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Abstract 

      It concerns arising from the behavior of learners lately. On the one hand he 

was being ignored, less environmentally sensitive reading of the situation, it's 

rather difficult invited to changing patterns of thinking and acting, even easy to 

give up when faced with a complicated situation, but on the other hand many 

learners who successfully demonstrated to the world the fruits of creativity. This 

paper is intended for learners to recognize the importance of mental 

revolution—changing mindset, attitudes patterns, and act radically patterns, fast, 

and certainly—in the face of a challenging era of globalization. The changes are 

manifested to the learners, so that he has a special skill, is critical thinking skills 

and creative thinking. Both thinking skills are honed by guidance and counseling  

teachers in schools through a training. Training strategy can be selected, including: 

synectics models, socratic dialogue, problem solving, mind mapping, and 

experiential learning. 
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1. Pendahuluan 

      Keterampilan berpikir tingkat tinggi—critical, logical, reflective, 

metacognitive, and creative thinking—adalah keterampilan berpikir yang sangat 

dibutuhkan dalam memasuki abad 21. Menghadapi abad ke 21—suatu periode 

kehidupan ditandai oleh era globalisasi, informasi, masyarakat ekonomi Asia 

(MEA), dan AFTA, belum pernah terbayang oleh siapapun termasuk peserta didik.  

Pada era yang penuh tantangan ini baik aspek sosial maupun ekonomi untuk 

menghadapinya perlu menyiapkan generasi muda yang kritis, kreatif, inovatif, 

giat/pekerja keras, tangguh dan penuh daya juang, mampu beradaptasi, percaya diri, 

dan memiliki motivasi tinggi.   

Keterampilan berpikir kritis adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan 

dengan penggunaan daya nalar/pikir terhadap suatu obyek, mengandung unsur 

berpikir analitik, berpikir sintetik, dan berpikir praktikal—lazim disebut Triachic 

(Sternberg, 2003). Keterampilan berpikir kreatif adalah suatu aktivitas berpikir dan 

bertindak dengan cara yang tidak konvensional dibarengi dengan keinginan meraih 

sesuatu—mimpi, sehingga menghasilkan ide-ide atau gagasan yang orisinil dan 

baru (Kaufman & Sternberg, 2010). Gardner (2006) mendefinisikan keterampilan 

berpikir kreatif adalah kemampuan mencipta hal-hal baru di bidang ilmu yang 
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dikuasai—creative mind. Keterampilan berpikir tingkat tinggi— berpikir kritis dan 

berpikir kreatif—akan terjadi jika individu dihadapkan pada masalah-masalah yang 

tidak umum terjadi dan berbagai pertanyaan yang tidak pasti atau dilematis. 

Individu yang kreatif memiliki kebebasan, semangat tertentu, bahkan enggan 

terikat oleh adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat (Sternberg, 2006). Demikian 

Jackson, at. al, (2006) menjelaskan bahwa berpikir kreatif mengandung makna: 

“Doing it differently, finding alternatives or producing novelty, for it 

involves having some grasp of the domain and thus of how the ideas relate 

to existing ones. It does not necessarily result in a product-outcome but 

always involves a process. It involves the use of imagination, intelligence, 

self-creation and self-expression”.  

Berbagai teori menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kritis dan 

keterampilan berpikir kreatif sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan 

academic achievement (Azwar, 2012). Berpikir kreatif berhubungan dengan self 

awareness (Karimi, 2012), creative problem teaching (Solang, 2008), kemampuan 

menemukan dan memecahkan masalah (Prianggono, 2012). Kedua keterampilan 

berpikir tersebut ditinjau dari substantif berbeda, akan tetapi tinjauan implementatif 

saling berintegrasi dari sudut kebergunaan dalam segala hal—belajar dan 

pembelajaran di kelas, layanan konseling, serta layanan publik. Artinya, ketika 

seseorang memiliki ide-ide dan/atau gagasan yang luar biasa, diawali dari 

kebiasaan sehari-hari mengamati dan menganalisis suatu obyek secara kritis, 

sehingga menghasilkan sebuah konklusi/kesimpulan cerdas sebagai hasil dari 

pembiasaan.  

