13
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
A. Kajian Teori

1. Konteks Pentingnya Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Bagi Calon
Guru Pada Abad 21
Abad 21 dapat dikatakan sebagai abad pengetahuan - abad dimana
informasi banyak tersebar dan teknologi berkembang. Di abad 21, keterbukaan
informasi dan derasnya arus globalisasi menandai era dimana ilmu pengetahuan
saling bertaut dan bersinergi dengan cepat, serta memunculkan proses
transformasi besar-besaran ekonomi global dari masyarakat agraris menuju
masyarakat industri (industrial society) dan kemudian menuju masyarakat
berpengetahuan (knowledge society) dan ekonomi modern (Osman, Hamid, &
Hasan, 2009: 2573). Proses pertautan ini juga memunculkan seperangkat
indikator sosial dan ekonomi baru yang menggambarkan perubahan transformasi
struktural, perkembangan teknologi, dan kompetisi di pasar kerja (Soh, Arsad &
Osman, 2010: 599).
Abad 21 juga ditandai dengan makin terbukanya hubungan antar bangsa membuat batasan jarak menjadi semakin tipis, sehingga berlangsung persentuhan
aspek kehidupan mental psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan,
seorang kolumnis The New York Times, Thomas Friedman (2007: 204) dalam
bukunya the world is flat mengemukakan tentang triple convergence, yang
dibuktikan oleh 3 hal. Pertama, abad 21 membuat dunia begitu dekat dan
mengharuskan setiap orang berkolaborasi menggunakan berbagai platform yang
terhubung satu dengan lainnya. Kedua, munculnya era globalisasi dunia ke 3.0
yang membutuhkan seperangkat keterampilan yang berbeda dari sebelumnya.
Ketiga, dalam komunitas global, setiap orang dituntut utuk dapat beriovasi dan
membuat penemuan yang baru. Partnership for 21st Century Skills (2008: 1)
menggambarkan perubahan tersebut sebagai berikut:
commit to user
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In an economy driven by innovation and knowledge, in marketplaces
engaged in intense competition and constant renewal, in a world of
tremendous opportunities and risks, in a society facing complex
business, political, scientific, technological, health and environmental
challenges, and in diverse workplaces and communities that hinge on
collaborative relationships and social networking - the ingenuity,
agility, and skills of the people are crucial to competitiveness.
Munculnya era of human capital sebenarnya telah diprediksi ketika
seorang ahli Kimia Linus Pauling, seorang economist Gunnar Myrdal dan seorang
penerbit jurnal Scientific American Gerard Piel, yang tergabung dalam The Ad
Hoc Committee on The Triple Revolution (Levy & Murnane, 2004: 1), mengirim
sebuah memo kepada presiden Lyndon Johnson yang berisi tentang peringatan
bahwa komputer akan berkembang dengan cepat dan mengambil alih pekerjaanpekerjaan konvensional. Menurut komite tersebut:
A new era of production has begun. It‟s principles of organization are
as different from those of the industrial era as those of the industrial
era were different from the agricultural. The cybernation revolution
has been brought about by the combination of the computer and the
automated self-regulating machine. This results in a system of almost
unlimited productive capacity which requires progressively less human
labor. Cybernation is already reorganizing the economic and social
system to meet its own needs.
Senada dengan hal tersebut, lewat bukunya yang berjudul The New
Division of Labour, Levy & Murnane (2004: 47-52), mengungkapkan bagaimana
komputer mempengaruhi pekerjaan dan memunculkan apa yang disebut sebagai
“komputerisasi”. Jika disarikan, terdapat 2 (dua) hal pokok bagaimana komputer
mempengaruhi pekerjaan. Pertama, komputer dapat melakukan pekerjaan rutin
sehingga orang harus pindah ke pekerjaan yang bersifat non-routine. Kedua,
komputer sebagian besar dapat digunakan untuk pekerjaan tingkat tinggi-non
routine, dan menyebabkan sebagian orang beralih pada pekerjaan kasar yang
tidak membutuhkan keahlian, sedangkan hanya ada sedikit orang yang diperlukan
untuk mengoperasikan komputer dan berinovasi dengan menggunakan computer.
Levy & Murnane (2004: 47-48), selanjutnya mengungkapkan bahwa
tugas-tugas yang memerlukan keahlian berpikir (expert thinking) dan komunikasi
commit to user
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orang dimasa depan, sedangkan tugas-tugas yang bersifat routine cognitive,
routine manual dan non-routine manual akan berkurang setiap tahunnya (Gambar
2.1). Secara rinci, deksripsi dari masing-masing tugas berpikir tersebut sebagai
berikut:
a. Expert thinking: memecahkan masalah yang memerlukan solusi yang tidak
biasa, contoh: mendiagnosis symptom pasien yang sakit.
b. Complex communication: berinteraksi dengan lainnya untuk menyampaikan,
memperoleh dan mengarahkan informasi/ide/gagasan, contoh: peneliti yang
mempresentasikan hasil temuan baru.
c. Routine cognitive: tugas-tugas mental yang dapat dikerjakan dengan baik
menggunakan aturan-aturan logis, contoh: membuat laporan keuangan.
d. Routine manual: tugas-tugas fisik yang dapat dikerjakan dengan baik sesuai
prosedur, contoh: menghitung dan mengemas pil obat-obatan ke dalam wadah
pada perusahaan farmasi.
e. Non-routine manual: tugas-tugas fisik yang tidak dapat dikerjakan oleh
computer, namun melibatkan gambaran optic dan penggunaat otot, contohnya:
supir, cleaning service.
Gambar 2.1 Kebutuhan Global Berdasarkan Keterampilan Kerja

(Sumber: Levy & Murnane, 2004)
Bila dikaitkan dengan proses pembentukan tingkah laku manusia, maka
proses globalisasi membawa kemungkinan sebagai berikut: Pertama, terjadi
peningkatan interaksi, interdependensi,
commit todan
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pengembangan diri yang memerlukan penyesuaian prioritas tindakan secara terus
menerus sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kedua, gaya hidup yang
menyangkut pilihan pekerjaan, kesibukan, makanan, mode pakaian, dan
kesenangan telah mengalami perubahan dengan mengalirnya pengaruh kota-kota
besar terhadap kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa. Ketiga, bentuk-bentuk
kehidupan tradisional bergeser diganti dengan gaya hidup global. Kondisi ini
secara

psikologis

membawa

manusia

pada

perubahan

peta

kognitif,

pengembangan dan kemajemukan kebutuhan, serta pergeseran prioritas dalam
tata nilainya (Sidi & Setiadi, 2013).
Di satu sisi, berbagai perubahan yang berlangsung pada proses transisi
abad 21 secara krusial merefleksikan sejumlah permasalahan yang diprediksi
akan dihadapi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain,
perkembangan teknologi digital yang semakin deras juga memicu terjadinya
ledakan informasi, dimana diperkirakan dunia saat ini menghasilkan sekitar 2.5
quintillion data dalam bentuk file, media cetak, maupun data digital (IBM, 2014).
Melalui mesin pencari, seorang ilmuwan dapat dengan mudah mencari bahan
referensi yang diinginkannya secara “real time” dengan biaya yang teramat
sangat murah, sementara dengan memanfaatkan “electronic mail” para ilmuwan
berbagai negara dapat berkolaborasi secara efektif tanpa harus meninggalkan
laboratoriumnya, atau dengan mengakses situs repositori video seorang
mahasiswa dapat melihat rekaman kuliah dosen dari berbagai universitas
terkemuka di dunia. Semua itu dimungkinkan karena bahan ajar dan proses
interaksi telah berhasil “didigitalisasikan” oleh kemajuan teknologi. Kondisi ini
berimbas pada kemudahan bagi setiap orang dalam mengakses berbagai
pengetahuan dan informasi faktual yang relevan dan terpercaya, yang menurut
Halpern (2003: 2) menjadi dasar mengapa kemampuan untuk mengetahui
bagaimana belajar dan berpikir secara cerdas dalam memilih informasi yang
masuk secara cepat menjadi keterampilan berpikir yang sangat penting pada abad
ke-21.
Menyikapi problematika yang muncul terkait perubahan orientasi pada
commit
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terhadap perkembangan dan perubahan zaman menjadi sangat penting. Sistem
pendidikan yang adaptif bermakna perlunya sinergitas antara rancangan proses
pendidikan dengan perkembangan pengetahuan terkini yang oleh Hawes-Neisbitt
(2005: 8) disebut sebagai „modern education‟. Sadar akan pentingnya tuntutan
“penciptaan” SDM yang unggul, maka sistem serta model pendidikan pun harus
mengalami transformasi. Telah banyak literatur yang merupakan buah pemikiran
dan hasil penelitian yang membahas mengenai hal ini, bahkan beberapa model
pendidikan yang sangat berbeda telah diterapkan oleh sejumlah sekolah maupun
kampus di berbagai belahan dunia.
Perubahan pendekatan pola penyelenggaraan pembelajaran dari yang
berorientasi pada diseminasi materi mata pelajaran menjadi pembelajaran dari
berbagai perspektif ilmu pengetahuan (multidisiplin atau ragam mata ajar),
menjadi hal krusial yang diperlukan saat ini. Contoh-contoh kasus sehari-hari
yang ditemui di masyarakat, masalah-masalah yang bersifat dilematis atau
paradoks, tantangan riset yang belum terpecahkan, simulasi kejadian di dunia
nyata, merupakan sebagian kecil dari contoh-contoh materi pelajaran kontekstual
yang dapat dicerna oleh peserta didik dengan mudah. Paling tidak, manfaat yang
dapat segera diperoleh dari model pembelajaran berbasis multi disiplin ilmu ini
adalah penguasaan konteks ilmu dalam penerapan sehari-hari dan penguasaan
terhadap sejumlah alternatif pemecahan masalah yang dapat diimplementasikan
dalam kehidupan nyata.
Atas dasar inilah Partnership for 21st Century Skills (2008: 1),
menyebutkan “setiap aspek dari sistem pendidikan harus dapat mempersiapkan
setiap individu dengan keterampilan abad 21 yang mereka butuhkan untuk
berkompetisi, dan sekolah harus menyediakan siswa dengan seperangkat
keterampilan abad 21 yang luas agar dapat menghadapi perkembangan teknologi
yang semakin cepat di dunia”. North Central Regional Educational Laboratory
and the Metiri Group (2003: 5), menguraikan setidaknya 4 komponen utama
keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 antara lain: (1) digital-age literacy;
(2) inventive thinking; (3) effective communication; dan (4) high productivity.
commitberpikir
to user inventif menjadi elemen krusial
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dan titik tolak utama pendidikan abad 21 (Arsyad, Osman & Soh, 2011: 1471).
Keterampilan berpikir inventif sendiri meliputi enam elemen (North Central
Regional Educational Laboratory and the Metiri Group, 2003: 5).
1. Kemampuan untuk beradaptasi dan mengelola kompleksitas (adaptability and
managing complexity) - mengenali dan memahami perubahan dengan
memodifikasi pemikiran, sikap atau perilaku agar sesuai dengan lingkungan
baru.
2. Kemampuan mengarahkan diri (self direction) - mengacu pada kemampuan
untuk menetapkan tujuan yang berkaitan dengan pembelajaran, merencanakan
pencapaian tujuan-tujuan tersebut, mengatur waktu dan kegiatan belajar secara
mandiri, dan menilai kualitas pembelajaran dan setiap produk yang dihasilkan
dari pengalaman belajar.
3. Rasa ingin tahu (curiosity) - mengacu pada keinginan untuk belajar lebih
banyak tentang sesuatu dan merupakan komponen penting dari belajar
sepanjang hayat.
4. Kreativitas (creativity) - mampu menghasilkan sesuatu yang baru yang
signifikan.
5. Keberanian mengambil resiko (risk taking) - kesediaan untuk melewatu zona
aman yang dapat saja berakhir dengan membuat kesalahan.
6. Berpikir tingkat tinggi dan menyuarakan penalaran (higher order thinking and
sound reasoning) - mengacu pada proses kognitif dalam menganalisis,
membuat inferensi dan interpretasi, mengevaluasi dan memecahkan masalah
dalam tugas-tugas yang diberikan dan dalam kehidupan sehari-hari.
The Partnership for 21st Century Skills (2008), lebih lanjut merinci
sejumlah kerangka pembelajaran abad 21 (P21) yang dirangkum dari rangkaian
keterampilan spesifik, konten pengetahuan, keahlian dan literasi yang bertujuan
untuk mendukung pencapaian keterampilan abad 21 bagi peserta didik. Dalam
kerangka P21 diungkapkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki: (1)
keterempilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical-thinking and
problem-solving skills); (2) keterampilan berkomunikasi dan bekerjasama
commit
to user(3) keterampilan mencipta dan
(communication and collaboration
skills);
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membaharui (creativity and innovation skills); (4) literasi teknologi informasi dan
komunikasi (information and communications technology literacy); (5)
keterampilan

belajar

kontekstual

(contextual

learning

skills);

dan

(6)

keterampilan informasi dan literasi media (information and media literacy skills).
Sasaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi SDM abad
21 tersebut hanya dapat terwujud apabila terjadi pergeseran pola pikir dan pola
tindak dalam berbagai konteks penyelenggaraan proses pendidikan dan
pengajaran. Badan Nasional Standar Pendidikan (2010: 48), mengungkapkan
bahwa pergeseran pendidikan meliputi proses pembelajaran: dari berpusat pada
guru menuju berpusat pada peserta didik; dari isolasi menuju lingkungan jejaring;
dari pasif menuju aktif-menyelidiki; dari maya/abstrak menuju konteks dunia
nyata; dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim; dari luas menuju perilaku
khas memberdayakan kaidah keterikatan; dari stimulasi rasa tunggal menuju
stimulasi ke segala penjuru; dari alat tunggal menuju alat multimedia; dari
hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif; dari produksi masal menuju
kebutuhan pelanggan; dari usaha sadar tunggal menuju jamak; dan dari satu ilmu
pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Rangkuman
pergeseran paradigma tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:
Tabel 2.1 Perbedaan Paradigma Pendidikan Lama dan Pendidikan Abad 21

