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A. PENDAHULUAN 

Rasional pengembangan kurikulum 2013 salah satunya adalah adanya 

tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan, yang antara lain 

berkaitan dengan tantangan masa depan dan kompetensi yang diperlukan 

masa depan. Tantangan masa depan meliputi globalisasi, masalah lingkungan 

hidup, perkonomian,dll. Sedangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk masa 

depan beberapa diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral dalam 

permasalahan, dan kemampuan dalam hidup bermasyarakat yang 

mengglobal. 

Abad 21 menuntut sumber daya manusia yang berkualitas sehingga 

mampu bersaing dalam persaingan global. Sumber daya manusia yang 

berkualitas berasal dari proses pendidikan yang berkualitas juga, dimana 

dalam proses pendidikan tersebut siswa dibekali dengan keterampilan- 

keterampilan guna memecahkan masalah, mencari alternatif solusi 

pemecahan masalah, dan berpikir reflektif serta evaluatif. Keterampilan- 

keterampilan tersebut merupakan keterampilan-keterampilan berpikir yang 

meliputi keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan berpikir 

merupakan salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan melalui 

proses pendidikan. Keterampilan berpikir sangat penting untuk membekali 

siswa bersaing di dunia global. 

Materi IPA yang mempelajari tentang objek dan fenomena alam 

merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari keterampilan berpikir. Hal ini 

disebabkan karena mempelajari objek dan fenomena alam dapat dipahami 

melalui proses berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, dalam makalah ini 

dibahas mengenai hakekat ipa, pentingnya keterampilan berpikir, dan 

pembelajaran keterampilan berpikir melalui pelajaran IPA untuk siswa SMP. 



B. PEMBAHASAN 

1. HAKEKAT IPA 

IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang alam yang mempelajari 

objek, fenomena dan proses yang terjadi di alam. IPA berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis. Chiappeta dan Koballa 

(2010:105) mengemukakan bahwa sains pada hakikatnya merupakan cara 

atau jalan berpikir (a way of thinking), cara untuk penyelidikan (a way of 

investigating), kumpulan pengetahuan (a body of knowledge), dan science 

and its interactions with technology and society. Sementara itu, Carin dan 

Sund (1970: 2) merumuskan bahwa “science, then, has three major elements: 

attitude, process methodes and products”. Beberapa pernyataan tersebut 

memberikan gambaran bahwa pembelajaran IPA tidak hanya menekankan 

produk saja, melainkan juga pada proses penemuan dan sikap. Melalui proses 

penemuan tersebut siswa belajar untuk belajar (learn how to learn) yang 

merupakan inti dari keterampilan berpikir. 

Lawson (1995:49) menyatakan bahwa “Science is essentially a 

process of accurately describing nature and attempting to create and test 

theoretical systems that serve to explain natural phenomena”. Jadi, sains/IPA 

merupakan proses penting untuk mendekripsikan alam secara akurat dan 

membuat serta menguji sistem teoritis yang menjelaskan fenomena alam. 

Keterampilan berpikir dan pola penting untuk mendeskripsikan serta 

menjelaskan fenomena di alam dapat dibagi menjadi 7 katergori 

keterampilan: 

1. Mendeskripsikan alam secara akurat. 

2. Merasakan dan menyatakan pertanyaan kausal (sebab akibat) 

tentang alam. 

3. Mengenal, membuat, dan menyatakan hipotesis alternatif dan 

teori. 

4. Membuat prediksi logis. 

5. Merencanakan dan melakukan eksperimen untuk menguji 

hipotesis. 



6. Mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis eksprimen 

yang relevan dan korelasi data. 

7. Membuat kesimpulan yang masuk akal. 

Beberapa keterampilan (7 keterampilan) yang telah dinyatakan 

sebelumnya merupakan keterampilan berpikir kritis, beberapa yang lain 

adalah keterampilan berpikir kreatif, dan ada beberapa yang merupakan 

keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Jadi, dalam belajar IPA yang meliputi 

mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena alam diperlukan keterampilan 

berpikir. 