Teramati dari tiga tahun yang lalu, masih segar diingatan kita bahwa 

sederetan prestasi yang membanggakan dari buah kreativitas putra-putri terbaik 

bangsa yang patut diapresiasi, yaitu beberapa SMK di tanah air. Banyak karya 

monumental dan unggul telah mengukir prestasi peserta didik SMK, misalnya 

merakit mobil dengan berbagai tipe dan jenis—mobil “Kiat Esemka” oleh 

SMK-SMK di Solo, Truk Mini "Esemka Patua" oleh SMKN 2 Surabaya, Gokart 

oleh SMKN I Imogiri, 50 Laptop dan 240 unit LCD oleh SMKN I Bantul, dan 

SMKN 2 Karanganyar berhasil merakit motor. Sedangkan karya SMK 

Muhammadiyah 2 Borobudur dan Magelang telah merakit mobil esemka “Sang 

Surya”. Beberapa SMK di Malang menunjukkan prestasi di bidang otomotif, 

teknologi informasi, dan tata boga, yaitu: SMKN 1 Singosari, SMK Mu- 

hamadiyah Bululawang, SMKN 2 Malang. Hasil produksi tersebut diekspor sampai 

ke mancanegara. Hasil kreativitas ini adalah sebagian kecil dari potensi SMK di 

Indonesia.  

Fenomena di masyarakat sering ditemui methaphor yang menggambarkan 

bahwa masyarakat kita mengalami mental illness, seperti: agresif, abuse, dan 

bullying secara terang-terangan, baik berbentuk ancaman fisik, psikologis, maupun 
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verbal langsung dan tidak langsung. Peristiwa bullying tidak seharusnya dilakukan 

oleh figur atau pemimpin rakyat, misalnya peristiwa pembentukan DPR tandingan. 

Hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Gedung DPR/MPR yang 

megah bukan lagi tempat sakral para pemimpin bangsa membelajarkan proses 

demokratisasi, menghargai keberagaman, melainkan dijadikan ajang permusuhan 

di antara elite politik. Bagaimana pembelajaran tersebut dimaknai sebagai 

sarana/wadah menumbuhkan pendidikan demokrasi? Quo vadis rakyat dan bangsa 

Indonesia? Seiring dengan fenomena tersebut, Pak Jokowi mendekati akhir jabatan 

sebagai Gubernur DKI, telah mempopulerkan istilah revolusi mental, merupakan 

sebuah gagasan yang sangat arif. Dapat dimaknai, bahwa istilah revolusi mental ini 

adalah sebuah perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku/bertindak yang 

radikal, cepat, dan pasti.  Gagasan revolusi mental diterjadikan untuk mewadahi 

masyarakat Indonesia agar memperbaiki pola pikir, pola sikap, dan pola 

perilaku/bertindak. Belum lama dikumandangkan, nyaris tergilas oleh budaya elite 

politik—peristiwa bullying oleh para penegak hukum—KPK vs Polri yang 

berkepanjangan, sehingga revolusi mental mirip sebuah selogan belaka. 

Tampaknya, para pendidik perlu merefleksi secara cermat terhadap 

peristiwa-peristiwa yang mengguncang mental masyarakat sebagaimana 

diilustrasikan di atas, agar tujuan kemerdekaan dapat terealisasi. Salah satu karakter 

bangsa adalah memiliki keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif, yang 

keduanya dikembangkan menuju masyarakat sehat dan sehajahtera sebagaimana 

termaktub dalam mukaddimah UUD tahun 1945. Kedua kete- rampilan berpikir 

tersebut saling terkait, walaupun ada perbedaannya. Keterampilan berpikir tersebut 

digunakan oleh individu untuk berbagai kepentingan, misalnya belajar, bekerja, dan 

pengembangan diri. Manakala kedua keterampilan berpikir tersebut akan 

ditumbuhkembangkan, maka tempat pengasahan yang paling tepat adalah 

pendidikan—termasuk layanan bimbingan dan konseling. Dalam praktik di sekolah, 

keterampilan ini belum sepenuhnya diperhatikan, apalagi dilatihkan. Keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif  sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk 

mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi yang sangat kompetitif.   