Paradigma Lama
Paradigma Abad 21
Berpusat pada guru
Berpusat pada siswa
Pengajaran langsung
Pengjaran interaktif
Pengetahuan
Keterampilan
Materi
Proses
Keterampilan dasar
Keterampilan terapan
Fakta dan prinsip
Pertanyaan dan masalah
Teori
Praktek
Berbasis materi
Berbasis Proyek
Dibatasi waktu
Sesuai kebutuhan
Kompetitif
Kolaboratif
One-size-ﬁts-all
Personalized
Berfokus pada kelas
Berfokus pada komunitas global
Berbasis teks
Berbasis web
Tes sumatif
Evaluasi formatif
Belajar untuk melanjutkan sekolah
Belajar untuk kehidupan
commit to user
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan bahwa tujuan dari
kurikulum abad 21 adalah mendorong setiap individu agar mampu berpikir secara
kritis dalam memilih informasi yang valid dan relevan, mampu berinovasi secara
kreatif, mampu bekerja secara mandiri dan kelompok, mampu memecahkan
masalah kehidupan sehari-hari, dan yang terpenting peserta didik memiliki basis
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk dapat menjadi pembelajar
sepanjang hayat (life-long learner) seperti yang digambarkan Arsyad, Osman, &
Soh (2011: 1470) sebagai berikut:
In order to be successful in inculcating these skills, it is that three
significant mechanisms are demanded. First, the public at large must
acknowledge 21st century skills as essential to the education of
today‟s learner. Second, schools must embrace new designs for
learning based on emerging research about how people learn,
information processing, effective uses of technology and the 21st
century skills in the context of rigorous academic content and third,
policy makers must base school accountability on assessments that
measure both academic achievement and 21st century skills.
Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pengembangan keterampilan
berpikir tingkat tinggi, telah menjadi tujuan utama sistem pendidikan nasional
yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003 yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia kritis,
kreatif, dan mandiri. Rumusan ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya
Permen No. 6 Tahun 2007, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi
guru, yang mana pada kompetensi professional guru dituntut untuk mampu
mengembangkan

materi

pembelajaran

yang

diampu

secara

kreatif,

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan
tindakan reflektif, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Sejumlah konsep dan karakteristik pendidikan abad 21 tersebut tak pelak
menjadi tuntutan sekaligus tantangan besar bagi para pengajar dalam
menyelenggarakan pembelajaran. Pengajar mau tidak mau, suka tidak suka,
setuju tidak setuju harus mengimbangi tuntutan ini. Pengajar juga dituntut untuk
benar-benar profesional dalam mengemban tugas dan fungsinya dengan berbekal
commit to user
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Pertanyaannya adalah sudah siapkah guru-guru ini menyelenggarakan pendidikan
dan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21? tentu hal ini
membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa agar guru-guru yang aktif saat
ini “bersegera” menjadi sosok pendidik dan pengajar yang profesional mengikuti
tuntutan abad 21. Pilihan tentu harus jatuh kepada calon-calon guru yang mampu
berpikir kritis, kompeten dalam memecahkan masalah, kreatif-inovatif,
komunikatif, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai multi bahasa, dan
menguasai ICT yang didukung dengan kompetensi kepribadian, emosional, dan
spiritual yang stabil.
Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil
sarjana pendidikan tentu memiliki andil besar dalam melahirkan guru-guru
berkualitas. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki berbagai
kompetensi untuk menjalankan tugasnya yang agung sebagai pendidik. Dengan
demikian,

agenda

utama

yang

dapat

dilakukan

diantaranya

dengan

mempersiapkan guru sejak pre-service education. Proses ini dianggap lebih
efektif mengingat upaya memperbaiki guru melalui penataran guru, pendidikan,
dan pelatihan (inservice education maupun onservice education) yang telah sering
dilakukan masih belum membuahkan hasil yang memuaskan (LawrenceLightfoot, 1997: 82).
The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE)
(2010: 4), menambahkan bahwa: (1) program pendidikan bagi calon guru
bertujuan untuk mempersiapkan lulusan agar memiliki kemampuan dalam
pengajaran dan penilaian mengenai pengetahuan dan keterampilan pada abad 21;
(2) calon guru dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan dalam semua mata
pelajaran sesuai dengan standar nasional; dan (3) diperlukan kerjasama antara
LPTK dan stakeholder dalam program persiapan calon guru yang efektif. Dengan
demikian, perbaikan mutu dan kualitas pendidikan bagi calon guru hendaknya
dapat dilakukan dengan menyisipkan sejumlah keterampilan abad-21 ke dalam
kurikulum pendidikan tinggi serta pembenahan penyelenggaraan proses
perkuliahan di kelas sesuai dengan tuntutan saat ini.
commit to user
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2. Landasan Konsep Berpikir Tingkat Tinggi
Kemampuan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami
lingkungannya merupakan sebuah anugerah yang diberikan tuhan yang
menjadikan manusia memiliki potensi dasar untuk berfikir sebagai pembeda
utama dengan mahkluk hidup lainnya. Berpikir melibatkan manipulasi otak
terhadap informasi seperti saat membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan
masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan.
Secara harfiah berpikir berasal dari kata pikir yang berarti: akal budi,
ingatan atau angan-angan. Menurut Hasan Alwi (2010: 767), berpikir berarti
menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, atau
menimbang-nimbang dalam ingatan. Pengertian secara etimologi tersebut
memberikan gambaran bahwa berpikir identik dengan menggunakan akal,
sedangkan akal identik dengan kemampuan dan proses berpikir.
Sejumlah ahli lainnya memberikan definisi yang berbeda-beda tentang
makna dan rangkaian dalam proses berpikir. Menurut Holyoak & Morrison
(2005: 2), berpikir adalah transformasi sistematif dari representasi mental
pengetahuan, sedangkan menurut De Bono (1978: 33), berpikir adalah eksplorasi
pengalaman secara disengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan
kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa: berpikir merupakan suatu
aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas
individu dengan karakteritik yang lebih bersifat empiris-faktual dan melibatkan
segenap kemampuan indrawi untuk menangkap fakta-fakta maupun fenomenafenomena untuk diolah menjadi kesimpulan-kesimpulan empiris.
Secara umum Dewey (dalam Moseley, Baumfield, Elliot, Gregson,
Higgins, Miller dan Newton, 2005: 10), memberikan gambaran mengenai
berpikir, antara lain sebagai berikut: (1) berpikir sebagai “aliran kesadaran” dalam
kehidupan sehari-hari yang dapat dikendalikan; (2) berpikir sebagai imajinasi atau
kesadaran yang tidak secara langsung dirasakan; (3) berpikir sebagai keyakinan
yang tergantung pada pengetahuan dan tingkat kepercayaan; dan (4) berpikir
reflektif sebagai mata rantai pemikiran intelektual. Konsepsi yang dikemukakan
commit to user
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makna bahwa: berpikir melibatkan

23
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

urutan

kejadian

mental

dari

berbagai

pengetahuan

sebelumnya

untuk

ditransformasi baik secara alamiah maupun terencana untuk menghasilkan suatu
perubahan terhadap objek yang memengaruhinya. Meskipun terdapat beragam
definisi tentang makna dan rangkaian dalam proses berpikir menurut sejumlah
ahli, namun secara keseluruhan terdapat kesamaan konsepsi tentang berpikir yang
merujuk pada keterlibatan proses mental yang dilandasi atas kesadaran.
Adapun tantangan utama yang sering dihadapi oleh peneliti dan praktisi
dalam mendefinisikan keterampilan berpikir, penalaran, pemikiran kritis, dan
pemecahan masalah itu sendiri menurut Cuban seringkali berada pada ”rawa
konseptual” (Lewis & Smith, 1993: 131) dan wilayah ”taksonomi” atau ”tipologi”
(Haladyna dalam King, Goodson & Rohani, 2006: 7). Beberapa diantaranya
menyatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi sama halnya dengan
berpikir kritis (Brierton, 2011: 2), dan yang lainnya menyatakan bahwa berpikir
kritis hanyalah sub keterampilan berpikir tingkat tinggi (Zoller & Pushkin, 2007:
154).
King, Goodson & Rohani (2006: 7), menyatakan terdapat beberapa faktor
yang menjadi penyebab perbedaan penggunaan istilah tersebut secara luas.
Pertama, gaya belajar yang berbeda memerlukan strategi pengajaran yang
berbeda. Kedua, kecerdasan tidak lagi dilihat sebagai kemampuan umum yang
tidak dapat dirubah. Ketiga, pemahaman dari proses berpikir telah bergeser ke
pandangan multidimensi daripada pandangan linear, hirarkis atau spiral.
Keempat, berbagai penelitian selama 2 dekade terakhir, berfokus pada topik yang
lebih khusus seperti wawasan, pemecahan masalah, citra visual, metafora dan
skemata.
Meskipun demikian, beberapa ahli telah mencoba memberi definisi
mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi secara jelas. Menurut Resnick
(1987: 45), keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks
dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi,
menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental
yang paling dasar. Keterampilan berpikir tingkat tinggi juga digunakan untuk
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taksonomi Bloom (Zohar, 2004: 1). Menurut Bloom, pengetahuan dan
pemahaman diklasifikasikan sebagai keterampilan berpikir tingkat rendah yang
penting dalam proses belajar, sedangkan analisis, sintesis dan evaluasi
diklasifikasikan sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi (Zohar, 2004: 1;
Teare, 2005: 13). Lewis & Smith (1991: 136) memperjelas indikasi proses
berpikir tingkat tinggi sebagai berikut:
Higher order thinking occurs when a person takes new information
and information stored in memory and interrelates and/or rearranges
and extends this information to achieve a purpose or find possible
answers in perplexing situations. A variety of purposes can be achieved
through higher order thinking . . . deciding what to believe; deciding
what to do; creating a new idea, a new object, or an artistic
expression; making a prediction; and solving a nonroutine problem.
Definisi Lewis & Smith tersebut mengindikasikan bahwa berpikir tingkat
tinggi setidaknya melibatkan 2 hal yang pokok, yakni: penggunaan secara
maksimal aktivitas mental dalam menangkap, mencerna dan menyimpan
informasi; dan bertujuan untuk memutuskan apa yang harus percaya dan
dilakukan; menciptakan ide/gagasan baru; serta melibatkan proses pemecahan
masalah. Proses ini melibatkan interpretasi tentang ketidakpastian terhadap
beberapa kriteria yang kadang-kadang bertentangan, sehingga menghasilkan
beberapa solusi dan menemukan struktur dalam ketidakteraturan.
Ketika pengalaman manusia mengalami dikotomi, bingung menghadapi
dilema atau menghadapi ketidakpastian, tindakan yang umum dilakukan adalah
menggambarkannya dalam suatu karakteristik berpikir yang amat dipengaruhi
aktifitas mental dan pola kecerdasannya. Secara spesifik, Resnick (1987: 3)
menggambarkan karakteristik keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai
berikut: bersifat non algoritmik, cenderung kompleks, menghasilkan berbagai
solusi, melibatkan pertimbangan dan interpretasi yang seksama, penerapan multi
kriteria, melibatkan ketidakpastian, melibatkan pengaturan diri dalam proses
berpikir, melibatkan penggalian makna dan penemuan pola ketidakaturan, dan
upaya sekuat tenaga dan kerja keras dalam berpikir.
Aktifitas mental dan pola kecerdasan yang menunjukan karakteristik
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sering kita jumpai bahwa tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan secara
abstrak. Semakin rumit persoalan yang dihadapi, semakin tinggi pula aktivitas
mental dan pola kecerdasan yang terlibat. Dalam menghadapi masalah-masalah
yang sangat pelik misalnya, seseorang akan membutuhkan aktivitas mental dan
pola kecerdasan yang beragam dan terkoneksi satu dengan lainnya agar persoalan
yang dihadapi menjadi lebih kongkrit. Penggunaan item-item pertanyaan, latihan,
atau masalah yang bersifat ill-defined/ill-structured sehingga memerlukan solusi
lebih dari sekedar aplikasi pengetahuan dinilai dapat digunakan sebagai alat
mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, sedangkan item-item pertanyaan,
latihan, atau masalah pengetahuan yang hanya memerlukan kemampuan untuk
mengingat informasi dari teori atau pengetahuan pada situasi atau konteks yang
serupa dapat dijadikan alat untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat rendah
(Tsaparlis & Zoller, 2003: 51).

