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Abstrak 

 
Anak-anak Indonesia adalah generasi yang memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi persaingan 

dunia global. Hasil skor PISA (OECD, 2016) menunjukkan Indonesia berada di urutan kesembilan dari 

bawah dan urutan 62 dari 70 negara peserta. Permasalahan yang ditangkap oleh beberapa pengamat, 

pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia lebih mengandalkan kemampuan hafalan dibandingkan 

kemampuan memahami bacaan dalam setiap mata pelajaran yang berbeda. Badan Pusat Statistisk 

menunjukkan bahwa Provinsi Jawa yang seringkali menjadi tempat tujuan pendidikan yang berkualitas 

tinggi pun, masih memiliki 2.5-4.99% penduduk yang tergolong mengalami kesulitan dalam membaca. 

Pentingnya peran guru di setiap mata pelajaran untuk menciptakan kesenangan siswa dalam membaca. 

Diharapkan siswa yang menyukai bacaan, akan memiliki pengetahuan yang lebih bervariasi, dan memiliki 

pandangan yang lebih jernih dan terbuka terhadap setiap situasi. Pemahaman yang jernih, kritis dan 

bertanggung-jawab, diharapkan dapat membentuk dan mempertahankan sikap Kebhinekaan secara positif. 

Tujuan dalam kajian literatur ini untuk menekankan pentingnya hubungan pemahaman terhadap bacaan 

dan terbentuknya pemikiran kritis yang jernih dan bertanggung jawab untuk menemukan, memahami dan 

mengaplikasikan nilai-nilai luhur Bhineka Tunggal Ika.  

  

 

Kata kunci : critical thinking, reading comprehension, Bhinneka Tunggal Ika’ s value 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Ministry of Education and Culture (2012) melaporkan survey yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012, menunjukkan bahwa illiterate 

(inability to read), masih tersebar di tanah air Indonesia (Gambar 1). Provinsi Jawa 

 

Gambar 1. Sebaran dan Persentase Illiteracy 

 

Sumber : Ministry of Education and Culture (2012)  

Figure 1. Percentage and Number illiteracy in Indonesia 
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yang seringkali menjadi tempat tujuan pendidikan yang berkualitas tinggi pun, masih 

memiliki 2.5-4.99% penduduk yang tergolong tidak mampu/kesulitan dalam 

membaca. Survey ini dilakukan pada penduduk yang tergolong dewasa (adult). Jika 

penduduk dewasa yang kesulitan/ ketidakmampuan dalam membaca masih tersebar 

begitu luas, bagaimana mereka sebagai tutor/ fasilitator/ mentor/ bagi yang lebih 

muda (anak dan remaja)?   

A liquid future (2013), menuliskan bahwa sistem pendidikan Indonesia salah satu 

yang terburuk di seluruh dunia. Hal ini sungguh memprihatinkan, karena 

pencanangan pendidikan dasar sembilan tahun ternyata tidak diimbangi dengan 

sistem yang baik dan efektif untuk membentuk anak bangsa yang cerdas secara utuh. 

Hal ini mungkin terjadi karena keseragaman kurikulum yang sama sekali tidak atau 

belum mempertimbangkan prior knowledge dari pembelajar. 

Didukung dengan hasil survey terbaru yang dilakukan secara internasional oleh 

Programme for International Student Assessment (PISA), siswa Indonesia (usia 15 

tahun) kesulitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan baik implisit maupun 

eksplisit, karena siswa tidak memahami bacaan yang tergolong panjang (Nizam, dalam 

Wirananda, 2016). Ditambah dengan trend perkembangan teknologi yang serba cepat 

dan canggih, mengarahkan pada individu untuk serba instan dan cepat. Mengarahkan 

berbagai informasi dapat diakses dengan menggunakan gambar, video dan bahasa 

lisan. Hal ini memudarkan pentingnya kegiatan membaca dalam keefisienan aktivitas.  

Ditambah dengan budaya Indonesia sebagai budaya lisan (Mustafa, 2012), 

semakin membuat aktivitas membaca adalah hal yang kurang menarik dan 

membuang waktu. Bahkan fasilitas browsing pun, bisa dengan menggunakan lisan, 

chatting tidak lagi membaca terlebih dahulu sebelum mengetikkan kata-kata, tetapi 

sekarang bisa juga dengan audio call.  Buku anak-anak pun, telah terbit dengan 

disertai pulpen bersuara yang menyimpan data bacaan dan dideteksi melalui sensor. 

