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PENERAPAN KECAKAPAN 4C DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK 

PADA SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR 

Abstrak 

Guru merupakan peran utama dalam menyampaiakan pembelajaran terhadap peserta didik, 

termasuk menerapkan kecakapan 4C yang merupakan bagian dari kurukulum 2013 di era 

abad 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kecakapan abad 21 yang 

berfokus pada penerapan 4C (Creatifity, Collaboration, Critical Thinking, 

Communication) dalam pembelajaran Tematik kelas III di SD Muhammadiyah Plus 

Malangjiwan, Colomadu. Analisis data yang digunakan ialah data kualitatif, dengan cara 

mendeskripsikan data-data yang di peroleh dengan berbagai metode yaitu observasi saat 

melangsungkan PLP 2 & 3, wawancara terhadap kepala sekolah, guru dan beberapa siswa 

kelas 3 serta dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Peneliti mengamati bahwa SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan merupakan 

sekolah swasta unggul yang belum lama menerapkan kurikulum 2013, dan guru belum 

cukup terbiasa dengan pembelajaran tematik termasuk menerapkan kecakapan-kecakapan 

yang harus dikuasai siswa. Guru berupaya menerapkan ketrampilan 4C dengan cukup baik 

diantaranya ialah pertama, penerapan kolaborasi yaitu dengan mengajak siswa 

berkelompok mendiskusikan materi pada pembelajaran tertentu. Kedua, penerapan berfikir 

kritis dengan mengajak siswa membaca buku saat pelajaran dan membaca senyap selama 

15 menit di pojok baca. Ketiga, penerapan kreatifitas dengan membuat berbagai karya seni 

sesuai imajinasi mereka dan menyediakan loker seni sebagai bentuk apresiasi. Keempat, 

penerapan komunikasi dengan meminta anak maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi 

dan mengajak berkomunikasi secara baik dengan teman dan guru.  

Kata kunci: penerapan 4C, kecakapan abad 21, tematik 

Abstract 

Teachers are the main role in delivering learning to students, including applying 4C skills 

which are part of the 2013 curriculum in the 21st century era. This study aims to determine 

the application of 21st century skills that focus on the application of 4C (Creativity, 

Collaboration, Critical Thinking, Communication)  in class III thematic learning at SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan, Colomadu.  The data analysis used is qualitative data, 

by describing the data obtained by various methods, namely observations when conducting 

PLP 2 & 3, interviews with school principals, teachers and several 3rd grade students and 

documentation.  The validity of the data using technical triangulation and source 

triangulation.  Data analysis techniques were carried out through data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions.  The researcher observes that SD Muhammadiyah 

Plus Malangjiwan is a superior private school that has recently implemented the 2013 

curriculum, and teachers are not quite familiar with thematic learning including applying 

the skills that must be mastered by students.  The teacher tries to apply the 4C skills quite 

well, including the first, the application of collaboration, namely by inviting students in 

groups to discuss certain learning materials.  Second, the application of critical thinking by 

inviting students to read books during class and read silently for 15 minutes in the reading 

corner.  Third, the application of creativity by making various works of art according to 

their imagination and providing an art locker as a form of appreciation.  Fourth, the 
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application of communication by asking children to come forward to present the results of 

the discussion and invite them to communicate well with friends and teachers. 

Keywords: 4C implementation, 21st century skills, thematic. 

1. PENDAHULUAN 

Memvisualisasikan abad ke-21 sebagai era yang sebagian besar ditandai oleh evolusi 

teknologi dan TIK, globalisasi dan kebutuhan akan inovasi, akibatnya menyoroti 

kebutuhan untuk menumbuhkan keterampilan dan kompetensi yang sesuai kepada siswa 

(Chalkiadaki, 2018, p. 12). Dunia pendidikan Indonesia di era revolusi industry pun 

diwarnai perubahan banyak aspek, salah satunya yaitu perubahan kurikulum menjadi 

kurikulum 2013. Kebijakan perubahan kurikulum 2013  pembelajaran tematik tersebut 

dilaksanakan di Sekolah Dasar dari kelas rendah hingga kelas tinggi .  

Perubahan pada Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah dan 

menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran. Metode scientific 

dalam pembelajaran terdiri dari observasi (mengamati), menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan. Proses pembelajaran meliputi tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Penilaian autentik digunakan untuk menilai proses hasil belajar siswa yang 

didasarkan atas pengukuran yang signifikan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Permendikbud No. 66, 2013). 