3. Teori-Teori Belajar yang Melandasi Pentingnya Berpikir Tingkat Tinggi
Konsepsi tentang berpikir secara filosofis bukanlah sesuatu hal yang baru.
Pendalaman potensi manusia untuk berpikir mengalami perkembangan pesat
sejak abad ke 5 sampai abad ke 7 SM saat beberapa filosuf besar yunani seperti:
Socrates, Plato dan Aristoteles menempatkan kegiatan berpikir sebagai inti dalam
perspektif pemerolehan pengetahuan. Proses ini dapat dilakukan dengan
menyediakan tugas-tugas pemecahan masalah melalui dialog antara siswa
(pemula) dan ahli (expert) menggunakan sejumlah pertanyaan yang menantang,
sehingga dihasilkan sejumlah ide baru yang jelas, akurat, dan relevan dengan
didasarkan atas alasan-alasan rasional dan logis (McGregor, 2007: 7), yang lebih
dikenal dengan istilah metode Socratic Dialogue.
Sejumlah filosuf lainnya seperti: Descrates, Kant dan Hume dianggap
menjadi peletak dasar pemikiran dan gagasan mengenai pentingnya berpikir pada
pembelajar. Bahkan, Rene Descrates mengungkapkan pentingnya berpikir dengan
menyebut Cogito Ergo Sum yang bermakna: Aku Berpikir, Maka Aku Ada.
Menurut Descrates, berpikir adalah penalaran, dan penalaran adalah rantai dari
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ide-ide sederhana yang dihubungkan oleh aplikasi yang ketat dari aturan-aturan
logika (McGregor, 2007: 9).
Gagasan mengenai pentingnya berpikir dalam pembelajaran memasuki era
baru ketika seorang filosuf sekaligus tokoh pendidikan, John Dewey
mengemukakan pandangan tentang pentingnya melatih didik dengan kemampuan
berpikir reflektif, yang kemudian diadopsi oleh banyak lembaga pendidikan di
sejumlah Negara dalam mengembangkan program pembelajaran berpikir di
sekolah. Dewey berpendapat bahwa kecerdasan merupakan proses yang dapat
terus berkembang melalui kegiatan berpikir secara mendalam.
Menurut Dewey (1933: 5), berpikir merupakan proses aktif, persisten, dan
penuh kehati-hatian dalam mempertimbangkan apa yang harus dipercayai dan
menekankan pada kesimpulan yang paling jelas. Dewey (1980), yakin bahwa akal
manusia aktif selalu ingin meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima
pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Pikiran
tidak bertentangan dan tidak terpisah dari dunia, melainkan merupakan bagian
dari dunia. Pengetahuan sebagai transaksi antara manusia dan lingkungannya dan
kebenaran merupakan bagian dari pengetahuan.
Dewey (1933: 5), lebih lanjut menyatakan bahwa proses berpikir bergerak
dari refleksi ke penyelidikan, kemudian ke proses berpikir kritis yang pada
gilirannya, mendorong pembuktian kesimpulan. Pikiran dapat meluruskan
keterlibatan, kejelasan dari ketidakjelasan, mengatasi kebingungan, menyatukan
perbedaan, menjawab pertanyaan, menentukan masalah, memecahkan masalah,
mencapai tujuan, memandu kesimpulan, mempertajam prediksi, menilai bentuk,
mendukung keputusan, dan mengakhiri kontroversi. Filsafat instrumentalisme
Dewey ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan berpangkal dari
pengalaman yang bergerak dan kembali menuju pengalaman. Dewey (1933: 8),
juga percaya bahwa tujuan pendidikan yang paling utama adalah memberikan
kontribusi dalam perkembangan pribadi dan sosial seseorang melalui pengalaman
dan pemecahan masalah yang berlangsung secara reflektif (reflective thinking).
Penyampaian materi dengan praktek langsung di sekolah menurut Dewey lebih
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mudah dipahami oleh pembelajar dan sejalan dengan yang dikatakannya yaitu
“Education is life itself”.
Dalam menerapkan konsep pendidikannya, Dewey (dalam McGregor,
2007)

menggunakan

5

langkah

utama

yaitu:

(1)

recognize

or

felt

difficulty/problem – adanya kegelisahan pemikiran karena adanya sebuah situasi
yang mengandung masalah yang tidak biasa dan sulit dipecahkan, (2) location
and definition of the problem - mendefinisikan dan mengkategorikan masalah
melalui proses berfikir kritis, mencermati permasalahan dan timbul upaya
mempertajam masalah sampai pada menentukan faktor-faktor yang diduga
menyebabkan timbulnya masalah. (3) suggestion of posible solution mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi pemecahan masalah; (4)
rational elaboration of an idea - mengembangkan ide untuk memecahkan
masalah dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan; dan (5) test and
formation of conclusion - melakukan tes untuk menguji solusi pemecahan
masalah

dan

menggunakannya

sebagai

bahan

pertimbangan

membuat

kesimpulan.
Dari langkah di atas, Dewey berusaha menyusun suatu teori yang logis
dan tepat berdasarkan konsep, pertimbangan, penyimpulan dalam bentuknya yang
beraneka ragam, dalam arti alternatif. Menurut Dewey, apa yang dikatakan benar
adalah apa yang pada akhirnya disetujui oleh semua orang yang menyelidikinya.
Jadi menurut Dewey, kesimpulan penelitian yang dihasilkan haruslah berlaku
secara umum tidak hanya untuk kasus tertentu saja. Kegiatan berpikir tidak terjadi
secara spontan tetapi harus dibangkitkan dengan masalah dan pertanyaan dan
beberapa kebingungan, keraguan. Masalah dan pertanyaan yang muncul
membimbing peserta didik melakukan pengamatan dan memperoleh data untuk
menghasilkan sebuah solusi yang secara alami bermuara pada pemikiran reflektif
dan akhirnya mengontrol proses berpikir. Konseptualisasi Dewey ini sejalan
dengan sejumlah hasil diskusi dan penelitian tentang pemecahan masalah dan
strategi metakognitif serta pentingnya mengajar siswa untuk berpikir tentang
proses berpikir mereka sendiri (Kauchak & Eggen, 1998).
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Mengacu pada gagasan yang dikemukakan oleh Dewey tentang berpikir
reflektif, Marzano, dkk kemudian menyusun kerangka yang memperlihatkan
keterkaitan erat antara dimensi-dimensi berpikir dan dimensi-dimensi belajar
(Marzano, Brandt, Hughes, Jones, Presseisen, Rankin, & Suhor, 1988; Marzano
& Pickering, 1997). Dalam bukunya Dimension of Thinking: a framework for
curriculum and instruction, Marzano, et al (1998: 45) menyebutkan terdapat 8
proses berpikir, yakni: formasi konsep, formasi prinsip, pemahaman, pemecahan
masalah, membuat keputusan, penelitian, komposisi, dan oral discourse. Lebih
lanjut, Marzano, et al (1998: 66), juga menguraikan inti-inti dalam keterampilan
berpikir, yakni: keterampilan memfokuskan (mendefinisikan masalah dan
menentukan tujuan, keterampilan memperoleh informasi (observasi dan
memformulasikan pertanyaan), keterampilan mengingat (encoding dan recalling),
keterampilan mengorgasisasikan (membandingkan, mengklasifikasikan, ordering
dan merepresentasikan), keterampilan menganalisis (mengidentifikasi atribut dan
komponen, menidentifikasi hubungan dan pola, mengidentifikasi ide utama,
mengidentifikasi

kesalahan),

keterampilan

generate

(inferensi,

prediksi,

elaborasi), keterampilan mengintegrasikan (merangkum dan meresktrukturisasi),
dan keterampilan evaluasi (menetapkan kriteria dan verifikasi).
Dalam bukunya yang lain, Dimension of Learning: Teacher‟s Manual,
Marzano & Pickering (1997: 4), menyusun bagaimana dimensi berpikir dapat
didorong di dalam dimensi pembelajaran yang diidentifikasi sebagai berikut: (1)
mendorong sikap dan persepsi positif tentang belajar dalam lingkungan belajar
yang mendukung dan aman; (2) memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan,
dengan menekankan pada pengetahuan prosedural; (3) memperluas dan
menyempurnakan pengetahuan melalui pemikiran; (4) menggunakan pengetahuan
dalam tugas-tugas yang bermakna, termasuk analisis sistem dan tugas-tugas
otentik selama periode waktu; (5) membentuk “habits of mind”,

yang yang

ditandai dengan perilaku cerdas ketika menghadapi masalah, atau terhadap
jawaban yang tidak segera diketahui (Costa, 2008: 15).
Tokoh pendidikan lainnya seperti Jean Piaget, menjelaskan bagaimana
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informasi. Melalui salah satu hasil penelitian awalnya di bidang Biologi, Piaget
menyimpulkan bahwa terdapat tiga konsep dasar proses-proses penataan dan
adaptasi informasi, yakni: (1) skema; (2) adaptasi terhadap informasi baru melalui
proses asimilasi dan akomodasi; dan (3) equilibrasi. Piaget (dalam Suhaenah
Suparno, 2001: 85), juga membagi proses perkembangan tersebut ke dalam 4
periode yaitu: (1) sensori-motor (usia 0–2 tahun); (2) pra-operasional (usia 2–7
tahun); (3) operasional kongkrit (usia 7–11 tahun); dan (4) operasional formal
(usia 11–dewasa). Piaget menyimpulkan bahwa organisme bukanlah agen yang
pasif dalam perkembangan genetik (Gredler, 1991: 305). Kecerdasan, skemata
dan fungsi kognisi dapat tumbuh dan diaplikasikan dalam tugas-tugas pemecahan
masalah (McGregor, 2007: 10). Menurut Piaget, perkembangan kemampuan
mental dapat berubah secara terus-menerus tergantung pada proses manipulasi
dan interaksi aktif dengan lingkungannya (Slavin, 2006: 31), dalam membangun
pemahaman baru dunia berdasarkan pengalaman (Sigelman & Rider, 2012: 49).
Berbeda halnya dengan pandangan Piaget tentang perkembangan mental
secara biologis, Gagne (dalam Briggs & Wager, 1981), berpendapat bahwa
mengajarkan keterampilan kompleks kepada peserta didik dapat dilakukan pada
usia berapa pun, dimulai dari jenjang pemikiran yang lebih rendah sampai pada
jenjang yang lebih tinggi. Menurut Gagne (1985), pengajaran keterampilan
intelektual dapat dimulai dengan membangun hirarki sesuai dengan kompleksitas
berpikir, dengan diskriminasi sebagai prasyarat untuk mengkonkritkan dan
mendefinisikan konsep, aturan sederhana, aturan kompleks yang lebih tinggi, dan
kemudian pemecahan masalah. Gagne beranggapan bahwa belajar sebagai suatu
proses yang bertitik tolak dari suatu analogi antara manusia dan komputer yang
dikenal sebagai model pemrosesan informasi.
Menurut model pemrosesan informasi Gagne, terdapat 5 bentuk
keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik, yakni: (1) keterampilan
intelektual, seperti membuat diskriminasi, menggunakan prosedur, belajar
konsep, dan menggunakan aturan dari yang sederhana sampai aturan tingkat
tinggi, (2) strategi kognitif seperti dapat pemecahan masalah dengan cara-cara
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verbal, seperti mengorganisasikan dan mengkomunikasikan ide/gagasan, (4)
keterampilan motorik, seperti menggunakan, mengoperasikan, dan membuat alat
atau produk, dan (5) sikap, seperti perhatian dalam belajar, persepsi terhadap
materi ajar dan kesadaran dalam belajar.
Untuk dapat menuju kompleksitas berpikir yang lebih tinggi, terkadang
diperlukan konstruksi pengetahuan secara kolaboratif antar individu. Vygotsky
percaya bahwa semua proses mental tingkat tinggi seperti penalaran dan
pemecahan masalah dimediasi oleh alat-alat psikologis seperti bahasa, isyarat dan
simbol (Woolfolk, 2009: 70). Konstruktivisme Vygotskian ini menekankan pada
penerapan teknik saling tukar gagasan antar individual. Dixon-Kraus (1996: 8),
mengemukakan terdapat 2 prinsip penting yang diturunkan dari teori Vygotsky
yakni: (1) mengenai fungsi dan pentingnya bahasa dalam komunikasi sosial yang
dimulai dengan proses pencanderaan terhadap tanda (sign) sampai kepada tukar
menukar informasi dan pengetahuan; (2) peserta didik bekerja atau belajar
menangani tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugastugas tersebut berada dalam zone of proximal development (ZPD). ZPD adalah
wilayah diantara tingkat perkembangan anak saat ini yang ditentukan oleh
kemampuan mengatasi masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan yang
dapat dicapai anak melalui bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan
teman sebaya yang mampu (Woolfolk, 2009).
Vygotsky juga percaya bahwa agar perkembangan mental dapat
berlangsung secara bertahap, guru perlu membantu peserta didik di awal tahap
pembelajaran mereka atau sering dikenal dengan istilah scaffolding. Scaffolding
digunakan untuk membantu mencapai batas tertinggi dari ZPD peserta didik. Hal
ini berarti, pengajar memberikan sejumlah besar bantuan kepada pembelajar
selama tahap-tahap awal pembelajaran dan secara perlahan mengurangi bantuan
tersebut agar pembelajar diberikan kesempatan dalam mengambil alih tanggung
jawab yang semakin besar dalam pekerjaan mereka sendiri. Bantuan yang
diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan
masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan peserta didik dapat mandiri.
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4. Aspek-Aspek Berpikir Tingkat Tinggi
Terdapat perbedaan secara luas mengenai aspek-aspek berpikir tingkat
tinggi di kalangan ahli. Beberapa menyebut berpikir tingkat tinggi sebagai
berpikir kritis, sedangkan lainnya menyebut berpikir kritis hanyalah bagian dari
sub keterampilan berpikir tingkat tinggi. Teoritis lainnya menyatakan bahwa
keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan bagian dari berpikir inventif yang
mana berpikir inventif sendiri merupakan sub keterampilan abad 21 seperti yang
telah dibicarakan pada bagian sebelumnya.
Dalam penelitian ini, aspek-aspek berpikir tingkat tinggi yang digunakan
merujuk pada pendapat Brookhart (2008: 3), yang membagi berpikir tingkat
tinggi menjadi 3 kategori, yakni: (a) berpikir tingkat tinggi sebagai sebuah
transfer; (b) berpikir tingkat tinggi sebagai berpikir kritis; dan (c) berpikir tingkat
tinggi sebagai pemecahan masalah.
a. Berpikir Tingkat Tinggi Sebagai Sebuah Transfer
Dalam dunia pendidikan, konsep berpikir tingkat tinggi umumnya
merujuk pada penjenjangan domain kognitif pada buku Taxonomy of Educational
Objectives, Handbook I (Bloom, Engelhart, Furst, Hill, & Krathwohl, 1956)
yakni: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.
Anderson dan Krathwohl (2001) kemudian merevisi Taksonomi Bloom ini
dengan mengklasifikasikannya menjadi enam level kognitif yaitu: (1) mengingat;
(2) memahami; (3) mengaplikasikan; (4) menganalisis; (5) mengevaluasi; dan (6)
menciptakan.
1) Menghafal (remember), yakni menarik kembali informasi yang tersimpan
dalam memori jangka panjang. Mengingat merupakan proses kognitif yang
paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar “mengingat” bisa
menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan
dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas
dan terisolasi. Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif; mengenali
(recognizing) dan mengingat (recalling).
2) Memahami (understand) yakni mengkonstruksi makna atau pengertian
to user mengaitkan informasi yang baru
berdasarkan pengetahuan awalcommit
yang dimiliki,

