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ABSTRAK
Sesuai dengan tuntutan Sistem pendidikan nasional untuk pendidikan tinggi dan harapan KKNI,
perkuliahan pada program S1, harus mengakomodasi pencapaian keterampilan berpikir tingkat
tinggi seperti keterampilan berpikir kritis (menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi). Telah
diteliti pencapaian keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui perkuliahan Ilmu Alamiah
Dasar (IAD) di salahsatu perguruan tinggi di Kota Bogor. Penelitian dilakukan dengan metode
kuasi eksperimen menggunakan desain pre-postes. Instrumen berpikir dikembangkan dalam
bentuk esay yang diujikan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan IAD dengan strategi
kolaboratif-kontekstual. Subyek penelitian adalah mahasiswa calon guru Biologi yang terbagi
menjadi dua kelas paralel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkuliahan IAD yang telah
dirancang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada domain menganalisis
dan mengevaluasi dengan baik,melalui pencapaian indikatorrelationship dan causation.
Sementara itu, perkuliahan belum mampu secara maksimum melatih keterampilan berpikir
paling tinggi (mengkreasi), yang ditunjukkan masih lemahnya pencapaian indikator
mentransformasi (transformation), sebagai salahsatu indikator berpikir kritis tertinggi tersebut.
Diperlukan reorientasi perkuliahan agar kelemahan dapat segera diatasi, misalnya melalui
perkuliahan multi strategi/model agar keterampilan mengkreasi dapat dikembangkan secara
seimbang.
Kata kunci: Asesmen berpikir tingkat tinggi, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi
PENDAHULUAN
Keterampilan berpikir tingkat tinggi,
merupakan keterampilan yang harus
dilatihkan kepada mahasiswa, sesuai dengan
yang diamatkan tujuan pendidikan tinggi.
Selain itu, rumusan KKNI[1] untuk jenjang
S1 juga secara eksplisit menyatakan bahwa
lulusan
S1
hendaknya
memiliki
keterampilan dan ide pemikiran kreatif, yang
pada hakekatnya adalah buah dari
keterampilan berpikir kritis dan kreatif
(KKNI, 2010). Oleh karena itu, sudah
selayaknya perkuliahan di S1 harus
senantiasa melatihkan keterampilan berpikir

pada setiap kesempatan. Mata kuliah Ilmu
Alamiah Dasar (IAD) merupakan satu mata
kuliah umum yang wajib diikuti oleh
mahasiswa S1 di perguruan tinggi,
khususnya di Universitas Pakuan Bogor.
Pada hakekatnya, mata kuliah ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan berpikir
melalui sains. Semua Mahasiswa, termasuk
mahasiswa Pendidikan Biologi mengontrak
mata kuliah ini pada semester 1 atau
semester 2. Mata kuliah ini telah mengalami
berbagai revitalisasi, yang pada hakekatnya
bertujuan untuk memperbaiki kelemahan
dalam
perkuliahan.
Rubini[2]
telah
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mengembangkan perkuliahan IAD bagi
mahasiswa Pendidikan Biologi yang
bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
proses sains, sikap ilmiah dan nilai positif
serta penguasaan konsep mahasiswa melalui
perkuliahan multimodel selama satu
semester. Lebih lanjut Rubini Dkk[3] telah
meneliti efektifitas perkuliahan IAD
kontekstual untuk mahasiswa non-sains
dalam membangun keterampilan berpikir
kritis.
Berpikir kritis merupakan salahsatu bentuk
keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Menurut Costa[4], keterampilan berpikir
kompleks/tingkat tinggi lain selain berpikir
kritis adalah keterampilan pemecahan
masalah (problem solving), pengambilan
keputusan (decision making), dan berpikir
kreatif (creative thinking). Pada dasarnya,
perkuliahan yang melatih keterampilan
berpikir kritis mencerminkan upaya untuk
melatih menganalisis argumen, selalu
memunculkan masalah, melatih melakukan
analisis dan evaluasi, serta selalu melatih
mahasiswa untuk bernalar secara kohesif
dan logis (Ennis)[5] .
Makalah ini menguraikan pengembangan
perkuliahan IAD untuk mahasiswa calon
guru biologi, yang dikemas dengan strategi
kolaboratif-kontekstual,
dan
menguji
efektifitasnya terhadap kemampuan berpikir
kritis mahasiswa. Kemampuan berpikir
kritis yang dikaji dalam penelitian ini adalah
kemampuan
menganalisis
dan
mengevaluasi, dan difokuskan pada tiga
indicator yang esensial dan potensial
mengakomodasi pencapaian KKNI, yaitu
relationship and causation, creation, dan
transformation.

