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THINKING  SKILLS 
(Ketrampilan  Berpikir) 



BIODATA 



PEMBUKA 
 Banyak yang menganggap bahwa berpikir adalah sebuah 

tuntutan/ kebutuhan. Artinya, bila keadaan mengharuskan untuk 
berpikir, ditimpa masalah misalnya, maka barulah berpikir itu 
dilakukan. Bila keadaan biasa-biasa saja, berpikir (secara 
khusus) hampir pasti tidak pernah dilakukan. 
 

 Di lain pihak, banyak orang menganggap bahwa kemampuan 
berpikir, atau “ketrampilan berpikir” merupakan “gawan bayi”. Ia 
tidak bisa diubah ke arah yang lebih baik. Usaha apapun yang 
dilakukan nampaknya sia-sia, tidak banyak berarti bagi 
pemikiran seseorang. 
 

 Namun sebenarnya tidak demikian. Berpikir bisa diubah menjadi 
suatu ketrampilan. Yaa, ketrampilan berpikir namanya. 
Sebagaimana halnya ketrampilan-ketrampilan lain yang 
dilakukan oleh anggota tubuh yang lain. Trampil berenang, 
bernyanyi, akting, pidato, berjalan di atas tali, dan lain 
sebagainya. Trampil berpikir pun dapat dilatihkan. Bahkan sejak 
usia dini bisa dimulai. 



MENGAPA PERLU? 

• Dasar bagi menjadi effective thinker 

• Sarana untuk mengambil keputusan yg baik 

• Karakteristik dari intelektualitas seseorang 

• Syarat menjadi warga negara yang 

bertanggungjawab 

• Menjadi prasyarat “employability” pada 

berbagai pekerjaan dan profesi. 

• Menjadi tujuan langsung pendidikan 

• Langkah praktis menuju bijaksana 



Sarana/Alat Melatih Ketrampilan Berpikir 

1.  PMI (Plus Minus Interesting) 

     Adalah melatih ketrampilan berpikir dengan menyebutkan    

     sebanyak-banyaknya unsur plus, minus, dan interesting   

     (menarik) terhadap  permasalahan yang akan diambil  

     keputusannya. 

2.  AKP (Alternatif  Kemungkinan Pilihan) 

3.  MSF (Mempertimbangkan Semua Faktor) 

4.  K & A (Konsekuensi & Akibat) 

5.  ID-IL (Informasi Dalam dan Informasi Luar) 

6.  MKP (Memeriksa Kedua belah Pihak) 

7.  KKI (Kesepakatan Ketidaksepakatan Irrelevansi) 

8.  Gagasan-logika  

9.  POL (Pandangan Orang Lain) 

10. MTS (Maksud Tujuan Sasaran) 

11. PSM, PKB, InDef. 



SIMBOLISASI 







 TERAPAN  THINKING  SKILLS 



SHARE  PENGALAMAN 

 Bekerja di lapangan pendidikan lebih mulia lebih luhur dari 
lapangan kerja manapun. 

 Bila memungkinkan, belajar lagi yg lebih tinggi. Sebab 
pendidikan adalah gaman hebat menghadapi persaingan 
masa depan. 

 Mencari kerja yg lumrah saja. Tidak perlu mengejibkan 
menjadi PN. Kerja apapun boleh. 

 Junjung tinggi loyalitas, kredibilitas, dan ngumawulo. 
 Dalam setiap mengambil langkah/keputusan, siapkan pula 

plan 2, 3, dst. 
 Bila menikah, ia bukan segala-galanya. Pendidikan dirilah 

segala-galanya. 
   



BUKU PENUNJANG 



PENERAPAN  DALAM  

BERAGAMA  



 
end  

 

Selamat menempuh hidup baru..!! 


