

berfikir kritis siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sukorambi jember. Kegiatan 

menalar disini banyak sekali ditemukan pada buku siswa ya, namun terkadang saya 

gunakan media lain supaya anak anak tidak bosan dalam kegiatan ini dan betul betul 

bisa mengelompokkan beberapa peristiwa yang disajikan guru seperti itu mbak 

3. Umu Hanik Faiqotul Himmah 

 Kegiatan menalar biasanya kebanyakan dilakukan dengan cara anak anak 

mengamati dan mengerjakan tugas dari guru dengan cara memberikan tanda ceklis 

seperti itu. Jadi anak anak dalam kegiatan ini memang disajikan sebuah gambar hak 

dan kewajiban misalnya ada tiga kategori yakni hak dan kewajiban disekolah, di 

rumah dan di masyarakat seperti itu. Kemudian pada kegiatan ini anak mulai berfikir 

ya, diantara tiga pilihan tersebut mana yang paling tepat seperti itu. Untuk kegiatan 

menalar disini pasti kami sesuaikan dengan materi yang ada mbak, seperti halnya saat 

ini anak anak masuk pada tema 2 tentang selalu berhemat energi, jadi memang 

didalam buku tema tersebut kalau kelas atas dimulai dari muatan pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan 

social dan seni budaya dan juga prakarya. Pada setiap tahapan pembelajaran pada 

muatan pembelajaran memang tidak selalu digunakan kegiatan menalar ini, memang 

mengikuti kompetensi dasar, indikator dan juga tujuan pembelajaran yang juga 

disesuaikan dengan RPP 



D. Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan Critical 

Thinking Skill di MI Darul Ulum Jember 

1. Achmad Husaeri 

 Kegiatan mencoba disini merupakan kegiatan lanjutan pada pendekatan 

saintifik, dalam hal ini tujuan pembelajaran tetap sama yakni melatihkan kemampuan 

berfikir kritis siswa. Jalan yang digunakan oleh guru kelas masing masing pasti 

berbeda ya. Pada umumnya kegiatan mencoba disni memang dilakukan guru dengan 

cara melakukan sebuah percobaan terkait pembelajaran atau materi yang diajarkan 

saat itu 

2. Istifadatul Maghfiroh 

 Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik 

dikelas lima juga tidak jauh berbeda dengan dikelas empat mbak, pada intinya 

kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik pada tema 2 saat ini melalui pendekatan 

saintifik berusaha memperoleh hasil belajar yang nyata melalui sebuah percobaan 

sesuai dengan materi. Sebelum melakukan kegiatan percobaan ini tentunya guru juga 

harus tau terkait tujuan percobaan yang akan dilaksanakan mbak, itu pasti agar 

kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan 

3. Umu Hanik Faiqotul Himmah 

 Kegiatan mencoba pada pembelajaran tematik pendekatan saintifik di kelas saya 

biasanya saya melakukan percobaan sesuai materi mbak, jadi adanya kegiatan 

mencoba disini memang sangat penting karna biasanya anak anak dengan kegiatan 

mencoba ini akan lebih mengingat dan bisa berfikir mendalam terkait pembelajaran 

atau kegiatan mencoba yang dilakukan. Seperti contohnya pada pembelajaran 1 tema 

2 tentang energi dan fungsinya, anak-anak memang tau dan setiap hari melihat 



matahari tapi anak-anak itu kadang-kadang susah untuk menjelaskan dan 

menyebutkan apa saja peran matahari, tapi ketika anak anak melakukan percobaan 

langsung terkait peran dan fungsi matahari anak anak dengan mudah mengingat dan 

tau apa saja peran dan fungsi adanya sinar matahari bagi kehidupan 

E. Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dalam menumbuhkan 

Critical Thinking Skill di MI Darul Ulum Jember 

1. Achmad Husaeri 

 Mengkomunikasikan disni memang merupakan langkah atau kegiatan terakhir  

pada pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik. Berhasil atau tidaknya 

penerapan pembelajaran tematik ini juga terkadang tergantung pada masing-masing 

guru kelas ya mbak, kalau disesuaikan dengan RPP yang sudah dibuat oleh guru 

memang pada kegiatan mengkomunikasikan disini guru secara maksimal 

memberikan soal-soal sesuai dengan materi dan juga disesuaikan dengan kemampuan 

berfikir kritis siswa, kalau sekarang disebut soal hots ya. Sebenarnya banyak cara 

mbak ada beberapa strategi yang bisa dilakukan guru ya dalam hal ini dengan cara 

diskusi kelompok, em misalkan penugasan siswa menyajikan laporan terkait materi 

pembelajaran juga bisa jadi tergantung pada masing-masing guru kelas. 

2. Istifadatul Maghfiroh 

 Kegiatan mengkomunikasikan pada pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik di Madrasah ini lebih kepada bagaimana anak anak bisa dilatih untuk berfikir 

ya terutama berfikir kritis. Pada kegiatan mengkomunikasikan disini biasanya anak 

anak membacakan hasil jawaban didepan kelas, mengemukakan pendapat tentang 

suatu materi yang dipelajari ya nah seperti itu lagi pada pembelajaran tematik 

kegiatan mengkomunikasikan disini kegiatan anak anak menuliskan laporan hasil 



percobaan pada kegiatan sebelumnya bu, terkadang juga menyampaikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

3. Umu Hanik Faiqotul Himmah 

 Kegiatan mengkomunikasikan disini merupakan kegiatan akhir pada kegiatan 

inti pembelejaran tematik dengan pendekatan saintifik mbak, pada kegiatan ini anak 

anak diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil pembelajaran baik melalui 

presentasi secara lisan maupun menuliskan laporan hasil percobaan yang dilakukan 

pada kegiatan sebelumnya.kegiatan mengkomunikasikan disini dapat melatihkan 

kemampuan berfikir kritis anak anak dalam menyimpulkan hasil dan memahami 

materi yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya.  

 

 



DOKUMEN MEMBER CHECK 

 

NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN KESIMPULAN PARAF 

1 Achmad Husaeri, S.Pd.I. 

 

Bagaimana kegiatan 

saintifik mengamati  

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

Pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik ini ada lima tahapan 

pembelajaran atau kita biasa menyebut 

dengan metode mengamati, menanya, 

menalar, mencoba dan 

mengkomunikasikan. Pada setiap tahapan 

pembelajaran tersebut sebisa mungkin 

kami melatihkan kemampuan berfikir 

kritis kepada siswa. 

 

kegiatan saintifik pada 

pembelajaran tematik dalam 

menumbuhkan Criticall Thinking 

Skill di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum Jember ini ada lima 

tahapan pembelajaran atau kita 

biasa menyebut dengan metode 

mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan 

mengkomunikasikan. Pada setiap 

tahapan pembelajaran tersebut 

sebisa mungkin kami melatihkan 

 



kemampuan berfikir kritis kepada 

siswa.  

  Bagaimana kegiatan 

saintifik menanya 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

Kegiatan menanya disini merupakan 

kegiatan kedua pada pendekatan saintifik, 

dalam hal ini tujuan pembelajaran tetap sama 

yakni melatihkan kemampuan berfikir kritis 

siswa. Jalan yang digunakan oleh guru kelas 

masing masing pasti berbeda ya. Pada 

umumnya kegiatan menanya disni memang 

dilakukan guru dengan cara memberikan 

stimulus kepada siswa terkait pembelajaran 

atau materi yang diajarkan saat itu. 

Pada umumnya kegiatan 

menanya di Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Ulum memang dilakukan 

guru dengan cara memberikan 

stimulus kepada siswa terkait 

pembelajaran atau materi yang 

diajarkan saat itu. 

 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik menalar 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

Kegiatan menalar disini dilakukan ketika 

anak anak sudah melihat atau mengamati 

sebuah gambar yang ada paga kegiatan 

pertama pembelajaran. Namun dalam hal ini 

Kegiatan menalar pada 

pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 



menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

tidak setiap pembelajaran terdapat lima 

kegiatan tersebut. Namun ke lima tahapan 

tersebut bisa bertahap dilaksanakan sesuai 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

 

 

dilakukan ketika anak anak sudah 

melihat atau mengamati sebuah 

gambar yang ada paga kegiatan 

pertama pembelajaran. Namun 

dalam hal ini tidak setiap 

pembelajaran terdapat lima 

kegiatan tersebut. Namun ke lima 

tahapan tersebut bisa bertahap 

dilaksanakan sesuai kompetensi 

dasar, indikator pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik mencoba 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

Kegiatan mencoba disini merupakan 

kegiatan lanjutan pada pendekatan 

saintifik, dalam hal ini tujuan 

pembelajaran tetap sama yakni melatihkan 

Kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik dengan 

menggunakan pendekatan 

saintifik merupakan kegiatan 



menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

kemampuan berfikir kritis siswa. Jalan 

yang digunakan oleh guru kelas masing 

masing pasti berbeda ya. Pada umumnya 

kegiatan mencoba disni memang 

dilakukan guru dengan cara melakukan 

sebuah percobaan terkait pembelajaran 

atau materi yang diajarkan saat itu 

 

 

lanjutan pada pendekatan 

saintifik, dalam hal ini tujuan 

pembelajaran tetap sama yakni 

melatihkan kemampuan berfikir 

kritis siswa. Jalan yang 

digunakan oleh guru kelas 

masing masing pasti berbeda ya. 

