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Bagi sebagian orang, mengucapkan kata “saya pikir” atau “menurut saya” merupakan
bentuk dari ungkapan-ungkapan yang menggambarkan proses berpikir. Anggapan ini
muncul akibat dari pemahaman bahwa berpikir mulai terjadi ketika otak mulai merespons
stimulus yang diberikan. Anggapan ini tentunya tidak 100% keliru dan juga tidak 100%
benar, karena adanya perbedaan konseptual tentang makna berpikir baik dari aspek
filosofis maupun fisiologisnya. Hal inilah yang kemudian berdampak pada perbedaan
dikotomI tentang berpikir dan prilaku berpikir.
Kecendrungan tentang berpikir dan prilaku berpikir secara dikotomi digambarkan
menjadi dua bentuk pertanyaan yaitu, apakah berpikir dan prilaku berpikir merupakan
bagian dari proses fisiologis ataukah psikologis? Dan apakah berpikir dan prilaku berpikir
diwarisi atau dipelajari. Para pakar psikologi dalam hal ini terbelah menjadi dua
pandangan pokok, yakni berpikir merupakan nature dan berpikir sebagai nurture.
Perbedaan fundamental antara nature versus nurture inilah yang seringkali
mengilhami munculnya riset-riset dibidang neuropsikologi dengan menggunakan sample
kembar identik yang diuji melalui kesamaan fenotipe pada monozigotik dan dizigotik
(Clark, Boutroz, & Mendez, 2010; Weaver, 2011).
Jika dikaitkan dengan terminologi konseptualnya, perbedaan sudut pandang
antara nature versus nurture dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang dan memiliki
sejarah yang panjang. Kebanyakan psikolog eksperimental awal beranggapan bahwa
keterampilan berpikir merupakan proses yang dapat diajarkan. Watson, seorang bapak
behaviourisme, merupakan penggagas utama tentang teori bahwa berpikir bersifat
nurture. Pada saat bersamaan dengan mengakarnya psikologi eksperimental yang
difokuskan pada kajian tentang prillaku instigtif dan menekankan pada peran alamiah dari
faktor-faktor yang diwarisi.
Ada dua rentetan bukti yang berlawanan dengan pemikiran nature vs nurture. Bukti
pertama ditunjukan oleh Kosslyn & Andersen (1992) yang menyatakan bahwa perubahan
psikologis paling kompleks sekalipun (kesadaran, ingatan, emosi) dapat dihasilkan dari
kerusakan atau stimulasi terhadap bagian-bagian otak tertentu. Sejumlah riset
biopsikologis kemudian memperkuat temuan mengenai bagian-bagian pada otak yang
distimulasi oleh rangsangan luar membentuk pola-pola berdimensi yang erat kaitannya
dengan memori dan bahasa.
Bukti kedua menunjukan bahwa banyaknya demonstrasi beberapa spesies nonmanusia memiliki kemampuan yang pernah diasumsikan murni psikologis dan oleh
karenanya juga murni manusiawi (Blaisdell, Sawa, Leising, & Waldmann, 2006; Van
Scaik, 2006). Adanya respon naluriah hewan seperti halnya kesetiaan semakin
memperkuat dasar bahwa aktivitas berpikir terbentuk tidak hanya didasarkan pada
latihan, namun bersifat alamiah (nature). Kedua bukti ini sekaligus memberi asumsi
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bahwa interaksi antara nature dan nurture terlibat dalam pembentukan prilaku berpikir dan
insting alamiah.

