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ABSTRAK  

 
Kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi global menjadi kompetensi 

penting dalam memasuki kehidupan abad 21. Sekolah dituntut mampu menyiapkan siswa/peserta 

didik untuk memasuki abad 21. Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk menjawab 

permasalahan, bagaimana  membangun kemampuan  berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan 

komunikatif melalui proses pembelajan di sekolah. Metode yang digunakan yaitu studi literatur, 

dengan mengkaji kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan pendidikan abad 21, teori-teori 

mengenai berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta hasil-hasil penelitian yang 

relevan. Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

kolabotif, dan komunikatif dapat dibangun melalui proses pembelajan menggunakan strategi 

pembelajaran berbasis projek atau problem yang dikerjakan secara kolaboratif dengan pendekatan 

saintifik, hasil belajarnya dikomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan.   

Kata kunci:  kritis, kreatif, kolaboratif,  komunikatif, PjBL 

PENDAHULUAN 

Berbagai tantangan masa depan seperti arus globalisasi yang sangat deras, 

masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, serta fenomena sosial seperti 

perkelahian pelajar, kecanduan narkoba, korupsi yang semakin marak menuntut 

kompetensi siswa masa depan yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

komunikatif, kolaboratif serta sikap toleran terhadap pandangan yang berbeda.  

Pendidikan masa depan tidak bisa hanya menitik beratkan pada aspek kognitif. Untuk 

menghadapi berbagai persoalan dan tantangan zaman pada masa depan, siswa diharapkan 

memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik, lebih 

kreatif, inovatif, dan produktif.  



Pada abad 21, diperlukan sumber daya manusia dengan kualitas tinggi yang 

memiliki keahlian, yaitu mampu bekerja sama, berpikir tingkat tinggi, kreatif, terampil, 

memahami berbagai budaya, mampu berkomunikasi, dan mampu belajar sepanjang hayat 

(Trilling and Hood, 1999). Keterampilan khas yang harus dimiliki oleh tenaga produktif 

yang hidup di Abad 21 ini dikenal dengan Keterampilan  Abad 21 (21st Century Skills) 

yang meliputi  kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi, kemampuan meneliti 

dan melek informasi, berpikir kritis, pemecahan masalah dan membuat keputusan, 

kewarganegaraan digital (digital citizenship) serta konsep-konsep dan pengoperasian 

teknologi. 

Kenyataan menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa-siswa 

Indonesia khususnya siswa SMA masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya skor tes 

Program For Internasional Student Assessment (PISA) 2012 yaitu rata-rata  skor sains 

adalah 382. Indonesia  menempati urutan 64 dari 65 negara peserta. Soal-soal PISA untuk 

literasi sains merupakan soal-soal yang menuntut siswa agar mampu menggunakan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti soal yang berhubungan dalam penyelesaian 

masalah kehidupan nyata. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah dan keterampilan berpikir kritis siswa pada umumnya masih rendah.  

Keterampilan berpikir merupakan suatu aktivitas mental untuk memperoleh 

pengetahuan perlu dikembangakan dalam setiap proses pembelajaran. Menurut Kartimi 

dan Liliasari (2012), berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap individu untuk 

menyikapi permasalahan kehidupan yang dihadapi. Dengan berpikir, seseorang dapat 

mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau memperbaiki pikirannya sehingga dia dapat 

bertindak lebih tepat. Siswa yang mampu berpikir kritis, akan mampu memecahkan 

masalah secara efektif. Agar lebih efektif di lingkungan kerja serta dalam kehidupan 

pribadi mereka, siswa harus mampu memecahkan masalah untuk membuat keputusan 

yang tepat, untuk itu siswa harus mampu berpikir kritis (Snyder & Snyder, 2008). 

Kinerja guru mempunyai hubungan yang kuat dengan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (HOT) pada siswa. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi pada siswa, perlu dirancang proses pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu 

membelajarkan guru untuk mengajarkan berpikir harus menjadi prioritas dari suatu proses 

pendidikan (Underbakke  et al., 1993). Keterampilan berpikir tinggi pada siswa harus 

diimbangi dengan kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara global 

untuk bekal menghadapi tantangan abad 21. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab 

guru dan satuan pendidikan sebagaimana tuntutan dari Kurikulum 2013. Proses 



Pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Permendikbud No.  