Pada umumnya kegiatan 

mencoba memang dilakukan 

guru dengan cara melakukan 

sebuah percobaan terkait 

pembelajaran atau materi yang 

diajarkan. 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik 

mengkomunikasikan 

Mengkomunikasikan disni memang 

merupakan langkah atau kegiatan terakhir  

pada pembelajaran tematik dengan 

kegiatan mengkomunikasikan 

disini guru secara maksimal 

memberikan soal-soal sesuai 



pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

pendekatan saintifik. Berhasil atau tidaknya 

penerapan pembelajaran tematik ini juga 

terkadang tergantung pada masing-masing 

guru kelas ya mbak, kalau disesuaikan 

dengan RPP yang sudah dibuat oleh guru 

memang pada kegiatan mengkomunikasikan 

disini guru secara maksimal memberikan 

soal-soal sesuai dengan materi dan juga 

disesuaikan dengan kemampuan berfikir 

kritis siswa, kalau sekarang disebut soal hots 

ya. Sebenarnya banyak cara mbak ada 

beberapa strategi yang bisa dilakukan guru 

ya dalam hal ini dengan cara diskusi 

kelompok, em misalkan penugasan siswa 

menyajikan laporan terkait materi 

dengan materi dan juga 

disesuaikan dengan kemampuan 

berfikir kritis siswa, kalau 

sekarang disebut soal hots ya. 

Sebenarnya banyak cara mbak 

ada beberapa strategi yang bisa 

dilakukan guru ya dalam hal ini 

dengan cara diskusi kelompok, 

em misalkan penugasan siswa 

menyajikan laporan terkait materi 

pembelajaran juga bisa jadi 

tergantung pada masing-masing 

guru kelas. 



pembelajaran juga bisa jadi tergantung pada 

masing-masing guru kelas. 

2 Istifadah, S.Pd.I Bagaimana kegiatan 

saintifik mengamati  

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

Pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik Untuk pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik ini 

pertama pada kegiatan mengamati disni 

siswa saya arahkan untuk mencermati 

bacaan dan gambar yang disajikan pada buku 

siswa, selain pada buku siswa biasanya saya 

juga menyediakan beberapa media pelajaran 

yang saya sesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran atau materi yang diajarkan. 

Kegiatan mengamati pada pembelajaran juga 

melatih siswa untuk mengaitkan 

pengamalaman belajarnya dengan kehidupan 

Kegiatan mengamati pada 

pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintfiik siswa 

diarahkan untuk mencermati 

bacaan dan gambar yang 

disajikan pada buku siswa, selain 

pada buku siswa biasanya saya 

juga menyediakan beberapa 

media pelajaran yang saya 

sesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran atau materi yang 

diajarkan. Kegiatan mengamati 

pada pembelajaran juga melatih 

siswa untuk mengaitkan 

 



nyata, juga anak tidak bosan ya jadi yang 

diamati siswa bisa bervariasi seperti itu 

 

pengamalaman belajarnya 

dengan kehidupan nyata, juga 

anak tidak bosan ya jadi yang 

diamati siswa bisa bervariasi 

  Bagaimana 

kegiatan saintifik 

menanya pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

 

Pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi 

disini pada subtema 1 saya lebih 

memfokuskan siswa bagaimana sekiranya 

mereka bisa memiliki rasa ingin tau yang 

tinggi dan memiliki kemampuan untuk 

merumuskan pertanyaan sehingga dapat 

melatih siswa memiliki kemampuan berfikir 

kritis. Karna memang menanya disini pasti 

bukan sesuatu yang mudah bagi sebagian 

siswa, gitu bu, jadi sebisa mungkin saya 

membimbing mereka untuk bisa mengajukan 

pertanyaan. Dalam kegiatan menanya saya 

Kegiatan menanya pada 

pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik disini lebih 

memfokuskan siswa bagaimana 

sekiranya mereka bisa memiliki 

rasa ingin tau yang tinggi dan 

memiliki kemampuan untuk 

merumuskan pertanyaan 

sehingga dapat melatih siswa 

memiliki kemampuan berfikir 

kritis. Karna memang menanya 



membagi siswa untuk berkelompok sesuai 

dengan kelompoknya masing masing, 

kemudian saya bagikan sebuah topik 

pembelajaran tentang energi air. Kemudian 

anak-anak masing-masing saya arahkan 

untuk membuat pertanyaan dari kata 5W 1H, 

kemudian masing-masing pertanyaan 

tersebut ditukar kepada kelompok lain. 

Tugas kelompok adalah menjawab 

pertanyaan dari kelompok lainnya. Ketika 

saya bentuk kelompok seperti ini justru anak 

anak lebih aktif bertanya, seperti itu kurang 

lebih bu 

disini pasti bukan sesuatu yang 

mudah bagi sebagian siswa, 

 

  Bagaimana 

kegiatan saintifik 

menalar pada 

Pada kegiatan menalar pembelajaran tematik 

pendekatan saintifik tujuan pembelajaran 

semaksimal mungkin dilakukan untuk 

Kegiatan menalar pembelajaran 

tematik pendekatan saintifik 

tujuan pembelajaran semaksimal 



pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

 

menumbuhkan kemampuan berfikir kritis 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum 

Sukorambi jember. Kegiatan menalar disini 

banyak sekali ditemukan pada buku siswa 

ya, namun terkadang saya gunakan media 

lain supaya anak anak tidak bosan dalam 

kegiatan ini dan betul betul bisa 

mengelompokkan beberapa peristiwa yang 

disajikan guru seperti itu mbak 

 

mungkin dilakukan untuk 

menumbuhkan kemampuan 

berfikir kritis siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum 

Sukorambi jember. Kegiatan 

menalar disini banyak sekali 

ditemukan pada buku siswa ya, 

namun terkadang saya gunakan 

media lain supaya anak anak 

tidak bosan dalam kegiatan ini 

dan betul betul bisa 

mengelompokkan beberapa 

peristiwa yang disajikan guru 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik mencoba 

pada pembelajaran 

Kegiatan mencoba pada pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik dikelas 

lima juga tidak jauh berbeda dengan dikelas 

Kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik pada tema 

2 saat ini melalui pendekatan 

 



tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

empat mbak, pada intinya kegiatan mencoba 

pada pembelajaran tematik pada tema 2 saat 

ini melalui pendekatan saintifik berusaha 

memperoleh hasil belajar yang nyata melalui 

sebuah percobaan sesuai dengan materi. 

Sebelum melakukan kegiatan percobaan ini 

tentunya guru juga harus tau terkait tujuan 

percobaan yang akan dilaksanakan mbak, itu 

pasti agar kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik ini berjalan lancar 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

saintifik berusaha memperoleh 

hasil belajar yang nyata melalui 

sebuah percobaan sesuai dengan 

materi. Sebelum melakukan 

kegiatan percobaan ini tentunya 

guru juga harus tau terkait tujuan 

percobaan yang akan 

dilaksanakan mbak, itu pasti agar 

kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik ini berjalan 

lancar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik 

mengkomunikasikan 

pada pembelajaran 

Kegiatan mengkomunikasikan pada 

pembelajaran tematik dengan pendekatan 

saintifik di Madrasah ini lebih kepada 

bagaimana anak anak bisa dilatih untuk 

Pada kegiatan 

mengkomunikasikan disini 

biasanya anak anak membacakan 

hasil jawaban didepan kelas, 



tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

berfikir ya terutama berfikir kritis. Pada 

kegiatan mengkomunikasikan disini 

biasanya anak anak membacakan hasil 

jawaban didepan kelas, mengemukakan 

pendapat tentang suatu materi yang 

dipelajari ya nah seperti itu lagi pada 

pembelajaran tematik kegiatan 

mengkomunikasikan disini kegiatan anak 

anak menuliskan laporan hasil percobaan 

pada kegiatan sebelumnya bu, terkadang 

juga menyampaikan hasil diskusi kelompok 

didepan kelas. 

mengemukakan pendapat 

tentang suatu materi yang 

dipelajari ya nah seperti itu lagi 

pada pembelajaran tematik 

kegiatan mengkomunikasikan 

disini kegiatan anak anak 

menuliskan laporan hasil 

percobaan pada kegiatan 

sebelumnya bu, terkadang juga 

menyampaikan hasil diskusi 

kelompok didepan kelas. 

 

3 Umu Hanik Faiqotul 

Himmah 

 

Bagaimana kegiatan 

saintifik mengamati  

pada pembelajaran 

tematik dalam 

Pada pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik disini ada lima tahap ya, 

menurut saya ke lima tahapan tersebut saling 

berhubungan dan saling melengkapi satu 

kegiatan mengamati pada 

embelajaran tematik biasanya 

mengamati kan identic dengan 

gambar ya selain gambar juga 



menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Untuk 

pembelajaran tematik ini lebih diarahkan 

pada bagaimana kemampuan berfikir kritis 

pada anak anak di madrasah ini dapat 

dilatihkan sesering mungkin. Sehingga anak 

anak nanti ketika menghadapi suatu 

permasalahan tidak bingung dan tanggap 

gitu. Untuk kegiatan mengamati pada 

embelajaran tematik biasanya mengamati 

kan identic dengan gambar ya selain gambar 

juga harus bervariasi supaya keingintahuan 

anak anak semakin tinggi juga dapat 

memancing anak anak untuk bertanya hal hal 

yang ingin diketahui dengan rasa ingin tau 

yang tinggi ya. Untuk kegiatan mengamati 

harus bervariasi supaya 

keingintahuan anak anak semakin 

tinggi juga dapat memancing 

anak anak untuk bertanya hal hal 

yang ingin diketahui dengan rasa 

ingin tau yang tinggi ya. Untuk 

kegiatan mengamati yang jelas 

nantinya akan diarahkan untuk 

kegiatan selanjutnya yaitu 

menanya. Dari apa yang diamati 

oleh anak anak, kemudian 

memunculkan pertanyaan-

pertanyaan dari anak anak 

tersebut terkait objek yang 

mereka amati 



yang jelas nantinya akan diarahkan untuk 

kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Dari 

apa yang diamati oleh anak anak, kemudian 

memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari 

anak anak tersebut terkait objek yang mereka 

amati.  