Keterampilan Berpikir: Nature Vs Nurture
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Dalam konteks pendidikan, kaitan erat antara stimulus-respons dalam konstruksi
memori, kecerdasan, dan keterampilan berpikir dijelaskan dalam pengertian koneksikoneksi neurologis dan dibangun sebagai sebuah fungsi prilaku. Teori-teori pengolahan
informasi menyejajarkan pembelajaran dengan pengkodean atau penyimpanan
pengetahuan dalam memori dengan cara terorganisir dalam membuat makna (Schunk,
2012). Selain itu, perbedaan sudut pandang antara apakah memori, kecerdasan dan
keterampilan berpikir terletak pada apakah ia ditentukan oleh genetik (nature) yang
sifatnya menetap ataukah epigenetik yang sifatnya dinamis dapat berubah sesuai
stimulus lingkungan (nurture) (Pinel, 2000; Dryden & Vos, 2016).
Dalam pandangan sebagai “nature”, kecerdasan seseorang ditentukan dari gen
yang diwariskan orang tua, sedangkan dalam pandangan sebagai “nurture”, tingkat
kecerdasan dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan pada tingkat genetik, yang
diaktivasi oleh keterampilan berpikir, latihan, tantangan, pola hidup, dan stessor
lainnya (Pinel, 2000; Weaver, 2011). Kecerdasan umumnya merujuk kepada potensi
yang dimiliki setiap individu sesuai dengan gen yang diwarisi yang mengaktivasi
keterampilan berpikir seseorang, sedangkan keterampilan berpikir merupakan proses
pendayagunaan kecerdasan secara optimal melalui pengayaan pengalaman (Santrock,
2011).
Meskipun demikian, definisi sesugguhnya mengenai apa itu kecerdasan sampai saat
ini masih menjadi perdebatan pada rawa konseptual. Sebagai contoh, Thorndike
menyatakan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memberikan tanggapan yang baik
terhadap pertanyaan, sedangkan Terman menyatakan bahwa kecerdasan sebagai
kemampuan untuk berpikir abstrak. Meskipun demikian, para ahli umumnya sepakat
bahwa adaptasi terhadap lingkungan adalah kunci untuk memahami baik apa itu
kecerdasan dan apa yang dilakukannya.
Teori psikometrik umumnya didasarkan pada model yang menggambarkan
kecerdasan sebagai gabungan kemampuan yang diukur dengan tes mental dan dapat
dikuantifikasi. Spearman merupakan salah seorang tokoh pencetus teori psikometrik yang
melabelkan kecerdasan dengan faktor “g” yang berarti general intelligence. Pendapat ini
kemudian dibantah oleh Thurstone yang menyatakan bahwa terdapat 7 kemampuan
mental utama, yakni: pemahaman verbal (pengetahuan kosakata dalam membaca),
kelancaran verbal (menulis dan menghasilkan kata-kata), kecerdasan angka
(penyelesaian komputasi numerik sederhana dan penalaran aritmatika), visualisasi
spasial (memanipulasi objek), penalaran induktif menyelesaikan nomor seri atau dalam
memprediksi), memori (ingatan), dan kecepatan perseptual (proofreading cepat).
Untuk menjembatani debat tersebut, Cattel mengemukakan bahwa kecerdasan
general (g) dapat dibagi menjadi 2 yakni: kecerdasan mengkristal (g) dan kecerdasan
mengalir (g’). Kecerdasan mengalir merupakan kemampuan penalaran dan pemecahan
masalah yang dapat terus berkembang seiring pengalaman dan latihan, sedangkan
kecerdasan mengkristal merupakan kemampuan yang relatif stagnan selama
perkembagan kehidupan seperti kosakata, informasi umum, dan pengetahuan tentang
bidang tertentu (McGregor, 2007). Tokoh lainnya yakni Guilford (1967) memandang

SE

MI
WI NAR
SU P
DA EN
PE DID
RI IK
OD AN
E
II FKI
TA P U
HU NI
N VE
AK RS
AD IT
EM AS
IK T
20 ANJ
19 UN
/2 GP
02 UR
0 A

bahwa kecerdasan sebagai sebuah hierarki dibandingkan subdivisi. Guilford dalam hal ini
mengajukan 120 faktor yang mempengaruhi kecerdasan.
