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A. Latar Belakang 

Framework 21st Century Education yang dikembangkan oleh World 

Economic Forum (WEF), menyebutkan empat keterampilan penting yang perlu 

dimiliki siswa dengan istilah 4C Skills (Astuti et al., 2021; Wahyuni et al., 2020; 

Nugraha dan Oktavianah, 2020). 4C Skills yang dimaksud diantaranya, yaitu 

communication (komunikasi), colaboration (kolaborasi), creative thinking (berpikir 

kreatif) dan critical thinking (berpikir kritis) (Isnaeni, Sujatmiko dan Pujiasih, 

2021; Helaluddin dan Fransori, 2019). Keempat keterampilan ini menjadi pusat 

perhatian dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran di 

masa pandemi yang menuntut siswa untuk School from Home (SFH), sehingga 

kemampuan siswa dalam berinteraksi menjadi berkurang yang mengakibatkan 

4C Skills siswa rendah. Salah satu keterampilan yang menjadi dasar dalam 

peningkatan 4C Skills siswa adalah kemampuan berpikir analitik.  

Kemampuan berpikir analitik merupakan bagian dari High Order Thinking 

Skills (HOTS) yaitu kemampuan siswa dalam mengelompokkan beberapa 

elemen kemudian menghubungkan elemen-elemen tersebut untuk digunakan 

pada proses penyelesaian masalah termasuk fenomena kehidupan sehari-hari 

(Fadly, 2021; Singh et al., 2020). Kemampuan berpikir analitik menuntut siswa 

untuk mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kreatif dan kritis dalam 

menyelesaikan permasalahan (Wahyuni, Ristanto dan Miarsyah, 2021; Supena, 

Darmuki dan Hariyadi, 2021; Erdogan, 2019). Pentingnya kemampuan berpikir 

analitik siswa berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, dimana siswa di 

Indonesia hingga saat ini masih lemah dalam berpikir analitik dilihat dari hasil 

survei internasional maupun nasional.  

Hasil analisis World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir analitik sebagai salah satu kemampuan yang akan 

semakin berkembang dalam lima tahun kedepan. Akan tetapi, kemampuan 

berpikir analitik siswa pada pendidikan tingkat SMA dalam hasil analisis ini 

menunjukkan persentase yang sangat rendah yaitu hanya sebesar 10% (World 

Economic Forum, 2020). Hal ini juga didukung oleh hasil Programme for 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Kemampuan Berpikir Analitik 

Kemampuan berpikir analitik merupakan suatu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki oleh siswa, karena sangat berguna untuk memahami bagian-

bagian dari situasi, kemampuan untuk meneliti dan merinci fakta dan berpikir 

pada kekuatan dan kelemahannya (Hadimu, Laurens & Mona, 2020). 

Kemampuan berpikir analitik merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar siswa, dimana kemampuan ini dapat membantu siswa 

dalam membuat keputusan, memecahkan masalah, menganalisis dan menilai 

situasi dengan menimbang dan memutuskan sesuatu berdasarkan logika 

(Novitasari, Sutarno dan Masykuri, 2020). Kemampuan berpikir analitik 

meliputi kemampuan dalam membedakan, mengorganisasikan dan 

menghubungkan (Samo dan Kartasasmita, 2018). Kemampuan berpikir analitik 

dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir dari peristiwa yang berurutan 

menjadi bagian-bagian penyelesaian masalah dengan penyajian mencakup 

alasan, prinsip, fungsi, kemampua nuntuk menghubungkan isu-isu, 

kemampuan untuk menjawab masing-masing masalah dengan melihat kembali 

masalah sebelumnya (Ahmad, 2018).  