Problematika yang menantang pada era baru itu, ditengarahi bahwa para 

peserta didik bersikap cuek, kurang peka terhadap lingkungan, belum terbiasa 

untuk senantiasa mengamati serta menganalisis, dan merefleksi situasi atau 

peristiwa secara intensif. Keterampilan berpikir kritis ditandai dengan 

menerjadikan analisis pengamatan terhadap peristiwa di sekitar secara cermat 

dibarengi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mendalam. Pada dasarnya 

pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan caranya sendiri dapat pula berbeda 

jawaban dengan orang lain bahkan dapat terjadi beragam jawaban, dan akhirnya 

disimpulkan. Selanjutnya, ia dapat menemukan perilaku baru (novelty) dengan 

berbagai pilihan dan mengandung unsur kelancaran, keluwesan, keaslian, dan 



                       52 
 

keterperincian. Keempat unsur tersebut dijadikan tolok ukur (kriteria) untuk 

menghadapi situasi-siatuasi yang sangat menantang.  Individu yang tidak 

dihadapkan pada situasi problematik, maka dia sangat sulit untuk bertindak kreatif 

sebagaimana diharapkan pada era globalisasi mendatang.  

Dapat disimpulkan bahwa pada saat sekarang ini belum banyak ditemukan 

individu—peserta didik yang terampil berpikir kritis dan kreatif. Kedua 

keterampilan berpikir tersebut dapat pelajari dan dilatihkan. Pelatihan untuk 

mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat menggunakan berbagai 

strategi, seperti: Synectics model, Socratic Dialogue, Problem Solving, Mind 

Mapping, dan Experiential learning. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan 

pengarah untuk mempelajari dan melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif, 

seperti: ada apa dengan berpikir kritis dan kreatif peserta didik serta bagaimana cara 

mengasah keterampilan berpikir tersebut? 

 

2. Keterampilan Berpikir Kritis dan Berpikir Kreatif 

Temuan Prianggono (2012) mengilustrasikan bahwa sebesar 98% peserta 

didik SMK memecahkan masalah pelajaran matematika tidak menggunakan 

kemampuan berpikir kreatif, sebanyak 2% cukup kreatif dan 0% kreatif. Artinya, 

sebagian besar peserta didik tidak menggunakan berpikir kreatif pada saat 

memecahkan masalah matematika. Berbeda dengan hasil survey Handarini (2012) 

terhadap 1315 peserta didik SMK se-Jawa Timur menunjukkan bahwa kebutuhan 

dalam bidang bimbingan pribadi, sebanyak 53,83% peserta didik SMK 

menganggap berpikir kreatif itu sangat penting dan sebesar 50,12% mereka 

membutuhkan keterampilan berpikir kreatif. Berdasarkan data empiris tersebut 

mengindikasikan bahwa ada permasalahan yang bersifat sistemik dalam 

pembelajaran yang hubungannya dengan peningkatan keterampilan berpikir kreatif 

peserta didik SMK. Dengan kata lain, peserta didik menganggap bahwa 

keterampilan berpikir kreatif penting dan sangat dibutuhkan, akan tetapi belum 

terfasilitasi dalam pembelajaran, sehingga berakibat pada rendahnya keterampilan 

berpikir kreatif peserta didik.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta didik SMA dan SMK pada 

tahun 2014 yang lalu, ditemukan bahwa menurut mereka kreativitas itu sangat 

penting. Mereka menganggap bahwa kreativitas itu dapat membantu membina 

pertemanan—learning to live, misalnya: pada saat berkenalan, berkomunikasi, dan 

bekerja sama dalam tim. Demikian, dalam belajar dan praktik/produksi—learning 

to lern, dan merencanakan studi serta melamar kerja—learning to work. Meskipun 

menurut mereka disadari pentingnya berpikir kritis dan kreatif, namun dalan 

penerapannya sangat sulit. Walaupun demikian, kedua keterampilan tersebut pada 

dasarnya dapat dipelajari dan dilatihkan kepada peserta didik.   

   Berpikir kritis berarti belajar dengan menggunakan proses mental, seperti 
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memperhatikan, mengkategorikan, menyeleksi, menilai, dan pada akhirnya 

memutuskan. Performansi komponensial memiliki tiga fungsi, yaitu 

metakomponen (metacomponent), komponen performansi (performane 

component), dan komponen perolehan pengetahuan (knowledge-acquisition 

component). Dari antara ketiga komponen tersebut, maka komponen performansi 

itulah yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis individu. Komponen 

performansi terdiri atas kemampuan berpikir analitik, kemampuan berpikir sintetik, 

dan kemampuan berpikir praktikal—lazim disebut triachics (Sternberg, 2003).  

Kemampuan berpikir analitik adalah kemampuan berpikir kritis dalam 

menilai (judgement) layak tidaknya suatu problem. Kemampuan berpikir analitik 

ditandai oleh kemampuan mendeskripsikan, mempertimbangkan, membandingkan, 

mengkritisi, dan menilai.  Asumsi terhadap temuan problema yang abstrak, 

kemudian dianalisis secara kritis untuk memperoleh solusi dengan menggunakan 

alat ukur yang terstandar, seperti tes intelegensi yang mengandung unsur kreativitas. 