Era pembelajaran abad 21 juga menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau 

HOTS (High Order Thinking Skills), dalam soal yang menjadi bahan ajar siswa di desain 

sedemikian rupa berdasarkan KKO (kata kerja operasional) yang memiliki kriteria 

coognitif tinggi (C4, C5, C6), dengan begitu siswa di harapkan mampu menganlisis setiap 

pesoalan dengan kritis. Realita yang disebutkan di atas mewajibkan guru sebagai pendidik 

untuk menampilkan bahan pembelajaran kolaboratif untuk mempersiapkan siswa di abad 

21 (Kristiantari, 2014, p. 461). Bahan atau konten pembelajaran abad 21 dikenal dengan 

4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity 

and Innovation). Maka dari itu, hal ini membutuhkan kerjasama antara guru dan tanggung 

jawab pendidik nonformal agar penerpan 4C dapat dilakukan di keseharian siswa (Prihadi, 

2017, p. 49). 

Adanya perubahan pada kurikulum mengurangi beban guru dalam mempersiapkan 

perangkat pembelajaran. Dengan berkurangnya beban guru tersebut, seharusnya mereka 
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dapat menciptakan keefektifan dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan pendidik harus memanfaatkan kesempatan 

untuk mengoptimalisasikan pembelajaran dengan berbagai cara. Pertama, meningkatkan 

kemampuan guru, sebagai pendidik guru harus meningkatkan kompetensi yang 

dimilikinya. Kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi pedagogik, pribadi, sosial dan 

profesional. Kedua, guru sebagai sumber belajar memiliki peran dalam mengelola kelas, 

fasilitator, pembimbing,  motivator, demonstrator dan evaluator (Alawiyah, 2013, p. 73). 

Kristiantari (2014, p. 461) mengungkapkan bagi sebagian besar guru, pembelajaran 

tematik merupakan hal baru bagi mereka dan pada pelaksanannya masih terdapat beberapa 

kendala. Kendala yang dialami guru karena kurang pengalaman, pengetahuan, motivasi, 

serta beberapa guru masih terdapat kesulitan dalam merencanakan, mengimplementasikan 

dan melakukan evaluasi pembelajaran. Penelitian Minsih & Galih (2018, p. 25) Guru 

memiliki peran dalam mengelola kelas, peran tersebut yaitu sebagai motivator, evaluator, 

demonstrator, mediator. Oleh karena itu, guru harus berupaya untuk menjadikan siswa aktif 

dan memiliki motivasi dalam belajar.  

SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan merupakan SD swasta unggul berbasis 

islami yang menerapkan kurikulum 2013 di tahun ajaran 2018/2019 dan sebelumnya 

menggunakan KTSP, sehingga guru merasa perlu untuk menyesuaikan dengan kurikulum 

tersebut. Pembelajaran di kelas 3 SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan berlangsung 

sistematis, namun pembelajaran hanya sebatas mendengarkan dan menjawab pertanyaan 

guru secara mendekte, penerapan kegiatan 4C kurang ditekankan dalam pembelajaran 

seperti kreatfitas menggunakan media pembelajaran yang belum terlihat, communication 

belum semua siswa merasa percaya diri, dan berpikir kritis dalam menemukan masalah 

belum ditonjolkan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

penerapan pembelajaran tematik di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan dengan tujuan 

mendeskripsikan penerapan kecakapan abad 21 khususnya 4C (Creatifity, Collaboratoin, 

Critical Thinking, Communication) dalam pembelajaran tematik di kelas III. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan dengan 

menganalisis data yang diperoleh dari informan sebagai sumber data. Menurut Rochiati 

(2008, p. 10–11) penelitian kualitatif memiliki karakteristik; (1), berlangsung dalam latar 
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alamiah, tempat kejadian dan perilaku manusia. (2), tidak secara apriori mengharuskan 

adanya teori. (3), peneliti adalah instrument utama penelitian dalam pengumpulan data. (4), 

data yang dihasilkan bersifat deskripstif, dalam kata-kata. (5), focus diarahkan pada 

persepsi dan pengalaman partisipan. (6), proses sama pentingnya dengan produk, perhatian 

peneliti diarahkan kepada pemahaman bagaimana berlangsungnya kejadian. (7), penafsiran 