Kemampuan berpikir analitik menekankan pada pemecahan materi ke 

dalam bagian-bagian yang lebih khusus atau kecil dan mendeteksi hubungan-

hubungan dan bagian-bagian tersebut dan bagian-bagian itu diorganisir 

(Rahman, 2019). Menurut Anggraini, Nugroho dan Subali, (2019) berpikir 

analitik adalah kemampuan berpikir siswa untuk menguraikan dan memperinci 

informasi-informasi yang digunakan untuk memahami suatu pengetahuan 

dengan menggunakan akal dan pikiran yang logis, bukan berdasar perasaan 

atau tebakan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan 

berpikir analitik merupakan sebuah kemampuan yang sangat diperlukan siswa 

untuk mampu dalam menyelesaikan permasalahan dengan belajar berpikir 

membedakan bagian relevan dan tidak relevan, mengorganisasikan dan 

menghubungkan sebuah persoalan. 

KEMAMPUAN 

BERPIKIR 

ANALITIK 
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A. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Kata strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu “strategia” yang berarti seni 

yang digunakan dalam rencana mencapai tujuan. Sedangkan, kata pembelajaran 

merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalam bahasa Yunani 

disebut “instructus” atau “intruere” yang berarti menyampaikan pikiran, dengan 

demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide yang telah 

diolah secara bermakna melalui pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai proses pengajaran siswa yang direncakan, dilaksakan dan dievaluasi 

secara terperinci agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Secara umum strategi pembelajaran adalah pola umum tindakan 

seorang guru kepada siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

(Mubarok & Maslukha, 2022; Asfar et al., 2022). 

Strategi memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Strategi yang 

digunakan oleh guru sebaiknya memiliki banyak variasi agar dapat 

menghilangkan rasa bosan siswa, sehingga dapat menciptakan suasana belajar 

yang nyaman dan menyenangkan, hal itu bisa membuat siswa aktif dapat 

dengan mudah memperoleh dan memahami materi yang disampaikan. Selain 

itu, strategi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan 

(Mubarok & Maslukha, 2022; Nurannisa et al., 2022). Strategi pembelajaran yang 

tepat memungkinkan siswa untuk berpikir secara mandiri, adaptif dan kreatif 

serta mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda (Aznizam, Mansur & 

Musthofa, 2022). 

Strategi pembelajaran memiliki posisi penting dalam proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara penyampaian sebuah materi 

dalam proses pembelajaran siswa yang didalamnya meliputi jenis, jangkauan 

dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman bagi 

siswa. Penerapan strategi pembelajaran tersebut bertujuan untuk mencapai hasil 

belajar. Strategi pembelajaran terdapat komponen materi pembelajaran, metode 

STRATEGI 

PEMBELAJARAN 
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A. Pengertian Permainan 

Permainan adalah sebuah aktivitas bermain yang murni mencari 

kesenangan tanpa mencari menang atau kalah. Kedua, permainan diartikan 

sebagai aktifitas bermain yang dilakukan dalam rangka mencari kesenangan 

dan kepuasan, namun ditandai pencarian menang-kalah (Rizka, Tamba & 

Suharyani, 2018; Rahayu et al., 2022). 

Menurut Fitrianti (2018), permainan adalah bagian mutlak dari 

kehidupan anak yang merupakan bagian integral dari proses pembentukan 

kepribadian anak. Dengan sebuah permainan, dapat membantu terbentuknya 

kecerdasan intelektual seorang anak. Permainan akan menggali wawasan anak 

terhadap beragam pengetahuan. Ketika bermain, anak-anak akan mulai 

melepaskan emosinya dengan tertawa, berteriak, maupun berlari. Emosi yang 

dikeluarkan seperti ini akan menjadi terapi bagi psikologi anak. Hal seperti ini 

baik bagi kecerdasan emosi sehingga timbulnya sikap toleransi dan empati 

terhadap orang lain. Salah satu contohnya Ma’benteng, permainan tradisional 

bugis yang dimainkan secara berkelompok ini diperlukan kerjasama dalam 

timnya (Nurendah, Mulyana & Muanas, 2018). 