Hal ini sangat menarik bagi anak-anak maupun orang tua. Niatan baiknya adalah, 

anak-anak tetap dapat membaca dengan bantuan pulpen bersuara, tetapi di sisi yang 

lain anak-anak dapat menjauh dari aktivitas membaca yang semestinya. Inovasi ini 

dapat memudahkan orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka atau 
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memudahkan orang tua untuk mengandalkan pulpen untuk membantu anak membaca 

bukunya. 

Mustafa (2012) memperhatikan bahwa kegiatan membaca hanya berkaitan dengan 

ujian/pengukuran kinerja yang diselenggarakan sekolah ataupun tempat kerja. 

Menurutnya, lebih banyak penduduk di Indonesia yang lebih memilih meluangkan 

waktunya untuk menonton televisi, menggosip dengan teman, ataupun pergi berjalan-

jalan di mall. Budaya ini semakin diperparah dengan keluarga yang tidak menekankan 

pentingnya membaca pada anak-anaknya. Bahkan, anak-anak muda Indonesia, lebih 

memilih untuk menonton televisi, mengakses internet untuk keperluan sosial-media, 

dan bermain melalui aplikasi baik dijalankan secara di luar jaringan (luring) ataupun di 

dalam jaringan (during). Di sisi lain, masih didapati area di Indonesia yang mengalami 

kesulitan akses untuk memiliki sumber bacaan yang berkualitas. Hal ini juga menjadi 

hambatan tersendiri untuk mendongkrak kebiasaan membaca. 

Bagi penulis, hal ini menjadi pelik karena proses pembenahannya tidak semudah 

hukum sebab-akibat atau sekedar hubungan stimulus-respons. Solihin dalam 

Wurinanda (2015) menyoroti dari faktor-faktor di luar siswa yang membuat 

permasalahan pendidikan di Indonesia sulit untuk diatasi secara signifikan karena 

berkaitan dengan (1) kurikulum, (2) guru, (3) budaya literasi pada guru, (4) buku teks 

pelajaran yang digunakan masih lower order thinking skill (LOTS). Sorotan Sekjen 

Federasi Serikat Guru Indonesia, menyoroti dari sisi siswa yang lebih banyak 

diajarkan dengan menggunakan sistem menghapal, sehingga kemampuan analisispun 

menjadi sangat kurang (Susanti, 2016). Seperti halnya Solihin, Listyanti juga 

menyoroti peranan guru dalam “membentuk” proses belajar siswa. Tak hanya itu, 

Listyanti juga menambahkan bahwa dalam beberapa bidang pelajaran, anak-anak 

(siswa) Indonesia tergolong kurang, misalnya minat membaca dan minat dalam 

kajian ilmiah (sains). Menurutnya, hal ini turut berkontribusi membuat Indonesia 

mendapatkan peringkat sistem pendidikan terburuk.  

Minat membaca yang kurang melahirkan kemampuan membaca yang kurang, 

yang memproduksi pemahaman yang minimalis terhadap bacaan. Jika tidak 

memahami bacaan dengan tepat dan terintegrasi, alhasil akan sulit untuk 
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mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nizam (dalam Wurinanda, 2016) 

mencermati dan membuat simpulan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

Indonesia memang masih kurang, karena mereka hanya menghafal tanpa memahami 

apa yang dihafalkan. Ringkasan dari paparan di atas, kemampuan membaca siswa 

Indonesia tergolong rendah karena instruksi/pengajaran yang mementingkan hafalan. 

Oleh karena itu kajian mencari penyebab dan upaya penyelesaiannya diutamakan pada 

guru.  

 

B. TINJAUAN TEORITIS 

 

Anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa ini perlu disiapkan sejak dini dalam 

menghadapi tantangan globalisasi. Pihak yang perlu mempersiapkan diri, adalah 

profesi-profesi yang memiliki totalitas dalam pergerakkan dunia pendidikan 

Indonesia. Sistem Pendidikan Indonesia dan seluruh komponen di dalamnya, 

memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyiapkannya, terlebih sejak 

dicanangkannya wajib belajar sembilan tahun di Indonesia. Wajib belajar ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang 

memiliki nilai-nilai luhur kebangsaan tetapi juga berdaya saing secara global. 

Program pendidikan, bukanlah program yang hasilnya dapat dirasakan secara nyata 

dalam waktu dekat. Hasil dari pendidikan itu sendiri tidak hanya meluluskan siswa-

siswi/mahasiswanya, tetapi menumbuhkan sikap pembelajar sepanjang hayat dengan 

nilai-nilai luhur yang berkembang seiring dengan usia dan pemantapan kepribadian. 

Nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah, tidak dapat diukur dengan jumlah kelulusan 

dan tingkat akreditasi institusi, tetapi menjadi teruji pada saat lulusan menempuh 

pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan kiprahnya di dalam dunia kerja.  