32
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan
yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran mahasiswa. Karena
penyusun skema adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan
dasar pemahaman. Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif:
menafsirkan

(interpreting),

memberikan

contoh

(exemplifying),

mengklasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing), menarik inferensi
(inferring), membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining).
3) Mengaplikasikan (applying) yakni mencakup penggunaan suatu prosedur guna
menyelesaikan

masalah

atau

mengerjakan

tugas.

Oleh

karena

itu,

mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak
berarti bahwa kategori ini hanya sesuai untuk pengetahuan prosedural saja.
Kategori ini mencakup dua macam proses kognitif; menjalankan (executing)
dan mengimplementasikan (implementing).
4) Menganalisis (analyzing) yakni menguraikan suatu permasalahan atau obyek
ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unsurunsur tersebut dan struktur besarnya. Ada tiga macam proses kognitif yang
tercakup dalam menganalisis mencakup membedakan (differentiating),
mengorganisir (organizing), dan menemukan pesan tersirat (attributting).
5) Mengevaluasi (evaluation) yakni membuat suatu pertimbangan berdasarkan
kriteria dan standar yang telah ada. Ada dua macam proses kognitif yang
tercakup dalam kategori ini mencakup: memeriksa (checking) dan mengritik
(critiquing).
6) Mencipta (create) yakni menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk
kesatuan. Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini
antara

lain

membuat

(generating),

merencanakan

(planning),

dan

memproduksi (producing).
Seperti kerangka asalnya, taksonomi revisi ini juga memiliki rangkaian
proses-proses yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan
dimensi pengetahuan yakni: pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan
metakognitif. Menurut Anderson & Krathwoll (2001: 39-43), pengetahuan faktual
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ciri tersendiri, meliputi: pengetahuan tentang terminologi dan tentang detail-detail
serta elemen yang spesifik. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang
bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup: klasifikasi dan
kategori, prinsip dan generalisasi juga tentang model dan struktur. Pengetahuan
prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup:
pengetahuan perihal keterampilan dan algoritma, teknik dan metode, dan kriteriakriteria dalam membuat justifikasi. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan
mengenai kognisi secara umum, kesadaran akan pengetahuan mengenai kognisi
diri sendiri, mencakup pengetahuan strategis, pengetahuan tentang proses-proses
kognitif serta pengetahuan diri.
Ahli lainnya seperti Newcomb dan Trefz mengembangkan model 4
tingkatan kognitif dari penjenjangan domain kognitif Bloom, menjadi: mengingat,
memproses, menghasilkan, dan mengevaluasi. Newcomb dan Trefz lebih lanjut
mengungkapkan bahwa, mengingat identik dengan pengetahuan, memproses
identik dengan pemahaman, aplikasi dan analisis; menghasilkan identik dengan
sintesis dan mengevaluasi identik dengan evaluasi dalam taksonomi Bloom
(Whittington, 1995: 33). Dalam hal ini, pengetahuan dan pemahaman
digolongkan ke dalam berpikir tingkat rendah, sedangkan aplikasi, analisis,
sintesis dan evaluasi digolongkan ke dalam berpikir tingkat tinggi (Whittington &
McCormick, 1998: 4; McCormick & Whittington, 2000: 115). Beberapa ahli
lainnya mengkategorikan pengetahuan dan pemahaman sebagai keterampilan
berpikir tingkat rendah yang penting dalam proses belajar, sedangkan analisis,
sintesis, dan evaluasi sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi (Zohar, 2004:
1; Teare, 2005: 13).
Kerangka-kerangka pemikiran dari jenjang kognitif inilah yang kemudian
digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan hirarkis dalam pengolahan
informasi kognitif dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi
(Ball & Garton, 2005: 58), serta digunakan secara luas untuk membedakan
keterampilan berpikir tingkat rendah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi
(Ramirez & Ganaden, 2008: 23).
commit to user
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Perbandingan konseptual ketiga level taksonomi kognitif tersebut dapat
dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.
Bloom
Taxonomy

Mengevaluasi

Evaluasi

Mencipta

Mencipta

Sintesis

Evaluasi

Analisis

Analisis

Aplikasi

Aplikasi

Pemahaman

Memahami

Pengetahuan

Mengingat

HOTS

Newcomb dan Trefz
Newcomb-Trefz
Model

LOTS

Memproses

Mengingat

Anderson-Krathwol
Taxonomy

Gambar 2.2 Perbandingan konseptual antara taksonomi Bloom, Model 4
Tingkatan Kognitif Newcomb-Trefz dan Taksonomi Anderson-Krathwolh
b. Berpikir Tingkat Tinggi Sebagai Berpikir Kritis
John Dewey seorang filosuf, psikolog dan pendidik berkebangsaan
Amerika, secara luas dipandang sebagai ”bapak” tradisi berpikir kritis modern
yang mengilhami konsepsi berpikir kritis dengan status yang lebih tinggi dalam
pendidikan. Menurut Dewey, “sekolah harus mengajarkan cara berpikir yang
benar pada anak-anak” (Dewey dalam Johnson, 2007: 187). Dalam pandangan
yang lebih luas, Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial
sebagai sebuah proses aktif, dimana seseorang memikirkan berbagai hal secara
lebih mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang
relevan dari pada hanya menerima berbagai hal (informasi) secara pasif (Fisher,
2009: 2).
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

35
digilib.uns.ac.id

Pemikiran Dewey mengenai pentingnya proses berpikir kemudian
dikembangkan oleh Glaser, salah seorang dari penulis Watson-Glaser Critical
Thinking Apprasial yang banyak digunakan di seluruh dunia. Menurut Glaser
(dalam Fisher, 2009: 3), berpikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir
secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam
jangkauan pengalaman seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode
pemeriksaan dan penalaran yang logis; serta (3) keterampilan menerapkan
pemikiran mendalam. Dalam berpikir kritis, proses mental yang terarah dan jelas
digunakan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis
asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.
Beberapa ahli memberikan gambaran mengenai berpikir kritis sebagai
berikut: (1) Ennis (1996: 396), mengemukakan berpikir kritis adalah pemikiran
masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti
dipercaya atau dilakukan; (2) Paul & Elder (2002: 30), mengemukakan berpikir
kritis adalah mode berpikir-mengenai hal, subtansi atau masalah apa saja-dimana
seseorang meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara trampil
struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar
intelektual padanya; (3) Halpern (2003: 6), mengemukakan berpikir kritis adalah
penggunaan strategi dan keterampilan kognitif yang dapat meningkatkan peluang
untuk mencapai luaran yang diinginkan.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berpikir
kritis merupakan proses mental yang dibangun secara aktif oleh seseorang untuk
menilai suatu informasi yang didapatkan, kemudian ditelaah secara sistematis
untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Menurut Bassham,
Irwin, Nardone & Wallace (2011: 1), berpikir kritis adalah sebuah istilah umum
yang diberikan untuk sejumlah keterampilan kognitif dan disposisi intelektual
yang diperlukan untuk secara efektif mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi

argumen dan kebenaran klaim; menemukan dan mengatasi prasangka personal
dan bias; merumuskan dan menyajikan alasan yang menyakinkan dalam
mendukung kesimpulan; dan membuat keputusan yang cerdas dan masuk akal
to dilakukan.
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Dalam berpikir kritis, seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan yang
diperlukan dalam penelaahan sebuah informasi yang didapatkan. Kemampuan
berpikir kritis merupakan proses kognitif untuk memeroleh pengetahuan sebagai
bagian aktivitas berpikir tingkat tinggi. Menurut Rudinow & Barry (2008: 7),
berpikir kritis bersifat esensial untuk sesuatu yang mendasar dan fundamental,
terutama pengaturan diri secara pribadi. Seseorang dapat dikatakan memiliki
kemampuan berpikir kritis apabila memiliki sudut pandang yang luas untuk
menghubungkan berbagai hal dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
Seseorang yang mampu berpikir kritis akan senantiasa berpikir pada
tingkat dimana informasi dan pengetahuan yang diperoleh tidak serta merta
dicerna, ia akan berusaha mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan dan
mengajukan gagasan/ide baru untuk menghindari dogma atau doktrin terhadap
infornasi yang diperoleh. Menurut Ennis (1996: xx), terdapat 6 elemen dasar
keterampilan berpikir kritis yakni FRISCO (focus, reasons, inference, situation,
clarity, and overview). Lebih lanjut, Facione (dalam McGregor, 2007: 191),
menambahkan bahwa inti dari keenam elemen keterampilan berpikir kritis
tersebut mencakup analisis, inferensi, eksplanasi, evaluasi, pengaturan diri dan
interpretasi.
Keterkaitan

berpikir

kritis

dalam

pembelajaran

adalah

perlunya

mempersiapkan peserta didik agar menjadi pemecah masalah yang tangguh,
pembuat keputusan yang matang, dan orang yang tak pernah berhenti belajar.
Penting bagi peserta didik untuk menjadi seorang pemikir mandiri sejalan dengan
meningkatnya jenis pekerjaan di masa yang akan datang yang membutuhkan para
pekerja handal yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Banyak peserta didik
yang dinilai tidak mampu memberikan bukti tak lebih dari pemahaman yang
dangkal tentang konsep dan hubungan yang mendasar bagi mata pelajaran yang
telah mereka pelajari, atau ketidakmampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan
yang telah mereka peroleh ke dalam permasalahan dunia nyata.
c. Berpikir Tingkat Tinggi Sebagai Pemecahan Masalah
Sebelum menjelaskan pengertian tentang pemecahan masalah, terlebih
to itu
usersendiri. The Chambers Dictionary
dahulu akan dijelaskan pengertiancommit
masalah
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mendefinisikan ”masalah” sebagai sebuah ”matter” yang sulit untuk diselesaikan
atau dipecahkan; sumber kebingungan; pertanyaan atau teka-teki yang
dikemukakan untuk mencapai sebuah solusi (Teare, 2006: 15). Masalah dapat
didefinisikan sebagai bentuk kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa
yang diinginkan (Halpern, 2003: 349). Sementara menurut Butterfield (2010: 2),
masalah merupakan perbedaan antara kondisi yang tersedia dengan keadaan yang
diinginkan.
Memecahkan suatu masalah merupakan aktivitas dasar kehidupan
manusia, karena melibatkan proses berpikir agar dapat memecahkan berbagai
masalah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita gagal dengan suatu cara
untuk menyelesaikan suatu masalah kita harus mencoba menyelesaikannya
dengan cara yang lain. Menurut Omrod (2012: 400), terdapat 2 jenis masalah,
yakni well-structured problem dan ill-structured problem. Well-structured
problem adalah suatu masalah dimana hasil akhir yang diinginkan jelas
dinyatakan, semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia, dan urutan langkah
tertentu akan (jika dijalankan benar) mengarah pada solusi yang tepat. Sedangkan
ill-structured problem adalah suatu masalah dimana tujuannya bersifat ambigu,
informasi yang tersedia tidak lengkap, dan tidak ada jaminan untuk mencapai
tujuan.
Newell & Simon (dalam Halpern, 2003: 350), menyatakan bahwa semua
masalah memiliki kesamaan bagian atau struktur dasar sehingga dapat
dikelompokkan menjadi unit-unit masalah antara lain: initial state, final or goal
state, solution paths, dan problem space. Menurut pandangan ini, seseorang yang
sedang menghadapi masalah akan senantiasa mencari berbagai solusi alternatif
dan memilih salah satu yang terbaik untuk mencapai tujuan dalam rangka
pemecahan masalah. Butterworth & Thwaites (2013: 79), berpendapat bahwa
dalam pemecahan masalah, hal yang paling dibutuhkan adalah solusi berupa
bukti-bukti preposisi.
Pemecahan masalah merupakan suatu cara belajar yang dianggap sangat
efisien dalam usaha untuk mencapai tujuan pengajaran. Carpenter, Franke, &
commitpeserta
to user didik yang diarahkan untuk
Levi (2003), menemukan bahwa
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menyelesaikan masalah (problem solving), tidak hanya menjadi seorang problem
solver yang lebih baik, tetapi juga mampu menguasai kemampuan lainnya
daripada peserta didik yang hanya diarahkan untuk latihan saja (drill and
practice). Polya (1973: 6-12), menguraikan proses yang dapat dilakukan pada
setiap

langkah

pemecahan

masalah.