22 Tahun 2016).   

Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu untuk menjawab permasalahan, 

bagaimana  membangun kemampuan  berpikir kritis, kreatif, kolabortif, dan komunikatif 

melalui proses pembelajan IPA di sekolah. Metode yang digunakan yaitu studi literatur, 

dengan mengkaji kurikulum 2013 dalam kaitannya dengan pendidikan abad 21, mengkaji 

pendapat para ahli dan teori-teori mengenai berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan 

komunikatif, serta hasil-hasil penelitian yang relevan. 

PEMBAHASAN 

Membangun Kemampuan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan peserta didik untuk menghadapi 

berbagai permasalahan dalam kehidupan. Keterampilan ini perlu dilatih melalui proses 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang melatih keterampilan 

berpikir kritis. Johnson (2002), Krulik dan Rudnick (1996) menyatakan berpikir tingkat 

tinggi dibedakan menjadi berpikir kritis dan berpikir kreatif.  Berpikir kritis adalah proses 

terorganisasi yang melibatkan aktivitas mental seperti dalam pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, analisis asumsi, dan inkuiri ilmiah. Krulik dan Rudnick (1996) 

mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi oleh seseorang.  

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk 

merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri.  Menurut Enis 

(1996), berpikir kritis  adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan”.   

Menurut Abrami et al. (2008) berpikir kritis merupakan keterampilan yang penting dan 

esensial. Hasil review terhadap penelitian mengenai berpikir kritis  ditemukan 117 

penelitian berdasarkan 20.698 peserta, yang menghasilkan 161 efek dengan ukuran efek 

rata-rata (g +) sebesar 0,341 dan standar deviasi 0,610. Distribusinya sangat heterogen 

(QT = 1,767,86, p <.001). Namun, ada sedikit variasi karena desain penelitian. Jenis 



intervensi berpikir kritis dan landasan pedagogis secara substansial terkait dengan 

fluktuasi ukuran efek berpikir kritis, bersama-sama menyumbang 32% varians. 

Temuannya pembelajaran berpikir kritis yang dilakukan secara eksplisit terbukti lebih 

efektif daripada yang implisit. Sama pentingnya dengan pengembangan keterampilan 

berpikir kritis, pendidik harus mengambil langkah untuk membuat tujuan berpikir kritis 

secara eksplisit dalam mata pelajaran dan juga memasukkannya ke dalam pelatihan 

preservice dan in-service. Gurunya pun harus dipersiapkan secara langsung atau melalui 

mengamati praktik pembelajaran berpikir kritisnya. Hasil diperkuat oleh temuan Marin & 

Halpern (2011).    

Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis pada siswa. Berikut ini beberapa penelitian yang dapat menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis. Shim & Walczak (2012) menemukan fakta kemampuan berpikir kritis 

siswa meningkat ketika mereka diberi pertanyaan yang menantang. Akan tetapi, mereka 

menemukan fakta yang bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya. Mereka 

melihat bahwa presentasi dan diskusi menurunkan kemampuan berpikir kritis siswa.   

Duron et al. (2006) mengembangkan kerangka model pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kerangka itu terdiri dari lima langkah, yaitu: 

(1)  menentukan tujuan pembelajaran yang menentukan bagaimana perilaku berpikir kritis 

yang diharapkan muncul selama pembelajaran, (2) mengajarkan bertanya, (3) berlatih 

sebelum melakukan asesmen, (4) meninjau, memperbaiki, meningkatkan, dan (5) 

memberikan umpan balik dan asesmen pembelajaran. Duron et al. lebih menekankan 

pembelajaran yang dilandaskan kepada bertanya, bukan kepada menjelaskan. Mereka 

mendorong siswa untuk mempertanyakan (bukan sekedar bertanya). Tetapi, mereka juga 

memberikan pembelajaran langsung tentang bagaimana harus bertindak.   

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, untuk menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis, guru perlu menjelaskan secara detail apa itu berpikir kritis, apa saja yang harus ada 

dalam berpikir kritis, apa hal yang utama dalam berpikir kritis, apa ciri dari orang yang 

berpikir kritis, dan selanjutnya guru perlu juga memodelkannya di dalam kelas. 

Selanjutnya, guru juga perlu membiasakan siswa untuk mempertanyakan dahulu segala 

sesuatunya. Ini sesuai dengan konsep berpikir kritis (Ennis, 1996) yang menyatakan 

bahwa berpikir kritis difokuskan untuk keperluan pengambilan keputusan. Berpikir kritis 

difokuskan untuk memutuskan apakah dia harus mempercayai informasi/klaim yang 

diberikan kepadanya atau tidak. Berpikir kritis dimaksudkan sebagai alat penyaring agar 



segala perintah atau permintaan yang diberikan kepadanya senantiasa diperiksa dulu 

kelogisannya. 