dalam pemahaman ideografis, bukan kepada membuat generalisasi. (8), memunculkan 

desain, peneliti mencoba merekonstruksikan penafsiran dan pemahaman dengan sumber 

data manusia. (9), data tidak dapat dikuantifikasi. (10), objektivitas dan kebenaran 

dijunjung tinggi, derajat keterpercayaan didapat melalui verifikasi berdasar koherensi, 

wawan dan manfaat. Desain penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang 

dilakukan dengan mendeskripsikan suatu penerapan kecakapan abad 21 yang berfokus 

pada ketrampilan 4C dalam pembelajaran tematik yang dilakukan oleh guru kelas III, SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Wawancara terstruktur digunakan dalam penelitian ini, sehingga peneliti membuat 

instrumen penelitian dengan daftar pertanyaan tertulis dan pertanyaan tersebut diajukan 

melalui google meet dengan subjek penelitian. Participant observation digunakan dalam 

penelitian dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan informan pada 

saat melakukan PLP 2 dan 3 kurang lebih selama 45 hari. Dokumen dapat berupa Silabus, 

Prota, Promes dan RPP serta dokumen-dokumen lain. Teknik analisis data model interaktif 

(interactive model of analysis) digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari tiga, yaitu 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penerapan Kecakapan Berfikir Kritis (Critical Thinking) dalam Pembelajaran 

Tematik Kelas III SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 
 

Penerapan berpikir kritis yang paling penting adalah melibatkan siswa, siswa diminta 

berinteraksi secara aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran, selain itu siswa di ajak 

guru untuk menemukan suatu permasalahan dalam suatu buku cerita. Pembelajaran tematik 

yang dilakukan oleh guru kelas III menerapkan ketrampilan berfikir kritis dengan 

membacakan sebuah buku cerita dan siswa diminta untuk menyimak dan memberikan 

jawabanterhadap apa yang ditanyakan guru terkait dengan isi cerita yang telah dibacakan, 

sebagian siswa sudah aktif dan berantusias untuk berfikir memecahkan permasalahan 
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namun sebagian besar siswa masih sangat pasif dan kurang percaya diri untuk menjawab 

pertanyaan maupun mengungkapkan pendapat. Hal tersebut sejalan dengan Meilani et al., 

(2020, p. 3) bahwa penerapan pembelajaran scentific dengan memaksimalkan keterampilan 

belajar dan inovasi 4C sesuai abad 21 salah satunya dengan memecahkan masalah dengan 

belajar masalah, dan berusaha memecahkan masalah dengan mencari informasi bersama 

sama dalam suatu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar kelas V Sekolah Dasar 

pada mata pelajaran IPA.  

Peran guru juga sangat penting dalam mendorong siswa berfikir lebih luas, dalam 

pembelajaran guru memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan terkait soal 

ataupun materi yang sedang diajarkan dengan tujuan peserta didik dapat terpacu untuk 

menanyakan materi lebih dalam, guru juga sering meminta siswa untuk melanjutkan 

bacaan yang sedang dibaca oleh guru jika dalam materi tersebut terdapat sebuah bacaan. 

Hal tersebut sejalan dengan Amalia et al., (2019, p. 1090) yaitu melalui pendekatan 

realistic mathematic educatin berbantuan manipulative origami dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, dalam pengelolaan kelas dilakukan dengan cara berkelompok, 

juga membantu siswa untuk berlatih berpikir kritis menyimpulkan. Kemampuan berpikir 

kritis menyimpulkan melibatkan kemampuan berpikir kritis mengidentifikasi, 

mengklarifikasi, menganalisis dan mengevaluasi. pengembangan perangkat pembelajaran 

tematik-integratif berbasis masalah  di SD Negeri 3 Argomulyo, Kabupaten Banjit, 

Kabupaten Way Kanan juga mengalami peningkatan dibuktikan dengan hasil belajar yang 

meningkat pada siswa kelas empat dalam pembelajaran sub tema “hewan dan tumbuhan di 

lingkungan rumah saya” (Sabdaningtyas & Alben, 2019, p. 39) 