dalam empat langkah berikut: (1) memahami

Proses

tersebut

masalah

terangkum

(understanding

the

problem); (2) merencanakan penyelesaian (devising a plan); (3) melaksanakan
rencana (carrying out the plan); (4) memeriksa proses dan hasil (looking back).
Memecahkan masalah dapat dipandang sebagai proses yang meminta
peserta didik untuk menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah dipelajarinya
lebih dahulu yang digunakan untuk memecahkan masalah yang baru. Ratna Wilis
Dahar (1989: 12), mengatakan bahwa bila seorang peserta didik memecahkan
suatu masalah maka secara tidak langsung mereka terlibat dalam perilaku
berpikir. Lebih lanjut, Menurut Muhibbin Syah (1995: 122), belajar pemecahan
masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau
secara sistematis, logis, teratur, dan teliti”. Tujuannya ialah untuk memeroleh
kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional,
lugas dan tuntas.
Keseluruhan

pendapat

yang

dikemukakan

tersebut

mengandung

pengertian bahwa proses belajar melalui pemecahan masalah bertolak dari
pandangan bahwa peserta didik sebagai subjek dan objek dalam belajar yang
mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah pada dasarnya merupakan
tujuan pendidikan. Peserta didik juga dituntut untuk mampu menjawab
pertanyaan-pertanyaan atau memecahkan masalah sehingga mereka termotivasi
untuk belajar dengan lebih keras

5. Teori dan Model Pengembangan Desain Sistem Instruksional
Teori dan model pengembangan desain instruksional, bertujuan untuk
menerangkan

strategi

yang

harus

dilakukan

dalam

merancang

dan

mengembangkan kerangka model pembelajaran yang paling tepat. Gustafson
to user tiga alasan utama pentingnya
(dalam Januszewski, 2001: 97), commit
menggambarkan

39
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

pengembangan desain pembelajaran, yakni: (1) perangkat berkomunikasi dengan
peserta didik; (2) panduan perencanaan untuk pengelolaan kegiatan; dan (3) dasar
pengambilan keputusan.
Desain instruksional dalam teknologi pendidikan dapat diringkas menjadi
dua bagian, pertama adalah proses sistemik, yang terdiri dari analisis, desain,
pengembangan, implementasi, dan evaluasi (Dick, Carey & Carey, 2009), dan
kedua adalah metode instruksional atau strategi pembelajaran, yang bertujuan
untuk memilih strategi pembelajaran yang paling cocok (Reigeluth & Stein,
1983). Dick, Carey, & Carey (2009), menyatakan bahwa pendekatan sistem
model menggabungkan komponen utama untuk semua model termasuk analisis,
desain, pengembangan, implementasi dan evaluasi.
Secara kolektif, model desain dan proses yang diwakili disebut sebagai
pengembangan sistem pembelajaran (instructional systems development, ISD).
Desain pembelajaran (instructional design, ID) digunakan sebagai istilah umum
yang mencakup semua tahapan proses ISD. Model Dick dan Carey
menggabungkan beragam rangkaian perangkat yang diambil dari masing-masing
tiga posisi

teoritis

(unsur-unsur behavioris,

kognitivis

dan pandangan

konstruktivis) utama sebagai kerangka desain yang efektif untuk membimbing
praktek pedagogis di tiga orientasi dasar.
Menurut Dick, Carey, and Carey (2009: 1), terdapat 10 langkah dalam
mengembangkan desain pembelajaran, antara lain: (1) identifikasi tujuan umum
pembelajaran; (2) analisis pembelajaran; (2) analisis peserta didik dan konteks;
(3) merumuskan tujuan kinerja; (4) mengembangkan instrument penilaian; (5)
mengembangkan strategi pembelajaran; (6) mengembangkan dan memilih strategi
pembelajaran; (7) mengembangkan dan memilih materi pembelajaran; (8)
merevisi pembelajaran; (9) mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif; dan
(10) mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Rangkuman kesepuluh
langkah desain instruksional menurut Dick, Carey, and Carey (2009: 1) tersebut
dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini:
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Gambar 2.3 Langkah-langkah Model ISD Dick, Carey, and Carey (2009)
Gambar 2.2 menunjukan sistematika proses mendesain model pembelajaran
yang diperlukan dalam merancang, menerapkan dan mengembangkan desain
model pembelajaran yang menurut Dick, Carey, & Carey (2009), terbagi menjadi
4 tahap yakni: desain, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap (1-4),
menunjukan langkah dalam mendesain model pembelajaran yang dilakukan
dengan: menganalisis kebutuhan belajar, karakteristik peserta didik, cakupan
materi pembelajaran, serta menyusun kerangka tujuan umum dan tujuan khusus
pembelajaran. Tahap (5-7), menunjukan langkah dalam mengembangkan model
pembelajaran yang dilakukan dengan: mengembangkan instrumen penilaian,
strategi pembelajaran dan material pembelajaran. Tahap (8-9), menunjukan
langkah dalam melaksanakan uji coba model yang telah dikembangkan pada
skala lapangan, serta melakukan revisi model apabila dinilai terdapat kekurangan,
dengan mengkaji kembali keseluruhan tahapan desain dan pengembangan model.
Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengujian model (tahap 10),
guna mengetahui skala keefektifan model yang dikembangkan.
commit to user

41
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Agar memenuhi kriteria sehingga dapat disebut model pembelajaran,
menurut Joyce, Weil & Calhoun (2009: 16), terdapat 5 unsur dasar sebuah model
pembelajaran yang telah ditetapkan oleh yakni: (1) syntax, yaitu langkah-langkah
operasional pembelajaran; (2) social system, adalah suasana dan norma yang
berlaku dalam pembelajaran; (3) principles of reaction, menggambarkan
bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon peserta
didik; (4) support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang
mendukung pembelajaran, dan (5) instructional dan nurturant effects, hasil
belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional
effects) dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturan effects).

6. Konsep Pengembangan Desain Model Stimulasi Berpikir Tingkat Tinggi
Joyce & Weil (2000) mendefinisikan “model pembelajaran sebagai
kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan
pembelajaran”.Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sebuah model pembelajaran diciptakan
untuk membantu peserta didik mencari informasi, gagasan, keterampilan, nilainilai, cara berpikir, dan makna atau cara mengekspresikan diri mereka juga
memberi mereka cara belajar.
Joyce &Weil (2000) menyatakan selain memperhatikan rasional teoretik,
tujuan, dan hasil yang ingin di capai, model pembelajaran memiliki lima unsur
dasar, yaitu: (1) syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran; (2)
social system, adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran; (3)
principles of reaction, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang,
memperlakukan, dan merespon siswa; (4) support system, segala sarana, bahan,
alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran, dan (5) instructional
dan nurturant effects, hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan
yang disasar (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang disasar (nurturan
effects).
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Sintaks mencakup tahap-tahap kegiatan dan suatu model. Sistem sosial
mencakup situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model tersebut.
Prinsip reaksi menggambarkan pola kegiatan bagaimana seharusnya pendidik
melihat dan memperlakukan peserta didiknya, termasuk bagaimana caranya
memberikan respons.Sistem pendukung meliputi segala sarana, bahan dan alat
yang diperlukan untuk melaksanakan model tersebut. Dampak instruksional
adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan peserta
didik pada tujuan yang di harapkan. Adapun dampak pengiring merupakan hasil
belajar lainnya yang dihasilkan dalam interaksi belajar mengajar sebagai akibat
terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa arahan
langsung dan pendidik.
Dikaitkan dengan kerangka P21 yang menyebutkan beberapa kompetensi
yang harus dimiliki peserta didik: (1) kemampuan berpikir kritis dan pemecahan
masalah

(critical-thinking

and

problem-solving

skills);

(2)

kemampuan

berkomunikasi dan bekerjasama (communication and collaboration skills); (3)
kemampuan mencipta dan membaharui (creativity and innovation skills); dan (4)
literasi digital. Kerangka ini menjadi motor utama pentingnya berpikir tingkat
tinggi.
Hierarki taksonomi kognitif menggambarkan rangkaian proses-proses
yang menunjukkan kompleksitas kognitif dengan menambahkan dimensi
pengetahuan

yakni:

pengetahuan

faktual,

konseptual,

prosedural

dan

metakognitif, implementasi keterampilan berpikir tingkat tinggi pada aspek
aplikasi, evaluasi dan mencipta yang menjadi domain kognitif. Perlu diperhatikan
bahwa dalam merencakan pembelajaran berpikir tingkat tinggi terkadang kendala
yang mungkin muncul terletak pada pengklasifikasian jenjang yang paling tinggi
dari kategori berpikir tingkat rendah dengan jenjang yang paling rendah dari
kategori berpikir tingkat tinggi. Selain itu, dalam merencanakan pembelajaran
diperlukan suasana dan lingkungan belajar yang mendukung terciptanya proses
berpikir dan tumbuh kembangnya sikap dan prilaku yang efektif. Proses ini dapat
dilakukan dengan menjalin kegiatan berpikir dengan konten melalui "elaborasi
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materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan
membangun hubungan antar konsep" (Lewis & Smith, 1993: 133).
Faktor utama yang berperan dalam perkembangan kapabilitas berpikir
tingkat tinggi tersebut terletak pada suasana kelas yang berpusat pada peserta
didik (student centered classroom). Adanya keterbukaan dalam mengekspresikan
ide, tersedianya pemodelan aktif dalam proses berpikir, dan tingginya motivasi
siswa dalam belajar, menjadi indikasi berkembangnya proses berpikir tingkat
tinggi. Perlu dicermati bahwa proses berpikir tingkat tinggi tidak dapat begitu saja
diajarkan kepada peserta didik. Proses berpikir tingkat tinggi perlu dilatihkan
secara terus menerus, baik secara implicit maupun secara eksplisit.
Dalam berpikir kritis, proses mental yang terarah dan jelas digunakan
untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi dan
melakukan penelitian ilmiah. Untuk mengarahkan proses berpikir kritis ini,
aktivitas pembelajaran yang mampu mendorong pemikiran secara mendalam
menjadi kunci esensial menggerakan komponen dalam roda berpikir kritis
(Gambar 2.5). Gerakan dari roda berpikir kritis inilah yang mempengaruhi
berpikir pemecahan masalah, karena untuk dapat memecahkan sebuah masalah
diperlukan komponen dalam berpikir krisis terhadap sebuah masalah.
Selengkapnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4 Hubungan antara 21st Century Skills dan
Taksonomi Kognitif Anderson Krathwohl
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Gambar 2.5 Ilustrasi Roda 21st Century Skills, Berpikir Kritis dan
Pemecahan Masalah
(Afandi & Sajidan, 2018)
Untuk dapat menghubungkan proses berpikir tingkat rendah menuju
berpikir tingkat tinggi, maka pengajar perlu membangun skemata dari
pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan konten informasi baru
yang akan diajarkan sesuai pandangan Piaget tentang restrukturisasi informasi.
Melalui salah satu hasil penelitian awalnya di bidang Biologi, Piaget
menyimpulkan bahwa semua spesies mewarisi dua kecendrungan dasar, atau
”invariant functions” (fungsi-fungsi yang tidak bervariasi) yakni organisasi, yakni
proses penataan informasi dan pengalaman menjadi berbagai sistem atau kategori
mental yang berlangsung terus menerus dan adaptasi, yakni penyesuaian terhadap
lingkungan (Woolfolk, 2009). Untuk dapat memahami proses-proses penataan
dan adaptasi informasi Piaget terdapat tiga konsep dasar, yaitu sebagai berikut:
1. Skema.
Skema adalah sistem tindakan atau pikiran yang terorganisasi untuk
merepresentasikan secara mental
commitberbagai
to user objek atau kejadian di dunia

45
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

(Wolfolk, 2009). Proses ini melibatkan penggabungan skema yang telah ada
menjadi skema yang baru dan kompleks secara sistematis (Sigelman & Rider,
2012).
2. Adaptasi
Selain kecendrungan untuk mengorganisasikan struktur psikologisnya, proses
perkembangan kognitif juga melibatkan 2 tahap adaptasi yakni: asimilasi,
yang terjadi ketika anak memasukkan informasi baru ke dalam skema yang
sudah ada dan akomodasi, yang terjadi ketika anak menyesuaikan skema yang
sudah ada sesuai informasi dan pengalaman baru yang diperoleh (Santrock,
2011).
3. Equilibrasi
Menurut Piaget, organisasi, asimilasi, dan akomodasi dapat dipandang sebagai
tindakan penyeimbangan yang kompleks (Wolfolk, 2009). Bila dalam proses
asimilasi seseorang tidak dapat mengadakan adaptasi terhadap lingkungannya
maka terjadilah ketidakseimbangan (disequilibrium). Untuk itu, seseorang
secara alami akan berusaha mengurangi ketidakseimbangan tersebut dengan
berfokus pada rangsangan yang menyebabkan ketidakseimbangan dan
mengembangkan skema baru atau beradaptasi dengan skema yang lama
sampai kesetimbangan dipulihkan atau mengadakan equilibrasi (Slavin,
2006).