Teori kognitif yang dimotori oleh Cronbach, memandang bahwa kecerdasan sebagai
representasi mental dari informasi yang dapat dioperasikan, seperti kemampuan
representasi. Psikologis lainnya seperti Simon dan Newell mengajukan teori umum
pemecahan masalah. Menurut keduanya, kecerdasan dapat diukur dari sejauh mana
kemampuan seseorang dalam menangani dan memecahkan masalah secara terstruktur
(McGreggor, 2007). Adapun teori konstektualisme kognitif yang dimotori oleh Gardner
(1993), memandang bahwa kecerdasan sifatnya berganda, mencakup linguistic, logicalmathematical, spatial, musik, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal intelligence.
Namun, baru-baru ini Gardner menambahkan 2 kecerdasan lainnya yakni emotional dan
spiritual.
Meskipun terdapat perbedaaan antara para ahli tersebut, namun pada tataran aspek
yang mempengaruhi kecerdasan, mereka umumnya sepakat bahwa faktor genetik dan
lingkungan memainkan peran yang besar dalam pembentukan kecerdasan seseorang.
Pertannyaanya kemudian adalah, sejauh mana faktor genetik dan lingkungan
mempengaruhi kecerdasan? Ataukah kedua faktor itu berinteraksi satu dengan lainnya
dalam membentuk kecerdasan. Salah satu jawabannya terletak pada mekanisme
ekspresi gen sebagai akibat dari faktor lingkungan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olieviera, et al (2012) menemukan bukti bahwa
faktor usia mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang, dimana penambahan usia
sejalan dengan reduksi ekspresi gen DNA methyltransferase DNMT3a2 di hipocampus.
Hasil penelitian serupa yang dilakukan Sniekers, et al (2017) yang diterbitkan pada jurnal
terkemuka Nature, menemukan bahwa setidaknya terdapat 3 gen yang signifikan genome
terlibat dalam fungsi neuronal: SHANK3 terlibat dalam pembentukan sinaps, DCC
mengkodekan reseptor netrin yang terlibat dalam memandu akson dan berhubungan
dengan volume putamen, dan ZFHX3 dikenal untuk mengatur diferensiasi miogenik dan
neuronal. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat gen yang paling kuat
mempengaruhi kecerdasan terkait dengan nature seperti sosial-ekonomi dan kesehatan
adalah dengan rs2490272 (6q21) di wilayah intronik FOXO3 dan SNPs dalam promotor
gen yang sama. Gen ini adalah bagian dari yang mensyinyalkan jalur faktor 1
pertumbuhan insulin dan diyakini memicu apoptosis, termasuk kematian sel saraf sebagai
akibat dari stres oksidatif.
Besarnya pengaruh lingkungan seperti sosio-ekonomi status, pola asuh, gaya hidup,
dan kesehatan terhadap kecerdasan memunculkan paradigma baru bahwa gen
kecerdasan yang secara spesifik diturunkan dari parental dapat dimodifikasi oleh setiap
individu. Haier (2017) lewat bukunya yang berjudul The Neuroscience of Intelligence,
menunjukan bahwa praktek pendidikan yang baik didukung oleh peran keluarga dan
lingkungan mempengaruhi perkembangan genetik dan anatomi korteks pada otak yang
pada akhirnya mendorong pencapaian akademik yang lebih baik. Hal ini dapat diketahui
dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnson (dalam Haier, 2017) mengungkapkan
peran lingkungan dalam perubahan ekspresi genetik KNCMA1, NRXN1, POU2F3, SCRT
(gen-gen yang bertanggung jawab pada jalur neurotransmitter glutamate dan terkait
dengan plastisitas otak, belajar, dan memori). Demikian pula hasil penelitian yang
dilakukan oleh Hill (dalam Haier, 2017) yang mengungkapkan peran dari protein
guanylate kinase dalam mengubah potensi neural di otak menjadi signal pemrosesan
informasi.