Haryati (2017, p. 62) berpendapat bahwa dengan pembelajaran Problem Based 

Learning memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Salah satu ciri dari model tersebut yaitu menyajikan masalah merupakan hal 

utama dalam pembelajaran. Ciri masalah yang dimiliki yaitu kontekstual dan otentik untuk 

siswa, sehingga sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa serta karakteristik 

siswa Sekolah Dasar. Dengan menyajikan masalah siswa diharapkan dapat berpikir kritis 

dalam menghadapi masalah tersebut. Penelitian Desstya (2015, p. 265) menyatakan bahwa 

dalam buku siswa  kelas IV SD dan MI tema 3 sebagai berikut 1) Pada setiap subtema, di 

awal materi ada pertanyaan untuk menggali pengalaman dan melatih berpikir tingkat 
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tinggi, 2) di setiap subtema ada kegiatan untuk mengkreasikan, 3) terdapat soal dibagian 

akhir subtema untuk melatih berpikir kritis siswa, 4) tidak terdapat evaluasi dalam kegiatan 

di subtema 2. 

Program pojok baca juga merupakan salah satu aspek terpenting SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan untuk menerapkan kecakapan berfikir kritis siswa, 

kelas III menyediakan berbagai buku bacaan, mulai dari buku cerita, majalah dan 

pengetahuan umum, pojok baca tersebut dimanfaatkan untuk melatih berfikir kritis dengan 

membaca senyap selama 15 menit, dengan adanya pojok baca tersebut siswa dapat 

membaca buku setiap hari saat sebelum pelajaran ataupun waktu istirahat. Selain menjadi 

media penerapan berfikir kritis, pojok baca tersebut juga menjadi media untuk 

mengembangkan literasi siswa, menjadikan siswa kaya akan pengetahuan umum dan 

lancar membaca. Hal tersebut sejalan dengan Hidayat et al., (2018, p. 816) mengungkapkan 

bahwa gerakan literasi memiliki dampak positif terhadap budaya membaca peserta didik 

yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, menambah pengetahuan, melatih berpikir 

kritis, berpendapat serta memecahkan masalah. 

3.2 Penerapan Kecakapan Kolaborasi (Collaboration) dalam Pembelajaran Tematik 

Kelas III SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Kolaborasi ialah kerjasama dalam suatu kelompok, kerjasama yang baik sendiri erat 

kaitannya dengan sikap, diantaranya meliputi tanggung jawab, toleransi, menghargai 

pendapat teman, dan mendukung keputusan bersama dan cara guru untuk menerapkan 

ketrampilan tersebut ialah dengan mengajak siswa berkelompok mendiskusikan materi-

materi tertentu. siswa diminta untuk berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan atau 

tugas yang telah di tentukan oleh guru, sebelum siswa diminta untuk membuat kelompok, 

guru akan menjelaskan berbagai peraturan yang diperboleh dan dilarang saat berkelompok 

seperti ramai dan mendengarkan pendapat temannya, dengan tujuan siswa dapat kerjasama 

tim yang baik dalam suatu kelompok dan menghargai pendapat teman saat berbicara. 

Upaya guru dalam menerapkan kecakapan berkolaborasi dengan membentuk kelompok 

belajar yang dibentuk secara random dengan berhitung ataupun rolling tempat duduk 

supaya tidak terjadi kecemburuan dan antar siswa dapat berbaur. Hal tersebut sejalan 

dengan Nahdi (2019, p. 138) bahwa peserta didik dituntut untuk bekerjasama dalam 

kelompok, mampu menyesuaikan peran dan tanggung jawab serta bersikap empati 

terhadap sesama. Terkait dengan hal tersebut, adanya upaya guru dalam meningkatkan 
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kecakapan berkolaborasi dengan membentuk kelompok belajar yang dibentuk secara 

random supaya tidak menjadi kecemburuan antar peserta didik. 

Fitriyani et al., (2019, p. 81) berpendapat bahwa pembelajaran model problem 

based learning untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dilakukan dengan melakukan 

orientasi masalah pada awal pembelajaran, sehingga siswa mampu berpikir kritis 

menyelesaikan masalah bersama dengan kelompoknya dan siswa memiliki tanggung jawab 

untuk menentukan tugas dan menentukan hasil dari penyelesaian masalah yang didasarkan 

atas sebuah fakta. Selainitu, siswa dalam setiap kelompok dapat melakukan kegiatan 

penyelidikan untuk menyelesaikan masalah dengan berdiskusi dan bertukar pikiran dalam 

kelompok.  