7. Ruang Lingkup Mata Kuliah Pengetahuan Lingkungan
Istilah lingkungan dalam bahasa Inggris disebut dengan environment,
dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu, dan dalam bahasa Perancis disebut
dengan l‟environment. Cunningham & Cunningham (2007: 16), mendefinisikan
lingkungan sebagai: (1) keadaan atau kondisi yang mengelilingi organisme atau
kelompok organisme, atau (2) kompleks kondisi sosial atau budaya yang
memengaruhi seorang individu atau komunitas. Bahkan, seorang fisikawan
terkemuka Albert Einstein menyatakan bahwa “the environment is everything that
isn‟t me.”
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Lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup
dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian Bumi yang berfungsi secara
alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Lingkungan mencakup
segala hal baik yang benda hidup maupun benda mati (udara, air, dan energi)
dimana manusia berinteraksi dalam hubungan jejaring yang kompleks yang
menghubungkan manusia satu dengan yang lain dan dengan dunia yang ditinggali
(Miller & Spoolman, 2010: 6). Lingkungan juga secara langsung merujuk pada
kata lingkungan hidup, yang didefinisikan sebagai satu kesatuan ruang dengan
semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di alamnya manusia
dan perilakunya

yang

memengaruhi

kelangsungan

perikehidupan

dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Perubahan lingkungan yang semakin cepat terjadi disertai bencana yang
datang silih berganti seolah mengisyaratkan suatu persoalan besar bagi manusia
di kemudian hari. Permasalahan tersebut mulai mengemuka setelah adanya
perubahan besar-besaran di salah satu bidang kehidupan pada akhir abad ke 18
dan awal abad ke 19 yaitu berkembangnya revolusi industri. Revolusi Industri
bisa disebut juga perubahan teknologi, sosial ekonomi, dan budaya yang terjadi
dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan “pekerja”, menjadi didominasi
oleh industri dan mesin sebagai dampak peningkatan kebutuhan bagi manusia
yang sangat tinggi.
Permasalahan lingkungan secara global juga menarik banyak perhatian
dari berbagai akademisi, praktisi maupun pemimpin-pemimpin negara di berbagai
belahan dunia dalam mengatasi krisis yang muncul. Rusaknya ekosistem,
terjadinya pemanasan global, menipisnya ketersediaan air bersih di berbagai
Negara dan hilangnya habitat bagi satwa endemic menjadi perbincangan serius di
berbagai forum dan pertemuan kepala Negara G7 dan G20. Agenda 21 adalah
dokumen resmi yang ditanda tangani oleh pemimpin-pemimpin dunia yang
mewakili 98 persen negara-negara di dunia pada United Nations Earth Summit
yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, pada bulan Juni tahun 1992
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lingkungan hidup. Hal inilah yang kemudian menjadi tonggak kesadaran
mengenai pentingnya mempelajari lingkungan sebagai suatu kesatuan utuh dalam
bidang keilmuan.
Ilmu lingkungan (environmental science) merupakan pengetahuan yang
mengkaji hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dalam hubungannya
dengan dampak kehidupan manusia serta berupaya untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Ilmu lingkungan adalah sebuah bidang ilmu yang bersifat
interdisipliner karena mengintegrasikan ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora
dalam studi menyeluruh dari dunia di sekitar kita. Berbeda dengan lebih disiplin
teoritis, ilmu lingkungan berorientasi pada tujuan (Cunningham & Cunningham,
2007: 6).
Sebuah komponen kunci dari ilmu lingkungan adalah ekologi, ilmu
biologi yang mempelajari bagaimana organisme, atau makhluk hidup,
berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya (Miller & Spoolman, 2010:
6). Istilah Ekologi sendiri diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, yang mana ekologi
ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu: Oikos yang berarti tempat tinggal (rumah)
dan Logos yang berartu ilmu atau telaah. Ekologi adalah ilrnu yang mempelajari
hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Dalam ilmu
lingkungan manusia dipandang sebagai organisme. Hal ini menjelaskan mengapa
istilah ekologi manusia kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk ilmu
lingkungan (Boersma, 2009: 3).
Perbedaan utama ilmu lingkungan dan ekologi adalah adanya misi untuk
mencari pengetahuan yang arif, tepat (valid), baru, dan menyeluruh tentang alam
sekitar, dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Selain itu, perbedaan
antara ilmu lingkungan dan ekologi terletak pada paradigmanya, ilmu lingkungan
cenderung menekankan pada paradigma multiple cause and effect, sedangkan
ekologi menekankan pada pradigma single cause and effect. Oleh karena itu, ilmu
lingkungan dapat dikatakan sebagai penjabaran atau terapan dari ekologi.
Saat ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk menanggulangi
permasalahan lingkungan dan untuk memahami kepentingan lingkungan jangka
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yang dapat diberikan secara formal ataupun informal. Pendekatan dalam
pengetahuan lingkungan bersifat multidisipliner dan interdisipliner, karena ilmu
ini mengintegrasikan beberapa cabang ilmu mengenai perikehidupan manusia
serta kaitannya dengan berbagai aspek lingkungan masyarakat. Pada jenjang
pendidikan tinggi, pengetahuan mengenai dasar-dasar ilmu lingkungan tersebut
tercakup pada mata kuliah Pengetahuan Lingkungan. Pengetahuan Lingkungan
adalah mata kuliah yang membahas pengertian dasar tentang ilmu lingkungan,
ekologi, dan beberapa permasalahan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup
alam dan lingkungan sosial budaya manusia. Mata kuliah tersebut bersifat
pengantar bagi mata kuliah lainnya yang berisi pemahaman yang lebih mendalam
tentang dasar pengelolaan lingkungan secara umum.
Mata kuliah Pengetahuan Lingkungan merupakan mata kuliah wajib bagi
mahasiswa S-1 pada program studi pendidikan Biologi, pendidikan Fisika dan
pendidikan Kimia. Mata kuliah ini berorientasi pada literasi lingkungan dan
didesain untuk mengintegrasikan pengetahuan dan pemahaman individu terhadap
aspek yang membangun lingkungan, prinsip prinsip yang terjadi di lingkungan,
serta mampu bertindak memelihara kualitas lingkungan yang diterapkan dalam
kehidupan sehari hari. Kompetensi dasar mata kuliah tersebut yakni mahasiswa
diharapkan dapat memahami ilmu lingkungan yang aktual serta dapat
memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Materi perkuliahan
ini, mencakup ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, asas-asas dasar ilmu
lingkungan, ekosistem, keanekaragaman hayati, masalah kependudukan di
Indonesia, pencemaran lingkungan, baku mutu lingkungan, pengolahan limbah,
toksikologi lingkungan, dasar-dasar AMDAL dan etika lingkungan (Tim
Pengampu Mata Kuliah Pengetahuan Lingkungan FKIP UNTAN, 2007: 2).
Sedangkan

capaian

pembelajaran

pada

mata

kuliah

pengetahuan

lingkungan antara laan: (1) memiliki pengetahuan tentang isu – isu kontemporer,
dalam lingkup kajian lingkungan dan pembangunan; (2) memiliki tanggungjawab
sosial, budaya, global, dan lingkungan sebagai intelektual, dan prinsip serta
kebutuhan terhadap pembangunan berkelanjutan (Tim Pengampu Mata Kuliah
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kuliah Pengetahuan Lingkungan secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.2
di bawah ini.
Tabel 2.2 Ruang Lingkup Mata Kuliah Pengetahuan Lingkungan
No Materi pokok
Sub Materi Pokok
1. Ekologi sebagai dasar ilmu  Prinsip dan Konsep Ilmu
lingkungan
Lingkungan
 Pentingnya Ilmu Lingkungan
 Lingkungan sebagai kesatuan
ekologi
 Asas-asas dasar Ilmu
Lingkungan
2. Permasalahan lingkungan  Masalah Lingkungan Global:
Global
Pemanasan Global dan
Perubahan Iklim
 Dampak pertumbuhan manusia
 Masalah lingkungan secara
nasional
 Masalah lingkungan secara
lokal
3. Ekosistem dan
 Konsep ekosistem dan
Keanekaragaman Hayati
keanekaragaman hayati
 Tipe-tipe ekosistem teresterial
 Tipe-tipe ekosistem aquatik
 Keanekaragaman hayati
Indonesia
 Keanekaragaman hayati lokal
UTS
4. Pencemaran Lingkungan
 Konsep dasar pencemaran
lingkungan
 Bentuk-bentuk pencemaran (air,
tanah, udara, suara)
 Toksikologi lingkungan
 Manajemen pengelolaan
lingkungan
 Pencemaran lingkungan di
Indonesia
 Pencemaran lingkungan lokal
5. Kebijakan Lingkungan
 Energi Terbaharukan
 Dinamika kependudukan
 AMDAL
 Etika dan Hukum Lingkungan
UAS
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Dengan mengacu pada tema sentral pendidikan abad 21, dapat dipahami
bahwa tema lingkungan hidup menjadi kerangka utama yang harus dirumuskan
dalam pendidikan abad 21 melalui pengembangan kompetensi berpikir. Secara
rinci, peta kompetensi berpikir mata kuliah pengetahuan lingkungan dapat dilihat
pada Tabel 2.3 di bawah ini:
Tabel 2.3 Peta Kompetensi Berpikir Mahasiswa Pada Mata Kuliah
Pengetahuan Lingkungan
Framework 21st Century Skills Kompetensi Berpikir
Mahasiswa dapat menghasilkan,
mengembangkan, dan mengimplementasikan
Creativity and Inovation (A)
ide-ide mereka secara kreatif terkait isu-isu dan
problematika lingkungan hidup baik secara
mandiri maupun berkelompok.
Mahasiswa dapat mengidentifikasi,
menganalisis, menginterpretasikan, dan
mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim
Critical Thinking and
dan data-data terkait isu-isu dan problematika
Problem Solving (B)
lingkungan hidup yang tersaji secara luas
melalui pengakajian secara mendalam, serta
merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide-ide
dan gagasan secara efektif terkait isu-isu dan
Communication and
problematika lingkungan hidup menggunakan
Collaboration (C)
media lisan, tertulis, maupun teknologi secara
kolaboratif.
Mahasiswa dapat mengakses informasi dari
berbagai sumber, menilai informasi secara
Information, Media and
akurat, dan menggunakan informasi secara
Technology Skills (D)
relevan terkait isu-isu dan problematika
lingkungan hidup.
Dari peta sebaran kompetensi berpikir mahasiswa dan peta sebaran materi
pokok mata kuliah pengetahuan lingkungan selanjutnya disusun peta sebaran
kompetensi berpikir mahasiswa pada setiap materi pokok (Tabel 2.4).
Tabel 2.4 Sebaran Kompetensi Berpikir Mahasiswa Pada Setiap Materi Pokok
Mata Kuliah Pengetahuan Lingkungan
Materi Pokok
Permasalahan Lingkungan
Global

Kompetensi Berpikir
1.1 Mahasiswa dapat mengimplementasikan
ide-ide mereka secara kreatif terkait
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Lanjutan Tabel 2.4
Materi Pokok
Permasalahan Lingkungan
Global

Ekosistem dan
Keanekaragaman Hayati

Pencemaran Lingkungan

Kompetensi Berpikir
mandiri maupun berkelompok.
1.2 Mahasiswa dapat mengidentifikasi buktibukti, argumentasi, klaim dan data-data
terkait permasalahan lingkungan globalyang
tersaji secara luas melalui pengakajian
secara mendalam, serta merefleksikannya
dalam kehidupan sehari-hari.
1.3 Mahasiswa dapat mengkomunikasikan ideide dan gagasan secara efektif permasalahan
lingkungan global menggunakan media
lisan dan tertulis teknologi secara
kolaboratif.
1.4 Mahasiswa dapat mengakses informasi dari
berbagai sumber terkait permasalahan
lingkungan global
2.1 Mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide
mereka secara kreatif terkait ekosistem dan
keanekaragaman hayati di Indonesia baik
secara mandiri maupun berkelompok.
2.2 Mahasiswa dapat mengidentifikasi buktibukti, argumentasi, klaim dan data-data
ekosistem dan keanekaragaman hayati di
Indonesia yang tersaji secara luas melalui
pengakajian secara mendalam, serta
merefleksikannya dalam kehidupan seharihari.
2.3 Mahasiswa dapat mengkomunikasikan ideide dan gagasan secara efektif terkait
ekosistem dan keanekaragaman hayati di
Indonesia menggunakan media, tertulis dan
teknologi secara kolaboratif.
2.4 Mahasiswa dapat menilai informasi secara
akurat terkait ekosistem dan
keanekaragaman hayati di Indonesia..
3.1 Mahasiswa dapat mengimplementasikan
ide-ide mereka secara kreatif terkait
pencemaran lingkungan baik secara mandiri
maupun berkelompok.
3.2 Mahasiswa dapat mengevaluasi bukti-bukti,
argumentasi, klaim dan data-data terkait
pencemaran lingkungan yang tersaji secara
luas melalui pengakajian secara mendalam,
serta merefleksikannya dalam kehidupan
sehari-hari.
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Lanjutan Tabel 2.4
Materi Pokok
Pencemaran Lingkungan

