
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar 

 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan 

lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap 

individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. 

Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa 

perubahan tingkah laku. Dapat juga terjadi, individu menyebabkan terjadinya 

perubahan pada lingkungan, baik yang positif atau bersifat negatif. Hal ini 

menunjukkan, bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor yang penting 

dalam proses belajar mengajar. 

 

Tokoh-tokoh pendidikan masa lampau berpandangan bahwa faktor 

lingkungan sangat bermakna dan dijadikan sebagai landasan dalam 

mengembangkan konsep pendidikan dan pengajaran. Misalnya Rousseau 

dengan teorinya “Kembali ke Alam” menunjukkan betapa pentingnya 

pengaruh alam terhadap perkembangan anak didik. Karena itu pendidikan 

anak harus dilaksanakan di lingkungan alam yang bersih, tenang, suasana 

menyenangkan, dan segar, sehingga sang anak tumbuh sebagai manusia yang 

baik (Hamalik, 2001: 194). 

 

Ligthart terkenal dengan “Pengajaran Alam Sekitar”. Menurut tokoh ini  
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pendidikan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan alam sekitar. Alam sekitar 

(Milleu) adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Pengajaran 

berdasarkan alam sekitar akan membantu anak didik untuk menyesuaikan 

dirinya dengan keadaan sekitarnya. Decroly dikenal dengan teorinya, bahwa 

“Sekolah adalah dari kehidupan dan untuk kehidupan” (Ecole pour la par 

lavie). Dikemukakan, bahwa “bawalah kehidupan ke dalam sekolah agar 

kelak anak didik dapat hidup di masyarakat”. Pandangan ketiga tokoh 

pendidikan tersebut sedikit banyak menggambarkan, bahwa lingkungan 

merupakan dasar pendidikan/pengajaran yang penting, bahkan dengan dasar 

ini dapat dikembangkan suatu model persekolahan yang berorientasi pada 

lingkungan masyarakat (Hamalik, 2001: 195). 

 

Hamalik (2001: 195) menjelaskan bahwa: 

Alam sekitar dan lingkungan merupakan dua istilah yang sangat erat 

kaitannya tetapi berbeda secara gradual. Alam sekitar mencakup segala 

hal yang ada di sekitar kita, baik yang jauh maupun yang dekat 

letaknya, baik masa silam maupun yang akan datang tidak terikat pada 

dimensi waktu dan tempat. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di 

alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada 

individu. 

 

Selanjutnya, Mulyanto (2007: 1) mengungkapkan bahwa: 

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu 

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic 

factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor) misalnya 

suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, serta arus-arus laut. 

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor 

biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. 

 

 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) lingkungan diartikan sebagai 

bulatan yang melingkungi (melingkari). Pengertian lainnya yaitu sekalian 

yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Bahasa Inggris peristilahan 



 

14 
 

 

lingkungan ini cukup beragam diantaranya ada istilah circle, area, 

surrounding, sphere, domain, range, dan environment, yang artinya kurang 

lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau 

sekeliling.  

 

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan 

makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya serta makhluk 

hidup lainnya. Lingkungan terdiri dari unsur-unsur biotik (makhluk hidup), 

abiotik (benda mati) dan budaya manusia. Lingkungan yang ada di sekitar 

anak-anak kita merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan 

untuk pencapaian proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Jumlah 

sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas, sekalipun 

pada umumnya tidak dirancang serta sengaja untuk kepentingan pendidikan. 

 

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Anak pertama kali akan belajar dan memahami sesuatu dari lingkungannya. 

Begitu pula halnya dalam belajar dan memahami konsep dan prinsip dalam 

IPA diperlukan suatu pendekatan yang mampu mewujudkan hal-hal yang 

diinginkan, yakni salah satunya dengan pendekatan lingkungan. Pendekatan 

lingkungan berarti mengajak siswa belajar langsung di lapangan tentang 

topik-topik pembelajaran. Tang mengemukakan adanya hubungan antara 

manusia dengan lingkungan merupakan hubungan yang saling mempengaruhi 

sehingga lahir interaksi. Pendekatan lingkungan merupakan suatu interaksi 

yang berpangkal kepada hubungan antara perkembangan fisik dengan 

lingkungan sekitarnya. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 
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berarti siswa menampilkan contoh-contoh penerapan IPA dalam kehidupan 

sehari-hari di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, siswa datang 

menghampiri sumber-sumber belajarnya (Husamah, 2013: 2-3). 