Dalam kajian dunia pendidikan secara awam, dipahami dengan menggunakan dua 

kata saja, yaitu proses belajar dan mengajar. Kata belajar identifikasikan dengan 

suatu proses yang seharusnya dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajar hanya 

diasosiasikan dengan kata guru. Namun, Slavin (2006) menguraikan dalam kajian 

psikologi pendidikan kita membahas pendidikan dalam tiga aspek, yaitu siswa 

(student), pengajaran (teaching) dan pembelajaran (learning). Hal-hal yang berkaitan 
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dengan siswa adalah keaneka-ragaman yang unik pada setiap siswa, dari tahapan 

perkembangannya ataupun perbedaan lain yang bersifat personal. Menjadi baik, bagi 

guru untuk memiliki sikap reflektif di dalam mengemban tugasnya sebagai fasilitator, 

bahkan narasumber bagi siswa saat terjadi proses belajar di dalam kelas/lingkungan 

sekolah. Hal berikutnya tentang pengajaran, Slavin (2006) mengaitkan dengan 

bagaimana mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan siswa yang beragam, 

menemukan/menciptakan lingkungan belajar yang efektif, melakukan penilaian 

terhadap pembelajaran siswa dan menggunakan pengukuran dengan standar yang 

baik. Guru memiliki peran yang penting, dan dapat diistilahkan “ujung tombak 

pendidikan”.  

Jika suatu materi menuntut siswa untuk mengingat secara tepat, bukan berarti guru 

menekankan proses menghafal, melalui proses pengulangan. Berdasarkan revisi 

taksonomi Bloom (Krathwohl, 2002), menghafal masuk dalam kategori remembering 

yang diperuntukkan proses informasi yang bersifat faktual, terminologi ataukah detil 

dari bagian tertentu, yang pemanfaatannya sekedar pemanggilan/recalling. Tidak 

mengherankan jika suatu tes diubah konteksnya ataupun formula pertanyaannya, 

membuat siswa menjadi kebingungan untuk memanggil informasi sehingga gagal 

dalam menyelesaikannya secara tepat. Untuk mencapai kemampuan analisis yang baik, 

tak cukup proses kognitif yang berbasis hafalan. Siswa terlebih dahulu memahami dan 

mampu mengaplikasikan, sebelum ia dapat melakukan analisis. Dalam revisi Bloom, 

analisis adalah memecahkan materi kajian menjadi beberapa bagian dan mengaitkan 

antar bagian tersebut untuk menjadi struktur yang utuh. Di dalam pencermatannya 

terhadap suatu materi, dibutuhkan kemampuan membaca dan menemukan kata-kata 

kunci di dalamnya, sedangkan di sisi yang paling mendasar, siswa Indonesia masih 

belum memiliki minat dalam membaca. Kemampuan membaca dan menemukan 

intisari secara tepat, tidak cukup juga untuk memberikan bekal bagi kehidupan ber-

Bhinneka, tetapi berpikir kritis dan memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang 

dibaca/dipelajari, yang dapat diawali dengan pemahaman terhadap bacaan.  

Membaca hanyalah sarana mendasar untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman 

bahkan dengan membaca buku, individu dapat mengakses seluruh isi dunia ini, seperti 
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pepatah “buku adalah jendela dunia”. Membuka buku bukan berarti secara harafiah, 

membuka secara fisik, namun lebih berarti membuka buku sama dengan membaca 

secara seksama. Buku bukan juga berarti buku secara fisik yang berbahan kertas, tetapi 

semua informasi yang disajikan dalam bentuk teks. Oleh karena itu, meningkatkan 

keterampilan membaca adalah hal yang penting bagi siswa Indonesia yang dimulai 

dengan menumbuhkan minat/kesukaan bahkan menunjukkan kebutuhan untuk 

tenggelam di dalam bacaan. Pada tahap berikutnya, melatih kemampuan berpikir kritis. 

Meskipun keluarga adalah sistem utama yang bertanggung jawab terhadap anak, tetapi 

guru adalah figur yang penting dalam menciptakan ketertarikan dan minat membaca, 

mengajarkan cara membaca, membantu dalam memahami bacaan, dan berlatih berpikir 

kritis dalam mengolah informasi yang diperoleh anak dalam bacaan tersebut. 

Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang tidak mudah diajarkan kepada 

siswa di awal usia sekolah. Siswa hanya terlanjur menghafal tanpa memperoleh 

pemahaman yang tepat dalam baik dalam bacaan maupun dalam pelaksanaannya.  