Permainan yang kompetitif, kemenangan dalam suatu permainan akan 

menjadi tujuan akhir. Sportifitas dipermainan antara personal maupun antara 

tim menjadi pembelajaran sendiri bagi anak yang kelak bermanfaat dalam suatu 

kompetisi di kehidupan yang nyata (Bentri, Hidayati & Rahmi, 2018). 

Permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan olah fisik) yang sangat 

bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja dan prestasi 

dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan lebih baik. 

Maggaleceng misalnya, permainan yang dulunya dilakukan malam sampai pagi 

hari sebagai acara rangkaian perkabungan ini perlu perhitungan yang tepat 

dalam peletakan biji (kerikil), dan pemenangnya yang mempunyai biji (kerikil) 

yang lebih banyak dari lawan mainnya. Pada sudut pandang yang berbeda, 

definisi permainan yang diterapkan oleh Huizinga yang mengungkapkan 

PERMAINAN BUGIS 

MA'BENTENG 
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A. Critical Thinking Skills (Kemampuan Berpikir Kritis)  

Berpikir kritis adalah proses berpikir melalui analisis, berpikir serius dan 

teliti dalam sebuah informasi yang diterima dengan menyertakan alasan yang 

rasional, sehingga akan menghasilkan tindakan yang sesuai (Ridho et al., 2020; 

Asfar, Asfar & Nurannisa, 2022). Berpikir kritis merupakan salah satu poin 

penting bagi proses pembelajaran, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, 

sehingga pengalaman belajar beserta ilmu yang dipelajari bisa melekat pada diri 

siswa sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa (Wahyuni & Sari, 2021; 

Rismawati et al., 2021). 

Berpikir kritis merupakan keterampilan yang harus dimiliki siswa, sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 20 tahun 2016. Hal ini dikarenakan kemampuan 

berpikir kritis bertujuan dalam membantu siswa dalam menghadapi masalah 

atau situasi yang sulit dan menuntut untuk mengambil keputusan yang rasional 

dan kritis, dengan memiliki kemampuan berpikir kritis, seseorang dapat 

membuat penilaian dan keputusan berdasarkan bukti yang valid dan masuk 

akal (logic). Oleh sebab itu, seseorang yang dapat berpikir kritis dengan baik 

dapat memilah informasi yang diperoleh untuk diuji kebenarannya, sehingga 

tidak mudah tertipu (Parameswari & Kurniyati, 2020). 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan dasar untuk 

memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang tepat dan juga 

meliputi beberapa kemampuan lain (Yustina et al., 2021), diantaranya : 

1. Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan 

permasalahan; Kemampuan untuk mengenali kekeliruan dan menggunakan 

penalaran induktif;  

2. Kemampuan untuk menarik kesimpulan yang logis dari keterangan yang 

diperoleh berdasarkan sumber tertulis, lisan, diagram, atau grafik dan 

mempertanggungjawabkan kesimpulan yang telah diambil; 

3. Kemampuan untuk menginterpretasi, mengembangkan, dan menggunakan 

ide; dan  

KEMAMPUAN 4C 

SKILLS 
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Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. 

Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam 

(fisika, astronomi dan biologi), ilmu-ilmu sosial (sosiologi dan psikologi), maupun 

di bidang bisnis (ekonomi dan industri). Statistika terdiri dari tiga bagian 

pengukuran data yaitu penyajian data, pemusatan data dan penyebaran data. 

Pembahasan pada buku ini yaitu merujuk pada materi statistika pada aspek 

pemusatan data. Ukuran pemusatan dari sekumpulan data merupakan suatu nilai 

yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat dipergunakan untuk mewakili 

kumpulan data tersebut (Simanjuntak, 2020). Ukuran Pemusatan data dapat 

diartikan sebagai suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan 

menunjukkan karakteristik dari kumpulan data tersebut serta pusat dari nilai data 

(Yusuf et al., 2019). Suatu kumpulan data biasanya mempunyai kecenderungan 

untuk terkonsentrasi pada suatu nilai pemusatan.  

Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan 

berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan itu dan yang termasuk 

dalam ukuran pemusatan data adalah rata-rata (mean), median dan modus 

(Ramadanti, Mutaqin & Hendrayana, 2021). 

Misalkan mempunyai data mentah dalam bentuk array 𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. Oleh 

karena itu, akan dipelajari beberapa ukuran yang dapat memberikan informasi 

tentang bagaimana data-data ini mengumpul atau memusat. 

1. Ukuran Pemusatan Data Tunggal 

Ukuran pemusatan data tunggal digunakan agar data yang diperoleh 

mudah untuk dibaca dan dipahami. 

2. Ukuran Pemusatan Data Kelompok 

Data berkelompok merupakan data yang disajikan dalam bentuk kelas-

kelas interval. Menghitung ukuran pemusatan data berkelompok agak berbeda 

dari cara menghitung ukuran pemusatan data tunggal. 

STATISTIKA 

(PEMUSATAN DATA) 
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A. Pengertian Aplikasi Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk aplikasi. Awalnya, 

Google Inc. membeli android Inc. yang merupakan pendatang baru yang 

membuat piranti lunak untuk ponsel/smartphone. Pengembangan android, 

dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan piranti keras, 

piranti lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia (Saepulloh dan Adeyadi, 2019). 

Aplikasi android merupakan salah satu program yang dikembangkan 

pada era industri 4.0. Aplikasi android merupakan suatu software (perangkat 

lunak) yang digunakan pada mobile device yang meliputi sistem operasi, 

middleware dan aplikasi inti. Aplikasi android ditandai dengan ekstensi .apk, 

didistribusikan dan diinstal pada perangkat mobile (Damariswara & Saidah, 

2020). Pesatnya perkembangan inovasi dari aplikasi android serta fleksibilitas 

dan kreativitasnya yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran konvensional, 

membuat guru antusias untuk menggunakan aplikasi dalam proses 

pembelajaran di kelas. Penggunaan aplikasi android sebagai media 

pembelajaran mempunyai dampak positif terhadap siswa karena terbukti dapat 

meningkatkan pemahaman dan antusiasme siswa dalam belajar. Penerapan 

media pembelajaran berbasis aplikasi android dapat menghemat biaya, 

mengurangi penggunaan kertas, dan mendukung pembelajaran jarak jauh 

(Muhimmatin & Jannah, 2021). 

Sejalan dengan penyataan tersebut, Wicaksosno, Sihkabuden & Husna 

(2018) mengemukakan bahwa penggunaan aplikasi android dalam proses 

pembelajaran memberikan perbedaan dalam proses pembelajaran konvensional, 

sehingga akan menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dan membuat siswa mampu belajar secara mandiri. Penggunaan teknologi 

dalam pembelajaran mengubah proses dari kelas ke mana saja, dari waktu maya 

APLIKASI 

ANDROID 
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A. Pengertian Aplikasi Ma’benteng 

Aplikasi Ma’benteng merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk 

menjadi salah satu media pembelajaran berbasis android. Pemberian nama 

“Ma’benteng” didasarkan pada permainan Tradisional Bugis Ma’benteng yang 

menekankan sebuah kerja sama dalam proses pelaksanaannya. Aplikasi ini 

dapat digunakan sebagai media yang menyajikan materi pembelajaran 

Matematika khususnya Statistika aspek Ukuran Pemusatan Data.   

