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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahi robbil `alamiin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh 

alam semesta, yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, dan 

kelancaran sehingga penulisan buku referensi yang berjudul “Keterampilan 

Berpikir dalam Pembelajaran Sains” dapat diselesaikan dengan baik 

sesuai rencana. Buku referensi ini merupakan hasil telaah dan kajian 

beberapa artikel dan hasil penelitian terkait topik keterampilan berpikir pada 

pembelajaran sains. Buku ini terdiri dari 6 (enam) pokok bahasan yang 

menjelaskan berbagai informasi tentang potensi otak dalam berpikir, 

termasuk berbagai jenis keterampilan berpikir, serta hasil penelitian yang 

relevan. Beberapa keterampilan berpikir yang dibahas dalam buku ini antara 

lain keterampilan generik sains, keterampilan berpikir kritis, keterampilan 

berpikir kreatif, kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan dalam 

pengambilan keputusan. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

mahasiswa, guru, dosen, maupun peneliti yang tertarik dengan topik 

keterampilan berpikir, khususnya pada pembelajaran sains. 

Berpikir merupakan hal penting dalam kehidupan kita sebagai 

manusia. Inilah ciri manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. 

Apa yang kita pikirkan menentukan bagaimana kita merencanakan hidup, 

menentukan tujuan, dan mengambil keputusan. Manusia dikaruniai otak 

yang luar biasa dalam penciptaannya. Banyak fakta tentang otak manusia 

yang sering tidak disadari dan mungkin pula tidak diketahui oleh banyak 

orang. Pengetahuan tentang kemampuan otak yang luar biasa, sayangnya 

tidak diikuti dengan aktivitas melatih kemampuan otak untuk berpikir secara 

maksimal. Padahal penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setiap orang 

memiliki potensi otak yang sangat kuat. Potensi otak dapat dimaksimalkan 

melalui proses belajar dan latihan secara terus-menerus. Hal ini dapat terjadi 

karena saat proses belajar dan berlatih, di dalam otak terjadi kiriman pesan 

yang berulang sepanjang jalur neuron sehingga terbentuk hubungan neuron 

baru. Itulah sebabnya otak dapat bertambah cerdas.  

Keterampilan berpikir merujuk kepada pendekatan melalui strategi 

khusus dan prosedur yang bisa dilaksanakan, serta dapat digunakan oleh 

peserta didik dengan cara yang terkontrol dan sadar untuk membuat mereka 

belajar lebih efektif. Pembekalan kemampuan berpikir kepada peserta didik 

diperlukan agar mereka dapat merencanakan, menjelaskan, serta 

mengevaluasi proses berpikir dan belajarnya.  
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Berpikir tingkat tinggi adalah ciri khas dari keberhasilan pembelajaran 

di semua tingkatan, tidak hanya menjadikan pembelajaran lebih maju. 

Keberhasilan pembelajaran ini terutama dapat dilihat pada proses 

mengelaborasi pemikiran kompleks materi yang diberikan, membuat 

kesimpulan melampaui apa yang secara eksplisit disampaikan, membangun 

representasi yang memadai, serta kemampuan menganalisis dan membangun 

hubungan yang terlibat dalam kegiatan mental.  

Berkaitan dengan hal-hal di masa depan, berpikir sangat diperlukan 

karena manusia tidak akan pernah mendapatkan informasi yang sempurna 

mengenai masa depan. Manusia harus berpikir untuk membuat rancangan, 

memulai usaha, dan melakukan segala sesuatu yang baru. Dengan demikian, 

berbekal informasi yang diperoleh saja tidak cukup, melainkan manusia 

harus tetap berpikir. Sayangnya, seringkali terdapat dilema bahwa semua 

informasi terasa penting. Setiap potongan kecil informasi memiliki nilai, 

karena menambah apa yang telah diketahui sebelumnya. Lalu, bagaimana 

agar manusia dapat memiliki keterampilan berpikir yang diperlukan untuk 

memanfaatkan informasi dengan sebaik-baiknya? Dalam hal ini harus ada 

yang diprioritaskan.  

Pembelajaran konsep IPA (sains) merupakan wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya keterlibatkan peserta didik secara aktif dalam melakukan 

eksplorasi materi dan mengkonstruksi sendiri ide-ide yang didapat dari hasil 

pengamatan dan diskusi, diharapkan peserta didik dapat menguasai materi 

dengan baik dan meningkatkan keterampilan berpikirnya. Keterampilan 

berpikir membantu peserta didik untuk mengenali dan mengidentifikasi suatu 

masalah. Pengenalan masalah ini berguna agar lebih fokus pada tujuan yang 

ingin dicapai. Selain itu, peserta didik juga akan lebih mudah untuk 

memperkirakan hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui dan cara 

mengatasinya. Proses berpikir kompleks disebut pula proses berpikir tingkat 

tinggi meliputi empat macam, yaitu pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif.  

Keterampilan-keterampilan berpikir yang dibahas dalam buku ini 

adalah tidak terpisahkan, melainkan terintegrasi satu dengan yang lainnya. 

Pada saat bersamaan, kita dapat menggunakan keterampilan berpikir untuk 

memecahkan masalah, sekaligus menggunakan keterampilan untuk 

mengambil keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif yang positif. 

Keterampilan berpikir manusia perlu dikembangkan tidak hanya untuk 

sekedar menjadi warga negara yang baik yang taat hukum saja. Dalam 

kehidupan demokrasi masa kini diperlukan pula pemahaman terhadap 
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tatanan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Oleh karenanya, diperlukan 

kemampuan berpikir kritis tentang isu-isu yang melibatkan perbedaan 

pendapat berbagai pihak. Berpikir kreatif juga penting untuk menghadapi 

isu-isu demokrasi lokal, nasional, dan internasional yang semakin kompleks. 

Pada kesempatan ini, kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan, memberikan 

masukan, koreksi dan revisi, hingga penerbitan dan sirkulasi buku ini. 

Akhirnya, Semoga buku ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan 

memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan, khususnya 

pembelajaran sains. Penulis menyadari kiranya di dalam tulisan ini ada 

kekurangan dan keterbatasannya, sehingga saran dan kritik konstruktif dari 

pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan naskah berikutnya. 

Terimakasih. 

 

Mataram, 31 Januari 2017 

 

Ttd 

 

Penulis 
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