 

2. PENTINGNYA  KETERAMPILAN BERPIKIR 

Perkembangan ilmu pengetahuan abad 21 menuntut individu untuk 

menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ciri-ciri SDM yang 

berkualitas adalah mampu mengelola, menggunakan dan mengembangkan 

keterampilan berpikir. 

Lawson (2005: 50) mendefinisikan skill (keterampilan) sebagai “the 

ability to do something well” atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu 

dengan baik. Kinerja/performa yang terampil meliputi: knowing what to do 

(mengetahui apa yang harus dilakukan), when to do it (kap an 

melakukannya), and how to do it (bagaimana melakukannya). Dengan kata 

lain, menjadi terampil pada suatu hal meliputi: knowing a set of procedures 

(mengetahui sekumpulan langkah-langkah/prosedur), dan being proficient at 

executing those procedures (menjadi ahli untuk mengerjakan langkah- 

langah/prosedur tersebut). 

Keterampilan berpikir merupakan keterampilan dalam 

menggabungkan sikap-sikap, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan 

yang memungkinkan seseorang untuk dapat membentuk lingkungannya agar 

lebih efektif. Keterampilan berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir kritis 

dan berpikir kreatif. 

Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan untuk menganalisis 

situasi yang kompleks dengan menggunakan objektifitas dan konsistensi 

sebagai standar. Berpikir kritis berbeda dengan berpikir “unreflective”, yaitu 



mengambil keputusan, menerima suatu pernyataan, membuat keputusan tanpa 

pertimbangan lebih matang. Berpikir kritis membutuhkan intepretasi dan 

evaluasi dari suatu pengamatan, komunikasi dan sumber informasi lainnya. 

Berpikir kritis juga membutuhkan kemampuan dalam membuat asumsi, 

membuat suatu hubungan, dan dalam mengambil kesimpulan. Ennis dan 

Norris (Nitko, 1996) membagi komponen kemampuan penguasaan 

keterampilan menjadi 5 keterampilan, yang selanjutnya disebut keterampilan 

berpikir kritis, yaitu: 

1. Klarifikasi elementer (elementary clarification), meliputi: 

memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan 

menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan atau 

tantangan. 

2. Dukungan dasar (basic support), meliputi: mempertimbangkan 

kredibiltias sumber dan melakukan pertimbangan observasi. 

3. Penarikan kesimpulan (inference), meliputi: melakukan dan 

mempertimbangkan deduksi, melakukan dan mempertimbangkan 

induksi, melakukan dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

4. Klarifikasi lanjut (advance clarification), meliputi: 

mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, serta 

mengidentifikasi asumsi. 

5. Strategi dan taktik (strategies and tactics), meliputi: menentukan 

suatu tindakan, berinteraki dengan orang lain. 

 

Neuman (1993: 41) menyatakan bahwa “creative thinking is a way of 

generating novel information and unique end products”. Berpikir kreatif 

merupakan cara untuk membangkitkan informasi baru dan menghasilkan 

produk akhir yang unik. Berpikir kreatif ini ditandai oleh empat sub 

keterampilan yaitu fluency (keluwesan), flexibility (fleksibel/ide atau objek 

yang beradaptasi tinggi), originality (ide atau objek yang baru, tidak biasa, 

atau luar biasa), dan elaboration (ide atau objek yang komplek, dirinci, dan 

beradab). Berikir kreatif adalah kemampuan untuk menjawab permasalahan 

berdasarkan  data/informasi  yang  ada  dengan  berbagai  macam  alternatif 



jawaban. Jawaban yang diberikan menunjukkan orisinalitas, fleksibilitas, 

fluency, dan elaborasi. 