3.3 Penerapan Kecakapan Kreatifitas Dan Inovasi (Creatifity and Inovation) dalam 

Pembelajaran Tematik Kelas III SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Membangun kreatifitas dilatih untuk membuat berbagai ketrampilan tangan, khususnya  

untuk mata pelajaran SBdP. Guru mengajarkan cara membuat berbagai kreatifitas seperti 

kolase dari daun dan ranting, origami kertas warna hingga membuat layang-layang dan 

mobil, dengan tujuan akan melatih anak untuk mengeksplor pengetahuan dan inajinasinya 

yang kemudian dituangkan dalam kerajinan nyata, selain dapat menuangkan imajinasi 

siswa, membuat kerajianan juga akan menjadi pembelajaran bermakna karena siswa akan 

terlibat langsung dalam suatu pembelajaran tersebut. pembelajaran tematik juga 

berorientasi pada metode pembelajaran konkret siswa dan memfasilitasi siswa dan guru 

mendapatkan kesempatan untuk pembelajaran kooperatif dan interaktif di kelas (Wardani 

et al., 2020, p. 797). Membuat kreatifitas dilakukan secara berkelompok dengan tujuan 

siswa dapat bekerjasama tim dengan kompak dan saling menghargai ide anggota 

kelompok. Setiap pembelajaran tematik yang mengandung muatan SBdP siswa akan 

membuat berbagai kerajiaan tersebut dan setelah selesai, kerajinan siswa akan di tempel di 

dinding belakang kelas ada juga yang di simpan di dalam loker sebagai bentuk apresiasi 

siswa.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat bahwa Surya et al., (2018, p. 50) dalam 

Pembelajaran menggunakan Project Based Learning (PBL) memberikan makna dan 

pengalaman kepada siswa, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah dengan ide 

maupun gagasan mereka sendiri. Dengan model tersebut dapat berpengaruh pada nilai yang 

diperoleh siswa dalam belajarnya, karena mereka lebih paham materinya. Penerapan model 
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pembelajaran ini juga menjadikan siswa untuk dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan 

mengahargai pendapat orang dalam kelompok. Kreativitas dan kemandirian siswa pada 

ketrampilan menulis puisi dengan pembelajaran berbasis proyek juga mengalami 

peningkatan, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemandirian dan tanggapan siswa 

dengan sangat baik (Ismuwardani et al., 2019, p. 56).   

Penanaman kretifitas anak juga tak lepas dari rasa ingin tahu yang kuat, guru 

berusaha menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dengan memancing pernyataan-pernyataan 

yang menarik, sehingga rasa ingin tahu siswa akan terpancing dan berantusias untuk 

mengajukan berbagai pertanyaan. Rasa ingin tahu perlu di kembangkan sejak dini, karena 

dengan pengetahuan-pengetahuan yang semakin tinggi siswa dapat berinovasi dan 

mengembangkan ketrampilan untuk bersaing di era industry 4.0. Hal tersebut sesuai 

dengan Fauzi et al., (2017, p. 34) bahwa pada langkah stimulasi rasa keingintahuan dapat 

muncul. Siswa diminta untuk melakukan interaksi melalui tanya jawab pada media yang 

digunakan. Sehingga, hal ini menstimulus siswa untuk aktif dalam bertanya, karena salah 

satu indikator dari karakter rasa ingin tahu adalah siswa yang aktif bertanya. 

3.4 Penerapan Kecakapan Komunikasi (Communication) dalam Pembelajaran 

Tematik Kelas III SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan 

Guru menekankan budaya komunikasi yang baik, baik itu dari segi penyampaian maupun 

bahasa, dalam pembelajaran tematik  guru sering meminta siswa maju di depan kelas untuk 

menyampaikan hasil tugas yang dikerjakan. Setiap menyelesaikan tugas mandiri ataupun 

kelompok, guru meminta siswa maju ke depan kelas menyampaikan hasil perkerjaannya, 

dengan tujuan melatih percaya diri siswa berkomunikasi dan penyampaian bahasa yang 

baik. Hal tersebut sesuai dengan Hidayat et al., (2020, p. 54) bahwa Penilaian keterampilan 

berkomunikasi serta keterampilan kolaborasi dinilai pada setiap pertemuan menggunakan 

buku siswa terpadu. karena buku siswa IPA Terpadu tipe integrated untuk meningkatkan 

keterampilan abad 21 berisikan multibahasa dalam setiap materi berbasis materi lokal yang 

disajikan dan langkah – langkah kegiatan peserta didik yang membantu peserta didik saling 

berinteraksi dan kerjasama, sehingga peserta didik terlatih multibahasa, percaya diri dalam 

penyampaian pendapat serta berkerjasama baik dengan teman-temannya. 