Kemampuan berpikir sintetik adalah kemampuan melahirkan ide-ide/gagasan baru, 

berkualitas, tinggi, dan memenuhi kriteria layak atau pantas. Kemampuan berpikir 

sintetik ditandai oleh kemampuan mengeksplorasi, memprediksi, menciptakan, dan 

menyimpulkan.  Kemampuan berpikir praktikal adalah kemampuan menggunakan 

keterampilan intelektual dalam konteks keseharian. Kemampuan berpikir praktikal 

ditandai oleh kemampuan memanfaatkan atau menggunakan dan kemampuan 

menerapkan/meng- implementasikan.  

Flow-chart pada halaman berikut ini menunjukkan bahwa keterampilan 

berpikir termasuk dalam subteori komponen performansi yang terdiri atas tiga 

keterampilan yang saling berhubungan, yaitu: berpikir analitik, sintetik, dan 

praktikal. Dalam perkembangan terakhir, konsep intelegensi telah dikenal dengan 

teori inteligensi sukses—theory of successful intelligence (Sternberg, 2003). 

Sebagaimana roh Kurikulum 2013 (selanjutnya dengan sebutan K-13), 

khususnya dalam implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. 

Pendekatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan strategi inquiry, cooperative 

learning, problem based learning, dan project based learning yang penerapannya 

menggunakan lima “M”, yaitu kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, dan mengkomunikasikan bahkan pada mata pelajaran tertentu 

sampai kemampuan ‘mencipta’. Pada dasarnya implementasi K-13 dalam 

pembelajaran saintifik ini lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik serta mendorong diterjadikannya kemandirian dalam 

belajar.  
 

3. Keterampilan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran  

       Berpikir kreatif (creative thinking) adalah kemampuan menciptakan hal-hal 

baru di bidang ilmu yang dikuasai (Gardner, 2006). King, dkk. (2009) menuliskan 

bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi (critical thinking and creative thinking) 
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akan terjadi jika peserta didik dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak umum 

terjadi, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti atau dilematis. Menurut pandangan 

Dewey (dalam King, 2009) berpikir tidak terjadi secara spontan tetapi harus 

dibangkitkan oleh "masalah dan pertanyaan" atau "beberapa kebingungan dan 

keraguan”. Penggunaan kete- rampilan ini menghasilkan penjelasan, keputusan, 

pertunjukan, dan produk yang berlaku dalam konteks pengetahuan dan pengalaman 

yang tersedia dan mendorong peningkatan keterampilan ini serta keterampilan 

intelektual yang lain. Keterampilan berpikir kreatif, tidak bisa lepas dari 

kemampuan mengajukan pertanyaan, serta dapat dilatihkan kepada peserta didik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow-chart komponen berpkir kritis (Sternberg, 2003) 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi didasarkan pada keterampilan yang 

lebih rendah,  seperti diskriminasi, aplikasi sederhana dan analisis, serta strategi 

kognitif terkait dengan pengetahuan sebelumnya dari isi mata pelajaran. Strategi 

pengajaran yang tepat dan lingkungan belajar telah memfasilitasi berkembangnya 

ketekunan peserta didik, self-monitoring, dan berpikiran terbuka serta sikap 

fleksibel. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memerlukan kejelasan komunikasi 

untuk mengurangi kerancuan, akan tetapi dapat meningkatkan sikap peserta didik 

berpikir tentang tugas. Rencana pelajaran harus mencakup pemodelan kemampuan 

berpikir, contoh pemikiran terapan, dan adaptasi untuk kebutuhan beragam peserta 

didik. 

Gardner (2006) mengatakan bahwa berpikir kreatif merupakan keharusan 

yang dimiliki individu abad 21. Pada jaman teknologi dan informasi, individu 

dituntut menghasilkan produk yang inovatif, visioner, kompatabel, dan marketabel. 

Berpikir kreatif mengharuskan individu untuk senantiasa mereka ide-ide baru, 
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membentangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, menghamparkan cara 

berpikir baru, bahkan memunculkan unexpected answers.  