Gardner (2011) menekankan bahwa anak-anak usia sebelum tujuh tahun pun, mereka 

memiliki informasi/pengetahuan/pemahaman yang dikendalikan oleh perkembangan 

neurobiologis, sehingga anak-anak ini disebut intuitive learner. Pada dasarnya, setiap 

anak dari suku manapun dan dari negara ataupun belahan dunia yang manapun tidak 

memperbesar perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Anak-anak memiliki sikap 

toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Pertengkaran yang mungkin terjadi, tidak 

membuat mereka akan bermusuhan. Namun, sejak mereka sekolah, cara siswa 

memahami berbeda dengan masa sebelumnya karena adanya proses belajar yang 

terstruktur, sehingga mereka disebut dengan scholastic learner. Diharapkan dengan 

proses pendidikan yang tepat, siswa-siswa ini akan menjadi disciplinary expert (ahli) 

dalam memperoleh pemahaman dan epistomologi yang terdisiplinkan. 

Memperhatikan kajian Gardner ini, penulis mengakui bahwa peranan sekolah untuk 

menggiring siswanya kelak memiliki disciplinary expert adalah tugas yang berat, 

terlebih jika tidak didukung oleh kondisi sosial-ekonomi dan keluarga yang kondusif 

untuk berkembangnya pola pikir yang terdisiplinkan. 
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Namun, yang terjadi adalah tidak membuat rasa toleransi bertumbuh dengan bijak, 

tetapi semakin memperuncing perbedaan yang membuat siswa tanpa rasa bersalah 

merundung temannya sendiri. Perundungan pada anak dan remaja, menjadi perhatian 

bagi Kementerian Sosial, karena jumlahnya yang pernah menurun tetapi kembali 

meningkat pada 2017. Seringkali bahan perundungan berkaitan dengan perbedaan, 

keunikan, dan menjadi bagian dari kelompok minoritas. Data ini menunjukkan bahwa 

pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika hanyalah sebuah 

hafalan istilah dan makna dalam bentuk kata-kata kamus. 

 Gardner (2011) menguraikan kondisi ironis yang sering terjadi, yaitu sebagian 

pendidik (guru) yang merasa bahwa siswa datang dengan pikiran yang kosong/ 

(kepala kosong), sedangkan pendidik merasa memiliki persediaan pemikiran-

pemikiran yang telah tersusun rapi dan lengkap. Hal ini membuat tujuan dari 

pendidikan adalah sekedar melakukan transfer pemikiran-pemikiran yang ada pada 

pendidik kepada anak didik/siswa. Terlebih jika, guru tidak memiliki latar belakang 

sebagai pendidik, sehingga menjalankan tugasnya sebagai guru hanya sebagai 

penyampai pesan versi lisan dari buku-buku pelajaran yang telah disusun dalam 

kurikulum. Dalam satu tahun ajaran, dapat dicermati Bhinneka Tunggal Ika akan 

menjadi salah satu bahan yang diajarkan dan juga diujikan. Siswa cukup menelan saja 

istilah dan definisi. Aplikasi semboyan ini pun, hanya sekedar hafalan perilaku-

perilaku baik yang tersimpan dalam pelajaran-pelajaran tertentu yang telah disusun 

berdasarkan buku yang mengacu pada standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Pendidikan.  

Tak hanya guru, keluarga selalu dijadikan sekolah pertama dan orang tua dijadikan 

guru pertama, sehingga kebiasaan dan kesukaan membaca dimulai dari rumah 

bersama dengan orang tuanya/pengasuh sejak dini. Bukan berarti pernyataan ini 

sedang menurunkan level tanggung jawab sekolah, kurikulum dan guru dalam 

mewujudkan minat/kesukaan dalam membaca dan menjadikan siswa memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang logis, jernih dan berdasar pada nilai-nilai KeBhinnekaan 

Tunggal Ika. Munculnya kegemaran membaca, turut ditentukan oleh pengalaman 

pertama anak memperoleh bacaan, bagaimana orang tua/keluarga mengadakan buku-
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buku bacaan yang menarik sesuai dengan perkembangan kognitif/usia anak. 

Pengalaman berhasil anak untuk mendapatkan cerita secara keseluruhan turut 

menentukan rasa ingin tahu pada bacaan-bacaan lainnya yang mungkin memiliki 

tema yang serupa. Pengalaman pertama yang menyenangkan akan menentukan 

persepsi dan emosi anak terhadap aktivitas membaca. Pengalaman ini akan 

meningkatkan daya tarik anak terhadap aktivitas membaca.  Kesukaan terhadap 

bacaan, diharapkan meningkatkan frekuensi membaca dan jumlah buku yang 

selesaikan dibaca.  