Kompetensi Berpikir
ide dan gagasan secara efektif terkait
pencemaran lingkungan menggunakan
media tertulis maupun teknologi secara
kolaboratif.
3.4 Mahasiswa dapat mengakses informasi dari
berbagai sumber dan menggunakan
informasi secara relevan terkait pencemaran
lingkungan
Kebiijakan Lingkungan
4.1 Mahasiswa dapat mengembangkan ide-ide
mereka secara kreatif terkait kebijakan
lingkungan baik secara mandiri maupun
berkelompok.
4.2 Mahasiswa dapat menginterpretasikan
bukti-bukti, argumentasi, klaim dan datadata terkait kebijakan lingkungan yang
tersaji secara luas melalui pengakajian
secara mendalam, serta merefleksikannya
dalam kehidupan sehari-hari.
4.3 Mahasiswa dapat mengkomunikasikan ideide dan gagasan secara efektif kebijakan
lingkungan menggunakan media teknologi
secara kolaboratif.
4.4 Mahasiswa dapat mengakses informasi dari
berbagai sumber dan menilai informasi
secara akurat terkait kebijakan lingkungan.
Untuk memudahkan dalam mencapai kompetensi berpikir, dirumuskan
peta indikator pembelajaran yang terkait dengan aspek-aspek berpikir tingkat
tinggi. Adapun aspek-aspek berpikir tingkat tinggi mengacu pada rumusan yang
ditetapkan oleh Brookhart (2004), yakni berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of
knowledge, berpikir tingkat tinggi sebagai berpikir kritis-kreatif dan berpikir
tingkat tinggi sebagai pemecahan masalah.

B. Penelitian Yang Relevan
Agar penelitian ini menjadi terarah sesuai dengan teori yang menjadi
landasan dalam mendesain model stimulasi berpikir tingkat tinggi, perlu
dilakukan analisis terhadap sejumlah penelitian yang relevan sebagai basis data
dalam menyusun kerangka awal model pembelajaran. Selain itu, kajian penelitian
yang relevan juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesamaan bentuk
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dengan penelitian-penelitian terdahulu. Sejumlah studi beberapa diantaranya
memaparkan tentang pentingnya keterampilan berpikir di abad 21, dan lainnya
memaparkan bagaimana pengaruh pengajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi
terhadap kognisi peserta didik. Secara keseluruhan, penelitian yang relevan ini
didasarkan atas 3 (tiga) kajian utama, yakni:
1. Studi tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pendidikan
abad 21
Ongardwanich, Kanjanawasee, & Tuipae (2015), melakukan studi untuk
mengembangkan skala keterampilan abad 21 yang diadopsi dari partnership for
21st century skills (P21) dengan 3 faktor, yakni: keterampilan belajar dan
berinovasi, keterampilan informasi, media, dan teknologi, serta keterampilan
hidup dan karir, sesuai dengan karakteristik siswa di Thailand. Dalam
penelitiannya, Ongardwanich, Kanjanawasee, & Tuipae (2015), mengembangkan
44 item pertanyaan angket dari 11 indikator P21 dan diberikan kepada 836 siswa
sekolah menengah di Thailand, dianalisis menggunakan second order
confirmatory factor analysis. Hasilnya, seluruh faktor yang dianalisis pada
indikator P21 menunjukan keterkaitan yang signifikan - keterampilan hidup dan
karir sangat relevan dengan keterampilan abad 21 bagi siswa di Thailand.
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arsad, Osman, & Soh (2011), yang
mengembangkan instrumen untuk mengukur keterampilan abad 21 pada mata
pelajaran Biologi Sekolah Menengah Malaysia menggunakan aplikasi Model
Rasch. Sebanyak 433 siswa sekolah menengah pertama di Negara bagian
Selangor, Malaysia yang mendapat mata pelajaran Biologi diberikan kuisioner
dengan 82 item pertanyaan yang dikembangkan melalui 3 tahap, yakni: (1)
mengidentifikasi komponen cocok sebagai skala penelitian; (2) membangun item
untuk setiap komponen yang telah di identifikasi menggunakan teknik Delphi;
dan (3) menguji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Winstep's
software 3.69.1.11. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 4 komponen
yang teridentifikasi sebagai keterampilan abad 21 dari enGauge 21st century
skills, yakni: (1) digital-age literacy, (2) inventive thinking, (3) effective
commit to user
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ditambahkan berdasarkan elemen esensial filosofi pendidikan Malaysia, yakni,
spiritual values. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa, reliabilitas item
pada aspek digital literacy (0,98), inventive thinking (0,97), effective
communication (0,96), high productivity (0,91) dan spiritual values (0,97) pada
kategori sangat tinggi sedangkan reliabititas per item pada kategori tinggi (4,162,31).
Dari sejumlah keterampilan abad 21, keterampilan berpikir inventif dinilai
menjadi kunci dalam pendidikan abad 21. Penelitian yang dilakukan Abdullah &
Osman (2010), berjudul “21st century inventive thinking skills among primary
students in Malaysia and Brunei”, menyebutkan bahwa terdapat 6 keterampilan
berpikir inventif, yakni: adaptability and managing complexity, self direction,
risk taking, curiosity, creativity, higher order thinking and sound reasoning.
Sebanyak 33 item pertanyaan berupa kuisioner diberikan kepada 616 siswa
Malaysia dan 421 siswa Brunei, ditemukan hasil bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan dalam keterampilan berpikir antara siswa Malaysia dan Brunai. Lebih
lanjut, hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan
antara siswa laki-laki dan perempuan dalam hal adaptabilitas dan menata
kompleksitas, kemampuan mengambil resiko, serta rasa ingin tahu, sedangkan
kemampuan mengarahkan diri, kreativitas, berpikir tinggi serta penalaran tidak
menunjukan perbedaan yang signifikan di diantara kedua Negara.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi, Sajidan, Akhyar, & Suryani
(2018) berjudul “pre-service science teacher perception about high order
thinking skills (HOTs) in 21st century menemukan kecenderungan dimana calon
guru sains memiliki kebutuhan yang besar akan pengajaran yang menekankan
keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam proses perkuliahan mereka. Para calon
guru sains tersebut sadar bahwa di era globalisasi yang berdampak pada
meningkatnya kompetisi, memerlukan seperangkat keterampilan abad 21 agar
mampu bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun demikian, hasil penelitian
ini juga menunjukan bahwa kesadaran akan kelemahan mahasiswa calon guru
sains masih cenderung lemah – akibat resistensi akan bentuk-bentuk penugasan
commit
to dalam
user pengerjaannya. Hal inilah yang
yang rumit dan membutuhkan waktu
ekstra

perpustakaan.uns.ac.id

55
digilib.uns.ac.id

menjadi kunci mengapa pemilihan perkuliahan konvensional masih jadi pilihan
utama dalam pendidikan bagi calon guru sains.
Berkaca pada karakteristik pendidikan di ketiga Negara di atas (Thailand,
Malaysia, dan Brunei) yang serupa dengan karakteristik pendidikan di Indonesia,
hasil-hasil penelitian tersebut dapat dijadikan landasan pentingnya pengajaran
keterampilan berpikir tingkat tinggi di abad 21 di Indonesia, khususnya
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang menjadi bagian dari berpikir inventif
menurut enGauge for 21st skills. Sejumlah indikator pendidikan abad 21 dari
sejumlah penelitian di atas, juga digunakan sebagai dasar penyusunan kompetensi
berpikir dalam penelitian ini.

2. Studi meta-analysis yang menggambarkan effect sizes dari hasil-hasil
penelitian keterampilan berpikir.
Higgins, et al (2005), dalam laporannya berjudul a meta-analysis of the
impact of the implementation of thinking skills approaches on pupils, menyelidiki
pengaruh dari intervensi pengajaran dan pembelajaran keterampilan berpikir di
kelas melalui serangkaian kajian terfokus menggunakan metode kuantitatif
dengan analisa data berupa meta-analisis. Dalam tulisannya, Higgins et al (2005),
melakukan kajian terhadap 29 hasil penelitian keterampilan berpikir yang
diperoleh secara sistematis dengan mencari sejumlah database online dan
mengidentifikasi referensi pada laporan penelitian atau buku buku yang terkait,
serta menghubungi sejumlah ahli di bidang keterampilan berpikir. Higgins et al
menemukan bahwa program dan pendekatan keterampilan berpikir efektif dalam
meningkatkan performa siswa dalam pengukuran tes kognitif dan luaran
kurikulum dengan efek size sebesar 0,62 dengan ukuran effect sizes (ES) secara
keseluruhan sebesar 0,74. Hasil penelitian ini merekomendasikan penggunaan
sejumlah program dan pendekatan keterampilan berpikir di sekolah terutama pada
bidang matematik dan sains.
Temuan senada juga diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan
Abrami, Bernard, Borokhovski, Wade, Surkes, Tamim, & Zhang (2008), yang
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intervensi pembelajaran terhadap disposisi dan keterampilan berpikir kritis.
Abrami, et al (2008), menemukan bahwa dari 161 effect sizes yang ditemukan
dari 117 studi intervensi pengajaran berpikir kritis, memiliki rata-rata effect size
sebesar 0,341, dan menggambarkan bahwa intervensi pengajaran berpikir kritis
berpengaruh secara positif terhadap disposisi dan keterampilan berpikir kritis.
Pengajaran keterampilan berpikir kritis pada berbagai rentang kurikulum seperti
general courses dengan tujuan pengajaran berpikir kritis secara eksplisit,
pendekatan infusi dengan pengajaran konten yang ditekankan kepada pengajaran
berpikir kritis secara eksplisit, gabungan general course dan pendekatan infusi
memiliki pengaruh yang positif, sedangkan pengajaran dengan pendekatan
immerse memiliki pengaruh yang negatif terhadap disposisi dan keterampilan
berpikir kritis.
Terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, Budsankom,
Sawangboon, Damrongpanit, & Chuensirimongkol (2015), dalam penelitiannya
yang berjudul “factors affecting higher order thinking skills of students: a metaanalytic structural equation modeling study” memeta-analisiskan sebanyak 166
studi yang menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi HOTs dengan
menggunakan MASEM (Meta-Analysis Structural Equation Model). Faktorfaktor ini dipetakan menjadi 4 loading faktor, yakni: intelektual, lingkungan
kelas, psikokogi, dan karakteristik keluarga. Hasilnya, Budsankom, et al (2008),
menemukan: (1) terdapat 3 (tiga) factor yang berpengaruh langsung secara
signifikan terhadap HOTs, yakni: psikologi, lingkungan kelas dan intelektual, (2)
lingkungan kelas berpengaruh langsung terhadap karakteristik psikologi dan
karakteristik keluarga, (3) intelektual berpengaruh langsung terhadap lingkungan
kelas dan karakteristik keluarga, dan (4) karakteristik keluarga tidak berpengaruh
secara langsung terhadap HOTs, namun mempengaruhi psikologi yang juga
berpengaruh terhadap HOTs.
Ketiga hasil penelitian meta-analisis diatas menegaskan bahwa programprogram intervensi berpikir berpengaruh signifikan terhadap HOT. Model StimHOT dalam penelitian ini juga dikembangkan dengan merujuk pada sejumlah
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3. Studi tentang pengaruh pentingnya pengajaran keterampilan berpikir
tingkat tinggi terhadap peserta didik
Penelitian yang dilakukan oleh Zohar, A (2013), berjudul challenges in
wide scale implementation efforts to foster higher order thinking (HOT) in
science education across a whole school system, mengeksplorasi tantangan
yang yang terlibat dalam mendorong program dan dan implementasi kebijakan
pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi. Zohar melibatkan 8 responden
untuk diwawancarai secara semi terstruktur berkaitan dengan pembelajaran dan
pengajaran di tingkat SD dan SMP untuk mata pelajaran sains serta di tingkat
SMA untuk mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi oleh para ahli pendidikan
sains dari National

Subject

Supervisors (NSS) dan ahli pendidikan sains.