 

Keterampilan  berpikir  kritis  dalam  merencanakan  dan  melakukan penelitian, 

mengelola proyek, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dengan menggunakan 

alat digital dan sumber daya yang tepat, diindikasikan dengan kemampuan: 

a. mengidentifikasi  dan  mendefinisikan  masalah yang otentik  dan  pertanyaan 

yang signifikan dalam penelitian; 

b. merencanakan  dan  mengelola  kegiatan  untuk  mengembangkan  solusi  atau 

menyelesaikan sebuah proyek; 

c. mengumpulkan  dan  menganalisa data  untuk  mengidentifikasi  solusi  dan/atau 

membuat keputusan; 

d. menggunakan    beberapa    proses    dan    perspektif    yang    beragam    untuk 

mengeksplorasi solusi-solusi lainnya. 

Membangun Kemampuan Berpikir Kreatif  

Konsep dari kreativitas adalah suatu aktivitas yang sifatnya sangat kompleks. 

Menurut Semiawan (2009), kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi 

konsep baru. Sedangkan Menurut Munandar (2004) kreativitas adalah hasil interaksi 

antara individu dengan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru, 

berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, 

yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama 

hidupnya baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat.  

Ciri-ciri siswa  yang mampu  menunjukkan  kemampuan berpikir  kreatif, yaitu 

sebagai berikut.  

a. Menggunakan   pengetahuan   yang   dimilikinya   untuk   memunculkan   

gagasan-gagasan, menciptakan produk, atau proses baru. 

b. Menciptakan karya orisinal sebagi bentuk ekspresi personal atau kelompok 

c. Mengunakan  model  atau  simulasi  untuk  mengekplorasi  masalah  atau  isu  

yang kompleks. 

d. Mengidentifikasi dan meramalkan berbagai kemungkinan. 

 



Menurut Munandar (2004), kreativitas dapat dipandang sebagai proses dan 

produk. Kreativitas sebagai proses adalah kemampuan mengidentifikasi banyak 

kemungkinan solusi pada persoalan tertentu. Sebagai suatu proses yang dimaksudkan 

adalah upaya yang bersifat imajiantif, tidak konvensional, estetis tindakan, gagasan atau 

produk yang mengubah domain yang ada atau domain yang baru. Kreativitas sebagai 

produk berkaitan dengan penemuan sesuatu, memproduksi sesuatu yang baru dari pada 

akumulasi keterampilan atau berlatih pengetahuan dan mempelajari buku. Kreativitas 

berkaitan dengan apa yang dikembangkan. Kreativitas bukanlah ciri kepribadian, tetapi 

keterampilan atau proses yang menghasilkan produk yang kreatif. Csikzentmihalyi (1996) 

menyatakan bahwa kreativitas mempunyai komponen The Domain, The Field dan The 

Individual Person. Berpikir kreatif menyangkut kemampuan untuk melakukan operasi 

kognitif yang berbeda, yaitu fluency, flexibility, original dan elaboration (Munandar, 

2004). Menurut Stenberg & Williams (1996) ada sebanyak 25 cara yang bisa digunakan 

oleh seseorang untuk mengembangkan kreativitas siswa. Sebagai prasyarat, dia 

mengemukakan perlunya model dari guru. Guru harus memodelkan kreativitas kalau 

ingin siswanya kreatif. Di samping itu, guru harus membangun rasa percaya diri siswa, 

bahwa mereka merasa mampu, bahwa mereka memiliki kreativitas.  Dikemukakan lebih 

lanjut bahwa ada empat teknik dasar untuk membangun kreativitas tersebut. Teknik dasar 

itu adalah: (1) questioning assumptions, (2) defining and redefining problems, (3) 

encouraging idea generation, and (4) cross-fertilizing ideas. Mereka memberikan tips 

mengajar, dimana guru harus memberikan ruang bagi siswa untuk berkreasi, bahwa siswa 

harus didorong dan dinilai kreativitasnya, dan guru harus menghargai apapun kreativitas 

siswa, dan tidak ada yang salah dalam kreativitas pemikirannya.        

Menurut Rhodes dalam Kaufman (2009), definisi kreativitas terdiri dari empat P, 

sebagai berikut. 

a. Definisi Pribadi 

Menurut Hulbeck dalam Munandar (2004) “Creative action is an imposing of 

one’s own whole personality on the environment in an unique and characteristic way”. 