 

Menurut Abulraihan dalam Husamah (2013: 4), lingkungan bisa lingkungan 

sekolah dan luar sekolah, yang terpenting bahwa aktivitas pembelajaran luar 

kelas yang dilakukan siswa, guru harus pandai-pandai memilih model atau 

jenis pembelajaran yang tepat sesuai situasi lingkungan, memperhatikan 

faktor keamanan karena di alam bebas mempunyai tingkat keriskanan yang 

tinggi terhadap keselamatan siswa. Lingkungan sekolah adalah suatu wilayah 

yang sudah dikenal oleh siswa setiapa kali belajar. Hal ini memungkinkan 

siswa untuk bebas melakukan pengamatan terhadap objek yang menjadi 

bahan kajian. Lingkungan sekolah dapat juga digunakan sebagai sumber dan 

sarana belajar.  

 

Menurut Association for Educational Communications and Technology 

(AECT, 1977) dan Banks (1990) dalam Komalasari (2013: 108): 

Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.  

 

Selanjutnya AECT dalam Aqib (2013: 56) mengklasifikasikan sumber belajar 

menjadi 6 sebagai berikut. 

1. Pesan (messages), yaitu informasi yang ditransmisikan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. 

2. Orang (peoples), yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan, misalnya guru, dosen, tutor, peserta 

didik, tokoh masyarakat dan orang lain yang mungkin berinteraksi 

dengan peserta didik. 

3. Bahan (materials), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan  
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untuk disajikan, misalnya transparansi, slide, film, filmstrip, audio, 

video, buku, modul, majalah, dan lain-lain. 

4. Alat (devices), yaitu perangkat keras yang digunakan untuk 

penyampaian pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya 

proyektor slide, overhead, video tape, radio, televisi, dan lain-lain. 

5. Teknik (Techniques), yaitu prosedur atau acuan yang disiapkan 

untuk menggunakan bahan, peralatan, orang dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan, contohnya instruksional terprogram, belajar 

sendiri, simulasi, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. 

6. Lingkungan (setting), yaitu situasi sekitar dimana pesan 

disampaikan, bisa bersifat fisik (gedung sekolah, laboratorium, 

musium, taman, kebun) maupun non fisik (suasana belajar dan lain-

lain) 

 

Sementara itu, Rohani (1997: 102), menjelaskan bahwa: 

Sumber belajar (learning resources) adalah segala macam sumber yang 

ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan 

(memudahkan) terjadinya proses belajar. Kita belajar berbagai 

pengetahuan, keterampilan, sikap atau norma-norma tertentu dari 

lingkungan sekitar kita dari guru, dosen, teman sekelas, buku, 

laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. sumber-sumber belajar itulah 

yang memungkinkan kita berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak terampil menjadi 

terampil. 

 

Selanjutnya, Sanjaya (2006: 174) menyatakan bahwa: 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

 

 

Sumber belajar akan menjadi berguna bagi peserta didik maupun guru apabila 

sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan 

seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar, jika tidak, maka 

tempat atau lingkungan sekitar tidak memiliki makna apa-apa dalam belajar. 

Untuk mendapat hasil belajar dengan menggunakan lingkungan sekolah 

sebagai laboratorium alam dan sebagai sumber belajar perlu diperhatikan 

langkah-langkah yaitu: (1) Guru menyelidiki lingkungan sekitar, kemudian 

mencatat hal-hal yang dirasakan dapat dimanfaatkan dalam proses belajar 
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mengajar, (2) Guru membuat perencanaan proses belajar berdasarkan topik 

yang dipilih, (3) Guru mengorganisasikan siswa tentang tugas yang harus 

dikerjakan, (4) Memberi penjelasan kepada siswa tentang tugas yang harus 

dikerjakan, (5) Pemberian tugas pada kelompok atau individu, dan (6) 

Membuat laporan hasil belajar di lapangan sekolah (Cullen, 2003 dalam 

Maryam, 2013: 24). 