METODOLOGI
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
pengembangan dalam ranah pendidikan (R
and D in Education) terbatas (Fraenkel)[6].
Penelitian ini diawali dengan langkah need
analysis, yang ditindaklanjuti dengan
langkah pengembangan model perkuliahan
dengan strategi kolaboratif-kontekstual.
Hasil pengembangan kemudian diujicoba,
direvisi, dan kemudian diimplementasikan
secara terbatas dalam perkuliahan IAD
untuk mahasiswa calon guru biologi di
Fakultas Ilmu Pendidikan UNPAK Bogor.
Efektivitas model perkuliahan terhadap
peningkatan keterampilan berpikir kritis
diteliti dengan menggunakan metode kuasi
eksperimen dengan pre-posttest design (Ali,
M)[7]. Subyek penelitian adalah mahasiswa
dari dua kelas mata kuliah IAD, yang
digunakan sebagai kelas eksperimen dan
kelas control. Subyek penelitian dipilih
secara random dari 4 kelas yang ada. Kelas
control mengikuti perkuliahan dengan
strategi kolaboratif-konseptual. Instrumen
yang digunakan untuk menguji efektifitas
perkuliahan adalah soal tes berpikir kritis
yang embedded dengan materi perkuliahan,
format observasi perkuliahan, dan angket
untuk menggali respon mahasiswa terhadap
perkuliahan. Soal keterampilan berpikir
kritis dirancang dalam bentuk esay,
sebanyak 8 soal, meliputi indikator
relationship, transformation, dan causation,
dan digunakan setelah divalidasi oleh ahli.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkuliahan dengan strategis kolaboratifkontekstual
memposisikan
mahasiswa
sebagai pebelajar dewasa, yang diasumsikan
telah memahami peran serta kewajibannya
dalam belajar. Materi dikemas dan disajikan
dalam bentuk konteks, karena pada dasarnya
IAD sangat erat dengan konteks kehidupan
manusia.
Pengemasan
materi
dan
penyajiannya dalam konteks ternyata sangat
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memudahkan mahasiswa dalam memaknai
sains, dan menguasai konsep-konsep sains
dibalik konteks yang digunakan. Selama
satu semester, materi IAD dipelajari dalam 5
konteks,
yaitu
Bagaimanakah
ilmu
pengetahuan alam berkembang?, Menyadari
keindahan alam semesta, keanekaragaman
hayati ….. suatu kuasa Tuhan, Bagaimana
manusia
berinteraksi
dengan
lingkungannya?,
dan
Sumber
daya
alam…jangan disia-siakan. Perkuliahan
dirancang dengan membentuk kelompok,
dimana dalam satu kelompok dan antar
kelompok dikondisikan terjadi kolaborasi.
Hasil implementasi perkuliahan selama satu
semester kemudian diuji efektivitasnya
terhadap peningkatan keterampilan berpikir
kritis
mahasiswa.
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa perkuliahan yang
mengakomodasi seluruh potensi mahasiswa
dapat membangun interest mahasiswa dalam
mempelajari materi kuliah. Mahasiswa
terlihat antusias dan selalu bersemangat
mengikuti perkuliahan. Pada setiap akhir
sesi perkuliahan, tugas kelompok yang
tergolong ringan tetapi menginspirasi
mahasiswa untuk mencari jawabannya
menyebabkan mahasiswa lebih siap
mengikuti perkuliahan berikutnya. Konteks
yang dikemas dalam media yang menarik
membuat mereka benar-benar lebur dalam
perkuliahan. Strategi kolaboratif ternyata
memberikan
kontribusi
pula
pada
peningkatan kerjasama baik antar anggota
kelompok
maupun
antar
kelompok.
Peningkatan atmosfir akademik yang
kondusif
dalam
kelas
mendorong
terbentuknya budaya berpikir. Profil
peningkatan keterampilan berpikir kritis
mahasiswa setelah implementasi model
perkuliahan ditunjukkan oleh gambar 1
berikut.