Secara kognitif, pengalaman yang menyenangkan akan diolah melalui sirkuit 

fisiologis sistem limbik yang didalamnya terdapat tempat proses mengingat jangka 

panjang, yang hippocampus. Pengalaman yang melibatkan emosi, akan lebih 

bermakna bagi individu, baik emosi negatif maupun positif. Dalam proses belajar dan 

berperilaku, emosi memiliki peranan yang penting, termasuk dalam proses membaca. 

Jika pengalaman membaca diawali oleh emosi yang kurang menyenangkan, alhasil 

anak/siswa akan menjauhi aktivitas membaca yang sebenarnya, akan berdampak pada 

ketepatan memahami isi bacaan dan jangka panjangnya mungkin saja mengalami 

kesulitan dalam belajar. Dalam kajian neurosains, emosi yang negatif akan memicu 

kortisol (bekerja dalam jangka panjang) dan menginstruksikan kelenjar adrenal untuk 

menyekresi ephinephrine dan norephinephrine (bereaksi secara cepat). Jika jumlah 

kortisol di dalam tubuh tergolong tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama 

(terutama saat siswa menghadapi mata pelajaran tertentu), maka dapat terjadi 

kerusakan/korosi/pelemahan dari hippocampus, sehingga mengganggu fungsi kognitif 

(Wolfe, 2001). Oleh karena itu, dalam proses mempelajari materi tersebut, terjadi 

“blocking”  

Tokoh cognitivism yang paling terkenal di dunia psikologi pendidikan adalah Jean 

Piaget dan Vygotsky. Jean Piaget (1896-1980) adalah filsuf dari Switzerland yang 

menggunakan sudut pandang epistemologi genetik untuk memperkenalkan kedua 

teorinya, yaitu Piaget's Theory of Constructivism dan Piaget’s Theory of Cognitive 

Development. Piaget sangat tertarik pada pengaruh biologis terhadap proses 

“bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu” Piaget yakin bahwa hal yang membedakan 
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antara manusia dan binatang adalah kemampuan “berpikir abstrak dan dan simbolik” 

(Huitt & Hummel, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa menanamkan nilai-nilai 

Bhinneka Tunggal Ika dapat diajarkan dengan metode yang disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kognitif anak. Pada tahap perkembangan teretntu, anak sudah mampu 

untuk berpikir secara kritis. Piaget membagi kemampuan berpikir menjadi empat 

tahapan dengan kematangan kognitif melalui usia menjadi tolok ukurnya. Tahap 

pertama sensory-motor (0-2th) individu belajar melalui sensasi dan mengenali 

lingkungan dengan menggunakan motor. Proses kematangan berpikir sangat cepat, 

pada usia SD, yang diawali dengan pre-operational, concrete operational dan formal 

operational. Di masa ini lah, dengan metode yang menyenangkan kita perlu untuk 

membiasakan anak untuk membaca, memahami bacaan, menemukan intisari bacaan, 

merefleksikan bacaan dan bahkan mengkritisi informasi yang tertuang di dalam setiap 

kalimat. 

Berdasarkan sudut pandang kognitivisme, setiap individu tidak datang dengan 

“kepala kosong” tetapi memiliki nilai-nilai, budaya, dan pengetahuan awal (skema) 

yang sebaiknya dimanfaatkan untuk beradaptasi dengan skema yang baru 

(akomodasi). Selain itu, Piaget juga mengingatkan bahwa perkembangan kognitif 

perlu dipertimbangkan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif.  

Masyarakat Indonesia yang majemuk secara etnis dan budaya, menyusun proses 

pendidikan dengan sudut pandang Vygotsky dengan membangun scaffolding melalui 

interaksi dengan orang lain yang dipandang pakar dari siswa namun masih 

seusia/lebih tua, dengan tetap memperhatikan medan/lingkungan setempat (kearifan 

lokal). Penting menjadi guru untuk menggali pengetahuan awal yang dimiliki oleh 

pembelajar, dan menyusun kurikulum/materi berdasarkan pengetahuan tersebut dan 

menyesuaikan dengan kematangan kognitif yang dimiliki oleh pembelajar. 

Slavin (2006) menawarkan konsep reciprocal teaching yang lebih mudah 

diterapkan untuk membentuk reading skill dalam suasana yang menyenangkan, 

sehingga joy of reading dapat dinikmati oleh siswa. Reciprocal teaching adalah 

metode pengajaran dengan melibatkan sekelompok kecil siswa. Guru memberikan 

bacaan yang berbeda (bisa dibedakan per mata pelajaran) setiap kelompok ataupun 
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sama dalam waktu yang cukup (seminggu untuk homework, atau mungkin di dalam 

kelas dengan panduan paragraf per paragraf) . Kriteria bacaan ini akan bermuara pada 

Bhinneka Tunggal Ika. Instruksinya: 

Meminta siswa di dalam kelompok untuk membaca secara seksama, dan 

memikirkan kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan,  

Merangkum informasi yang paling penting dari bacaan. 