Berpikir kreatif akan mudah diwujudkan dalam lingkungan belajar 

yang secara langsung memberikan peluang bagi siswa untuk berpikir terbuka 

dan fleksibel tanpa adanya rasa takut atau malu. Sebagai contoh, situasi 

belajar yang dibentuk harus memfasilitasi terjadinya diskusi, mendorong 

seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Carin & Sund (1970: 307) 

mengemukakan untuk menimbulkan kreativitas dalam pembelajaran perlu 

memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: (1) mengembangkan 

kepercayaan yang tinggi dan meminimalisir ketakutan; (2) mendorong 

terjadinya komunikasi secara bebas; (3) mengadakan pembatasan tujuan dan 

penilaian secara individu oleh siswa; (4) pengendalian tidak terlalu ketat. 

Insih Wilujeng (2012:5) mendeskrisikan setiap aspek keterampilan berpikir 

seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Deskripsi Setiap Keterampilan Berpikir Kreatif 

 

Aspek Indikator 

Penurunan ide- 

ide 

Menghasilkan atau memberi ide-ide dalam suatu diskusi 

Relasi Membuat hubungan dalam situasi tertentu untuk 

menentukan struktur atau pola hubungan 

Inferensi Menggunakan pengalaman atau pengumpulan data awal 

untuk menggambarkan kesimpulan dan membuat 

penjelasan  kejadian-kejadian 

Prediksi Menyatakan hasil kejadian yang akan datang didasarkan 

pada pengetahuan awal yang diperoleh melalui 

pengalaman atau pengumpulan data 

Generalisasi Membuat kesimpulan umum tentang kelompok yang 

didasarkan pada pengamatan pengamatan yang dilakukan 

atau informasi dari sampel-sampel kelompok 

Visualisasi Mengingat kembali atau membentuk bayangan mental 

tentang ide, konsep, situasi atau visi tertentu 

Sintesis Mengkombinasikan unsur-unsur atau bagian-bagian 

terpisah untuk membentuk gambar umum dalam variasi 

bentuk seperti menulis, menggambar atau bukti 

kebenaran 

Hipotesis Membuat pernyataan umum pada hubungan antara 

variabel manipulasi dan variabel respon dalam tujuan 

untuk menjelaskan benda atau kejadian tertentu. 

Pernyataan ini dipikirkan dengan benar dan dapat diuji 

untuk menentukan validitasnya 



Membuat 

Analogi 

Memahami konsep abstrak atau konsep komplek tertentu 

dengan menghubungkan konsep itu pada konsep yang 

lebih sederhana atau lebih konkret dengan karakteristik 

yang sama 

Membuat/Men 

ciptakan 

Menghasilkan sesuatu yang baru atau mengadaptasi 

sesuatu yang sudah ada dalam eksistensi untuk mengatasi 

masalah dalam cara yang sistematis 

 

Keterampilan berpikir dapat membantu seseorang memahami 

bagaimana ia memandang dirinya sendiri, bagaimana memandang dunia, dan 

bagaimana ia berhubungan dengan orang lain. Melalui keterampilan berpikir, 

seseorang dapat menganalisis pemikirannya sendiri untuk memastikan bahwa 

ia telah menentukan pilihan dan menarik kesimpulan dengan tepat. 

Sebaliknya, orang yang tidak memiliki keterampilan berpikir, maka ia tidak 

dapat memutuskan apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipercaya, 

keputusan apa yang perlu diambil, dan bagaimana ia harus berrtindak. Pada 

akhirnya, orang yang tidak memiliki keterampilan berpikir akan mengadopsi 

keyakinan dan menerima apapun pendapat orang lain secara pasif tanpa 

mempertimbangkan  terlebih dahulu. 

 

3. PEMBELAJARAN  KETERAMPILAN BERPIKIR 

Proses pembelajaran IPA yang berpusat pada siswa berpotensi melatih 

dan mengembangkan keterampilan berpikir. Pada proses pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, siswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, atas bantuan dan 

bimbingan guru. Guru memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada 

siswa dalam memahami pengetahuan dan memecahkan masalah. Peran guru 

berubah dari sekedar menyampaikan materi pelajaran menjadi mediator dan 

fasilitator dalam pembelajaran, yaitu melalui penyediaan pengalaman belajar 

yang merangsang siswa bertanggungjawab membuat rancangan, proses, dan 

eksperimen, pemberian kegiatan yang merangsang siswa mengekspresikan 

gagasan dan mengkomunikasikan ide ilmiah mereka, dan penyediaan sarana 

yang merangsang siswa berpikir secara produktif. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa juga memungkinkan 