Tindakan kreatif muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Definisi yang lebih baru tentang kreativitas diberikan dalam 

“three-facet model of creativity” oleh Stremberg (1996), yaitu kreativitas merupakan 

titik pertemuan yang khas antara tiga atribut psikologis yaitu: intelegensi, gaya 

kognitif, dan kepribadian/motivasi.  

b. Definisi Prosess 



Definisi proses yang terkenal adalah definisi Torrance (1988) tentang kreativitas 

yang pada dasarnya menyerupai langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu: the 

process of 1) sensing difficulties, problems, gaps in information, missing elements, 

something asked; 2) evaluating and testing guesses and hypotheses; 4) possibly 

revising and retesting them; and finally 5) communicating the results. Defini Torrance 

ini meliputi seluruh proses kreatif dan ilmiah mulai dari menemukan masalah sampai 

dengan menyampaikan hasil.  

c. Definisi Produk 

Definisi yang berfokus pada kreatif menekankan orisinalitas seperti definisi dari 

Baron (1969) yang menyatakan bahwa “kreativitas” adalah kemampuan untuk 

menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Menurut Robert, kreativitas adalah 

kemampuan untuk mencipta/berkreasi. 

d. Definisi lingkungan pendorong (press) 

Kategori keempat dari definisi dan pendekatan terhadap kreativitas menekankan 

factor “press” atau dorongan, baik dorongan internal (dari diri sendiri berupa keinginan 

dan hasrat untuk mencipta atau bersibuk diri secara kreatif) maupun dorongan 

eksternal dari lingkungan social dan psikologi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan indikator kreativitas dikemukakan 

oleh Munandar (2004) yaitu:  (a) dorongan ingin tahu besar,  (b) sering mengajukan 

pertanyaan yang baik, (c) memberikan banyak gagasan, (d) bebas dalam menyatakan 

pendapat, (e) mempunyai rasa keindahan, (f) menonjol dalam salah satu bidang seni, (g) 

daya imajinasi kuat,  (h) keaslian (orisinalitas) tinggi (tampak dalam ungkapan gagasan, 

karangan, dan sebagainya), (i) senang mencoba hal-hal yang baru, (j) kemampuan 

mengembangkan atau memerinci suatu gagasan. 

Gulford (dalam Munandar, 2004) mengemukakan ciri-ciri dari kreativitas yaitu 

sebagai berikut. 

a. Kelancaran berpikir (fluency of thinking), yaitu kemampuan untuk menghasilkan 

banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran 

berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas, dan bukan kualitas. 

b. Keluwesan berpikir (flexibility), yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, 

jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu 

masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang 

berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara 

pemikiran.  



c. Elaborasi (elaboration), yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan 

menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi 

sehingga menjadi lebih menarik. 

d. Originalitas (originality), yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau 

kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli.  

 

Apakah anak-anak dapat berpikir kreatif? Seorang anak yang cerdas dengan 

keingintahuannya yang besar, belum cukup untuk disebut kreatif karena kreatif 

membutuhkan sumber yang amat penting yaitu ilmu pengetahuan. Runcon (1996) 

mengatakan bahwa tidak hanya ilmu pengetahuan dari subjek saja yang dibutuhkan tetapi 

juga diperlukan sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menilai dan mengevaluasi kekuatan 

kreatif anak tersebut. Runcon menambahkan hal ini karena anak-anak seringkali tidak 

dapat membedakan antara kenyataan dan fantasi. Menurut Kaufman (2009), anak-anak 

tidak dapat menjadi benar-benar kreatif sampai mereka mencapai tahap pra-remaja. 

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Russ (2003) meskipun anak-anak tidak 

memiliki dasar ilmu pengetahuan atau teknik, tetapi mereka dapat memiliki gagasan-

gagasan yang baru dan baik dalam hal menciptakan sesuatu yang baru yang sesuai dengan 

usia dan perkembangan mereka. Mereka seringkali menggunakan tindakan kreatif dan 

pemecahan masalah secara kreatif. Bermain terutama berfantasi atau berperilaku berpura-

pura, memberi kesempatan kepada anak untuk mempraktekkan kemampuan berpikir 

secara menyebar (divergent thinking) yang berperan penting di masa depan bagi mereka 

untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Vygotsky mengatakan bahwa bermain adalah 

fasilitas untuk kreativitas dan memperlihatkan kreativitas sebagai proses perkembangan. 

Menurut Kaufman (2009) permainan anak bukan ingatan masa lalu yan sederhana, tetapi 

sebuah kreativitas yang dikombinasikan dengan pengaruh dan konstruksi dari realitas 

yang baru yang merupakan kebutuhan setiap anak.  