  Bagaimana 

kegiatan saintifik 

menanya pada 

pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Kegiatan menanya ini begini mbak, anak 

anak itu biasanya tidak mudah menanya 

apabila tidak dihadapkan pada media yang 

menarik. Jadi siswa itu biasanya butuh 

inspirasi seperti itu, nah pada pembelajaran 

tematik dengan pendekatan saintifik ini lebih 

di fokuskan pada bagaimana siswa bisa 

mengklarifikasi informasi yang didapat dari 

hasil mengamati,seperti mengajak anak anak 

Tanya jawab terkait topik atau materi 

Pada kegiatan saintifik menanya 

pembelajaran tematiki ni bisa 

dilakukan dengan berbagai cara 

sesuai kreativitas guru ya, seperti 

guru menyediakan media gambar 

dan siswa diajak untuk bertanya 

jawab terkait gambar tersebut. 

Iya itu semua nnti menyesuaikan 

materi. 



Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

 

pelajaran pada tema yang dipelajari. Guru 

juga sebisa mungkin memberikan stimulus 

kepada siswa agar anak anak bisa 

mengajukan pertanyaan dari hal-hal yang 

belum mereka ketahui. Pada kegiatan 

menanya ini sebenarnya bisa dilakukan 

dengan berbagai cara sesuai kreativitas guru 

ya, seperti guru menyediakan media gambar 

dan siswa diajak untuk bertanya jawab 

terkait gambar tersebut. Iya itu semua nnti 

menyesuaikan materi. 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik menalar 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Kegiatan menalar biasanya kebanyakan 

dilakukan dengan cara anak anak mengamati 

dan mengerjakan tugas dari guru dengan 

cara memberikan tanda ceklis seperti itu. 

Jadi anak anak dalam kegiatan ini memang 

Kegiatan saintifik menalar pada 

pembelajaran tematik dengan 

pendekatan saintifik dilakukan 

dengn cara memberikan tanda 

ceklis seperti itu. Jadi anak anak 



Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

disajikan sebuah gambar hak dan kewajiban 

misalnya ada tiga kategori yakni hak dan 

kewajiban disekolah, di rumah dan di 

masyarakat seperti itu. Kemudian pada 

kegiatan ini anak mulai berfikir ya, diantara 

tiga pilihan tersebut mana yang paling tepat 

seperti itu. Untuk kegiatan menalar disini 

pasti kami sesuaikan dengan materi yang ada 

mbak, seperti halnya saat ini anak anak 

masuk pada tema 2 tentang selalu berhemat 

energi, 

dalam kegiatan ini memang 

disajikan sebuah gambar hak dan 

kewajiban misalnya ada tiga 

kategori yakni hak dan kewajiban 

disekolah, di rumah dan di 

masyarakat seperti itu. Kemudian 

pada kegiatan ini anak mulai 

berfikir ya, diantara tiga pilihan 

tersebut mana yang paling tepat 

seperti itu. Untuk kegiatan 

menalar disini pasti kami 

sesuaikan dengan materi yang 

ada mbak, seperti halnya saat ini 

anak anak masuk pada tema 2 

tentang selalu berhemat energi, 



  Bagaimana kegiatan 

saintifik mencoba 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

Kegiatan mencoba pada pembelajaran 

tematik pendekatan saintifik di kelas saya 

biasanya saya melakukan percobaan sesuai 

materi mbak, jadi adanya kegiatan mencoba 

disini memang sangat penting karna 

biasanya anak anak dengan kegiatan 

mencoba ini akan lebih mengingat dan bisa 

berfikir mendalam terkait pembelajaran atau 

kegiatan mencoba yang dilakukan. Seperti 

contohnya pada pembelajaran 1 tema 2 

tentang energi dan fungsinya, anak-anak 

memang tau dan setiap hari melihat matahari 

tapi anak-anak itu kadang-kadang susah 

untuk menjelaskan dan menyebutkan apa 

saja peran matahari, tapi ketika anak anak 

melakukan percobaan langsung terkait peran 

Kegiatan mencoba pada 

pembelajaran tematik melalui 

pendekatan saintifik di kelas 

dilakukan dengan percobaan 

sesuai materi mbak, jadi adanya 

kegiatan mencoba disini memang 

sangat penting karna biasanya 

anak anak dengan kegiatan 

mencoba ini akan lebih 

mengingat dan bisa berfikir 

mendalam terkait pembelajaran 

atau kegiatan mencoba yang 

dilakukan. 



dan fungsi matahari anak anak dengan 

mudah mengingat dan tau apa saja peran dan 

fungsi adanya sinar matahari bagi kehidupan 

  Bagaimana kegiatan 

saintifik 

mengkomunikasikan 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan 

Criticall Thinking 

Skill di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul 

Ulum Jember ini? 

 

Kegiatan mengkomunikasikan disini 

merupakan kegiatan akhir pada kegiatan inti 

pembelejaran tematik dengan pendekatan 

saintifik mbak, pada kegiatan ini anak anak 

diharapkan mampu mengkomunikasikan 

hasil pembelajaran baik melalui presentasi 

secara lisan maupun menuliskan laporan 

hasil percobaan yang dilakukan pada 

kegiatan sebelumnya.kegiatan 

mengkomunikasikan disini dapat melatihkan 

kemampuan berfikir kritis anak anak dalam 

menyimpulkan hasil dan memahami materi 

yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya.  

Kegiatan mengkomunikasikan 

pada pembelajaran tematik 

dilakukan dengan cara 

mengkomunikasikan hasil 

pembelajaran baik melalui 

presentasi secara lisan maupun 

menuliskan laporan hasil 

percobaan yang dilakukan pada 

kegiatan sebelumnya.kegiatan 

mengkomunikasikan disini dapat 

melatihkan kemampuan berfikir 

kritis anak anak dalam 

menyimpulkan hasil dan 

memahami materi yang diperoleh 

dari kegiatan sebelumnya. 

 



JURNAL KEGIATAN DALAM PENELITIAN 

DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ULUM SUKORAMBI 

KABUPATEN JEMBER TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

No Hari/Tanggal Kegiatan Uraian Kegiatan Nama TTD 

1.  Senin, 30 

Maret 2021 

Observasi  Silahturahmi dan 

Observasi  

Achmad 

Husaeri  

 

 

 

2.  Kamis, 2 

April 2021 

Penyerahan 

Surat 

Penelitian 

Wawancara dengan 

Kepala Madrasah 

tentang Pendekatan 

saintifik dan 

Critical Thinking 

Skil pada 

pembelajaran 

tematik terpadu 

Achmad 

Husaeri 

 

 

 

 

 

3. Kamis, 6 

Agustus 2021 

Wawancara  Wawancara dengan 

guru kelas 4 tentang 

Pendekatan 

saintifik dan 

Critical Thinking 

Skil pada 

pembelajaran 

tematik terpadu 

Istifadah  

 

 

 

 

4. Jumat, 7 

Agustus 2021 

Wawancara Wawancara dengan 

guru kelas 5 tentang 

Pendekatan 

saintifik dan 

Critical Thinking 

Skil pada 

pembelajaran 

tematik terpadu 

Umu 

Hanik  

 

 

 

 

 

5. Senin, 30 

Agustus 2021  

Observasi Observasi 

pelaksanaan 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik  

Siswa 

kelas 4  

 

 

 

 

 

 

6. Senin, 6 

september 

2021  

Wawancara Wawancara dengan 

guru kelas 4 tentang 

kegiatan saintifik 

dan Critical 

Thinking Skil 

Istifadah  

 

 

 

 



7. Rabu, 8 

September 

2021 

Observasi  Observasi 

pelaksanaan 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik  

Siswa 

kelas 5 

 

8. Kamis, 16 

September 

2021  

Wawancara Wawancara kepada 

siswa terkait 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan  

Critical Thinking 

Skil 

Siswa 

kelas 5 

 

9. Senin, 20 

September 

2021  

Wawancara Wawancara dengan 

guru kelas tentang 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan  

Critical Thinking 

Skil 

Umu 

Hanik 

Faiqotul 

Himmah 

 

10. Selasa, 21 

September 

2021 

Observasi Observasi 

pelaksanaan 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan  

Critical Thinking 

Skil 

Siswa 

kelas 4 

 

11 Kamis, 23 

September 

2021 

Wawancara Wawancara kepada 

siswa kelas 4 

Siswa 

kelas 4 

 

 

 

12.  Kamis, 23 

September 

2021 

Wawancara Wawancara kepada 

guru kelas terkait 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

menumbuhkan  

Critical Thinking 

Skil 

Istifadah    

12 Senin, 4 

Oktober 2021 

Dokumentasi Kelengkapan 

dokumentasi 

kegiatan saintifik 

pada pembelajaran 

tematik dalam 

Umu 

Hanik 

Faiqotul 

Himmah 

 



menumbuhkan  

Critical Thinking 

Skil 

13.  Selasa, 5 

Oktober 2021 

Wawancara 

dan 

dokumentasi 

Dokumen keadaan 

guru dan peserta 

didik 

Istifadah  

13 Selasa, 14 

Desember 

2021  

Wawancara 

dan 

Pengambilan 

surat 

penelitian 

Ucapan terimakasih 

kepada kepala 

sekolah telah 

diijinkan 

melakukan 

penelitian di 

lembaganya 

Achmad 

Husaeri 

 

 

    

Jember, 14 Desember 2021 

Kepala MI Darul Ulum  

 

 

 

Achmad Husaeri, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : MI DARUL ULUM JEMBER 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 2 : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 : Sumber Energi 

Pembelajaran : 1 

Alokasi Waktu : 1 Hari 

 

 
 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,  sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

(KD) Bahasa Indonesia 

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 

atau visual. 

4.2 Menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan 

ke dalam tulisan. 

Indikator: 

3.2.1 Mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati. 

4.2.1 Menuliskan gagasan pokok dari teks. 

 
IPA 

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi 

alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang 

berbagai perubahan bentuk energi. 