 
Gambar 3 Logo Aplikasi Ma’benteng 

Aplikasi Ma’benteng menyajikan fitur-fiturnya dengan penambahan huruf 

aksara lontara sebagai bentuk kearifan lokal Bugis. Aplikasi ini dapat 

membangkitkan keaktifan dan motivasi siswa dalam menjalankan proses 

pembelajaran, karena dilengkapi dengan berbagai fitur yang interaktif dan 

terintegrasi dengan berbagai platform aplikasi lainnya, yaitu Wordwall, Random 

Team Generator dan juga Puzzle.org. Platform Wordwall dijadikan sebagai media 

integrasi untuk menyajikan kuis interaktif kepada siswa, platform Random Team 

Generator diintegrasikan untuk melengkapi fitur pembagi kelompok, sehingga 

pembagian kelompok tidak lagi dilakukan secara manual. Kemudian, platform 

Puzzle.org digunakan sebagai media untuk menyajikan puzzle yang nantinya 

akan dijadikan sebagai kegiatan berkelompok yang dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir kritis (Critical Thinking) dan kreatif (Creative 

Thinking). Aplikasi ini tidak hanya memberikan siswa mengenai pembelajaran 

yang interaktif, tetapi juga mengarahkan siswa untuk tetap menjunjung tinggi 

dan mencintai nilai kebudayaan Bugis yaitu aksara lontara.  

APLIKASI 

MA’BENTENG 
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A. Sintaks Pembelajaran 

Berikut ini merupakan tahapan dalam permainan Bugis Ma’benteng yang 

akan diterapkan sebagai strategi pembelajaran. 
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Massipakario-rio
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Tahapan Permainan 

Ma benteng  
Gambar 13 Tahapan Permainan Ma’benteng 

Pembelajaran dengan menerapkan strategi permainan Ma’benteng 

terintegrasi 4C Skills dalam meningkatkan kemampuan berpikir analitik siswa 

pada materi statistika aspek pemusatan data (Mean, median dan modus) 

disajikan dalam bentuk aplikasi android dengan tahapan pembelajaran, yaitu 

sebagai berikut. 

PERMAINAN MA'BENTENG 

TERINTEGRASI 4C SKILLS 

DALAM PEMBELAJARAN 
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Strategi permainan Ma’benteng sejalan dengan teori kognitif dari Piaget 

yang menyatakan bahwa tahapan belajar seorang anak sesuai dengan acuan 

serta tahapan perkembangan anak disesuaikan pada usianya. Perkembangan 

kognitif anak mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan tahapan permainan Ma’benteng 

yang mengajarkan siswa dalam mengingat materi, mengambil keputusan 

dan memecahkan persoalan yang diberikan sebagai upaya perkembangan 

kognitifnya. 

 

C. Rumpun Model 

Strategi pembelajaran Ma’benteng termasuk ke dalam bagian rumpun 

model interaksi sosial. Model-model pembelajaran yang termasuk dalam 

rumpun interaksi sosial menekankan hubungan individu dengan masyarakat 

atau orang lain. Model-model ini memfokuskan pada proses negosiasi sosial. 

Model-model pembelajaran dalam kelompok ini memberikan prioritas pada 

peningkatan kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain 

dalam upaya peningkatan proses demokratis dalam bermasyarakat secara 

produktif (Mirdad, 2020). Rumpun model interaksi sosial (social models) 

menitikberatkan pada kemampuan kerja sama dari para siswa. Melalui model 

ini, kemampuan setiap individu dapat ditingkatkan terutama dalam 

berhubungan dengan orang lain dengan proses belajar yang demokratis, 

sehingga dapat belajar bersama masyarakat secara produktif (Wulandari et al., 

2020). 

Model interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial 

kemasyarakatan diantara siswa. Model tersebut berfokus pada peningkatan 

kemampuan siswa. untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam 

proses-proses yang demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. 

Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt (field-theory). Model interaksi sosial 

mengarahkan terbentuknya hubungan harmonis antara individu dengan 

masyarakat (learning to life together) (Wahyuni, 2019). Teori pembelajaran Gestalt 

mengemukakan bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai 

suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Makna suatu objek/peristiwa adalah 

terletak pada keseluruhan bentuk (Gestalt) dan bukan bagian-bagiannya. 

Pembelajaran akan lebih bermakna bila materi diberikan secara utuh bukan 

bagian-bagian. 