Mengembangkan topik-topik lain yang  

Menemukan hal-hal yang tidak masuk akal di dalam bacaan, dan meminta siswa 

untuk menggantinya dengan pernyataan/kalimat yang baru dan relevan. 

Reciprocal teaching ini, dapat dikombinasi dengan hal-hal berikut ini: 

Setelah itu siswa diminta untuk berbagi temuannya di depan kelas. Guru akan 

meminta kelompok lain memikirkan hasil temuan temannya dari bacaan tersebut.  

Temuan kelompok tersebut akan melengkapi penugasan dari kelompok yang 

ditugasi. 

 Perlu juga untuk meminta siswa memainkan peran sebagai guru dan guru 

menantang siswa untuk terlibat dalam dialog. Siswa diberikan kesempatan untuk 

memimpin dialog.  

Penting bagi guru untuk memberikan feedback dan pujian untuk setiap partisipasi 

siswa. Hal ini penting jika diperhatikan dari perspektif behavioristik, hasil yang 

menyenangkan, mendapatkan penghargaan akan menjadi perilaku yang dipertahankant. 

Menurut Skinner, reinforcement positif dibutuhkan untuk mempertahankan perilaku yang 

telah tepat dan benar ditampilkan, dan feedback lebih bermanfaat dalam proses 

pembelajaran dibandingkan dengan hukuman.  

Ditahap terakhir, guru dapat memberikan perannya kepada teman antar kelompok, 

sehingga tercipta dialog di antara siswa antar kelompok. Guru memberikan feedback dan 

memonitor proses yang terjadi. Sesekali berikan berikan contoh cara merangkum, bertanya 

dan menjawab dengan cara berpikir yang disiplin.   

Tokoh teori cognitive-constructivism yang dipengaruhi oleh Piaget adalah Jerome 

Bruner. Hannum menguraikan Jerome Bruner memandang manusia/individu itu aktif 

di dalam proses belajar, membuat struktur secara berkelanjutan dan mampu 
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mengkonstruksi lingkungan. Hal ini membuatnya menentang behavioristik yang 

memandang manusia hanya berdasarkan stimulus-respons. Bruner menyakini, bahwa 

manusia secara selektif menerima informasi dari lingkungan, dan merepresentasikan 

persepsi secara internal dan beraksi berdasarkan representasi internal. Bruner 

menjelaskan perkembangan kognitif anak-anak terjadi secara progresif dengan 

mengembangkan tiga model representasi, yaitu enactive (action-based), iconic 

(imaged-based), and symbolic (language-based) (McLeod, 2008).  

Dalam proses kognisi, Bruner menyatakan bahwa bahasa adalah hal yang sangat 

mendasar karena melalui bahasa kita belajar tentang objek dan bagaimana memahami 

objek tersebut. Bahasa adalah hal penting dalam proses berpikir, karena ketidak 

tahuan terhadap kata terhadap suatu konsep, maka pemahaman terhadap konsep 

tersebut tidak akan sepenuhnya didapatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluasan 

wawasan terhadap bahasa, memungkinkan kita lebih mampu untuk mempelajari suatu 

konsep. Lev Vygotsky, mengusung sumber utama dari kognisi dan perilaku adalah 

interaksi sosial. Melalui hubungannya dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, 

individu belajar dan membangun pemahaman. Vygotsky juga memandang bahwa bahasa 

adalah alat utama untuk membentuk pemikiran individu. Cognitivism dari Vygotsky 

melibatkan bingkai sejarah dan budaya dalam proses belajar. Dua konsep utama yang 

dikemukakan oleh Vygotsky adalah scaffolding dan zone of proximal development 

(ZPD). Scaffolding Vygotsky adalah bentuk dukungan yang diberikan kepada pembelajar 

yang lebih muda, oleh pembelajar yang lebih tua dan telah memiliki pengalaman terkait 

dengan konsep/materi belajar. ZPD adalah perbedaan antara yang pembelajar 

ketahui/lakukan tanpa bantuan dan apa yang pembelajar dapat lakukan/pelajari dengan 

adanya bantuan (Hannum, 2015). 

Tokoh lain dengan sudut pandang cognitivism ini, antara lain Ausubel. Ausubel  

menjelaskan bahwa hal yang paling berkontribusi pada pembelajaran di dalam kelas 

adalah keahlian dalam mengorganisasikan. Kemampuan ini dipandangnya sebagai 

alat / pembelajaran mental yang dapat membantu siswa mengintegrasikan 

keseluruhan informasi yang dimiliki untuk mendapatkan “meaningful learning”. 