Indikator: 

3.5.1 Menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 



3 

 

 

4.5.1 Menuajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. 

 
IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupatensampai tingkat provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakte- ristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyara- kat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

Indikator : 

3.1.1 Mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. 

4.1.1 Menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam 

bentuk tulisan. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar- gambar dari 

teks visual yang diamati dengan terperinci. 

2. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks 

visual yang diamati dengan terperinci. 

3. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam 

kehidupan sehari-hari dengan tepat. 

4. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang 

perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. 

5. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber 

daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. 

6. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi 

sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. 

 
 

 Karakter siswa yang diharapkan :  

 Bahasa Indonesia dan IPA : Criticall Thinking Skill 

Nasionalis Mandiri 

Gotong Royong 

Integritas 

 IPS : Religius Jujur 

Disiplin Kreatif 

Demokratif 

Rasa Ingin Tahu 

Cinta Tanah Air 
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D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Melakukan percobaan 

 Menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks visual 

 Mendiskusikan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara bijak 

 

Matahari sumber kehidupan di Bumi 

Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke Bumi. Cahaya 

matahari menerangi Bumi sehingga kita dapat melihat semua  mahluk hidup dan benda disiang 

hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di Bumi. 

Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di Bumi: 

 Seiring dengan perputaran Bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang 

dan malam. 

 
 Seiring dengan kemiringan posisi Bumi saat melakukan revolusi, matahari 

mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan Bumi utara dan selatan. 

 
 Berperan pada siklus/perputaran air, hingga terjadi perubahan cuaca: mendung, 

panas, dan hujan. 

 
 Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan 

hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di 

tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. 

 
 Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut 

dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan  untuk dikonsumsi hewan 

dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu 

terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

energi. 

 Panas matahari mengakibatkan air laut menguap, peristiwa ini 

dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. 

 
 Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, yang 

mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. 

 
 Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna 

bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. 

 
Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi 

kehidupan di Bumi. 

 
 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 
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F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Buku Siswa Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 
Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 
Rev 2017). 

 Tanaman jagung atau tanaman jenis lainnya. 

 Kertas, tissue, kain untuk percobaan IPA. 

 Lembar Kerja Kegiatan saintifik  

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

 

Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Selalu Berhemat Energi”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, 

mengeksplorasi, mengomunikasikan dan 

menyimpulkan. 

10 menit 

Inti  Siswa duduk secara berkelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 5 siswa. Collaboration 

 Siswa mengamati teks visual yang ada di buku siswa. 

Literasi 

 Guru menanyakan (gambar apa saja yang kamu 
amati?) Communication 

 Setiap kelompok mendikusikan pertanyaan 

berikut. 

1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? 

2. Sebutkan peristiwa pada gambar yang 

mendukung alasanmu! 

 Setiap kelompok akan menyampaikan jawabannya 

kepada kelompok sebelahnya. Collaboration 

 Guru akan membahas satu persatu gambar di depan 

kelas. Guru bisa menunjuk siswa untuk 

menyampaikan jawabannya. 

35 Menit 

X  30 JP 
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Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

  Secara individu siswa akan menuliskan gagasan 

pokok dari gambar yang telah diamatinya. Siswa akan 

menukar jawabannya kepada teman sebelahnya. 

Mandiri 

 Sebagai pengantar untuk materi pemanfaatan 

matahari, guru membawa satu jenis tumbuhan dan 

memperlihatkan kepada siswa. Minta siswa untuk 

mengamati tumbuhan tersebut dengan teliti. Critical 

Thinking and Problem Solving 

 Siswa juga kemudian diminta untuk mengamati 
terangnya cuaca di pagi/siang hari dari kaca jendela 

kelas. (Mengamati) 

 Siswa kemudian mengamati gambar tentang peran 

matahari bagi kehidupan di Bumi. Ingatkan siswa 

untuk mengamati dengan teliti setiap detail pada 

gambar tersebut. 

 Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. 

Mandiri 

 Siswa juga diminta untuk mengilustrasikan tentang 

manfaat lain matahari selain yang telah tertera pada 

gambar. Creativity and Innovation 

 Siswa kemudian diminta untuk mengubah gambar 
mereka kedalam bentuk tulisan/cerita . 

 Siswa diingatkan kembali tentang manfaat panas 

matahari yaitu menguapkan zat cair yang terdapat di 

Bumi. 

 Siswa digiring untuk dapat berpikir secara luas, 

dalam, dan kritis untuk dapat memahami hubungan 

antara matahari dengan kehidupan di Bumi. 

 Siswa melakukan percobaan untuk membuktikan 

penguapan zat cair oleh panas matahari, berdasarkan 

instruksi yang terdapat di buku. (Mengekplorasi) 

 Saat menunggu proses percobaan, siswa mengerjakan 
tugas membaca senyap teks pendek “Kisah Ali si Biji 

Energi” yang terdapat di buku. Literasi 

 Siswa kemudian menuliskan manfaat matahri bagi 

kehidupan di Bumi dalam bentuk peta pikiran. 

Mandiri 

 Siswa dibebaskan untuk membuat peta pikiran mereka 
dalam bentuk tulisan maupun gambar. 

 Siswa membaca senyap teks tentang jenis-jenis 
sumber daya alam. 

 Siswa dalam kelompok kemudian melanjutkan 

pengamatan hasil percobaan tentang pengaruh panas 

matahari pada zat cair di Bumi. 

 Siswa menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada 

objek benda berdasarkan hasil percobaan. 
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Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

  Siswa menuliskan proses dan hasil percobaan dalam 
bentuk laporan. 

 Siswa mengamati gambar jagung bakar yang terdapat 
di buku. 

 Siswa secara berpasangan dengan teman di sebelah 

kemudian mendiskusikan pertanyaan bacaan terkait 

materi tentang ketersediaan sumber daya alam. 

Gotong Royong 

 Siswa membaca senyap teks tentang jenis-jenis 

sumber daya alam. 

 Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan 
menuliskannya di buku. 

 Siswa secara berpasangan mendiskusikan jawaban 
mereka. Collaboration 

 Siswa kembali diminta untuk menggambarkan 

penggunaan salah satu sumber daya alam yang patut 

dicontoh. Gambar mereka harus memuat kegiatan 

ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya 

alam dan usaha menjaga keberadaannya. 

(Mengekplorasi) 

 Siswa saling menyampaikan gambar mereka kepada 

seorang teman untuk diberikan masukan. 

(Mengkomunikasikan) 

 Siswa kemudian menjelaskan gambar mereka dalam 

bentuk tulisan. Literasi 

 Tulisan yang dibuat harus memuat Sumber daya alam 

yang dipilih dan yang diperjualbelikan, serta contoh-

contoh kegiatan 
untuk menjaga kelestariannya. 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari Integritas 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) Religius 

15 menit 

] 
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H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

Penilaian Sikap 

 

No 

 

Nama 

Perubanan tingkah laku 

Santun Peduli 
Tanggung 

Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 ……………..             

5 ……………..             

Dst ……………..             

Keterangan: 

K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 

 

1. Bahasa Indonesia 

Teks visual 

 

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 
Pendampinga 

(1) 

 

Mengidentifika si 
gambar 

 

Mengidentifika 
si semua 

gambar dengan 

cermat. 
 

 

Mengidentifika 
si sebagian 

besar gambar 

dengan cermat. 

 

Mengidentifika 
si sebagian 

gambar dengan 

cermat. 

 

Mengidentifikasi 
sebagian kecil 

gambar dengan 

cermat. 

 

Gagasan 

pokok 

 

Terdapat 

kesesuaian 

isi 

antara teks 
visual dan 

gagasan 

pokok yang 

dituliskan 

Gagasan 

pokoh ditulis 

dengan 

didukung 

oleh fakta 
terperinci. 

 

Gagasan 

pokok 

sesuai 

dengan isi 

teks visual 

meskipun 
ditulis 

dengan 

kurang 

terperinci. 

 

 

Gagasan 

pokok pokok 

cukup sesuai 

dan kurang 

terperinci. 

 

Gagasan 

pokok kurang 

tepat. 

 

Kosakata 
Baku 

 

Menggunak 

an kosakata 
baku dalam 

 

Menggunak 

an kosakata 
baku dalam 

 

Menggunak 

an kosakata 
baku dalam 

 

Belum mampu 

menggunakan 

kosakata baku 
dalam 
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 semua sebagian Sebagian pertanyaan. 

pertanyaan. besar Kecil  

 pertanyaan. pertanyaan.  

    

 
Kalimat 

 
Menggunak 

 
Menggunak 

 
Menggunak 

 
Belum mampu 

Efektif an kalimat an kalimat an kalimat menggunakan 
 efektif efektif Efektif kalimat efektif 
 dalam dalam Dalam dalam semua 
 semua sebagian sebagian pertanyaan. 
 pertanyaan. besar Kecil  

  pertanyaan. pertanyaan. 
 

 

 

Sikap: 
 

Tugas 
 

Sebagian 
 

Tugas 
 

Belum dapat 

Mandiri diselesaikan besar diselesaikan menyeselesaik 
 dengan tugas dengan an 
 mandiri. diselesaikan motivasi dan tugas meski 
  dengan bimbingan telah diberikan 
  mandiri. 

 
guru. motivasi dan 

bimbingan. 
 
 

Penilaian (Skoring):  Total Nilai Siswa x 10 

Total Nilai Maksimal 

Contoh: 15 x 10 = 7,5 

20 

1. IPA 
 

Peta Pikiran dan Laporan Hasil Percobaan siswa diperiksa menggunakan rubrik. 

 

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 
Pendampinga 

(1) 

 

Manfaat 

energi 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

Menjelaskan 

10 manfaat 

energi 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dengan tepat. 
 

 

Menjelaskan 

5-9 manfaat 

energi 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dengan tepat. 