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Penghubung antara kecerdasan dan keterampilan berpikir ini terletak pada seberapa
resisten memory dari pengalaman-pengalaman dapat disimpan dalam LTM. Untuk
sebagian besar, adaptasi melibatkan membuat perubahan dalam diri sendiri untuk
mengatasi lebih efektif dengan lingkungan, tetapi juga dapat berarti mengubah lingkungan
atau menemukan yang benar-benar baru. Saat ini, terdapat empat paradigma yang paling
berpengaruh dalam teori kecerdasan, diantaranya psikometri; psikologi kognitif,
kognitivisme dan kontekstualisme, serta neuropsikologi yang mendasarkan kecerdasan
pada aspek saraf.
Menurut ahli pengolahan informasi, memori manusia dipandang sebagai suatu
struktur yang rumit untuk mengolah dan mengorganisasi semua pengetahuan (Neisser,
1967). Memori dalam hal ini dipandang sebagai suatu organisasi dan bukan merupakan
gudang yang pasif, tetapi merupakan suatu yang aktif memiliki data penginderaan mana
yang akan diolahnya, mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan menyimpan
informasi itu untuk digunakan di waktu kemudian. Memori merupakan suatu system yang
rumit dengan banyak tahapannya dan saling berinteraksi.
Jika memori tersimpan dalam ingatan jangka panjang (long term memory/LTM) maka
ingatan akan berlangsung lama dan bahkan menetap, sedangkan jika memori tersimpan
dalam ingatan jangka pendek (short term memory/ STM) maka ingatan akan mudah
lenyap. Perbedaan keduanya terletak pada apakah pengalaman yang diperoleh diproses
pada tingkat sellular di “engram memory” (sebuah istilah yang diciptakan oleh Richard
Semon untuk melambangkan jejak biologis LTM) sampai kemudian di retrieval
(dipanggil kembali) berdasarkan isyarat yang tepat (Tonegawa, Pignatelli, Roy, &
Ryan, 2015; Kim & Kang, 2017).
Saat ini, riset-riset dibidang neuropsikologi semakin berkembang untuk menemukan
bagaimana mekanisme regulasi yang menggarisbawahi pembelajaran dan memori terjadi
di otak dan bagaimana pengalaman ditransformasikan ke dalam engram memori dan
disimpan untuk waktu yang lama (Kim & Kang, 2017). Dengan menggunakan tikus dan
mencit sebagai sampel, para ahli neuropsikologi melakukan sejumlah test perilaku
dibawah kondisi aversive dan axiogenic untuk mempelajari pengaruh hormon
penyebab stress dan rasa senang (glucocorticoid, adrenalin dan noradrenalin) yang
dihasilkan selama sesi pembelajaran (Kang, 2013).
Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana gen dipengaruhi oleh faktor
lingkungan (termasuk lingkungan sekolah). Secara genetik, anak-anak yang dilatih
dengan keterampilan berpikir akan mengalami perkembangan pada tingkat neuralnya.
Melatih keterampilan berpikir secara simultan dapat memperkuat sinapsis antar neuron
dalam sistem saraf siswa.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh misalnya terhadap 59 anak yang diberikan WAIS
IQ test dengan tugas-tugas kognitif yang simultan dan berbeda tingkatan menggunakan
MRI menunjukan pola-pola aktivitas otak yang berbeda-beda. Anak yang diberikan tugas
kognitif yang stabil hanya mengaktivasi bagian spesifik otak, berbeda halnya dengan anak
yang diberikan tugas kognitif yang rumit yang mampu mengaktivasi secara bersamaan
kerja bagian-bagian otak.