Berpikir kreatif merupakan bagian dari kecerdasan yang menunjang 

perolehan prestasi belajar peserta didik, sebab berpikir kreatif merupakan sebuah 

keterampilan. Para ahli psikologi kognitif, menyatakan bahwa berpikir kreatif dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan (Gardner, 2006; Sternberg, 2003) melalui berbagai 

strategi, seperti dalam layanan pembelajaran guru dapat menggunakan pendekatan 

cooperatif learning, problem based learning, dan project based learning. Dengan 

berpikir kreatif, peserta didik mencoba menggunakan persepsi yang berbeda, 

konsep yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal.  Di sisi 

lain, peserta didik mampu menggunakan berbagai metode belajar, termasuk 

problem-solving, model synectics (Joyce & Weil, 1996), dan strategi experiential 

learning (Kolb, 1984; Hidayah, 2012).  

Gardner (2006) mengemukakan bahwa guru dituntut memberikan 

pengalaman kreatif, memperkenalkan kegiatan-kegiatan baru yang terlepas dari 

rutinitas, menghargai inovasi, dan menghargai kekeliruan serta menunjukkan 

berbagai cara untuk memecahkan masalah. Salah satu metode lain yang ditawarkan 

untuk membangun berpikir kreatif peserta didik dalam layanan pembelajaran yang 

memandirikan adalah mind mapping dan model synectics. 

Dalam upaya membangun pemikiran kreatif, guru harus terlebih dahulu 

berpikir kritis. Salah satu ciri dari berpikir kritis adalah bertanya, semakin banyak 

bertanya, mengindikasikan adanya kekritisan (Atmoko dan Hidayah, 2003). 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut difokuskan pada satu objek, secara mendalam dan 

komprehensif. Selanjutnya, bagaimana guru menggunakan kata tanya secara tepat 

pada obyek yang sedang dibicarakan. Tidak kalah penting dalam membuat 

pertanyaan yang tepat dan mendalam adalah pemahaman guru tentang 

penggunaan  masing-masing kata tanya yaitu 5 W + H. Sering kali guru kurang 

memperhatikan penggunaan kata tanya. Sering ditemui guru menggunakan kata 

tanya “bagaimana” yang tidak tepat. Misal, bagaimana pengaruh X terhadap Y? 

atau Bagaimana X mempengaruhi Y? Padahal yang dimaksud adalah: “Apakah X 

mempengaruhi Y? Atau “Apakah X berpengaruh terhadap Y?” Pertanyaan 

“bagaimana X mempengaruhi Y”, jelas berbeda dengan pertanyaan “apakah X 

berpengaruh terhadap Y?”. Pertanyaan “bagaimana X berpengaruh terhadap Y” 

adalah pertanyaaan mengenai bagaimana proses mempengaruhi. Pertanyaaan 

tersebut baru bisa ditanyakan, setelah pertanyaan “Apakah X berpengaruh 

terhadap Y”, dijawab. Artinya, telah ada fakta bahwa X berpengaruh terhadap 

Y(Warsono, 2014).  

Di sisi lain, para guru juga sering mengatakan bahwa pertanyaan dengan 

kata tanya “apa” merupakan kategori pertanyaaan tingkat rendah. Bandingkan 

pertanyaan berikut: “Apa hakikat kehidupan? Apa yang akan terjadi kalau semua 
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pohon ditebangi?” Apakah pertanyaan seperti ini termasuk kategori tingkat 

rendah? Oleh karena itu, pemahaman terhadap makna kata tanya, dan kemampuan 

guru untuk mengartikulasikan pertanyaan terhadap suatu obyek sangat 

berpengaruh terhadap pemikiran peserta didik. 

Setelah guru mampu berpikir kritis, kemudian ia akan mampu berpikir 

kreatif, karena berpikir kreatif di antaranya ditandai dengan bertanya 

“bagaimana”. Misalnya, “Bagaimana proses pembelajaran agar berjalan efektif?” 

“Bagaimana agar peserta didik senang mengikuti pelajaran?” “Bagaimana agar 

peserta didik betah di kelas?’, “Bagaimana agar peserta didik tertarik dengan 

materi yang sedang diajarkan?” Pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 

kata tanya “bagaimana” mendorong seseorang berpikir mencari solusi, cara 

pemecahan masalah, atau menemukan jalan keluar. Kemampuan memberikan 

solusi, apalagi yang terbaru, merupakaan salah satu wujud kreativitas. 

Selanjutnya, hasil dari kreatifitas tersebut adalah inovasi.  