 

Menjelaskan 

3-4 manfaat 

energi 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dengan tepat. 

 

Menjelaskan 

1-2 manfaat 

energi 

matahari 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

dengan tepat. 

 

Laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk energi 

matahari. 

 

Mampu 

menuajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk 

energi 

matahari 

 

Mampu 

menuajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk 

energi 

matahari 

 

Mampu 

menuajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk 

energi 

matahari 

 

Belum mampu 

menuajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk 

energi 
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 dengan 

tepat. 
 

dengan 

cukup tepat. 

dengan kurang 

tepat. 

matahari 

dengan tepat. 

 

Sikap Rasa 
 

Tampak 
 

Tampak 
 

Tampak 
 

Tidak 

Ingin Tahu antusias Cukup kurang tampak 
 dan antusias dan antusias dan antusias dan 
 mengajukan terkadang Tidak perlu 
 banyak ide mengajukan mengajukan dimotivasi 
 dan ide dan ide dan untuk 
 pertanyaan pertanyaan pertanyaan mengajukan 
 selama Selama selama ide dan 
 kegiatan. kegiatan. 

 
kegiatan. pertanyaan. 

 

 

Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10 

Total Nilai Maksimal 

Contoh: 11 x 10 = 9,1 

12 

Catatan: penghitungan nilai lihat contoh penilaian halaman lain 

 
3.IPS 

a. Tugas siswa menemukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik bentang alam: 
pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi, dinilai menggunakan rubrik. 

 

Beri tanda  

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 
Pendampinga 

(1) 

 

Penyajian 

hasil 

identifikasi 

sumber daya 

alam dan 

pemanfaatan 

nya dalam 

bentuk tulisan. 

 

Mampu 

menyajikan 

hasil 

identifikasi 

sumber daya 

alam dan 

pemanfaatan 

nya dalam 

bentuk tulisan 

dengan 

sistematis. 

 

 

Mampu 

menyajikan 

hasil 

identifikasi 

sumber daya 

alam dan 

pemanfaatan 

nya dalam 

bentuk tulisan 

dengan cukup 

sistematis. 

 

Mampu 

menyajikan 

hasil 

identifikasi 

sumber daya 

alam dan 

pemanfaata 

nny a dalam 

bentuk 

tulisan 

dengan 

kurang 
sistematis. 

 

Belum 

mampu 

menyajikan 

hasil 

identifikasi 

sumber daya 

alam dan 

pemanfaatan 

nya dalam 

bentuk tulisan 

dengan 

sistematis. 

 

Sikap 

Peduli 

 

Peduli 

terhadap 

keberadaan 

sumber daya 

alam 

Indonesia 

secara 

konsisten 

 

Cukup peduli 

terhadap 

keberadaan 

sumber daya 

alam 

Indonesia. 

 

 

Kurang 

peduli 

terhadap 

keberadaan 

sumber daya 

alam 

Indonesia. 

 

Belum 

menunjukkan 

kepedulian 

terhadap 

keberadaan 

sumber daya 

alam. 
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Sikap 
 

Bertangung 
 

Cukup ber- 
 

Kurang ber- 
 

Belum 

Tanggung jawab Tangung tangung bertangung 

Jawab terhadap Jawab jawab jawab 
 tugas-tugas terhadap terhadap terhadap 
 secara tugas-tugas tugas-tugas tugas-tugas 
 konsisten. Secara secara secara 
  konsisten. 

 
konsisten. konsisten. 

 

 

Penilaian (Skoring):  Total Nilai Siswa x 10 

Total Nilai Maksimal 

Contoh: 10 x 10 = 7,5 

12 

 
b. Sikap siswa saat melakukan diskusi pemecahan masalah dinilai menggunakan rubrik 

 

 

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampinga 

(1) 

 

Komunikasi 
non verbal 

(kontak mata, 

bahasa tubuh, 

postur, ekspresi 

wajah, suara). 

 

Merespon dan 
menerapkan 

komunikasi 

non verbal 

dengan tepat. 
 

 

Merespon 
dengan tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Sering 
merespon 

kurang tepat 

terhadap 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 

teman. 

 

Membutuhka 

n 
bantuan 

dalam 

memahami 

bentuk 

komunikasi 

non verbal 

yang 

ditunjukkan 
teman. 

 

Partisipasi 

(menyampaika 

n ide, perasaan, 

pikiran). 

 

Isi 

pembicaraa n 

menginspira 

si teman. 

Selalu 

mendukung 

dan 

memimpin 

lainnya saat 
diskusi. 

 

Berbicara dan 

menerangka n 

secara rinci, 

merespon 

sesuai dengan 

topik. 
 

 

Berbicara dan 

menerangka n 

secara rinci, 

namun 

terkadang 

merespon 

kurang sesuai 

dengan 
topik. 

 

Jarang 

berbicara 

selama proses 

diksusi 

berlangsung. 

 
 

Penilaian (Skoring): Total Nilai Siswa x 10 

Total Nilai Maksimal 

Contoh: 7 x 10 = 8,75 
8 
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Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat menggunakan beragam benda lainnya saat melakukan 
percobaan IPA, atau mencoba jenis percobaan lain untuk membuktikan proses penguapan oleh 

panas matahari. 

Remedial 

Bagi siswa yang belum terampil menuangkan instruksi tertulis ke dalam bentuk gambar, 

dan sebaliknya, akan diberikan pendampingan oleh guru. 

Siswa tersebut dapat diberikan tugas rumah terkait materi. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : MI DARUL ULUM JEMBER 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 2 : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 :Sumber Energi 

Pembelajaran : 2 

Alokasi Waktu : 1 Hari 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,  sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

(KD) PPKn 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

1.2 Menerima hak dan kewajiban sebagai amanah warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.2 Menerima hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 

3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2 Bekerjasama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator : 

3.2.1 Memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. 

4.2.1 Menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. 
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SBdP 

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menampilkan tempo lambat, sedang dan cepat melalui lagu. 

Indikator: 

3.2.1 Mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu “Menanam jagung”. 

4.2.1 Menyanyikan notasi lagu “Menanam jagung” Sesuai tinggi rendah nada. 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari 

teks lagu “Menanam jagung” dengan benar. 

2. Setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu “Menanam 

jagung” Sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. 

3. Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam 

kehidupan masyarakat dengan benar. 

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak  dan kewajiban dalam 

kehidupan masyarakat dengan benar. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : 

 PPKn dan SBdP : Criticall Thinking Skill 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong Royong 

Integritas 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menemukan pentingnya menghemat air bersih 

 Menyimpulkan cara melakukan penaksiran(+,-) bilangan cacah 

 Menyanyi lagu “Menanam Jagung” 
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E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Buku Siswa Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Teks lagu ”Menanam jagung”, air. 

 Lembar Kerja Kegiatan saintifik  

 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 
kehadiran dan memeriksa kerapihan 

pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Selalu Berhemat Energi”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan 

menyimpulkan. 

10 menit 

Inti  Siswa mengamati notasi angka lagu “Menanam 

Jagung". Guru menyanyikan notasi lagu tersebut dan 

siswa mendengarkan. (Mengamati) 

 Siswa mengidentifikasi tinggi rendah nada 
berdasarkan notasi yang ada. Critical Thinking Skill 

and Problem Solving 

 Guru menjelaskan konsep tinggi rendah nada. 

Communication 

 Guru mempraktikkan urutan nada dan siswa 

menirukan bersama-sama. 

 Siswa menandai bagian-bagian yang merupakan nada 

tinggi dan nada rendah. Mandiri 

 Guru dan siswa menyanyikan notasi bersama- sama 

dengan ketukan dari guru. Integritas 

 Siswa dibagi dalam kelompok. Collaboration 

35 Menit 

X  30 JP 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 Setiap kelompok dipilih pemimpin. Dalam 

kelompoknya siswa menyanyikan notasi lagu sesuai 

dengan tinggi rendah. Pemimpin yang dipilih akan 

memberikan aba-aba dengan ketukan. 

(Mengekplorasi) 

 Setiap kelompok maju ke depan untuk menyanyikan 

notasi dengan ketukan dari guru. Kelompok lain 

memberikan komentar. Gotong Royong 

 Siswa yang masih kesulitan bisa berlatih lagi di 

rumah. Guru bisa meminta bantuan siswa lain untuk 

mendampingi. 

 Guru membawa air keruh dan air bersih ke dalam 

kelas. Guru menanyakan manfaat air bersih bagi 

kehidupan. Siswa menjawab dengan menunjuk 

tangan. Guru menanyakan kembali. (Menanya) 

 Siswa menjawab secara bergantian. Guru 

menyampaikan bahwa dalam kehidupan masyarakat 

terdapat hak dan kewajiban. Communication 

 Siswa mengamati gambar yang ada di buku siswa. 

 Siswa menjawab pertanyaan. Siswa menukarkan 

jawaban dengan temannya. Mandiri 

 Beberapa siswa menyampaikan pendapatnya. Guru 

memberikan kesimpulan secara klasikal. 

Communication 

 Secara individu siswa menuliskan perbedaan hak dan 

kewajiban. Mandiri 

Penilaian 2 
Hal-hal yang perlu ditulis oleh siswa adalah: 

1. Arti hak 

2. Arti kewajiban 

3. Contoh hak dan kewajiban 

4. Pentingnya mendapatkan hak 

5. Pentingnya melaksanakan kewajiban 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari Integritas 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama 

15 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 dan keyakinan masing-masing (untuk 

mengakhiri kegiatan pembelajaran) Religius 

 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

Penilaian Sikap 

 

No 

 

Nama 

Perubanan tingkah laku 

Santun Peduli 
Tanggung 

Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 
……………..             

5 
……………..             

Dst 
……………..             