Beranjak dari temuan hasil-hasil penelitian diatas, maka pembelajaran yang dapat
menstimulasi keterampilan berpikir, khususnya keterampilan dalam berpikir krisis, kreatif,
dan pemecahan masalah menjadi sangat penting dalam pendidikan dewasa ini. Dryden &
Vos (2016) mengungkapkan terdapat sembilan (9) kerangka baru pembelajaran dalam
kaitannya dengan bagaimana nature dan nurture bekerja, yakni: (1) pembelajaran harus
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memperhatikan talenta siswa; (2) menekankan bagaimana neuroscience bekerja; (2) guru
bertindak sebagai stimulator; (4) menekankan pada pengetahuan sains terintegrasi; (5)
mendorong kreativitas (6) memberdayakan penguasaan keterampilan; (7) memperkaya
pembelajaran dengan keterampilan hidup (lifeskills); (8) menekankan pada learning by
doing; (9) menjembatani pembelajaran dengan mendemonstrasikan hasil pengalaman
belajar.
Apa yang disampaikan oleh Dryden & Vos (2016) tersebut kiranya tidak berlebihan
jika menilik bahwa keterampilan berpikir harus senantiasa dilatihkan dan guru wajib
mempertimbangkan bahwa efek dari nature dan nurture sangat kuat dalam keberhasilan
pencapaian hasil belajar siswa. Hasil meta-analisis yang dilakukan oleh Budsankorm, et
al (2015) juga menemukan keterkaitan antara HOTs dengan karakteristik psikologi,
lingkungan kelas dan kecerdasan. Menurut Budsankorm, et al (2015) intelektualitas dalam
berpikir tingkat tinggi terkait erat dengan lingkungan kelas dan lingkungan keluarga yang
dijembatani oleh kualitas psikologi siswa. Ini berarti menciptakan suasana lingkungan baik
kelas maupun keluarga yang mendukung optimalnya potensi berpikir siswa menjadi
sangat penting.

SE

Pengajaran Keterampilan Berpikir: Perspektif Historis dan Teoritis

Dalam teori tabula rasa, siswa dipandang sebagai kertas kosong yang dapat dijejali
dengan berbagai pengetahuan dan informasi. Teori ini kemudian banyak digunakan
sebagai pandangan dasar oleh pada guru yang menganggap siswa mereka perlu di ajar
dengan banyak pengetahuan. Guru dalam hal ini dianggap sebagai pusat pengetahuan
dan informasi yang dibutuhkan siswa. Pandangan ini berdampak pada pembelajaran yang
menekankan pada “apa yang harus dipelajari siswa” dan melupakan “bagaimana cara
terbaik untuk memastikan mereka belajar”. Guru juga sering meminta siswa kita berpikir,
tapi seringkali juga guru lupa tentang bagaimana memastikan agar siswa berpikir.
Secara historis, penggunaan terminologi pengajaran berpikir dimulai sejak era yunani
kuno, dimana Socrates menyediakan tugas-tugas pemecahan masalah kepada siswanya
dan mendukung kegiatan belajar yang berlangsung melalui dialog antara pakar (Socrates)
dan pemula (siswanya). Menurut Kutnik & Roger (1994), metode dialog Socrates seperti
ini menghasilkan dua bentuk kegiatan berpikir yakni, menghasilkan ide dalam menjawab
pertanyaan, dan menguji ide melalui konfirmasi jawaban. Apa yang dikembangkan oleh
Socrates ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya Plato yang mengembangkan model
penalaran dan penjelasan logikal. Aristoteles melanjutkan usaha Plato dengan
mengembangkan pengajaran logika yang saat ini menjadi pusat dari berpikir kritis.
Memasuki abad pertengahan, filosof Prancis, Rene Descrates, berpendapat bahwa
berpikir adalah penalaran, dan penalaran adalah rantai dari ide-ide sederhana melalui
aplikasi logika yang ketat. Tidak heran jika dalam pandangan filosofisnya, Descrates
mengungkapkan “Cogito ergo sum” yang berarti aku berpikir maka aku ada (McGregor,
2007). Pada awal abad 20, pengajaran tentang berpikir dalam belajar menjadi topik yang
diperbincangkan oleh psikologis dan educationalis. Teori-teori belajar Piaget, Dewey, dan
Vygotsky kemudian dianggap sebagai peletak fondasi pengajaran keterampilan berpikir
yang hingga saat ini masih menjadi rujukan utama dalam riset-riset bidang pendidikan.