 

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber pembelajaran lebih bermakna 

disebabkan para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan 

yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan 

kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Banyak keuntungan yang 

diperoleh dari kegiatan mempelajari lingkungan dalam proses belajar 

mengajar. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa 

duduk di kelas berjam-jam sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. 

Hakekat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung 

dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Sumber 

belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari bisa 

beraneka ragam seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan 

buatan, dan lain-lain, dan siswa dapat memahami dan menghayati aspek-

aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk 

pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat 

memupuk rasa cinta akan lingkungan (Ahmad dan Sudjana, 2009: 114). 

 

Selain perpustakaan, kita pun dapat menggunakan keberadaan masyarakat 

sekitar sekolah atau lingkungan sekolah sebagai sumber balajar. 
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Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dimanfaatkan jika 

relevan dengan proses pembelajaran. Untuk pembelajaran IPA, tumbuhan di 

taman dan kebun sekolah dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. 

Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk melihat 

kondisi fisik lingkungan sekitar dengan segala permasalahannya. Misalnya 

mengangkat tema pencemaran air, sampah, sungai, danau, gunung, hutan, 

dan kejadian sosial yang membawa pengaruh bagi kehidupan manusia. 

Dengan mengangkat isu-isu yang ada dalam lingkungan kehidupan siswa, 

diharapkan dapat meningkatkan  kemampuan siswa dalam mengolah 

lingkungan fisiknya dan lingkungan sosial agar terjalin hubungan yang 

harmonis dari keduanya. Kegiatan siswa dalam pembelajaran dengan 

sumber belajar lingkungan dapat terintegrasi langsung melalui kegiatan 

observasi, pengamatan, membuktukan sendiri, tanya jawab, diskusi, 

wawancara. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas 

(Komalasari, 2013: 138). 

 

Menurut Gagne dalam Dahar (1989: 1) lingkungan mempunyai peranan 

yang penting dalam pembentukan konsep, karena peranannya sebagai 

stimulus untuk terjadinya suatu respon. Selanjutnya, Komalasari (2013: 

139) menjelaskan bahwa konsep-konsep yang abstrak akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa jika siswa mengalaminya secara langsung. Dengan 

kata lain, pembentukan sikap dan pengembangan keterampilan siswa 

ditentukan pula oleh interaksinya dengan lingkungan . 

 

Adapun topik-topik pembelajaran yang dipilih berdasarkan penggunaan 
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lingkungan sebagai sumber belajar, mengandung kriteria yaitu pertama,  

memiliki kesesuaian dengan pokok bahasan/topik; kedua, dimunculkan 

berdasarkan minat dan kebutuhan anak; ketiga, masalah yang dimunculkan 

berada di lingkungan sekitar siswa; keempat, menggunakan keterampilan 

proses berpikir melalui pengalaman belajarnya; kelima, erat hubungannya 

dengan lingkungan siswa (Komalasari, 2013: 140). 

 

Menurut Herry (1998: 36) nilai-nilai yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar diantaranya: 

a) Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari 

siswa, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat 

dinding kelas dan kebenarannya lebih akurat. 

b) Belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan 

keadaan yang sebenarnya dengan memahami dan menghayati 

aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, dapat 

dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi para siswa seperti 

cinta akan lingkungan. 

c) Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak 

membosankan dan menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih 

giat belajar. 

 

 

B. Keterampilan Berpikir Kritis 

Dalyono (2012: 214) menjelaskan bahwa: 

Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf 

dan otot-otot (neuromuscular) yang lazimnya tampak dalam kegiatan 

jasmaniah seperti  menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. 

Meskipun sifatnya motorik, namun keterampilan itu memerlukan 

koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Dengan 

demikian, siswa yang melakukan gerakan motorik dengan koordinasi 

dan kesadaran yang rendah dapat dianggap kurang atau tidak terampil. 

Sedangkan menurut Reber (1988) dalam Dalyono (2012: 214): 

Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku 

yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan 

keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan bukan hanya 

meliputi gerakan motorik melainkan juga pengejewantahan fungsi  
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mental yang bersifat kognitif. 