Keterangan: 

K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 
 

1. SBdP : Menyanyikan notasi lagu Menanam jagung dengan tinggi rendah nada. 

Kriteria Ya Tidak 

 
Melafalkan notasi dengan benar. 

  

 
Menyanyikan notasi sesuai dengan tinggi rendah nada. 

  

 

Menyanyikan sesuai dengan tempo ketukan. 

  

 

 

 

 

2. PPKn-perbedaan Hak dan Kewajiban 

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampinga 
(1) 

 

Arti 
 

Menjelaskan 

arti hak dan 

kewajiban 

dengan benar. 

 

Hanya 

menjelaskan 

salah satu 

(hak atau 

kewajiban) 

dengan 
benar. 

 

Menjelaskan 

arti hak dan 

kewajiban 

dengan kurang 

tepat. 

 

Belum 

mampu 

menjelaskan 

arti hak dan 

kewajiban. 



18 

 

 

 

 

contoh 
 

Memberikan 
 

Memberikan 
 

Memberikan 
 

Baru mampu 
 masing- 2 contoh hak masing- memberikan 
 masing 2 dalam masing 1 satu contoh 
 contoh hak kehidupan contoh hak hak untuk hak 
 dan masyarakat dan Atau 
 kewajiban dan 1 contoh kewajiban kewajiban 
 dalam kewajiban dalam dengan 
 kehidupan dalam kehidupan benar. 
 sehari-hari kehidupan sehari-hari  

 dengan masyarakat dengan  

 benar. dengan benar.  

  benar.   

  (atau   

  sebaliknya).   

 

Pentingny 
 

Menjelaskan 
 

Menjelaskan 
 

Menjelaskan 
 

Belum 

a pentingnya pentingnya pentingnya mampu 

hak dan mendapatkan mendapatka mendapatkan menjelaskan 

kewajiban hak dengan n hak hak dan pentingnya 
 tepat. dengan melaksanaka mendapatkan 
 Menjelaskan tepat. n kewajiban hak dan 
 pentingnya Namun dengan melaksanaka 
 melaksanaka ketika kurang tepat. n kewajiban. 
 n kewajiban menjelaskan   

 dengan tepat. pentingnya   

  melaksanaka   

  n kewajiban   

  masih belum   

  tepat atau   

  sebaliknya.   

 

Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat pada contoh di Pembelajaran 1. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : MI DARUL ULUM JEMBER 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 2 : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 : Sumber Energi 

Pembelajaran : 3 

Alokasi Waktu : 1 Hari 

 

 
 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,  sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

(KD) Bahasa Indonesia 

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 

atau visual. 

4.2 Menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan 

ke dalam tulisan. 

Indikator: 

3.2.1 Mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati. 

 
IPA 

3.5 Memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi 

alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang 

berbagai perubahan bentuk energi. 

Indikator: 

3.5.2 Mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari- hari. 
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4.5.2 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin 

dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 

2. Dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang 

perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif 

dengan sistematis. 

3. Dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada 

dengan cermat. 

4. Dengan membaca teks visual, siswa mampu membuat pertanyaan berdasarkan kata 

tanya ADIK SIMBA 

 
 Karakter siswa yang diharapkan : 

 Bahasa Indonesia dan IPA : Criticall thinking skill 

 Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong Royong 

Integritas 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Melakukan percobaan 

 Menemukan gagasan pokok dan pendukungdari teks visual 
 

MATER

I IPA 

Kincir angin dari Kertas 

Alat dan bahan: 

o Lidi/sumpit kayu 

o Gunting 

o Lem 

o Kertas berbentuk persegi 
o Jarum/pin/paku payung 

Langkah-langkah pembuatan: 

 Ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar 
 Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. 

Pastikan baling-baling bisa berputar. 

 

Kincir angin dari Plastik 

Alat dan bahan: 

o Botol plastik bekas 

o Gabus bekas tutup botol 

o Lidi/sumpit 

o Gunting 
Langkah-langkah pembuatan: 

• Gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling 

• Buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama. 

• Masukan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. 

• pasang sumpit/lidi di bagian tengah gabus 
• Kincir siap digunakan 

Tambahan: 

Potongan bagian dasar botol, buat dua lubang di sisi kanan dan kiri badan botol. 

Masukan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. 
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Angin Sebagai Sumber Energi 

Angin termasuk kedalam sumber energi yang dapat diperbarui, artinya angin selalu tersedia 

dan tidak akan habis digunakan. 

Angin terjadi karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki 

suhu udara yang sangat panas dan di wilyah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas 

akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin, pergerakan udara ini kemudian 

disebut sebagai angin. 

Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan-

awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan, sehingga banyak wilayah akan terhindar 

dari kekeringan. 

Angin membantu suhu udara di musim panas menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat 

menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, bermain 

kincir, atau bermain gelembung sabun yang beterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber 

energi listrik. 

Kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan matahari dan angin 

bagi kehidupan. 

 
E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Buku Siswa Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Gelas/botol plastik bekas, kardus bekas, kalender bekas, gunting, dan alat tulis untuk 

percobaan IPA. 

 Lembar Kerja Kegiatan saintifik  

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

 

Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 
berdo’a menurut agama dan keyakinan 

10 menit 
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 masing-masing. Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Selalu Berhemat Energi”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan 

menyimpulkan. 

 Menyanyi lagu Indonesia Raya Nasionalis 

 

Inti  Sebagai kegiatan pembuka, Guru memasuki ruang 

kelas membawa sebuah kincir kertas/plastik. 

Communication 

 Guru mengajukan pertanyaan tantangan: 

- Bagaimana cara membuat kincir ini berputar 

kencang? Lakukan dengan beberapa cara yang 

berbeda! (Menanya) 

 Siswa yang mengacungkan tangan diminta untuk 

mempraktikkan cara yang diajukan menggunakan 

kincir tersebut. Mandiri 

 Siswa kemudian membaca teks singkat tentang 

kegiatan yang akan mereka lakukan. Literasi 

 Siswa membuat kincir berdasarkan instruksi di buku. 

Siswa mengamati teks visual dan intruksi yang ada di 

buku siswa. Guru memotivasis siswa untuk membaca 

dengan cermat teks yang ada. Guru meminta siswa 

untuk saling menceritakan isi teks kepada temannya. 

Guru berkeliling dan membuat catatan bagi siswa 

yang masih kesulitan memahami gagasan dari teks 

yang dibacanya. (Mengekplorasi) 

 Siswa membaca dengan teliti panduan keselamatan 

kerja sebelum mulai membuat kincir. 

 Siswa membuat kincir berdasarkan instruksi yang 

terdapat di buku, dengan batasan waktu yang 

ditentukan guru. Mandiri 

 Setelah kincir selesai, ingatkan siswa untuk bersama-

sama merapikan alat- alat serta sisa- sisa bahan. 

Integritas 

 Siswa melakukan percobaan menggunakan air 

mengalir untuk kincir plastik dan menggunakan tiupan 

angin untuk kincir kertas. Critical Thinking Skill and 

Problem Solving 

 Siswa mendiskusikan perbedaan kecepatan 

35 Menit 

X  30 JP 



23 

 

 

 

 putaran baling-baling pada kedua jenis kincir tersebut. 

Siswa juga diharapkan menemukan perbedaan-

 perbedaan lainnya. 

(Mengkomunikasikan) 

 Siswa dapat memasang kincir-kincir mereka di sekitar 

sekolah pada tempat dan ketinggian yang berbeda. 

Siswa kemudian dapat mengobservasi dan 

mengidentifikasi faktor- faktor yang mengakibatkan 

kincir mereka dapat berputar kencang atau sebaliknya. 

Creativity 

and Innovation 

 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari Integritas 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) Religius 

15 menit 

 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

Penilaian Sikap 

 

No 

 

Nama 

Perubanan tingkah laku 

Santun Peduli 
Tanggung 

Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 ……………..             

5 ……………..             

Dst ……………..             

Keterangan: 

K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 
 

1. IPA 
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Laporan Hasil Percobaan Kincir siswa diperiksa menggunakan rubrik. 

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampinga 
(1) 

 

Laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk energi 

angin. 

 

Mampu 

menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 

tepat. 

 

Mampu 

menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 

cukup tepat. 

 

Mampu 

menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 

kurang tepat. 

 

Belum 

mampu 

menyajikan 

laporan hasil 

pengamatan 

tentang 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 
tepat. 

 

Sikap Rasa 

Ingin Tahu 

 

Tampak 

antusias dan 

mengajukan 

banyak ide 

dan 

pertanyaan 

selama 
kegiatan. 

 

Tampak 

cukup 

antusias dan 

terkadang 

mengajukan 

ide dan 

pertanyaan 

selama 
kegiatan. 

 

Tampak 

kurang 

antusias dan 

tidak 

mengajukan 

ide dan 

pertanyaan 

selama 
kegiatan. 

 

Tidak tampak 

antusias dan 

perlu 

dimotivasi 

untuk 

mengajukan 

ide dan 

pertanyaan. 

 

Perubahan 

bentuk energi 

angin 

 

Menjelaskan 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 

tepat. 

 

Menjelaskan 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 

kurang tepat. 

 

Menjelaskan 

perubahan 

bentuk energi 

angin dengan 

cukup tepat. 

 

Belum 

mampu 

menjelaskan 

perubahan 

bentuk energi 

angin 

dengan 

tepat. 

Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat pada contoh di Pembelajaran 1. 

2. Bahasa Indonesia 

Kemampuan siswa dalam hal mengamati dan memahami isi teks tersebut akan dicatat 

dalam bentuk anekdot. 

Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat mengobservasi kincir yang dipasang di tempat- tempat 

yang berbeda sekitar sekolah. Siswa diharapkan dapat menemukan lebih banyak fakta pada 

perputaran kincir mereka. 