Pembelajaran inovatif hanya bisa dilakukan jika guru memiliki 

kompetensi berpikir kritis dan kreatif. Tanpa kehadiran guru yang kritis, tidak 

akan menghasilkan kreativitas, dan tanpa kreativitas, maka tidak akan ada inovasi 

(Warsono, 2014). Hal ini berarti bahwa guru harus terus berpikir yang ditandai 

dengan bertanya. Kompetensi bertanya dari para guru inilah yang harus 

dikembangkan secara terus menerus, agar mereka mampu menemukan 

inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Selain itu, dengan terus menerus bertanya, 

maka guru akan menjadi pembelajar yang baik, karena dengan bertanya mereka 

terus mencari jawaban atas pertanyaan yang dibuatnya sendiri. Dengan menjadi 

pembelajar yang baik guru mampu mendorong dan membimbing peserta didiknya 

menjadi pebelajar yang baik pula. 

Dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, guru mampu membimbing 

peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan mendalam 

terhadap apa yang sedang diamati. Pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan 

mendalam inilah yang akan melahirkan pengetahuan baru. Apabila guru sendiri 

tidak mampu berpikir kritis dan kreatif, maka guru juga tidak akan bisa 

membimbing peserta didik untuk membuat pertanyaan yang tepat dan mendalam. 

Oleh karena itu, guru harus kreatif, sehingga bisa memotivasi, menstimulasi, dan 

sekaligus menjadi pembelajar yang hebat.  

Guru yang kreatif akan mampu menyusun materi ajar dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga tidak bergantung pada 

buku ajar yang disediakan oleh pemerintah. Guru yang kreatif  juga mampu 

mengembangkan dan memilih media serta metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi serta materi yang sedang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, 

selalu  ada dinamika, karena situasi dan kondisi selalu berubah. Perbandingan 

antara kelas rendah dan kelas tinggi di SD tetap memiliki karakteristik yang 
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berbeda. Bahkan dalam waktu yang berbeda, kelas yang samapun bisa mengalami 

perubahan. Oleh karena itu, kreativitas guru sangat dibutuhkan dalam rangka 

menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah. 

 

4. Metode Socratic dialogue untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir 

Kritis  

Metode Socratic dialogue merupakan proses tanya jawab yang mendalam, 

sehingga melahirkan pemahaman dan pemikiran yang kritis. Pertanyaan Socratic 

merupakan sarana yang sangat baik untuk mengembangkan berbagai keterampilan 

akademik. Selain pemahaman dan pemikiran yang kritis, metode Socratic dialogue 

membangun keterampilan membaca, mendengar, merefleksi, berpikir kritis, dan 

berpartisipasi. Dalam teknik ini peserta didik membangun dialog dari potongan 

teks, mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, menghubung-hubungkan, dan 

mensintesis skema baru dalam upaya untuk memahami suatu problem.  Adapun 

karakteristik pertanyaan Socratic adalah analysis question; application question; 

shyntezis question, dan evaluation question.   

Tujuan metode Socratic dialogue menurut Kristof Van Rossem 

(http://www.nnc.org, Januari 2015) adalah: (1) mendapatkan perasaan dan pemi- 

kiran pertanyaan bukan jawaban; (2) mengalami apa artinya berpikir secara 

menyeluruh dan bersama tentang isu-isu umum; (3) belajar mendengarkan dengan 

cermat apa yang dikatakan orang lain dan berusaha mencari pemahaman; (4) 

memperhatikan segala sesuatu yang terjadi; (5) berlatih merumuskan perasaan dan 

pikiran yang kompleks dan benar; (6) menemukan aspek sikap dalam percakapan; 

(7) meningkatkan kepekaan dalam investigasi; (8) memahami perbedaan dari sudut 

pandang mereka dan belajar bagaimana berkonsentrasi pada topik masalah yang 

disepakati; dan (9) dapat melihat alternatif  interpretasi dari konsep yang 

digunakan sendiri.  

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dibuat bersifat mengarahkan, 

mengeksplorasi, mempertentangkan, dan memotivasi. Seperti pertanyaan natural, 

memperhatikan kemajuan atas keyakinan yang telah dialami individu, sehingga 

membawa pada sebuah kesimpulan yang logis dan bisa saja tidak sesuai dengan 

keyakinan atas pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan seringkali bertentangan dan 

membingungkan, akan tetapi dalam rangkaian proses konseling dengan teknik 

Socratic dialogue ini dapat membangun hubungan yang baik antara konselor dan 

konseli.  