Membangun Kemampuan Kolaboratif dan Komunikatif 

Kemampuan kolaboratif dan komunikatif yang menjadi tuntutan generasi abad 21 

yaitu siswa mampu menggunakan media digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, 

baik secara langsung maupun jarak jauh, untuk mendukung pembelajaran secara mandiri 

sekaligus berkontribusi pada pembelajaran siswa lain. Kemampuan kolaboratif dan 

komunikatif diindikasikan oleh kemampuan sebagai berikut. 



a. Berinteraksi, berkolaborasi, dan menyebarluaskan hasil yang diperolehnya pada teman 

sebaya, ahli, atau orang lain menggunakan berbagai media digital; 

b. Mengkomunikasikan informasi dan ide secara efektif menggunakan berbagai media 

dan format;  

c. Mengembangkan pemahaman budaya dan kesadaran global dengan melibatkan siswa 

dari budaya lain;  

d. Berkontribusi untuk proyek bersama dalam menghasilkan karya karya asli atau 

memecahkan berbagai masalah yang ada. 

Menurut As’ari (2016) pembelajaran yang mendorong siswa bekerja bersama, 

menyelesaikan masalah bersama merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan kolaborasi siswa. Dengan dasar bahwa “Dua kepala lebih baik daripada satu 

kepala”, siswa perlu didorong untuk membentuk tim dan melakukan kerjasama. Dengan 

bekerja sama, apa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan bisa saja termunculkan. 

Sudut pandang yang berbeda dari anggota kelompok bisa memberikan inspirasi bagi 

pemecahan masalah bersama. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan 

kolaborasi, pembelajaran yang menuntut kerjasama tim perlu semakin diterapkan. Siswa 

perlu dibentuk atau didorong untuk membentuk kelompok dan bekerja dengan anggota 

kelompok tersebut untuk memeahkan masalah. Salah satu dari model pembelajaran yang 

tepat adalah pembelajaran kooperatif.  Menurut Reed (2014)  agar terjadi kerjasama yang 

baik dalam pembelajaran kooperatif, di dalam kelompok tersebut harus ada 5 hal, yaitu: 

(1) saling ketergantungan yang positif, (2) tanggungjawab setiap individu, (3) menum-

buhkan interaksi, (4) keterampilan sosial, (5) pengelolaan kelompok. Kalau pembelajaran 

kooperatif bisa memenuhi semua ini, kemampuan kolaborasi siswa akan berkembang 

dengan baik.  

Lebih lanjut As’ari (2016) menjelaskan untuk bisa membentuk kelompok yang 

baik, guru harus mengenal dengan baik karakter, sikap, kecenderungan, kesukaan, dan 

kepribadian siswa. Guru harus mengetahui kondisi siswanya, dan untuk itu, guru harus 

menyempatkan diri untuk mengenali siswanya dengan baik dan memanfaatkan 

pemahaman tersebut untuk membangun kelompok-kelompok belajar yang tepat.  Ketika 

kelompok sudah terbentuk, guru perlu meminta kelompok itu membuat kontrak belajar 

yang memuat hal berikut: (1) tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok, (2) norma yang 

disepakati dalam kelompok, baik sebagai kelompok maupun sebagai anggota kelompok, 

(3) peran dari masing-masing individu, (4) strategi penanganan konflik kalau ada 

ketidaksepakatan, (5) jadwal pertamuan, lokasi, acara, (6) strategi komunikasi, apakah 



pakai email, telepon atau tatap muka, (7) kebijakan dalam pengambilan keputusan: 

apakah pakai konsensus, aturan mayoritas, atau yang lain, dan (8) rencana proyek: 

deadline, tujuan, kegiatan, dan lain-lainnya. Guru tidak boleh hanya mempersilakan siswa 

bekerja dalam kelompok tanpa arah yang jelas. Mereka harus memikirkan arah pekerjaan 

mereka, dan itu sepersetujuan guru, dan dengan begitu guru bisa berharap kelompok 

bekerja dengan baik dan mencapai tujuan dengan baik pula.   

Menurut Morreale dkk (2000) Pendidikan berkomunikasi harus dimulai dari anak 

usia dini dan harus terus melalui pendidikan orang dewasa. Keterampilan komunikasi 

membantu meningkatkan hubungan baik dengan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. 

Komunikasi juga memungkinkan tumbuh kembangnya berpikir kritis, melek media,  

keterampilan kepemimpinan, dan pengembangan relasional keluarga. Dikaitkan dengan 

dunia kerja, kemampuan komunikasi membantu seseorang memberikan perintah, 

meyakinkan orang lain, dan membangun kolaborasi. Dikaitkan dengan kebutuhan hidup 

bermasyarakat, kemampuan komunikasi memungkinkan kita meningkatkan pemahaman 

lintas budaya, dan juga mempengaruhi keputusan pengadilan. Terkait dengan karir, 

kemampuan komunikasi bermanfaat untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu.  