Remedial 

Bagi siswa yang belum terampil mengisi laporan hasil percobaan pada kegiatan IPA, akan 

diberikan pendampingan oleh guru. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : MI DARUL ULUM JEMBER 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 2 : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 : Sumber Energi 

Pembelajaran : 4 

Alokasi Waktu : 1 Hari 

 

 
 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,  sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

(KD) Bahasa Indonesia 

3.2 Memetakan keterhubungan antargagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, 

atau visual. 

4.2 Menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan 

ke dalam tulisan. 

Indikator: 

3.2.1 Mengidentifikasi informasi dari teks visual yang diamati. 

4.2.1 Menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati. 

 

PPKn 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

1.2 Menerima hak dan kewajiban sebagai amanah warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.2 Menerima hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. 
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3.2 Memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.2 Bekerjasama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Indikator: 

3.2.2 Menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara 

seimbang dalam kehidupan masyarakat. 

4.2.2 Menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam 

kehidupan masyarakat. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar- gambar dari 

teks visual yang diamati dengan tepat. 

2. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks 

visual yang diamati dengan benar. 

3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan 

kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. 

4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak 

dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : 

 Bahasa Indonesia dan PPKn : Criticall Thinking Skill 

 Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong Royong 

Integritas 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menemukan gagasan pokok dan pendukung • dari teks visual 

 Mendiskusikan pentingnya menghemat listrik 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 

F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Buku Siswa Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013 

Rev 2017). 

 Beberapa gambar/foto tentang contoh-contoh sikap energi, Lembar Kerja Kegiatan 

saintifik  
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G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

 

Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Selalu Berhemat Energi”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan 

menyimpulkan. 

 Menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. 

Nasionalis 

10 menit 

Inti  Siswa mengamati teks visual yang ada di buku siswa. 

(Mengamati) 

 Guru menanyakan (gambar apa saja yang kamu 

amati?) (Menanya) 

 Setiap kelompok akan menyampaikan jawabannya 

kepada kelompok sebelahnya. Collaboration 

 Guru akan membahas satu persatu gambar di 

depan kelas. Guru bisa menunjuk siswa untuk 

menyampaikan jawabannya. 

(mengkomunikasikan) 

 Secara individu siswa akan menuliskan gagasan 

pokok dari gambar yang telah diamatinya. Critical 

Thinking Skill and Problem Solving 

 Siswa juga menceritakan pengalamannya 

menggunakan energi listrik. Siswa menyimpulkan 

apakah sudah melaksanakan hak dan kewajibannya 

secara seimbang. Literasi 

35 Menit 

X  30 JP 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 

rangkuman hasil belajar selama sehari Integritas 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

15 menit 
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Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) Religius 

 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

Penilaian Sikap 

 

No 

 

Nama 

Perubanan tingkah laku 

Santun Peduli 
Tanggung 

Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 ……………..             

5 ……………..             

Dst 
……………..             

Keterangan: 

K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 

1. Bahasa Indonesia. Menuliskan gagasan pokok dari teks visual. 

Kriteria Ya Tidak 

 
Menuliskan gagasan pokok dari teks visual dengan benar. 

  

 

Menjelaskan alasan dengan benar. 

  

 

 

2. PPkn: Menceritakan pengalaman diri menggunakan. 

Kriteria Ya Tidak 

 

Menceritakan satu pengalaman menggunakan energi listrik. 

  

 
Menuliskan hak yang didapat dari menggunakan listrik. 

  

 
Menilai apakah sudah mendapatkan hak dengan baik. 
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Menuliskan kewajiban yang sudah atau belum dilaksanakan.   

 

Menilai apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. 

  

 

Menuliskan rencana tindak lanjut. 

  

 

 
 



30 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan : MI DARUL ULUM JEMBER 

Kelas / Semester : IV (Empat) / 1 

Tema 2 : Selalu Berhemat Energi 

Sub Tema 1 :Sumber Energi 

Pembelajaran : 5 

Alokasi Waktu : 1 Hari 

 

 
 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas,  sistematis, dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan peri-laku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 
B. KOMPETENSI DASAR 

(KD) IPS 

3.1 Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

Indikator: 

3.2.2 Menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

4.2.2 Mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/ kabupaten sampai tingkat provinsi. 

 
SBdP 

3.2 Memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada. 

4.2 Menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu. 



31 

 

 

Indikator: 

3.3.2 Mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung. 

4.3.2 Menyanyikan notasi lagu Menanam jagung sesuai dengan tinggi rendah nada. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu memahami tempo dan 

tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan 

tempo yang tepat. 

2. Dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu 

Menanam jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu 

Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. 

3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan 

karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

4. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengomunikasikan 

karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan : 

 SBdP : Religius 

Nasionalis 

Mandiri 

Gotong Royong 

Integritas 

 IPS : Criticall Thinking Skill 

  Religius 

  Jujur Disiplin Kreatif Demokratif 

  Rasa Ingin Tahu Cinta Tanah Air 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 Menyanyikan lagu Menanam Jagung 

 Mendiskusikan dan mempresentasikan sumber daya alam 

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan : Saintifik 

 Metode : Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah 
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F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Pedoman Guru Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik 

Terpadu Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2013 Rev 2017). 

 Buku Siswa Tema : Selalu Berhemat Energi Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 Rev 2017, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2013 Rev 2017). 

 Lembar Kerja Kegiatan saintifik  

 
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

 

Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa 

berdo’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing. Religius 

 Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu 
tentang ”Selalu Berhemat Energi”. 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengomunikasikan dan menyimpulkan. 

10 menit 

Inti  Siswa diinformasikan bahwa mereka akan 

menyanyikan lagu Menanam Jagung secara 

berkelompok yang terdiri atas 5 sampai 6 orang. 

(Mengkomunikasikan) 

 Siswa diminta memperhatikan penjelasan dari guru. 

 Setiap kelompok akan tampil secara bergiliran. 

 Siswa melakukan penampilan secara bergiliran. 

Collaboration 

 Siswa mengamati gambar yang terdapat dalam buku 

siswa. (Mengamati) 

 Siswa mendiskusikan tentang sumber energi yang 

digunakan untuk mengeringkan ikan. 

(Mengekplorasi) 

 Siswa menulis kesimpulan berdasarkan hasil diskusi. 

Mandiri 

 Siswa membaca teks yang terdapat dalam buku siswa 

dalam hati Literasi 

 Siswa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. 

(Menanya) 

 Siswa memperhatikan informasi yang diambil dari 

bacaan. 

35 Menit 

X  30 JP 
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Kegiatan 

 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Penutup  Bersama-sama siswa membuat kesimpulan / 
rangkuman hasil belajar selama sehari 

Integritas 

 Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari 

(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi) 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran 

yang telah diikuti. 

 Melakukan penilaian hasil belajar 

 Mengajak semua siswa berdo’a menurut agama dan 

keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran) Religius 

15 menit 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

Penilaian Sikap 

 

No 

 

Nama 

Perubanan tingkah laku 

Santun Peduli 
Tanggung 

Jawab 

K C B SB K C B SB K C B SB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ...................             

2 ...................             

3 ……………..             

4 
……………..             

5 
……………..             

Dst 
……………..             

 

 
 

Keterangan: 

K (Kurang) : 1, C (Cukup) : 2, B (Baik) : 3, SB (Sangat Baik) : 4 

 

1. IPS 

Diskusi dan presentasi dinilai dengan rubrik 
 

 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu 

Pendampingan 
(1) 

 

Struktur 
Presentasi 

 

Presentasi 
memuat 
pembukaan, inti 

 

Presentasi 
memuat 
pembukaan 

 

Presentasi 
hanya 
memuat inti 

 

Presentasi 
hanya 
memiliki 
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 dan penutup serta 

dikomunikasikan 

secara runtut. 

atau penutup 

dan inti 

serta 

dikomunikasikan 

secara runtut. 

dan 

disampaikan 

dengan 

runtut. 

pembuka atau 

penutup saja. 

 

Tema 

 

Seluruh 

gagasan pokok 

dan gagasan 

pendukung 

sesuai dengan 

tema. 

 

Sebagian besar 

gagasan pokok 

dan gagasan 

pendukung 

sesuai dengan 

teman. 

 

Sebagian 

kecil 

gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung 

sesuai 

dengan 
teman. 

 

Gagasan 

pokok dan 

gagasan 

pendukung 

tidak sesuai 

tema. 

 

Fakta 
 

Seluruh fakta 
 

Sebagian besar 
 

Sebagian 
 

Fakta 

Pendukung Tentang fakta tentang kecil fakta tentang 
 Keragaman keragaman tentang keragaman 
 sosial dan sosial dan keragaman sosial dan 
 budaya yang budaya yang sosial dan budaya yang 
 terdapat di terdapat di budaya terdapat di 
 lingkungan lingkungan yang lingkungan 
 provinsi masing- provinsi masing- terdapat di provinsi 
 masing disajikan masing disajikan lingkungan masing- 
 dengan benar. dengan benar. provinsi masing tidak 
   masing- benar. 
   masing  

   disajikan  

   dengan  

   benar.  

 

Catatan: Penilaian (penskoran) dapat dilihat pada contoh di Pembelajaran 1. 

 

2. SBdP 

Proses pembelajaran menyanyi dinilai dengan catatan anekdot.  



LEMBAR KERJA KEGIATAN SAINTIFIK MENGAMATI 

Satuan Pendidikan : MI Darul Ulum Jember 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema   : Selalu berhemat energi 

Subtema  : Sumber energi 

Nama lengkap :  

 

 

 

 

 

Tujuan : 

1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar- gambar 

dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 

2. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks 

visual yang diamati dengan terperinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar  

(KD) 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan 

Pembelajaran 

3.2 Memetakan 

keterhubungan antar 

gagasan yang didapat 

dari teks lisan, tulis, 

atau visual. 

3.2.1  Mengidentifikasi 

informasi dari teks visual 

yang diamati. 