Komponen Socratic dialogue yaitu: skeptis, induktif, dan definitif, secara 

terperinci dijelaskan berikut. 

Skeptis adalah istilah lain dari “kesangsian metodis” (dubium methodicum). Skeptis 

merupakan suatu cara meragukan sesuatu dengan mempertanyakan, mencari 

tahu, atau menyelidiki sesuatu guna menemukan hakikat atau kebenaran. 

http://www.nnc.org/
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Menurut Socrates, keputusan yang telah dibuat perlu diuji melalui penalaran 

induktif untuk memperoleh kebenaran yang merujuk data empiris. Hasil 

pengujian itu diperoleh kesimpulan baru bahwa definisi atau keputusan tersebut 

benar atau salah. Bila definisinya benar maka diterima, sebaliknya bila definisi 

salah, maka keputusan itu ditolak untuk dibuat definisi baru yang dinilai benar.  

Mendefinisi merupakan proses menyusun konsep-konsep pengetahuan atas sesuatu 

yang ada dalam diri individu. Socrates mengatakan bahwa mendefinisi adalah 

pembentukan pengertian yang berlaku umum dan merupakan langkah pertama 

dalam proses pemecahan masalah. 

Metode Socratic dialogue adalah metode diskusi yang dapat 

diimplementasi ke dalam Cognitive Behavior Therapy (MDS-CBT). 

Prinsip-prinsip dasar Cognitive Behavior Therapy (CBT) (dalam Beck, 2011, 7-11) 

meliputi: (1) formulasi yang terus berkembang dari permasalahan dan 

konseptualisasi kognitif konseli, (2) Pemahaman yang sama antara konselor dan 

konseli terhadap permasalahan yang dihadapi konseli, (3) kolaborasi dan partisipasi 

aktif antara konselor dan konseli, (4) berorientasi pada tujuan dan berfokus pada 

permasalahan, (5) berfokus pada kejadian saat ini (here and now), (6) bersifat 

edukasi yang bertujuan mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya 

sendiri dan  menekankan pada pencegahan, (7) berlangsung pada waktu yang 

terbatas, sehingga secara kontinu konselor dapat membantu dan melatih konseli 

untuk melakukan self help, (8) bersifat terstruktur terdiri dari tiga bagian yaitu:  (a) 

kegiatan awal, yaitu menganalisis perasaan dan emosi konseli, selanjutnya 

menetapkan agenda untuk setiap sesi konseling; (b) kegiatan tengah/inti, yaitu 

meninjau pelaksanaan homework assignment, membahas permasalahan yang 

muncul dari setiap sesi yang telah berlangsung, serta merancang homework 

assignmen baru yang akan dilakukan; (c) kegiatan akhir, yaitu melakukan umpan 

balik terhadap perkembangan dari setiap sesi konseling, (9) mengajarkan konseli 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi pemikiran disfungsional 

keyakinan mereka, dan (10) menggunakan berbagai teknik untuk mengubah pikiran, 

perasaan, dan tingkah laku.  

 

5. Synectics Model untuk Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kreatif  

Synectics Model merupakan salah satu model pelatihan yang diadaptasi dari 

model pembelajaran (Joyce & Weil, 1996). Model Synectics ini menggunakan 

analogi personal, analogi langsung, dan elaborasi ide, sehingga mampu mencipta 

gagasan/ide-ide baru yang orisinil. Sasaran/terget pelatihan model ini yaitu agar 

peserta didik mampu mengatasi masalah (problem solver) dan mampu 

mengembangkan produk (products-developers) dalam bentuk gagasan/ide orisinal. 

Model Synectics terdiri atas dua strategi yaitu Making Familier Strategy (MFS) dan 

Making Strange Familiar (MSF). Untuk melatih keterampilan berpikir kreatif 



                       59 
 

peserta didik agar mampu menjadi problem solver dan products-developers adalah 

strategi MFS. Tujuan pelatihan adalah membantu peserta didik membuat hal-hal 

familier menjadi asing, dan membantu peserta didik melihat masalah-masalah, 

gagasan dengan cara yang baru dan rinci. Melalui strategi MFS peserta didik 

terpacu untuk memiliki pemikiran yang kreatif.  Mengasah keterampilan berpikir 

kreatif mengandung unsur: (1) kelancaran dalam berpikir, 2) keluwesan dalam 

berpikir, 3) keaslian ide/gagasan, dan 4) elaborasi/keterperincian ide. 