Rumpun model interaksi sosial adalah suatu pola yang mengajarkan agar 

siswa mampu menganalisis suatu fenomena yang terjadi terkait dengan 

permasalahan kehidupan dan pengalamannya. Model interaksi sosial 

menumbuhkan sikap kerjasama di antara siswa dan mendorong berinteraksi 

dalam tataran individual ataupun komunal. Sikap kebersamaan dan saling 
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Tahapan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 

 
Majjaga benteng • Guru membagikan 

sebuah masalah 

statistika berbasis HOTS 

kepada siswa 

menggunakan aplikasi 

Ma’benteng yang berisi 

puzzle untuk 

dipecahkan secara 

bersama. 

• Guru memantau proses 

diskusi siswa dan 

memberikan siswa 

kesempatan dalam 

berbagi pengetahuan 

dengan berkunjung ke 

kelompok lain.  

• Guru mempersilahkan 

setiap perwakilan 

kelompok yang telah 

berhasil memecahkan 

puzzle untuk 

menjelaskan solusi yang 

diberikan. 

• Siswa menggunakan 

aplikasi Ma’benteng 

dalam memecahkan 

masalah statistika yang 

diberikan dalam 

bentuk puzzle. 

• Siswa berdiskusi 

dalam memecahkan 

potongan puzzle untuk 

mengidentifikasi 

masalah yang harus 

dipecahkan. 

• Setiap perwakilan 

kelompok yang telah 

memecahkan puzzle 

diberi kesempatan 

dalam mengemukakan 

solusi yang ditemui. 

Massipakario-rio • Guru memfasilitasi 

kegiatan presentasi 

siswa. 

• Guru mempersilahkan 

kepada kelompok 

untuk melakukan 

presentasi. 

• Guru mengarahkan 

kelompok lain untuk 

menyimak presentasi 

kelompok yang tampil, 

setelah itu 

mengarahkan kelompok 

• Setiap kelompok 

bergantian untuk 

melakukan presentasi 

mengenai hasil kerja 

kelompoknya. 

• Kelompok lain 

menyimak hasil 

presentasi yang 

ditampilkan, 

kemudian mengajukan 

pertanyaan.  

• Kelompok yang tampil 

menjawab pertanyaan 
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GLOSARIUM 

 

Berpikir Analitik : Proses berpikir untuk menguraikan dan 

memperinci informasi-informasi yang 

digunakan untuk memahami suatu 

pengetahuan dengan menggunakan akal 

dan pikiran yang logis, bukan berdasar 

perasaan atau tebakan. 

Collaboration : Interaksi bersama dalam kelompok pada 

semua kegiatan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas bersama. 

Communication : Salah satu syarat berlangsungnya 

hubungan antar manusia atau interaksi 

sosial antar kelompok. 

Creative Thinking : Berpikir untuk menciptakan sesuatu yang 

baru yang berbeda dari yang lain, 

memecahkan masalah, dan menciptakan 

solusi serta membuat rencana inovatif 

dengan mempertimbangkan masalah yang 

kemungkinan akan timbul dan bagaimana 

cara mengatasinya. 

Critical Thinking : Berpikir melalui analisis, berpikir serius 

dan teliti dalam sebuah informasi yang 

diterima dengan menyertakan alasan yang 

rasional, sehingga akan menghasilkan 

tindakan yang sesuai. 

Elaborasi : Tindakan menambahkan lebih banyak 

informasi ke informasi yang ada untuk 

menciptakan keseluruhan yang lebih 

kompleks dan muncul. 

Kognitif : Semua aktivitas mental yang membuat 

suatu individu mampu menghubungkan, 

menilai, dan mempertimbangkan suatu 

peristiwa, sehingga individu tersebut 

mendapatkan pengetahuan setelahnya. 

Konstruktivisme : Sebuah teori pendidikan yang 

mengedepankan peningkatkan 

perkembangan logika dan konseptual 

pembelajar. 

Ma’benteng : Salah satu permainan tradisional Bugis 
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