Setelah mengamati 

gambar ataupun 

keadaan alam, 

siswa mampu 

mengidentifikasi 

gambar-gambar 

yang diamati 

dengan terperinci.  

KEGIATAN 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 1 

Amati Gambar Pemanfaatan Sumber Energi Matahari 

Kemudian Bacalah Bacaan tentang materi sumber daya 

alam dan pemanfaatannya 

Tuliskan Gagasan pokok dan Gagasan pendukun dari 

bacaan yang telah kalian baca 

GAGASAN POKOK GAGASAN PENDUKUNG 



LEMBAR KERJA KEGIATAN SAINTIFIK MENANYA 

Satuan Pendidikan : MI Darul Ulum Jember 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema   : Selalu berhemat energi 

Subtema  : Sumber energi 

Nama lengkap :  

 

 

 

 

 

 

Tujuan : 

1. Dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang 

perubahan bentuk energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan 

sistematis. 

2. Dengan membaca teks visual, siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan 

cermat. 

3. Dengan membaca teks visual, siswa mampu membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya 

ADIK SIMBA 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

3.2  Memahami hak dan 

kewajiban sebagai 

warga masyarakat 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.2.2  Membuat dan menjawab 

pertanyaan tentang 

manfaat sumber energi 

terbesar di bumi 

Siswa mampu 

mengajukan pertanyaan 

mengenai manfaat 

sumber energi terbesar 

dibumi 

Membuat pertanyaan 

dan menukar jawaban 

dengan teman 

kelompoknya 

KEGIATAN 2 

KEGIATAN 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 2 

Setelah mengamati gambar dan membaca materi tentang 

sumber daya alam dan pemanfaatannya 

Buatlah pertanyaan berdasarkan kata Tanya ADIKSIMBA 

Apa, Dimana, Siapa, Mengapa, Bagaimana. 

 

 



LEMBAR KERJA KEGIATAN SAINTIFIK MENALAR 

Satuan Pendidikan : MI Darul Ulum Jember 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema   : Selalu berhemat energi 

Subtema  : Sumber energi 

Nama lengkap :  

 

 

 

 

 

Tujuan : 

1. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar- gambar 

dari teks visual yang diamati dengan terperinci 

2. Setelah mengamati gambar siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan sesuai 

dengan gambar yang disajikan 

3. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar- gambar 

dan mencocokkan dengan pernyataan yang sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

3.2 Memetakan 

keterhubungan 

antargagasan yang 

didapat dari teks lisan, 

tulis, atau visual. 

3.2.1  Mengidentifikasi 

informasi dari teks visual 

yang diamati. 

Setelah mengamati teks 

visual, siswa mampu 

mengidentifikasi 

gambar-gambar dari teks 

visual yang diamati 

dengan tepat.  

 

KEGIATAN 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 3 

Amati Gambar tentang hak dan kewajiban 

Tempelkan contoh  hak pada kolom hak masyarakat 

Dan tempelkan contoh kewajiban pada kolom kewajiban 

masyarakat 

Setelah itu tuliskan apa saja contoh hak dan apa saja contoh 

kewajiban 

CONTOH HAK 

CONTOH KEWAJIBAN 



LEMBAR KERJA KEGIATAN SAINTIFIK MENCOBA 

Satuan Pendidikan : MI Darul Ulum Jember 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema   : Selalu berhemat energi 

Subtema  : Sumber energi 

Nama lengkap :  

 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan  

Pembelajaran 

3.4  Membandingkan teks 

petunjuk penggunaan 

dua alat yang sama dan 

berbeda. 

3.4.1  Mempraktikkan teks 

petunjuk yang dbaca. 
Dengan percobaan, 

siswa mampu 

menyajikan laporan 

hasil pengamatan 

tentang perubahan 

bentuk energi dengan 

sistematis.  

 

 

Tujuan : 

1. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari 

dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 

2. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan 

tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan 

sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 4 

Buatlah laporan hasil pengamatan tentang perubahan 

bentuk energi matahari dalam kehidupan sesuai dengan 

contoh laporan pada buku paket tema 2 sumber energi 

kegiatan percobaan  

LAPORAN HASIL PERCOBAAN  



LEMBAR KERJA KEGIATAN SAINTIFIK MENGKOMUNIKASIKAN 

Satuan Pendidikan : MI Darul Ulum Jember 

Kelas/Semester : IV/I 

Tema   : Selalu berhemat energi 

Subtema  : Sumber energi 

Nama lengkap :  

 

 

 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Tujuan Pembelajaran 

3.1  Mengidentifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber 

daya alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi. 

3.2.2  Menjelaskan 

karakteristik ruang 

dan pemanfaatan 

sumber daya alam 

untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari 

tingkat 

kota/kabupaten 

sampai tingkat 

provinsi. 

Setelah mengamati 

gambar dan membaca 

teks, siswa mampu 

mengomunikasikan 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber 

daya alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi dengan 

percaya diri.  

 

 

Tujuan : 

1. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengomunikasikan 

karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri.  

2. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu Menceritakan 

pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan 

masyarakat secara bergantian didepan kelas 
3. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu Menceritakan hasil 

pengamatan tentang sumber energi di bumi dan pemanfaatannya didepan kelas 

 

 

 

KEGIATAN 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 5 

 

 

 

 

 

Menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak 

dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan 

masyarakat secara bergantian didepan kelas 

 

 

 

 

 

 

Menceritakan hasil pengamatan tentang sumber 

energi di bumi dan pemanfaatannya 

 



Data guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember 

 

 

No Nama Pendidikan Jabatan  

1.  Achmad Husaeri, S.Pd.I S-1 Kepala Madrasah  

2.  Abdus Salam, S.Pd S-1 Guru Kelas 

3.  Atik Alfiatin, S.Pd.I S-1 Guru Kelas 

4.  Achmad Shodiq S.Pd. S-1 Guru 

5.  Dewit Nur Azizah, S.Pd S-1 Guru 

6.  Fathiyyatul Mukarromah, S.Pd.I  S-1 Guru Kelas 

7.  Hapid, S.Pd.  S-1 Guru 

8.  Irma Hariroh, S.Pd. S-1 Guru 

9.  Istifadah, S.Pd.I S-1 Guru Kelas 

10.  Muhlis Syaiful Rizal S-1 Guru 

11.  Syaiful Bahri, S.Pd.I S-1 Guru 

12.  Syaifulloh, M.Pd.I S-2 Guru Kelas 

13.  Umu Hanik Faiqotul Himmah, S.Si S-1 Guru Kelas 

14.  Yunita Sari, S.Pd S-1 Guru 

15.  Irfan Efendi, S.Pd S-1 Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Siswa kelas IV Madrasah Darul Ulum Jember 

 

Nomor Nama Siswa L/P 

1.  
A. M. Dilif Albar Baihaqi  

L 

2.  
Achmad Maulana Malik Ibrahim  

L 

3.  
Ahmad Syahrul Abrori 

L 

4.  
Ahmadafi Ulil Absor  

L 

5.  
Aisyah  

P 

6.  
Anatasya Oktaviani 

P 

7.  
Arifa Rizqillah Nur Rahman   

P 

8.  
Asyraf Tamam Nur Azam  

L 

9.  
Dewi Aggraeni  

P 

10.  
Dwi Oktaviana 

P 

11.  
Faqih Azzahra H.S 

P 

12.  
Farodis Barhayula 

L 

13.  
Isyafia Noviyanti  

P 

14.  
M. Akbar Rivaldo Saputra  

L 

15.  
M. Al fathir Insan Kamil   

L 

16.  
M. Fahrulana Dwi As’adi 

L 

17.  
Maulana Hasbi Hidayatullah Azmi  

L 

18.  
Maulida Aisyah 

P 

19.  
Muhammad Alfian Nur 

L 



20.  
Muhammad Hasan Abdillah  

L 

21.  
Nadia Sofwah Mahfudah  

P 

22.  
Nathan Jonas Kafi  

L 

23.  
Pramudita Ayu Lestari  

P 

24.  
Putri Siva Azalia 

P 

25.  
Raffi Kurniawan  

L 

26.  
Rafif Jafier Firdaus  

L 

27.  
Reza Ferdiyanto  

L 

28.  
Safi Nur Salsabila Diyanah  

P 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

DENAH LOKASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Kantor 

 

 

Perpustakaan 

 

 

Koprasi 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

MI. DARUL ULUM 

Sukorambi Jember 

 
 
 

 
Gedung MI. Darul Ulum 

 

 
 
 

Mengetahui 

Kepala sekolah 

 

 
 
 

Mengetahui 

Komite Sekolah 

 
Nama 

Sekolah 

 

 
MI. DARUL ULUM 

 
 
 

 
ACHMAD HUSAERI 

 
 
 

 
  

 
Lokasi 

 
 

Krajan Sukorambi 



Dokumentasi Kegiatan Penelitian 

 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Jember    Izin Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara        Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Saintifik Siswa 

 

Mengamati       Menanya 

         

 

 

 

 

 

 

 

Mencoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menalar       Mencoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasikan 

 



BIODATA PENULIS 

 

Nama    : Dwi Fitria Riska  

Tempat, Tgl Lahir  : Lumajang, 09 Februari 1997 

Alamat    : Perumahan Suko Asri Blok C-12  

      RT 04- RW 11 Rogotrunan 

  Kecamatan Lumajang  

  Kabupaten Lumajang 

Fakultas   : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Program Studi   : PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) 

Contact Person  : 0812-3018-8437 

Email    : riskadwifitria2@gmail.com  

 

Riwayat Pendidikan Formal 

1. SDN Rogotrunan 01 Lumajang 

2. MTSN Lumajang 

3. MAN Lumajang 

4. S1 PGMI UIN KHAS Jember 

5. S2 PGMI UIN KHAS Jember 
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