Gambar 1. Profil Keterampilan berpikir
kritis mahasiswa pada tiga indikatornya
Ada dua hal yang ditunjukkan oleh gambar
di atas. Pertama adalah bawa secara umum
diperlihatkan
bahwa
peningkatan
keterampilan berpikir kritis mahasiswa pada
kelas eksperimen lebih besar dibandingkan
dengan pada kelas control. Kondisi ini
ditunjukkan oleh besarnya N-gain dari
kelompok eksperimen yang termasuk
kategori sedang menurut Hake[8], sementara
peningkatan pada kelompok kontrol
termasuk kategori rendah. Perbedaan ini
sesuai dengan asumsi penelitian bahwa
Perkuliahan
yang
dikemas
dengan
mengakomodasi semua potensi mahasiswa
dapat melatih keterampilan berpikir kritis
lebih baik. Demikian pula, perkuliahan yang
didisain kooperatif yang mengutamakan
kerjasama diantara mahasiswa untuk
mencapai tujuan pembelajaran, mampu
menuntaskan belajar mahasiswa dan
penyelesaian
tugas
tepat
waktu..
Pengelompokkan mahasiswa dari berbagai
kemampuan ternyata mampu mengangkat
hampir semua kemampuan mahasiswa dari
setiap level. Pemberian penghargaan pada
kelompok kerja mampu meningkatkan
kinerja mahasiswa dalam melaksanakan
tugas akademiknya. Hal ini selaras dengan
pendapat Gokhale[9], yang menyatakan
bahwa pembelajaran kooperatif dengan
keragaman kemampuan, ras dan tingkat atau
status social mahasiwa dapat meningkatkan
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hasil belajar mahasiswa, serta sikap sosial
dan nilai positif mahasiswa. Lebih lanjut
Csermely
dan
Leiderman[10]
mengungkapkan pula bahwa Pembelajaran
sains dapat membuat masuarakat menjadi
mengenal keteraturan alam, keterbatasan
sains, serta pemahaman bahwa menemukan
dan mengembangkan sains harus sejalan
dengan etika saintifik. Lebih lanjut
diungkapkan
bahwa
belajar
sains
memungkinkan kriminalitas dari produkproduk sains dapat dihindarkan.
Temuan yang kedua adalah bahwa
kemampuan berpikir kritis tidak dapat
terbangun serta merta. Diperlukan proses
berkelanjutan agar kemampuan tersebut
dapat terlatih dengan baik pada mahasiswa.
Fenomena ini muncul dari kedua kelompok
control dan eksperimen. Ini dapat diartikan,
bahwa menggunakan model apapun,
peningkatan keterampilan berpikir kritis
terjadi secara bertahap. Semakin banyak
dilatihkan, maka keterampilan berpikir akan
dimiliki lebih baik oleh mahasiswa. Hal ini
sejalan dengan pendapat Costa[4], bahwa
keterampilan berpikir akan muncul lebih
baik apabila secara kontinyu dilatihkan
kepada siswa. Elaborasi dari hasil penelitian
lebih lanjut menunjukkan peningkatan
keterampilan berpikir kritis pada setiap
indicator yang diteliti, seperti ditunjukkan
pada gambar 2.
Secara umum semua indikator keterampilan
berpikir pada kelas eksperimen lebih baik
daripada kelas control. Keterampilan pada
Indikator relationship tertinggi dibandingkan
peningkatan pada indicator lainnya. Di kelas
eksperimen
Relationship
menurun,
transformation dan causation meningkat
sejalan dengan waktu. Sementara itu, di
kelas Kontrol indicator Relationship dan
transformation meningkat, namun causation
menurun sejalan dengan waktu. Meskipun

perkuliahans ecara umum telah mampu
membangun keterampilan berpikir kritis,
utamanya di kelas eksperimen, namun
peningkatan ini tidak merata untuk setiap
indicator. Perkuliahan baru mengakomodasi
terbangunnya keterampilan berpikir pada
Indikator relationship, sementara dua
lainnya tidak terlalu menggembirakan.

Gambar 2. Peningkatan Keterampilan
Berpikir Kritis untuk setiap Indikator yang
Diteliti
Seperti
disampaikan
sebelumnya,
membangun keterampilan berpikir tidak
dapat dilakukan serta merta. Dibutuhkan
waktu dan latihan yang berkesinambungan
agar keterampilan berpikir pada semua
indikator dapat berkembang dengan baik.
Menurut Costa[4] , Relationship adalah
indicator paling rendah dari indicator
lainnya. Kualitas berpikir akan semakin baik
menurut khirarkhi yang diusulkan oleh
Costa.