 

Peter Reason (1981) dalam Sanjaya (2006: 230) menjelaskan tentang berpikir  

yaitu: 

Berpikir (thinking) adalah proses mental  seseorang yang lebih dari 

sekadar mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). 

Berpikir menyebabkan seseorang harus bergerak hingga di luar 

informasi yang didengarnya. Misalkan kemampuan berpikir seseorang 

untuk menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang dihadapi. 

 

 

Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada tiga langkah yaitu: (1) 

pembentukan pengertian, (2) pembentukan pendapat, dan (3) penarikan 

kesimpulan atau pembentukan keputusan. Pembentukan pengertian melalui 

tiga tingkat yaitu: (a) menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis, 

(b) membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk diketemukan ciri-ciri 

mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana 

yang tidak selalu ada, mana yang hakiki, dan mana yang tidak hakiki, dan (c) 

mengabstraksikan, yaitu menyisihkan, membuang, ciri-cirinya yang tidak 

hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki. Selanjutnya pembentukan pendapat 

menjadi tiga macam yaitu: (a) pendapat afirmatif atau positif, (b) pendapat 

negatif, dan (c) pendapat modalitas atau kebarangkalian. Sedangkan 

pembentukan keputusan terdiri dari tiga macam keputusan yaitu: (a) 

keputusan induktif, (b) keputusan deduktif, dan (c) keputusan analogis 

(Suryabrata, 2007: 55-58). 

 

Ngalimun (2012: 69) menyatakan bahwa: 

Berpikir kritis  (critical thinking) adalah kegiatan berpikir yang 

dilakukan dengan mengoperasikan potensi intelektual untuk 

menganalisis, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan secara 
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tepat dan melaksanakannya secara benar. 

 

Sementara itu, Reber (1988) dalam Dalyono (2012: 216) menjelaskan bahwa: 

Berpikir kritis adalah perwujudan perilaku belajar terutama yang 

bertalian dengan pemecahan masalah. Dalam hal berpikiran kritis, siswa 

dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk 

menguji keandalan gagasan pemecahan masalah dan mengatasi 

kesalahan atau kekurangan. 

 

 

Keating dalam Santrock (2003: 141) mengungkapkan bahwa: 

Masa remaja adalah masa peralihan yang penting dalam perkembangan 

pemikiran. Perubahan-perubahan kognitif yang memungkinkan 

peningkatan pemikiran kritis pada remaja antara lain adalah: 

1. Meningkatnya kecepatan, otomatisasi dan kapasitas pemrosesan 

informasi, yang membedakan sumber-sumber kognitif untuk 

dimanfaatkan bagi tujuan lain. 

2. Bertambah luasnya isi pengetahuan mengenai berbagai bidang. 

3. Meningkatnya kemampuan membangun kombinasi-kombinasi baru 

dari pengetahuan. 

4. Semakin panjangnya rentang dan spontannya penggunaan strategi 

atau prosedur untuk menerapkan atau memperoleh pengetahuan, 

seperti perencanaan, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan 

pemantauan kognitif. 

 

 

Cornbleth, dkk (1991: 12) menjelaskan bahwa: 

Berpikir kritis bukan aktivitas tunggal atau satu rangkaian aktivitas 

yang dikhususkan. Berpikir kritis sebaiknya dideskripsikan dengan 

menyebutkan ciri-cirinya, bukan dengan menyebutkan komponen-

komponennya. Ciri-ciri ini, dalam berbagai bentuk dan konfigurasi, 

karena ketergantungannya pada situasi, mencerminkan suatu 

skeptisisme yang diinformasikan dan mencakup pengajuan pertanyaan; 

mencari informasi, termasuk bukti dan contoh yang relevan dengan 

pertanyaan seseorang; penalaran, termasuk penjelasan atau argumentasi 

dan melahirkan serta meneliti alternatif-alternatif; mengevaluasi 

pilihan; memantulkan pikiran seseorang; dan mengajukan pertanyaan. 

