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a.  Berpikir Kritis (directed thinking)
tipe berpikir yang berawal dari pengambilan keputusan (decision 
making), perencanaan strategik (strategic planning), proses ilmiah 
(scientific process), dan pemecahan masalah (problem solving).

“Berpikir kritis adalah aktivitas mental 
yang dilakukan untuk mengevaluasi 
kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya 
evaluasi berakhir dengan putusan untuk 
menerima, menyangkal, atau meragukan 
kebenaran pernyataan yang 
bersangkutan”.





Critical Thinking is the way you think 





b.  Berpikir Vertikal (berpikir konvergen)
tipe berpikir tradisional dan generatif yang bersifat logis dan matematis 
dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan.

Suatu proses bergerak selangkah demi selangkah menuju suatu tujuan.



c.  Berpikir Lateral (berpikir divergen) 
tipe berpikir selektif dan kreatif yang menggunakan informasi bukan 
hanya untuk kepentingan berpikir tetapi juga untuk hasil dan dapat 
menggunakan informasi yang tidak relevan atau boleh salah dalam 
beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan yang tepat

















d.  Berpikir Analitis
Suatu proses memecahkan masalah atau gagasan menjadi bagian-bagian. 
Menguji setiap bagian untuk melihat bagaimana bagian tersebut saling 
cocok satu sama lain, dan mengeksplorasi bagaimana bagian-bagian itu 
dapat dikombinasikan kembali dengan cara-cara baru.



e.  Berpikir Strategis
Mengembangkan strategi khusus untuk perencanaan dalam arah operasi-
operasi skala besar dengan melihat permasalah dari sudut yang mungkin.



f.  Berpikir Tentang Hasil
Meninjau masalah dari perspektif solusi yang dikehendaki.

g.  Berpikir Kreatif





BRAINSTORMING 



teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah 
tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok.





LATERAL 
THINKING 
QUIZ 



Terdapat 6 telur 
dalam keranjang. 
Jika 6 orang masing-
masing mengambil 
satu telur, bagaimana 
bisa tersisa satu telur 
di keranjang? 



Berdasarkan laporan dari 
telpon tak dikenal, polisi 
menuju sebuah rumah untuk 
menangkap tersangka 
pembunuhan. Mereka tidak 
mengetahui bagaimana rupa 
pembunuh, tetapi mereka 
mengetahui namanya John. Di 
dalam rumah mereka 
menemukan seorang tukang 
kayu, seorang mekanik, 
seorang sopir, dan seorang 
pemadam kebakaran sedang 
bermain kartu. Tanpa 
menanyakan namanya, polisi 
langsung menangkap si 
pemadam kebakaran.  
Bagaimana polisi tahu bahwa 
mereka menangkap orang 
yang tepat? 



Seorang petugas 
Polisi melihat 
seorang sopir truk 
bergerak melawan 
arah di jalan satu 
arah. Namun, dia 
tidak 
menghentikannya.
Mengapa?



Seorang laki- laki berkulit 
hitam berpakaian serba 
hitam, bertopeng hitam, 
kaos tangan hitam, 
berjalan di perempatan 
jalan kota. Semua lampu 
jalan rusak. Tidak ada 
bulan. Pada saat yang 
sama melaju mobil 
berwarna hitam tanpa 
lampu bergerak ke arah 
laki-laki tersebut. 
Anehnya mobil tidak 
menabrak laki-laki 
tersebut. Bagaimana 
sopir bisa melihat laki-
laki tersebut?



Dua orang duduk dengan 
sebuah meja di antara 
mereka. Namun, mereka 
tidak dapat melihat satu 
sama lain. Mengapa?



Seorang pria tinggal di 
lantai paling atas sebuah 
gedung yang sangat 
tinggi. Setiap hari dia 
bekerja menggunakan 
lift untuk turun hingga 
ke lobi. Saat kembali dari 
kerja, dia hanya dapat 
menjangkau setengah 
tinggi gedung dan 
selebihnya harus 
ditempuh dengan jalan 
kaki naik tangga, kecuali 
dalam kondisi hujan. 
Bagaimana hal ini bisa 
terjadi?



Seorang ayah dan 
anaknya mengalami 
kecelakaan. Sang ayah 
meninggal di tempat, 
sementara anaknya 
dilarikan ke RS. Sesampai 
di RS, dokter berkata:  
saya tidak mampu 
mengoperasi anak ini, 
dia adalah anakku!. 
Bagaimana hal ini bisa 
terjadi? Siapa dokter itu?



Seorang pria mengendarai 
mobil sendirian. Saat dia 
berbelok dengan 
kecepatan tinggi dia 
menabrak pembatas jalan 
dan masuk ke sungai. 
Mobil mulai terisi air, dan 
si pria menyadari 
tangannya patah dan tak 
mampu untuk melepas 
seat belt dan keluar dari 
mobil. Mobil tenggelam 
hingga ke dasar sungai. Dia 
terjebak di dalam mobil. 
Tim penyelamat datang 
dua jam kemudian, hingga 
menemukan si pria masih 
di dalam mobil dan hidup. 
Bagaimana bisa?



Bruce menang balapan, tetapi tidak mendapat tropi. 
Mengapa?



Tiga gelas berisi es jeruk dan tiga gelas lainnya kosong. 
Dapatkah kamu membuat urutan isi gelas selang-seling 

dengan hanya memindahkan satu gelas saja?





Buatlah garis dibawah ini lebih kecil/pendek tanpa 
menghapusnya! 





THANKS
Any Question?