Gambar 3. Khirarkhi Peningkatan kualitas
berpikir menurut Costa
Menurut Costa, berpikir akan semakin
berkualitas apabila seseorang telah mampu
melalui tahapan berpikir relationship,
transformatioan, dan causation. Dalam
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relationship terkandung cara berpikir
menurut pola, kemampuan analisis, sintesis,
dengan keteraturan berdasarkan deduksi
logis. Sementara itu, apabila seseorang telah
mampu membuat analogi dan metafora
berdasarkan induksi logis, maka orang
tersebut telah memiliki kemampuan mentransformasi. Causation merupakan indicator
tertinggi dari keterampilan berpikir kritis,
dimana cirinya adalah dia memiliki
kemampuan
berinferensi,
memberikan
penilaian dan evaluasi. Apabila semua mata
perkuliahan melakukan hal yang sama
dalam melatih keterampilan berpikir, maka
semua keterampilan berpikir akan dapat
dimiliki lebih maksimal. Oleh akrena itulah,
maka diperlukan “effort” serta kerja keras
dari semua dosen untuk membangun
keterampilan berpikir ini.
Terbangunnya keterampilan berpikir kritis
memberikan dampak positif terhadap
penguasaan konsep mahasiswa terkait materi
IAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
baik nilai penguasaan konsep pada UTS
maupun UAS untuk kelompok eksperimen
secara signifikan lebih baik dari nilai pada
kelompok control.
Tabel 1. Nilai Penguasaan Konsep IAD pada
UTS dan UAS pada kelompok Kontrol dan
Eksperimen

maksimal
terjadi
berdasarkan
hasil
pemikiran kritisnya. Pencapaian penguasaan
konsep dan keterampilan berpikir kritis yang
diperoleh
dapat
dianggap
sebagai
keberhasilan model perkuliahan yang
digunakan. Model ini telah memberikan
kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar
mandiri
(dalam
kelompok
maupun
individu), menggunakan fenomena dalam
konteks kehidupan yang dihadapi dan
dikenal mahasiswa. Mahasiswa tertantang
untuk memecahkan permasalahan yang
berhubungan dengan kehidupan mereka dan
konten sains nya sendiri. Mahasiswa merasa
perlu mempelajari sains ketika mereka
memerlukannya
untuk
memecahkan
masalah. Mahasiswa terdorong untuk belajar
bukan hanya dari buku teks, tetapi juga dari
berbagai sumber lainnya seperti internet.
Bahkan ada beberapa kelompok yang
menyengajakan diri untuk dating ke
lembaga-lembaga terkait (seperti ke
zoology, atau lembaga penelitian botani di
sekitarnya).
Hasil angket mendukung temuan dalam
penelitian ini. Seperti ditunjukkan dalam
tabel 2. umumnya mahasiswa termotivasi
melalui perkuliahan ini. Mereka berpikir
memerlukan pengetahuan sains, mereka
sering tidak menyadari sedang belajar sains,
tetapi
sedang
belajar
tentang
kehidupan.Mereka berpikir bahwa belajar
sains adalah kebutuhan, bukan kewajiban.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa kemampuan berpikir kritis sangat
berkorelasi dengan penguasaan konsep. Hal
ini dapat dipahami, karena berpikir kritis
membutuhkan pengetahuan sebagai dasar
pemikirannya.
Demikian
sebaliknya,
penguasaan konsep berikutnya dapat lebih
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Tabel 2. Hasil angket Konsep IAD pada
kelompok Kontrol dan Eksperimen

Sejalan dengan hasil penelitian ini,
Davidson[11], Delors[12], dan Liliasari[13],
mengungkapkan bahwa belajar sains sangat
berkaitan dengan belajar untuk berpikir. Hal
ini dapat secara optimal terjadi apabila
belajar didisain dengan konteks atau isu-isu
yang
berkembang
di
masyarakat.
Perkuliahan
sains
dengan
beragam
pendekatan, media, dan strategi dapat
meningkatkan penguasaan konsep serta
kemampuan berpikir (Cottrell[14], Biggs[15],
Anuradhana[16])
KESIMPULAN
Perkuliahan IAD dengan menggunakan
strategi
kolaboratif-kontekstual
dapat
meningkatkan keterampilan berpikir kritis
dan
penguasaan
konsepmahasiswa.
Peningkatan keterampilan berpikir kritis
dapat terjadi apabila dalam perkuliahan
mahasiswa dilatih untuk membangun
keterampilan tersebut secara bertahap.
Peningkatan keterampilan berpikir dibangun
pada diri mahasiswa secara bertahap mulai

dari keterampilan berpikir kritis yang lebih
sederhana menuju keterampilan berpikir
yang
lebih
kompleks.
Peningkatan
keterampilan dan penguasaan konsep
mahasiswa tidak terlepas dari terbangunnya
minat dan motivasi mahasiswa terhadap
perkuliahan, yang ditunjukkan oleh respon
mahasiswa yang snagat positif terhadap
perkuliahan.
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