Berpikir menurut Piaget, adalah proses aktif dimana pembelajar mengembangkan
kemampuan kognitifnya sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Piaget
berpendapat bahwa pengaruh generik terhadap perkembangan proses mental tingkat
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tinggi berevolusi dari mekanisme biologi pada struktur kognitif individu. Dengan kata lain,
kecerdasan dapat tumbuh ketika skemata atau tipe-tipe kognitif diaplikasikan ke dalam
tugas-tugas pemecahan masalah. Berbeda halnya dengan Piaget, Vygotsky memandang
bahwa pengaruh kecerdasan dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan bahasa sebagai
stimulan proses berpikir. Menurut Vygotsky, dengan mengartikulasikan pemikiran,
seseorang akan dapat secara efektif menghubungkan antara proses berpikir dan
kesadaran dalam mengorganisasikan logika.
Dalam pandangan yang lebih spesifik, Dewey menggambarkan proses berpikir
sebagai upaya aktif, persisten, dan penuh kehati-hatian dalam memperoleh informasi atau
pengetahuan untuk membuat kesimpulan. Pandangan Dewey inilah yang oleh diadopsi
oleh Glasser (1941) menjadi dasar yang mencirikan pemikir kritis. Glasser beranggapan
bahwa kemampuan berpikir kritis tersebut mencakup berbagai bentuk, antara lain: (1)
menggambarkan masalah; (2) menemukan makna di balik masalah; (3) mengumpulkan
informasi yang sesuai dengan masalah; (4) menggunakan bahasa yang sesuai untuk
membuat penjelasan yang akurat dan jelas; (5) menggambarkan keberadaan hubungan
logis antara preposisi; dan (6) menguji generalisasi dan membuat kesimpulan.
Meskipun terdapat perbedaan konseptual antara berbagai pakar tentang makna
berpikir. Umumnya mereka sepakat bahwa berpikir melibatkan proses mental yang jelas
dan terukur. Lipman (2003) mendefinisikan berpikir sebagai kemampuan yang terbentang
dari sangat spesifik sampai bersifat umum - melibatkan penalaran logis, kemampuan
menguraikan dan merangkum, keterampilan memprediksi, membuat asosiasi,
menghasilkan ide dan mengembangkan konsep, dari kapasitas untuk memecahkan
masalah dan mengatasi masalah, dan kemampuan mengevaluasi.
King, Goodson & Rohani (2006), 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.
Berkaitan dengan pembelajaran dan berpikir, Costa (2008) menyatakan bahwa ada
tiga jenis pembelajaran berpikir, yaitu teaching for thinking, teaching of thinking, dan
teaching about thinking. Teaching for thinking adalah upaya menciptakan kondisi sekolah
dan kelas yang kondusif agar dapat mendorong terjadinya perkembangan kognitif.
Teaching of thinking adalah upaya mengajar siswa dengan keterampilan-keterampilan
dan strategi secara langsung atau mengimplementasikan satu atau lebih program.
Teaching about thinking adalah upaya membantu siswa menyadari proses kognitifnya
atau orang lain dan menggunakannya untuk memecahkan masalah-masalah atau situasi
kehidupan nyata.
Abrami, et al (2008) menambahkan setidaknya terdapat empat pendekatan
pembelajaran berpikir, yaitu general, infusion, immersion, dan mixed. Pendekatan general
berusaha mengajarkan keterampilan dan disposisi berpikir bebas dari presentasi konten
materi subyek. Atau dengan kata lain, keterampilan dan disposisi berpikir diajarkan tidak
tergantung pada konten materi subyek. Pada pendekatan infusion dan immersion,
pembelajaran berpikir tingkat tinggi memerlukan konten materi subyek. Bedanya, pada
pendekatan infusion prinsip-prinsip umum dari keterampilan dan disposisi berpikir kritis
dinyatakan secara eksplisit. Sebaliknya, pada pendekatan immersion, prinsip-prinsip
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umum dari keterampilan dan disposisi berpikir tidak dinyatakan secara eksplisit.