terjadinya   diskusi   yang   merupakan   cara   efektif   untuk   melatih   dan 



mengembangkan keterampilan berpikir. Hal ini disebabkan karena melalui 

diskusi, siswa dapat berbagi pendapat, berpikir perspektif, dan mendapatkan 

pengalaman. Melalui diskusi, siswa juga dapat belajar mempertimbangkan, 

menolak atau menerima pendapat sendiri atau orang lain. 

Dari beberapa aspek dan indikator keterampilan berpikir yang telah 

dibahas sebelumnya, jelas terlihat bahwa keterampilan berpikir dapat dilatih 

melalui pembelajaran IPA. Sebagai contoh, penurunan ide-ide dimunculkan 

dengan melibatkan peserta didik pada pertanyaan-pertanyaan terbuka serta 

kesempatan berdiskusi. Keterampilan relasi dimunculkan dengan 

memberikan kesempatan peserta didik menganalisis keterhubungan suatu 

kejadian baik alat maupun proses dengan konsep IPA. Sintesis dapat 

dimunculkan dengan penugasan yang menjadikan peserta didik membuat 

kombinasi unsur-unsur materi pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk 

laporan tertulis atau gambar. Inferensi dimunculkan dengan memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk membuat kesimpulan dari materi- 

materi dan kegiatan yang telah mereka pelajari dan lakukan. 

Keterampilan berpikir yang dilatih terus menerus (kontinyu) akan 

menjadi kebiasaan, sehingga ketika siswa berada dalam suatu permasalahan, 

maka ia dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efisien. 

Keterampilan berpikir inilah yang mejadi bekal bagi siswa untuk bersaing 

dalam era globalisasi. 

 

C. PENUTUP 

Abad 21 yang merupakan abad globalisasi menuntut manusia untuk 

memiliki keterampilan, salah satunya keterampilan berpikir untuk dapat 

bertahan dan berkompetisi dalam persaingan global. Pelajaran IPA yang 

didalamnya terdapat produk berupa konsep, prinsip, hukum, teori, juga 

terdapat proses penemuan yang dapat mengasah keterampilan berpikir, 

meliputi keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Keterampilan berpikir kritis 

adalah keterampilan untuk menganalisis situasi yang kompleks dengan 

menggunakan objektifitas dan konsistensi sebagai standar Sedangkan 

keterampilan    berpikir    kreatif    adalah    kemampuan    untuk  menjawab 



permasalahan berdasarkan data/informasi yang ada dengan berbagai macam 

alternatif jawaban. Jawaban yang diberikan menunjukkan orisinalitas, 

fleksibilitas, fluency, dan elaborasi. 

Berdasarkan kajian-kajian tentang beberapa hasil terkait dengan 

pentingnya keterampilan berpikir dan pembelajaran IPA kaitannya dengan 

kurikulum 2013, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: 

1. Pembelajaran IPA bertujuan untuk mengasah kemampuan pada aspek 

kognitif produk dan proses, keterampilan ilmiah yang salah satunya 

adalah keterampilan berpikir, serta diikuti sikap mulia. 

2. Pembelajaran IPA sangat potensial untuk mengasah keterampilan 

berpikir, sehingga melalui proses penemuan fenomena alam, siswa belajar 

mengevaluasi, membuat ide-ide baru yang invatif, berpikir dengan cara 

baru, dan inovatif. 

3. Keterampilan berpikir yang dilatih secara kontinyu maka dapat menjadi 

kebiasaan dan akan memberikan bekal bagi siswa untuk dapat 

menghadapi tantangan global. 

4. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berpotensi untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan berpikir, karena siswa diberikan 

keleluasaan membangun pengetahuannya sendiri, berdiskusi, bebas 

mengajukan pendapat serta mengkomunikasikan ide-ide, dan atas 

bimbingan guru merumuskan kesimpulan. 
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