Artinya, menyiapkan struktur kognitif dari sisswa melalui pembelajaran berbasis 
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pengalaman adalah hal yang penting. Ausubel yakin bahwa penting bagi guru untuk 

menentukan gambaran informasi yang akan dipelajari dan siswa menangkap “big 

picture” isi materi yang akan dipelajari (Cooper, 2013a). Cognitivis Modern 

mengembangkan trend dan teori baru yang memberikan teori untuk menjelaskan dan 

mengonseptualisasikan bacaan yang komprehensif dengan menggunakan seperangkat 

konsep yang terkait dengan aktivitas tersebut, yaitu berpikir kritis, pengetahuan yang 

dimiliki sebelumnya, pembentukan inferensi dan keterampilan metakognisi (Limbach 

and Waugh, 2010; Zabit, 2010 dalam Aloqaili, 2011). 

Jika dari sisi guru, sebaiknya memiliki lima pemikiran yang disiplin sebagai ahli, 

dan terus dikembangkan, dengan tetap menjaga kehadiran nilai-nilai Bhinneka 

Tunggal Ika, yaitu  1) diciplined mind, mencirikan suatu disiplin ilmu, ketrampilan 

atau profesi tertent yang tidak berhenti berupaya meningkatkan ketrampilan dan 

pemahaman terhadap materi ajar, metode pengajaran dan hal lainnya yang 

bermanfaat bagi profesinya sebagai pendidik; 2) synthesizing mind, mengambil 

informasi dari berbagai sumber, memahami dan mengevaluasi informasi secara 

obyektif, dengan menyatukan secara logis; 3) creating mind, memanfaatkan 

diciplined mind dan synthesizing mind untuk menghasilkan ide-ide baru dan 

membangkitkan cara berpikir baru; 4) respectful mind, memperhatikan dan peduli 

pada berbagai perbedaan individual dengan bekerja bersama-sama secara efektif; 5) 

ethical mind, menekankan pentingnya bekerja dengan menjunjung kualitas, 

bertanggung jawab, berkomitmen & bermakna. (Gardner, 2011). 

Teori Gestalt (von Ehrenfels) yang berasal dari German. Tiga tokoh dari teori 

Gestalt adalah Wertheimer, Kohler, dan Koffka. Namun ada satu tokoh lagi yang 

termasuk dalam tokoh dari teori ini, yaitu Graf Christian Ehrenfels. Graf mempelajari 

bahwa pendekatan di dalam belajar haruslah keseluruhan dan itu menjadi lebih 

mudah bagi siswa, dibandingkan mempelajari per bagian (David, 2015). Arti kata 

gestalt berarti pola/bentuk, yang menjadi dasar bahwa pengalaman dan persepsi 

pembelajar memengaruhi secara signifikan cara mereka memahami bacaan. Para 

pendidik dapat membantu siswa untuk melatih persepsi terhadap perbedaan personal 

yang begitu majemuk di dalam dunia ini, terutama di Indonesia. Kemajemukan 
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Indonesia tidak hanya pada ras kesukuan, tetapi juga berkaitan dengan agama-

kepercayaan-keyakinan, nilai budaya setempat, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, 

dan berbagai keunikan secara fisik maupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki. 

Teori ini berpendapat bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk membuat peta 

stimuli berdasarkan pengalaman hidup yang sebelumnya, proses ini disebut dengan 

isomorphism. Ada beberapa hukum organisasi dalam teori ini yaitu proximity, 

similarity (bentuk ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan 

critical thinking), dan figure-ground effect (saat kita mengabaikan ruang tertentu dari 

keseluruhan objek). Aplikasi teori ini membutuhkan proses berpikir yang tinggi 

karena membutuhkan keterampilan menyelesaikan masalah. Proses belajar dari 

gestalt cenderung mengarah pada insightful learning. Di masa berikutnya 

berkembang neo-gestaltist, yaitu Kurt Lewin dengan Field Theory of Learning. Lewin 

menyakini bahwa penyelidikan tentang perilaku manusia dan proses belajarnya 

selalu melibatkan lingkungan tempat pembelajar berinteraksi (Cooper, 2013b). 

Melalui pendekatan Lewin, guru dapat mengajak siswa untuk mengamati sekitarnya, 

melaporkannya, melakukan pembahasan berdasarkan pemahaman hasil bacaan, 

menemukan hal-hal lain untuk melatih mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

secara jernih dan bertanggung jawab di dalam tampilan presentasi.   