Sementara itu, pada pendekatan mixed (gabungan) mengkombinasikan antara
pendekatan general dan pendekatan infusion atau immersion. Pada pendekatan ini,
pembelajar terlibat dalam aktivitas berpikir yang tergantung pada konten materi subyek
spesifik.
Hasil penelitian Computer Technology Research (CTR) menunjukkan bahwa
seseorang hanya dapat mengingat apa yang dilihatnya sebesar 20%, 30% dari yang
didengarnya, 50% dari yang didengar dan dilihatnya, dan 80% dari yang didengar, dilihat
dan dikerjakannya secara simultan. Selain itu Levie dan Levie dalam Arsyad (2009) yang
membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar dan
stimulus kata atau visual dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan
hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat
kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Sedangkan stimulus verbal
memberikan hasil belajar yang lebih baik apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan
yang berurut-urutan (sekuensial).
Dengan demikian satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam melatih keterampilan
berpikir adalah perlunya latihan-latihan yang intensif. Seperti halnya keterampilan yang
lain, dalam keterampilan berpikir siswa perlu mengulang untuk melatihnya walaupun
sebenarnya keterampilan ini sudah menjadi bagian dari cara berpikirnya. Latihan rutin
yang dilakukan siswa akan berdampak pada efisiensi dan otomatisasi keterampilan
berpikir yang telah dimiliki siswa. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru harus selalu
menambahkan keterampilan berpikir yang baru dan mengaplikasikannya dalam pelajaran
lain sehingga jumlah atau macam keterampilan berpikir siswa bertambah banyak.

SE

Kesimpulan

Kemampuan berpikir merupakan proses keterampilan yang bisa dilatihkan, Artinya
dengan menciptakan suasana pembelajaran yang kondunsif akan merangsang siswa
untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Oleh karena itu maka guru diharapkan untuk
mencari metode dan strategi pembelajaran yang dampaknya dapat menigkatkan
kemampuan berpikir siswa.
Meskipun demikian, melatih siswa berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa kendala.
Salah satunya adalah terlalu dominannya peran guru di sekolah sebagai penyebar ilmu
atau sumber ilmu (teacher center) belum student center; dan fokus pendidikan di sekolah
lebih pada yang bersifat menghafal/pengetahuan faktual. Siswa hanya dianggap sebagai
sebuah wadah yang akan diisi dengan ilmu oleh guru. Kendala lain yang sebenarnya
sudah cukup klasik namun memang sulit dipecahkan, adalah sistem penilaian prestasi
siswa yang lebih banyak didasarkan melalui tes-tes yang sifatnya menguji kemampuan
kognitif tingkat rendah. Siswa yang dicap sebagai siswa yang pintar atau sukses adalah
siswa yang lulus ujian. Ini merupakan masalah lama yang sampai sekarang masih
merupakan polemik yang cukup seru bagi dunia pendidikan.
Diperlukan Higher Order Questions (rich questions), pertanyaan yang meminta siswa
untuk
menyimpulkan,
hypothesise,
menganalisis,
menerapkan,
mensintesis,
mengevaluasi, membandingkan, kontras atau membayangkan, menunjukkan jawaban
tingkat tinggi. Untuk menjawab Higher Order Questions (rich questions) diperlukan
penalaran tingkat tinggi yaitu cara berpikir logis yang tinggi, berpikir logis yang tinggi
sangat diperlukan siswa dalam proses pembelajaran di kelas khususnya dalam menjawab
pertanyaan, karena siswa perlu menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan
keterampilan yang dimilikinya dan menghubungkannya ke dalam situasi baru.
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