 

 

Wade dan Tavris (2008: 10) menyatakan ada delapan panduan dalam 

pemikiran kritis yaitu: 

1. Mengajukan pertanyaan: bersedia untuk bertanya-tanya 

2. Mendefinisikan istilah 
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3. Menganalisis berbagai asumsi dan bias 

4. Menilai fakta 

5. Menghindari penalaran yang emosional 

6. Tidak terlalu menyederhanakan 

7. Mentolerir ketidakpastian 

8. Mempertimbangkan berbagai interpretasi lain 

 

 

Johnson (2007: 190) mengungkapkan bahwa ada delapan langkah yang dapat 

diikuti oleh pemikir kritis melalui penerapan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Apa sebenarnya isu, masalah, keputusan, atau kegiatan, yang 

sedang dipertimbangkan? Ungkapkan dengan jelas. 

2. Apa sudut pandangnya? 

3. Apa alasan yang diajukan? 

4. Asumsi-asumsi apa saja yang dibuat? 

5. Apakah bahasanya jelas? 

6. Apakah alasan didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan? 

7. Apakah kesimpulan yang diambil sesuai dan konsisten dengan 

alasan yang mendasarinya? 

8. Apakah implikasi dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah 

diambil? 

 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang saling berkaitan tersebut memungkinkan siswa 

untuk mengevaluasi pemikiran mereka sendiri dan pemikiran orang lain. Jika 

siswa menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan terorganisasi 

untuk menilai pemikiran mereka dalam berbagai topik, atau mengevaluasi 

pemikiran yang mereka temukan dalam artikel, buku, percakapan, dan tempat 

lain, mereka akan sampai pada kesimpulan yang mandiri dan dapat dipercaya. 

Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini secara rutin, siswa belajar 

meneliti asumsi, menghadapi prasangka, mengakui sudut pandang yang 

berbeda, mempertimbangkan makna kata, mencatat implikasi dari 

kesimpulan, dan menilai bukti (Johnson, 2007: 191-192). 
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Cara yang paling relevan mengevaluasi proses berpikir kritis sebagai suatu  

pemecahan masalah menurut Garrison, Anderson, dan Archer dalam Afrizon  

(2012: 11) dapat dilakukan melalui lima langkah yaitu:  

1. Keterampilan identifikasi masalah (Elementary clarification), 

didasarkan pada motivasi belajar, siswa mempelajari masalah 

kemudian mempelajari keterkaitan sebagai dasar untuk 

memahamimya.  

2. Keterampilan mendefinisikan masalah (In-depth clarification), 

siswa menganalisa masalah untuk mendapatkan pemahaman yang 

jelas tentang nilai, kekuatan dan asumsi yang mendasari perumusan 

masalah. 

3. Keterampilan mengeksplorasi masalah (Inference), dimana 

diperlukan pemahaman yang luas terhadap masalah sehingga dapat 

mengusulkan sebuah ide sebagai dasar hipotesis. Disamping itu 

juga diperlukan keterampilan kreatif untuk memperluas 

kemungkinan dalam mendapatkan pemecahan masalah.  

4. Keterampilan mengevaluasi masalah (Judgement), disini 

dibutuhkan keterampilan membuat keputusan, pernyataan, 

perhargaan, evaluasi, dan kritik dalam menghadapi masalah.  

5. Keterampilan mengintegrasikan masalah (Strategy Formation), 

disini dituntut keterampilan untuk bisa mengaplikasikan suatu 

solusi melalui kesepakatan kelompok. 

 

Keterampilan berpikir kritis dan indikatornya lebih lanjut diuraikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. Indikator keterampilan berpikir kritis siswa 

No. 
Keterampilan Berpikir 

Kritis 
Indikator 

1 Memberikan argumen 

Argumen dengan alasan dasar; 

menunjukan perbedaan dan persamaan; 

serta argumen yang utuh. 

2 Melalukan deduksi 

Mendeduksikan secara logis, kondisi 

logis, serta melakukan interpretasi 

terhadap pernyataan. 

3 Melakukan induksi 

Melakukan pengumpulan data; 

membuat generalisasi dari data, 

membuat tabel. 

4 Melakukan evaluasi 

Evaluasi diberikan berdasarkan fakta, 

berdasarkan pedoman atau prinsip serta 

memberikan alternatif solusi. 

Sumber: Ennis dalam Millah (2011: 22). 