Kemampuan komunikasi memungkinkan seseorang menanjak karirnya lebih baik dari 

yang lain.   

As’ari (2016) menjelaskan, untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ini, 

siswa harus diberi kesempatan untuk mempraktikkannya (learning by doing). Siswa harus 

berlatih berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca dengan baik. Untuk itu, 

modeling atau pemodelan sangat diperlukan. Guru perlu memodelkan atau menampilkan 

model komunikasi yang baik. Selanjutnya, guru perlu memberi kesempatan kepada siswa 

untuk melatih kemampuan komunikasinya. Guru perlu merekam praktik berkomunikasi 

yang dilakukan siswa dan mendorong siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah 

dilakukan juga merupakan hal yang penting, dan memberikan umpan balik yang 

bermakna. Karena itu, praktik pembelajaran yang mendorong siswa aktif, dan reflektif 

yang dipandu oleh model yang baik oleh guru atau sumber belajar pilihan, merupakan hal 

yang penting dalam membelajarkan kemampuan komunikasi. 

 

Strategi Pembelajaran Untuk Membangun Keterampilan Berpikir Kritis, Kreatif, 

Kolaboratif, Komunikatif 

 

Kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan saintifik (scientific appoach)  

dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan 



pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.  Pendekatan saintifik 

merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Untuk 

dapat disebut saintifik, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-

bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip 

penalaran yang spesifik.  Pendekatan saintifik bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, 

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan 

demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-

prinsip, atau kriteria saintifik (Kemendikbud, 2013).  Pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar 

(mengasosiasi), mengolah, menyajikan, menyimpulkan (BPSDMPK-PMP, 2013). Tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan 

tersebut diantaranya: (1) meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa, (2) membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

suatu masalah secara sistematik, (3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa 

merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, (4) diperolehnya hasil belajar yang 

tinggi (Kemendikbud, 2014a).  

Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran  akan berhasil secara efektif jika 

terjadi interaksi langsung antara guru dengan siswa. Pola interaksi itu dilakukan melalui 

stimulus dan respons (S-R).  Teori ini dikembangan berdasarkan hasil eksperimen 

Thorndike, yang kemudian dikenal dengan teori asosiasi. Jadi, prinsip dasar proses 

pembelajaran yang dianut oleh Thorndike adalah asosiasi, yang juga dikenal dengan teori 

S-R. Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan 

bersikap ilmiah. Informasi (data) hasil kegiatan mencoba menjadi dasar bagi kegiatan 

berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi 

dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan 

mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Data yang diperoleh 

diklasifikasi, diolah, dan ditemukan hubungan-hubungan yang spesifik. Hasil kegiatan 

mencoba dan mengasosiasi memungkinkan siswa berpikir kritis tingkat tinggi (higher 

order thinking skills) hingga berpikir metakognitif.  

Hasil penelitian Underbakke  et al. (1993) menemukan dalam pembelajaran sains, 

pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa dalam pemecahan masalah melalui meng-

ajukan masalah, menyajikan hipotesis, dan menguji hipotesis dapat melatih kecakapan 

berpikir tingkat tinggi siswa. 



Pembelajaran untuk menumbuhkan serta membuat siswa mengembangkan 

kreativitasnya,  dalam proses pembelajaran dirancang untuk menetapkan target-target 

seperti: (a) membangun pengalaman belajar yang baru bagi siswa, (b) siswa memperoleh 

informasi terbaru,  (c) siswa dapat mengembangkan pikiran atau ide-ide baru, (d) 

mengasilkan produk belajar yang berbeda dari produk sebelumnya (Munandar, 2004). 

Penerapan project based-learning (PjBL) dalam proses belajar mengajar menjadi 

sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara kritis, 

kreatif dan memberi rasa kemandirian dalam belajar. Penelitian Adnyawati (2011) 

menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas siswa. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Chan Lin (2008), yang mengungkapkan bahwa 

dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa 

dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi yang dibutuhkan.  

