


SESAT NALAR DALAM PEMBELAJARAN

Paradigma pembelajaran
terbaru menyarankan

diterapkannya pendekatan
saintifik pada semua

matapelajaran. 

Komponen pembelajaran
saintifik meliputi: mengamati, 
menanya, mengumpul-kan 

informasi, menalar, dan 
mengomunikasikan.

Apakah guru dapat menjadi model bagi
siswa dalam bernalar? Melalui

perspektif fenomenologis digambarkan
terjadinya sesat nalar dalam tuturan

guru saat melaksanakan pembelajaran. 

Sesat Nalar dalam pada Tataran Kalimat dalam Bahasa Guru 
dan Penyebabnya

Kebenaran dalam pernyataan 
umum tidak dapat diterima 

akal

1. Ketidakcermatan diksi yang digunakan guru dalam 
berkomunikasi

2. Pemakaian kata bentukan yang memiliki makna tidak 
tepat dalam konteks kalimat yang digunakan

Generalisasi yang lemah
Unsur subjektif penutur. Hal itu terjadi karena penutur 
belum terbiasa bersikap ilmiah sehingga pernyataan-
pernyataan yang dikemukakan cenderung didasarkan 
pada pendapat subjektif penutur

Pernyataan yang 
bertentangan

Kekurangcermatan berpikir guru dalam berkomunikasi

Sesat Nalar pada Tataran Fragmen 
dalam Bahasa Guru dan Penyebabnya

(a) Silogisme yang salah Penilaian subjektif penutur

(b) Analogi yang lemah Penguasaan materi pembelajaran masih lemah

(c) Pernyataan yang
bertentangan
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Kurikulum 2013 menekankan diterapkannya pendekatan Saintifik pada semua
matapelajaran, yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme. Dengan pendekatan saintifik,
keterampilan yang dapat dikembangkan keteramilan keterampilan mengamati,
mengajukan pertanyaan, menggali informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Dengan
demikian, guru dituntut mampu bernalar secara logis agar dapat menstimuli dan
mengondisikan siswa untuk bernalar secara logis. Kenyataannya, dalam berkomunikasi
dengan siswa diketahui tuturan guru yang tidak logis. Tujuan penelitian ini
menggambarkan sesat nalar dalam tuturan guru dan penyebabnya pada pembelajaran.

Penelitian inidilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif induktif,
khususnya perspektif fenomenologis. Data yang dikumpulkan berupa tuturan lisan guru beserta
konteksnya, baik pada tataran kalimat, fragmen,  maupun wacana yang merepresentasikan
bentuk-bentuk kesesatan penalaran dalam tuturan lisan guru pada pembelajaran dan
penyebabnya. Sumber data penelitian ini berupa tuturan guru dalam pembelajaran di SMP
Negeri dan swasta di Kota Malang pada matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA,
IPS, dan PKn. yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Data yang
terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif induktif secara interaktif melalui kegiatan (1)
reduksi data, (2) deskripsi data, dan (3)  verifikasi serta  penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1) sesat nalar  dalam bahasa guru pada pembelajar-
an di SMP terjadi pada tataran kalimat dan fragmen. Pada tataran kalimat, sesat nalar dalam bahasa
guru meliputi  (a) kebenaran dalam pernyataan umum tidak dapat diterima akal, (b) generalisasi yang
lemah, dan (c) pernyataan yang bertentangan (kotradiktif). Pada tataran fragmen ditemukan bentuk-
bentuk sesat nalar dalam bahasa guru pada konteks pembelajaran, yang meliputi (a) silogisme yang
salah,  (b) analogi yang lemah, dan (c) pernyataan yang bertentangan.  (2) Faktor penyebab sesat nalar
dalam bahasa guru adalah (a) tidak adanya fakta pendukung proposisi, (b) hubungan premis
pendukung dan proposisi yang tidak koheren, dan (c) penarikan simpulan yang tidak tepat.

Kata Kunci: sesat nalar, tuturan lisan, guru, pembelajaran

KETERANGAN

Poster ini pernah disajikan dalam acara seminar nasional pemaparan hasil-hasil penelitian di
Surabaya, 25 Maret 2017
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