Hasilnya, Zohar menemukan: (1) adanya kesenjangan dalam pengetahuan
diantara para ahli, bahkan beberapa ahli belum memiliki koherensi model yang
sistematis serta rencana praktis dalam mengkaitkan HOTs menjadi topik pada
kurikulum sains di sekolah; (2) pemimpin sekolah dan guru harus belajar
bagaimana untuk melihat tujuan berpikir dengan cara yang penting dan nyata
terkait konten yang ditujukan; (3) metakognisi memiliki implikasi penting dalam
meningkatkan penalaran siswa, sehingga implementasi secara luas tentang unsurunsur pengajaran metakognitif perlu diperjelas guna menunjang pengembangan
professional guru di kelas; dan (4) ketidaksesuaian antara lingkup pengembangan
profesional yang diperlukan sesuai dengan pertimbangan pedagogis dengan
dukungan administrasi dan organisasi dalam pelaksanaan pengajaran HOT, dinilai
menjadi hambatan utama dalam menerapkan kebijakan program HOT dengan
cara yang sukses.
Problematika dalam pengajaran HOTs tidak hanya terjadi pada pendidikan
sains seperti yang dideskripsikan oleh Zohar (2013). Problematika ini tampaknya
juga muncul pada berbagai bidang ilmu seperti keperawatan, yang terungkap
dalam studi yang dilakukan Kantar (2014), yang berjudul assessment and
instruction to promote higher order thinking in nursing students. Dalam studinya,
Kantar

(2014)

menemukan
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dosen lebih berfokus pada materi perkuliahan dengan penilaian pada level
ingatan, sedangkan pengajaran dan penilaian pada jenjang berpikir tingkat tinggi
memiliki kecendrungan untuk ditinggalkan, serta strategi perkuliahan yang sarat
materi menjadi pilihan utama pengajar di kelas, disusul presentasi kasus,
sedangkan perkuliahan berbasis proyek masih dalam porsi yang sangat sedikit.
Rendahnya porsi pengajaran HOTs seperti yang diungkap oleh temuan
Kantar (2014), sebenarnya telah banyak disadari oleh pengajar di berbagai
jenjang pendidikan dan keilmuan. Dalam bidang teknik misalnya, sejumlah
pengajar berpendapat bahwa sebagian besar mahasiswa teknik mengalami
kesulitan dalam memecahkan tugas individu seperti tinjauan kritis atau ringkasan
artikel (Heong, et al, 2012). Kebuntuan ide adalah faktor yang paling
berkontribusi menyebabkan sulitnya mahasiswa menghasilkan ide. Disisi lain,
pengajar setuju bahwa menghasilkan ide menjadi bagian penting dalam
penyelesaian tugas individu mahasiswa dan mereka merasa bahwa HOTs
berperan penting dalam membantu mahasiswa untuk menghasilkan ide-ide, yang
pada

akhirnya

berperan

dalam

memecahkan

tugas-tugas

belajar

dan

memperlancar proses pembelajaran.
Temuan tentang kebutuhan HOTs mahasiswa yang ditinjau dari sudut
pandang pengajar tersebut, mempertegas hasil studi yang disampaikan oleh
Ramos, Dollipas & Villamor (2013), yang menurunkan laporan studinya yang
berjudul higher order thinking skills and academic performance in physics of
college students: a regression analysis. Dalam laporannya, Ramos, Dollipas &
Villamor (2013), mengkaji hubungan antara keterampilan berpikir tingkat tinggi
dengan performa akademik mahasiswa berdasarkan gender dalam bidang fisika
menggunakan 60 soal berbentuk pilihan ganda menggunakan kriteria taksonomi
HOTS Quellmalz. Dari 112 orang mahasiswa dan 281 orang mahasiswi yang
digunakan sebagai responden, Ramos, Dollipas, & Villamor (2013), menemukan
bahwa 50% responden berada di bawah tingkat rata-rata dan berada pada tingkat
HOTs yang setara di keempat kategori taksonomi Quellmalz. Hasil studi ini juga
menemukan bahwa HOTs pada tingkat analisis, komparasi, dan evaluasi secara
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tingkat analisis, kesimpulan, dan evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
fisika mahasiswa perempuan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Demirel, Derman & Karagedik (2015),
yang menguji hubungan antara kemampuan berpikir reflektif siswa kelas 7 dan
siswa kelas 8 serta menganalisis perbedaan kemampuan berpikir reflektif
terhadap pemecahan masalah dan sikap matematis berdasarkan gender. Demirel,
Derman, & Karagedik (2015), menemukan bahwa ada tidak terdapat perbedaan
yang signifikan antara kemampuan berpikir reflektif siswa terhadap pemecahan
masalah dan kemampuan berpikir reflektif siswa berdasarkan jenis kelamin,
namun terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir reflektif antara
siswa laki-laki dan perempuan terkait sikap matematis. Hasil penelitian ini juga
menunjukan bahwa rerata pemecahan masalah siswa dalam menjawab pertanyaan
(17,5), lebih tinggi dibandingkan rerata keterampilan pemecahan masalah siswa
dalam mengevaluasi (16,86), dan menalar (15,06), sedangkan rerata sikap
matematis siswa pada aspek interest (32,68), lebih tinggi dibandingkan aspek
study (15,79), anxiety (14,26), dan necessity (9,9).
Meskipun terdapat sejumlah problematika dalam pembelajaran HOTs,
berbagai hasil kajian telah menunjukan bahwa indikator HOTs pada dasarnya
saling terkait satu dengan yang lain, namun sejumlah hasil penelitian juga
menunjukan HOTs dapat diajarkan menggunakan berbagai model, metode, atau
strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ramirez & Ganaden
(2008), dalam studinya yang berjudul creative activities and students‟ higher
order thinking skills, membandingkan aktivitas-aktivitas kreatif keterampilan
berpikir tingkat tinggi siswa SMA pada mata pelajaran Kimia yang diajar
menggunakan aktivitas kreatif (Instruction with Creative Activities/ICA) dan
kelas yang diajar tidak menggunakan aktivitas kreatif (Instruction with No
Creative Activities/INCA). Hasilnya, Ramirez & Ganaden (2008), menemukan
bahwa siswa yang diajar menggunakan ICA memiliki skor rata-rata yang lebih
tinggi dalam Test keterampilan berpikir tingkat tinggi Kimia (ChemTHOTS),
walaupun tidak terdapat perbedaan signifikan antara skor post-test rata-rata ICA
commit to user
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C. Kerangka Berpikir
Tantangan terbesar yang dihadapi dunia pendidikan pada abad 21 saat ini
adalah mempersiapkan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi yang
dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam era global yang semakin kompetitif.
Selain itu, peningkatan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi
beberapa dasawarsa terakhir semakin mempermudah setiap orang dalam
mengakses berbagai persoalan dan fenomena yang terjadi di dunia. Adanya
ledakan informasi tersebut, tentunya menjadi sinyalemen kuat bagi setiap orang,
termasuk peserta didik untuk dapat berpikir secara cerdas dalam memilih
informasi-informasi

yang

relevan

dan

terpercaya

sebagai

bagian

dari

keterampilan intelektual yang sangat penting pada abad ke-21. Dalam hal ini,
dunia pendidikan akan dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab yang besar
dalam membangun manusia yang kreatif, mandiri, kritis dan mampu memecahkan
berbagai persoalan yang muncul pada kehidupan masyarakat di masa kini dan di
masa yang akan datang.
Menyikapi hal tersebut, maka agenda utama dalam penyelenggaraan
pendidikan saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan
ditentukan oleh mutu guru, sementara mutu guru ditentukan oleh mutu calon
guru, dan mutu calon guru ditentutan oleh mutu lembaga penyelenggara
pendidikan bagi calon guru (LPTK). LPTK sebagai ujung tombak penyelenggara
pendidikan bagi calon guru (termasuk calon guru sains) memiliki tugas dan
tanggung jawab penting dalam mencetak calon-calon guru yang berkualitas dan
berdaya saing tinggi. Untuk itu, kurikulum bagi calon guru (termasuk calon guru
sains) seyogyanya telah mempertimbangkan aspek-aspek sesuai dengan tuntutan
abad ke 21, yakni keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan kajian teoritis dapat diketahui
bahwa pengajaran berpikir tingkat tinggi bagi mahasiswa calon guru masih
dihadapkan pada sejumlah tantangan. Adapun tantangan terbesar yang dihadapi
dalam pengajaran berpikir tingkat tinggi bagi mahasiswa calon guru tersebut
adalah adanya heterogenitas tentang makna pengajaran berpikir tingkat tinggi
commit tokonseptual
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sasaran, materi pembelajaran, dan sistem evaluasi yang digunakan. Meskipun
konstruksi dan makna pengajaran berpikir tingkat tinggi yang umum dijadikan
pijakan oleh para ahli adalah upaya mengaktivasi permikiran secara mendalam
baik pada tingkat pengetahuan, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta
keterampilan pemecahan masalah sebagai orientasi utama, namun indikator dan
cara mengukur keseluruhan aspek-aspek tersebut masih dinilai dalam kawasan
perdebatan baik dari sisi taksonomi maupun tipologinya. Hal inilah yang pada
akhirnya memicu terjadinya perbedaan konseptual pada wilayah mana HOTs
semestinya diukur dalam pengajaran HOTs di kelas.
Saat ini, pengajaran HOTs bagi mahasiswa calon guru dinilai masih
sangat jauh dari kondisi ideal. Hasil studi awal menunjukan bahwa pelaksanaan
perkuliahan bagi calon guru sains masih cenderung berpegang pada paradigma
lama, dimana perkuliahan masih didominasi oleh dosen di kelas, disertai
penugasan kelompok dan cenderung berorientasi pada buku teks, diktat, dan
power point dosen. Kondisi ini semakin diperparah oleh kuatnya resistensi
mahasiswa calon guru sains ketika dihadapkan pada kompleksitas tugas-tugas
yang menuntut proses berpikir secara mendalam dan sistematis. Jika ditarik ke
dalam suatu benang merah, maka interrelasi antara kedua kondisi tersebut sangat
kuat, di satu sisi, proses pengajaran yang berlangsung belum mencerminkan
kebutuhan pengajaran HOTs yang sesuai, di sisi lain, kuatnya kecendrungan
untuk menolak tugas-tugas belajar yang relatif lebih rumit dan membutuhkan
daya pikir yang lebih besar telah menjadi prilaku yang mengakar dalam diri
pembelajar.
Upaya untuk membumikan HOTs dalam perkuliahan bagi mahasiswa
calon guru sains juga tampaknya menghadapi kendala yang besar manakala
pengajar dihadapkan pada keterbatasan waktu perkuliahan dengan cakupan materi
yang teramat luas pada setiap mata kuliah. Tidak mengherankan apabila
pemilihan strategi mengajar seperti diskusi, presentasi, dan ceramah menjadi
pilihan utama dari banyak pengajar di kelas. Meskipun demikian, disadari bahwa
pengajaran HOTs bagi mahasiswa calon guru sains menjadi sesuatu yang penting.
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guna mendorong penguasaan HOTs, namun upaya ini lebih nampak sebagai
aktivitas pelengkap dalam kegiatan diskusi dan praktikum.
Ketidakjelasan rancang bangun pengajaran HOTs bagi mahasiswa calon
guru sains ini disadari merupakan puncak dari ketidakjelasan arah kurikulum dan
kompetensi yang harus dikembangkan bagi mereka. Di satu sisi, tuntutan
pendidikan di abad 21 yang semakin memantapkan pentingnya HOTs untuk di
infusikan dalam pengajaran di kelas tidak diimbangi dengan konstruksi arah
kerangka kompetensi calon guru sains di abad 21. Dampaknya, sistem pengajaran
yang berlangsung tidak mengalami perubahan yang signifikan sebelum maupun
setelah revisi kurikulum berlangsung.
Adanya perbedaan antara kebutuhan dan kenyataan tersebut, tentunya
menjadi problematika tersendiri dalam mencapai kompetensi mahassiswa calon
guru sains yang diharapkan. Pengembangan model Stim-HOT ini ditujukan untuk
untuk menjawab permasalahan-permasalahan perkuliahan konvensional yang
cenderung

berpusat

kepada

pengajar

dan

belum

berorientasi

kepada

pengembangan berpikir tingkat tinggi yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa
calon guru sains yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi pada abad 21.
Model Stim-HOT ini pada hakikatnya berlandaskan pada sejumlah teori belajar
kognitif. Akar intelektual dari model ini didasarkan atas pandangan Dewey,
tentang potensi setiap orang dalam berpikir dan tugas pendidik adalah
mengembangkan potensi berpikir.

Sejumlah teori belajar seperti: pandangan

Piaget tentang pentingnya membangun skemata berdasarkan pengetahuan awal
peserta didik, gagasan Anderson-Krathwohl tentang taksonomi belajar, metode
Socratic dialogue, dan teori belajar penemuan Bruner, juga digunakan sebagai
dasar penyusunan sintaks model Stim-HOT.
Dalam pelaksanaannya, model Stim-HOTs akan diterapkan pada mata
kuliah pengetahuan lingkungan. Hasil kajian materi pada mata kuliah
pengetahuan lingkungan akan dijadikan dasar dalam perangkat pembelajaran
model Stim-HOT dan instrumen tes keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir atau hubungan antar variabel
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Gambar 2.6 Kerangka Berpikir Model Pembelajaran Stim-HOT
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D. Model Hipotetik
Bertolak dari kerangka pikir yang telah disampaikan di atas, maka
hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran StimHOT terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa calon guru sains
pada mata kuliah pengetahuan lingkungan. Secara rinci, teori yang mendasari
pengembangan desain sintaks hipotetik model pembelajaran Stim-HOT dapat
dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini:
Piaget Learning
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AndersonKrathwohl
Taxonomy LOTS

The Important of
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Orientation
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Adapun model hipotetik Stim-HOT secara keseluruhan dapat dilihat pada
Gambar 2.8 berikut ini:
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