PjBL merupakan  pendekatan instruksional yang berpusat pada siswa yang 

digunakan untuk membangun pengetahuan siswa melalui keterlibatan dalam penyelidikan 

terkait dengan masalah kehidupan nyata dan fenomena yang diatur dalam  pembelajaran 

kolaboratif (Yam & Rossini, 2010).  PjBl juga dapat membantu untuk menciptakan 

kerjasama dan interaksi antar peserta didik, yang mirip dengan cara mereka menjalani 

hidup di masyarakat (Boondee et al., 2011). Menurut Barab dan Luehmann (2002) 

pembelajaran berbasis proyek sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

PjBL adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif,  yang 

menekankan belajar konstektual melalui kegiatan-kegiatan yang memberi kebebasan pada 

siswa untuk bereksplorasi merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara 

kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk. Karakteristik utama 

pembelajaran berbasis proyek menurut Buck Institute for Education (Wena, 2009: 145) 

adalah sebagai berikut; (a) siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja; (b) 

terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya; (c) siswa merancang 

proses untuk mencapai hasil; (d) siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan 

mengelola informasi yang dikumpulkan; (e) siswa melakukan evaluasi secara kontinu; (f) 

siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan; (g) hasil akhir berupa 

produk dan dievaluasi kualitasnya; dan (h) kelas memiliki atmosfir yang memberi 

toleransi kesalahan dan perubahan. 

Menurut Clegs dan Berch sebagaimana dikutip oleh Wena (2009), melalui 

pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi siswa dapat meningkat. Hal ini 



diperkuat oleh Gaer dalam Wena (2009), pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi 

yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna 

bagi siswa.  Astuti (2015) melalui penelitiannya berhasil  meningkatkan kreativitas siswa 

dalam pengolahan limbah menjadi trash fashion melalui PjBL. Pembuatan trash fashion 

ini merupakan salah satu bukti nyata kepedulian siswa terhadap lingkungan, melatih 

kreativitas siswa, dan meningkatkan keterampilan siswa dalam pengolahan limbah 

menjadi sebuah karya yang bernilai seni dan ekonomis, sehingga dapat membuka peluang 

usaha.   

Pada PjBL, siswa menjadi terdorong lebih aktif belajar dan siswa berinisiatif, guru 

berposisi sebagai pendamping,  fasilitator, memberi kemudahan dan mengevaluasi proyek 

baik kebermaknaannya maupun penerapannya untuk kehidupan mereka sehari-hari. 

Proyek siswa dapat disiapkan dalam kolaborasi, siswa belajar di dalam kelompok 

kolaboratif antara 4-5 orang. Ketika siswa bekerja di dalam tim, mereka menemukan 

keterampilan merencanakan, mengorganisasi, negosiasi, dan membuat konsensus tentang 

isu-isu tugas yang akan dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas, dan 

bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Keterampilan-keterampilan yang 

telah diidentifikasi oleh siswa ini merupakan keterampilan yang amat penting untuk 

keberhasilan hidupnya, dan sebagai tenaga kerja merupakan keterampilan yang amat 

penting di tempat kerja. Karena hakikat kerja proyek adalah kolaboratif, maka 

pengembangan keterampilan tersebut berlangsung di antara siswa. Di dalam kerja 

kelompok suatu proyek, kekuatan individu dan cara belajar yang diacu memperkuat kerja 

tim sebagai suatu keseluruhan (Khamdi, 2007). 

Menurut Santyasa (2011) metode proyek mempunyai lima aspek dalam pelak-

sanaannya, yaitu: (a) menetapkan tema proyek; (b) menetapkan konteks belajar; (c) me-

rencanakan aktivitas; (d) memperoses aktivitas-aktivitas; dan (e) melaksanakan 

/penerapan. Langkah-langkah pelaksanaan project based learning dapat dijelaskan 

dengan Gambar 1. 

 

 

 

 



Gambar 1. Langkah-langkah pelaksanaan project based learning 

Sumber : The The George Lucas Educational Foundation (2005) 

 

Penjelasan langkah-langkah project based learning sebagaimana yang 

dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation (2005) terdiri dari: 

1. Penentuan Pertanyaan Mendasar (Start With the Essential Question). 

 Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat 

memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas.  

2. Mendesain Perencanaan Proyek (Design a Plan for the Project). 

 Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan  

demikian peserta didik diharapkan akan merasa “memiliki” atas proyek tersebut.  

3. Menyusun Jadwal (Create a Schedule) 

 Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam 

menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline 

untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) 

membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing peserta 

didik, dan (5) meminta peserta didik untuk membuat penjelasan (alasan) tentang 

pemilihan suatu cara. 

4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the 

Progress of the Project) 

 Pengajar bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik 

selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi 

peserta didik pada setiap proses.  

5. Menguji Hasil (Assess the Outcome) 

 Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, 

berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing- masing peserta didik, memberi 

umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu 

pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. 

6. Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience) 

 Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi 

terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada tahap ini peserta 

didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamanya selama 

menyelesaikan proyek.  



PjBL merupakan  pendekatan instruksional yang berpusat pada siswa yang 

digunakan untuk membangun pengetahuan siswa melalui keterlibatan dalam penyelidikan 

terkait dengan masalah kehidupan nyata dan fenomena yang diatur dalam  pembelajaran 

kolaboratif (Yam & Rossini, 2010). PjBl juga dapat membantu untuk menciptakan 

kerjasama dan interaksi antar peserta didik, yang mirip dengan cara mereka menjalani 

hidup di masyarakat (Boondee et al, 2011). Dalam PjBL siswa terlibat dalam pertanyaan 

otentik secara signifikan dan bermakna bagi mereka (Krajcik et al., 2002). Selama siswa 

dalam penyelidikan, guru mengarahkan dan membimbing siswa melalui pertanyaan 

(Frank & Barzilai, 2004).  PjBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengatur 

proses pembelajaran melalui penyelidikan proyek. Proyek ini dimulai dengan 

menggerakan pertanyaan yang membutuhkan keterlibatan siswa dalam merancang 

kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan guru yang meliputi kegiatan investigasi, 

pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan (Thomas, 2000). Oleh karena itu, 

memberikan siswa kesempatan untuk belajar dunia nyata di sekitar mereka (Marx et al, 

1994). Dengan demikian, siswa menggunakan keterampilan proses sains seperti 

mengajukan pertanyaan, membuat prediksi, merancang penyelidikan mereka, 

mengumpulkan dan menganalisis data, membuat kesimpulan, menggunakan teknologi, 

membangun produk, dan berbagi ide-ide mereka dengan audiens yang nyata (Marshall et 

al, 2010).  

Model pembelajaran berbasis proyek juga mengacu pada filosofis konstruktivisme 

yang menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri dan bermakna melalui pengalaman yang nyata. Belajar menurut 

pandangan konstruktivisme adalah proses aktif yang berkesinambungan. Barab dan 

Luehmann (2002) mendefinisikan model PjBL sebagai keterampilan berpikir tingkat 

tinggi dan sebagai penataan pembelajaran aktif untuk tingkat tinggi.  Dalam hal ini siswa 

dipandang sebagai individu yang mampu menggunakan informasi dari lingkungan untuk 

membangun interpretasi dan makna sendiri berdasarkan pengetahuan awal dan 

pengalaman. Peserta didik sendiri yang melakukan penalaran melalui seleksi dan 

organisasi pengalaman serta menginterpretasikannya dengan apa yang telah diketahui. 

Pembelajaran lebih dicirikan oleh aktivitas eksperimentasi, pertanyaan-pertanyaan, 

investigasi, hipotesis dan model-model yang dibangkitkan oleh pebelajar sendiri. 

Pembelajaran yang menghadirkan secara maksimal perilaku-perilaku tersebut sangat 

berpotensi meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa serta 

keterampilan berpikir kreatif/kreativitas siswa. Hasil penelitian Chan (2008), dengan 



penerapan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan 

kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi yang dibutuhkan. 

Penerapan PJBL dalam proses belajar mengajar menjadi sangat penting untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir secara kritis, kreatif dan memberi rasa 

kemandirian dalam belajar. Sebagai suatu pembelajaran yang konstruktivis, PJBL 

menyediakan pembelajaran dalam situasi problem yang nyata bagi siswa sehingga dapat 

melahirkan pengetahuan yang bersifat permanen. PJBL adalah suatu model yang dapat 

mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran (Giilbahar & Tinmaz, 2006). PJBL 

memberi peluang pada sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa, lebih kolaboratif, 

siswa terlibat secara aktif menyelesaikan proyek-proyek secara mandiri dan bekerja sama 

dalam tim dan mengintegrasikan masalah-masalah yang nyata dan praktis.  

Berdasarkan pemaparan dari pendapat dan para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menitikberatkan 

pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dan prinsip dengan melakukan 

investigasi yang mendalam tentang suatu masalah dan mencari solusi yang relevan serta 

diimplementasikan dalam pengerjaan proyek, sehingga siswa mengalami proses 

pembelajaran yang bermakna dengan membangun pengetahuannya sendiri.  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian diperoleh kesimpulan, kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolabotif, dan 

komunikatif dapat dibangun melalui proses pembelajan menggunakan strategi pembelajaran 

berbasis projek atau problem dengan pendekatan saintifik dan dikerjakan secara kolaboratif serta 

hasil belajarnya dikomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan.   
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