Tahap-tahap latihan keterampilan berpikir kreatif dengan model Synectics  

TAHAP- 

TAHAP 
TUJUAN KEGIATAN 

TEKNIK 

PELAKSANAAN 

UNJUK KERJA 

KETERAMPILAN 

BERPIKIR KREATIF 
Analogi 

langsung 
Mengembangkan cara 

pandang baru terhadap 

suatu masalah 

Peserta didik diminta 

menemukan situasi masalah 

yang sejajar dengan 

kehidupan nyata 

Kelancara berpikir 

(fluency) 

Analogi 

Personal 
Mengembangkan jarak 

konseptual sebagai 

sarana pengembangan 

wawasan baru 

Peserta didik diminta 

membandingkan dirinya 

dengan sebuah obyek, 

kemudian ditanya 

bagaimana perasaannya jika 

hal itu terjadi? 

Keluwesan Berpikir 

(flexibility 

Compressed 

conflict 
Mengembangkan 

gagasan baru dalam 

memecahkan masalah 

Peserta didik  

menyebutkan pasangan 

obyek yang bersifat 

kontradiktif, kemudian 

diminta menjelaskan 

alasannya 

Orisinalitas dan 

elaborasi ide 

(originality & 

elaboration) 

   

Kriteria keberhasilan keterampilan berpikir kreatif ditunjukkan pada: (1) 

kelancaran dalam menghasilkan sejumlah ide, yaitu: mampu menemukan banyak 

gagasan, menemukan banyak penyelesaian masalah, dan menemukan banyak 

pertanyaan; (2) keluwesan dalam menghasilkan ide/gagasan yang beragam, yaitu:  

mampu menghasilkan gagasan yang beragam, menghasilkan jawaban yang 

beragam, dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda; (3) ide/gagasan 

bersifat orisinil, mencakup: mampu melahirkan ungkapan yang baru, melahirkan 

ungkapan yang unik, dan melahirkan ungkapan yang asli; dan (4) pengelaborasian 

ide secara rinci, meliputi: mampu mengembangkan suatu gagasan, memperkaya 

suatu gagasan, dan menguraikan secara rinci suatu gagasan yang lebih menarik. 

 

6. Simpulan  

Berpikir kritis dan kreatif sangat dibutuhkan oleh peserta didik ketika 

belajar. Berpikir kritis ditandai oleh kemampuan analitik, sintetis, dan 

praktikal—lazim di sebut berpikir triachic. Sedangkan berpikir kreatif 

menghasilkan ide/gagasan yang ditandai dengan kebaruan dalam bertindak dan 
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keberanian dalam banyak hal yang senantiasa berbeda dengan orang lain. Kedua 

keterampilan berpikir tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan baik melalui 

layanan pembelajaran yang mendidik, maupun melalui layanan bimbingan dan 

konseling yang memandirikan. Cara menumbuhkan berpikir kritis peserta didik 

dalam layanan pembelajaran dan/atau layanan bimbingan dan konseling dengan 

menyajikan berbagai problem untuk ditemukan solusinya. Guru BK dapat 

menggunakan metode Socratic dialogue, dan metode experiential learning  untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Metode Socratic dialogue 

merupakan proses tanya jawab yang bersifat mendalam, sehingga melahirkan 

pemahaman dan pemikiran yang kritis. Karakteristik pertanyaan Socrates adalah 

Analysis Question, Synthesis Question, Application Question,dan Evaluation 

Question. Sedangkan komponen berpikir kritis meliputi: skeptis, induktif, dan 

definitif. Peserta didik yang  memiliki kemampuan berpikir kritis tentu akan 

terhindar dari ketidakmampuan dan keraguan dalam mengambil sebuah keputusan.  

Pengasahan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat dilakukan oleh 

guru dengan memberikan pengalaman kreatif, memperkenalkan kegiatan-kegiatan 

baru yang terlepas dari rutinitas, berinovasi, dan menghargai kekeliruan serta 

menunjukkan berbagai cara untuk memecahkan masalah. Melatih keterampilan 

berpikir kreatif dapat dilakukan oleh para guru BK (konselor) dengan 

menggunakan model Synectics dengan mengutamakan tahapan analogi langsung, 

analogi personal, dan compressed conflict. Kriteria keberhasilan keterampilan 

berpikir kreatif adalah kelancaran dalam berpikir, keluwesan dalam berpikir, 

keorisinalan ide/gagasan, dan pengelaborasian gagasan secara detail. 
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