Suatu komunikasi yang baik antar teman dilatih dengan penyajian-penyajian materi 

yang mengharuskan untuk berkerjasama seperti materi drama dalam muatan bahasa 

Indonesia, guru berperan penting dalam terlaksananya kegiatan ini, karena guru akan 
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mengarahkan siswa untuk menentukan peran masing-masing dan mengajarkan cara 

komunikasi yang baik. Komunikasi antar siswa sendiri merupakan hal yang paling penting, 

selain untuk meningkatkan ketrampilan komunikasi dan berbahasa, juga berperan penting 

untuk mengeratkan hubungan antar siswa, sehingga antar siswa merasa lebih percaya diri 

berpendapat di hadapan teman-temannya. Pendekatan antar siswa memiliki peran sangat 

efektif dalam menerapkan kecakapan komunikasi karena siswa memiliki kebebasan dalam 

menyampaikan gagasan dan pendapat, tanpa merasa minder dan tidak percaya diri. 

Hal tersebut sejalan dengan Munthe & Naibaho (2019, p. 144) bahwa siswa 

memiliki kebebasan dalam menyatakan kesulitan yang dihadapi dalam belajar kepada tutor 

tanpa rasa malu maupun takut. Berikut adalah kelebihan dari tutor sebaya, 1) siswa saling 

bertukar pikiran dan melakukan diskusi dalam kelompok dengan tutor sebagai 

fasilitatornya, 2) siswa saling memahami karakter antar siswa yang lain, 3) dengan bahasa 

yang mudah dimengerti, siswa lebih mudah paham dengan materi,  4) siswa dipilih sebagai 

tutor, belajar menjadi pemimpin dan membimbing temannya dalam diskusi kelompok, 5) 

siswa bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Karena tidak semua orang memiliki 

kebaikan komunikasi, terkadang penyampaian informasi dilaukan secara tertulis, untuk itu 

guru memerlukan teknik maupun metode pembelajaran agar pembelajaran dapat 

tersampikan dengan baik (Rachmadtullah et al., 2020, p. 1881). 

4. PENUTUP 

Penerapan kecakapan berpikir kritis dalam pembelajaran tematik di SD Muhammadiyah 

Plus Malangjiwan dilakukan dengan pembiasaan berliterasi membaca setiap pagi di pojok 

baca yang bertujuan memberikan pemahaman permasalahan, menyelesaikan masalah serta 

penarikan kesimpulan sehingga menciptakan peserta didik berpikir lebih kritis. Selain itu 

dilakukan dengan memberikan permasalahan yang ada di buku cerita yang kemudian siswa 

berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. 

Penerapan kecakapan kolaborasi dalam pembelajaran tematik di SD 

Muhammadiyah Plus Malangjiwan adalah menekankan budaya berkelompok baik antar 

peserta didik maupun dengan guru. Upaya guru dalam menerapkan kecakapan 

berkolaborasi dengan membentuk kelompok belajar yang dibentuk secara random, guru 

akan memberikan arahan penuh mengenai sifat berkelompok yang baik agar siswa mampu 

mengamalkan kerjasama dan meghargai pendapat dengan baik. 



 

10 
 

Membangun kreatifitas diterapkan dengan membuat berbagai ketrampilan tangan, 

seperti kolase, origami hingga membuat layang-layang dan mobil dengan tujuan melatih 

anak untuk mengeksplor pengetahuan dan inajinasinya yang kemudian dituangkan dalam 

kerajinan nyata, selain dapat menuangkan imajinasi siswa, membuat kerajianan juga akan 

menjadi pembelajaran bermakna karena siswa akan terlibat langsung dalam suatu 

pembelajaran tersebut. Guru akan memberikan reward berupa nilai, applause, ataupun 

kerajinan di pajang di mading sebagai bentuk apresiasi.  

Budaya penanaman kecakapan berkomunikasi dalam pembelajaran tematik kelas 

III di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan adalah memiliki rasa ingin tahu dan percaya 

diri. komunikasi yang baik di terapkan dengan pendekatan antar siswa supaya dapat 

membangun kepercayaan diri dan terbuka, selain itu dalam setiap kesempatan 

pembelajaran guru selalu meminta siswa menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. 
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