Sekedar mengulang isi buku dan menuliskannya hampir sama, adalah hasil dari proses 

belajar yang telah dibentuk dalam kurun waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun 

yang lalu. Sistem pendidikan di awal-awal masa kognitif, sepertinya hanya sekedar 

menekankan pada level knowledge. Bahkan beberapa guru mengharuskan kalimat yang 

sama dengan tanda baca yang sama. Reinforcement positif atau reward yang diperoleh 

melalui nilai yang baik jika sama persis dengan jawaban yang diberikan guru, menjadi 

penguat Hal ini mengganggu perkembangan kognitif pada level berikutnya. Padahal di 

dalam proses belajar yang bermakna, guru perlu menstimulasi kemampuan kognitif pada 

level yang lebih tinggi (higher processing thinking). Jika berdasarkan taksonomi Bloom, 

maka dalam proses pembelajaran suatu materi perlu membuat leveling baik pada ranah 

kognitif, afektif maupun psikomotor yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran 

mata pelajaran tersebut. Melalui perancangan tersebut, diharapkan pembelajar memiliki 
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kesadaran yang penuh atas aktivitas kognitifnya (istilah = metakognisi). Flavell (1985 

dalam Schunk 2012), menyakini bahwa keterampilan metakognisi memiliki peran yang 

penting dalam berbagai aktivitas kognitif, seperti komunikasi lisan dalam menyampaikan 

informasi, persuasi lisan, pemahaman secara lisan, pemahaman terhadap bacaan, 

kemampuan menulis, pemerolehan bahasa, persepsi, atensi, mengingat, penyelesaian 

masalah, kognisi sosial, dan berbagai macam bentuk dari self-instruction dan self-control. 

Oleh karena itu, jika pada tingkat perguruan tinggi-mahasiswa memiliki pola pikir 

yang “copy-paste” saja, maka ia masih belum mengembangkan metakognisi, 

sehingga tidak menyadari apa yang sedang dipelajari, dipahami, dikatakan bahkan 

dituliskan.  Dalam mengembangkan metakognisi, siswa, perlu memahami 

keterampilan, strategi dan sumber-sumber tugas yang diperlukan. Setelahnya siswa 

perlu berlatih kapan dan bagaimana menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk 

menyelesaikan tugas secara optimal (sukses). Monitoring perlu dilakukan untuk 

menjamin peningkatan level pemahaman, memprediksi hasil dan mengevaluasi 

efektivitas segala bentuk upaya yang telah dilakukan, merencanakan aktivitas 

selanjutnya dengan waktu yang memadai. Secara tidak langsung dengan fokus pada 

peningkatan metakognisi ini, maka siswa akan terbiasa memanfaatkan critical 

thinking-nya. Hal ini dapat digunakan guru untuk menjelaskan makna Bhinneka 

Tunggal Ika secara lebih nyata.  

Guru dapat membantu siswa dengan mengembangkan keterampilan metakognisi. 

Guru dapat melakukan aktivitas bersama dengan siswa melalui mendengarkan suatu 

cerita yang menarik, yang kemudian mendiskusikan berbagai hal terkait dengan certita 

tersebut. Mungkin di awal tidak akan mudah, karena beberapa variabel dipandang 

berkontribusi dalam kelancaran pembentukan metakognisi, yaitu variabel dari siswa itu 

sendiri, variabel tugas, dan variabel strategi. Variabel siswa berkaitan dengan 

perkembangan kognitif, yang masing-masing pada rentang usia perkembangan tertentu 

barulah mencapai kemampuan kognitif tertentu. Jika berkaitan dengan mahasiswa, maka 

kematangan perkembangan kognitif secara alamiah sudahlah mencapai pada tahap 

optimal, hanya pemanfaatannya saja yang membedakan satu mahasiswa dengan 

mahasiswa yang lain. Variabel dari tugas ditentukan oleh pemberi tugas itu sendiri, 
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dengan menggunakan berbagai bentuk tugas dan berbagai tingkat kesulitan, sehingga 

tidak hanya sekedat tuntutan untuk memanggil informasi data (recall information) tetapi 

juga pada tahap analisis dengan melakukan kritisi terhadap konsep-konsep yang 

digunakan untuk menyelesaikan tugas. Variabel yang ketiga adalah variabel strategi, 

yang berkaitan dengan cara individu dalam memproses informasi (information 

processing model). Ketepatan encoding dan melakukan elaborasi terhadap suatu konsep, 

dilakukan secara berulang (rehearsal), melakukan pemanggilan informasi di dalam Long-

term memory secara tepat,  akan membantu mengembangkan kemampuan metakognisi.  
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