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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, berpikir kritis dipandang sebagai suatu 

kemampuan yang dapat membantu dalam berbagai aspek. Hal ini bukan hanya 

sekedar agar seseorang mampu untuk menjawab tes akademik secara akurat, 

melainkan juga dapat membantu seseorang menemukan solusi atas persoalannya. 

Selain itu, berpikir kritis juga dapat membuat seseorang menjadi lebih peka 

terhadap informasi di sekitar lingkungannya. 

Berpikir kritis pada era globalisasi saat ini memanglah sangat dibutuhkan. 

Era globalisasi yang ditandai dengan kuatnya arus informasi tanpa batas. Pesatnya 

teknologi yang berkembang serta ditambah pula dengan tekanan arus globalisasi 

yang menghapuskan batas antar negara baik secara geografis, geologis maupun 

budaya. Kondisi seperti ini membuat seseorang dapat mengakses dengan mudah 

informasi dalam berbagai bentuk. Namun, sebagai mahasiswa tentunya perlu ada 

saringan serta sikap terhadap informasi-informasi yang begitu mudah untuk 

diperoleh itu. 

Sikap yang dibutuhkan saat ini diantaranya yaitu berpikir kritis. Hal itu 

karena di dalamnya terdapat kegiatan untuk melakukan analisa terhadap dugaan 

yang belum tentu kebenaranya, memberi pemikiran rasional, bagaimana menilai 

sebuah fakta, mengambil kesimpulan, dan mengambil keputusan. Arti berpikir 

kritis itu sendiri adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang 

terorganisasi. Selain itu berpikir kritis juga merupakan kemampuan untuk 
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mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain.
 1

 

Kemampuan ini merupakan jantung dari masa depan semua masyarakat di seluruh 

dunia.
2
 Berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, 

dan membantu dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya lebih 

akurat.
3
  

Dari kutipan tersebut menggambarkan betapa pentingnya berpikir kritis bagi 

mahasiswa karena dengan berpikir kritis dapat memberikan arahan kepada 

mahasiswa dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan lebih akurat. Dengan 

demikian informasi yang begitu luas dan dinamis dapat disaring dan menjadi 

sebuah informasi yang lebih berkualitas.  

Namun di sisi lain masih ditemukan sebagian mahasiswa yang belum 

terlihat berpikir kritis. Hal ini membuat kelompok mahasiswa seperti ini sangatlah 

mudah untuk terbawa arus informasi yang begitu dinamis saat ini. Oleh karena itu 

perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai berpikir kritis mahasiswa. 

Penelitian tentang berpikir kritis khususnya terhadap mahasiswa sangatlah 

dibutuhkan. Hal ini tidak hanya sekedar untuk mengetahui sejauh mana  

kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis tetapi juga mengetahui bagaimana 

sikap mahasiswa terhadap informasi-informasi yang pada zaman sekarang ini 

sangat dinamis di era globalisasi. 
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Diakui memang penelitian mengenai hal yang seperti ini sudah dilakukan, 

seperti yang telah dilakukan oleh Asrul Karim pada tahun 2011 yang berjudul 

Penerapan Metode Penemuan Terbimbing dalam Pembelajaran Matematika untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Sekolah Dasar.
4
 Kemudian juga penelitian yang dilakukan oleh Ali Syahbana 

pada tahun 2012 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis Siswa SMP Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning.
5
  

Namun khusus untuk penelitian tentang kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

masih tergolong sangatlah langka. Oleh karena itu penelitian seperti ini layak 

diangkat dalam sebuah penelitian. Manfaatnya tidak saja untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa tapi juga memberikan masukan kepada 

berbagai pihak yang terkait tentang kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis. 

Memiliki pemikiran yang kritis merupakan salah satu tujuan yang harus 

dicapai dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Kurikulum tersebut telah mengacu pada KKNI jenjang 6 yang merupakan acuan 

dalam menyusun kurikulum untuk tingkatan Diploma 4 atau (S1).
6
 Pada bagian 

capaian pembelajaran bidang keterampilan umum menyatakan bahwasanya 

lulusan sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam wajib memiliki 
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keterampilan umum yang salah satunya mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan keahliannya.
7
 

Namun, berdasarkan wawancara dengan beberapa dosen yang mengajar di 

Program Studi Pendidikan Agama Islam yaitu bapak Drs. M. Fitriadi M.A dan 

Bapak H. Adam Malik Indra, Lc, M.A., tentang kemampuan berpikir kritis 

tersebut, pada kenyataannya kemampuan itu belumlah terlihat sepenuhnya. Hal ini 

terlihat dengan adanya gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Sebagian mahasiswa belum terlihat ikut serta dalam mengidentifikasi 

sebuah asumsi. 

2. Sebagian mahasiswa belum terlibat dalam menentukan ketepatan fakta 

pernyataan. 

3. Sebagian mahasiswa yang belum terlibat dalam menentukan kekuatan 

sebuah argumen atau pernyataan (menganalisis argumen). 

4. Sebagian mahasiswa belum terlibat ikut dalam mengambil kesimpulan 

terbaik. 

5. Sebagian mahasiswa belum terlihat ikut serta dalam menemukan cara 

yang tepat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka  penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut permasalahan ini dengan judul, “Kemampuan Berpikir Kritis 
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Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.  

B. Penegasan Istilah 

1. Kemampuan 

Kemampuan (ability) adalah kapasitas seseorang individu untuk 

melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.
8
 

Adapun yang penulis maksudkan dengan kemampuan yaitu kemampuan 

mahasiswa untuk dapat mencapai suatu kriteria tertentu yang telah ditetapkan. 

Mahasiswa dapat dikatakan memiliki suatu kemampuan apabila ia memenuhi 

suatu kriteria yang telah ditetapkan dalam suatu pekerjaan. 

2. Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis yang memungkinkan 

mahasiswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat 

mereka sendiri.
9
  

Adapun yang dimaksud dengan berpikir kritis dalam penelitian ini adalah 

aktivitas berpikir secara lebih mendalam untuk menyelesaiakan permasalahan 

yang disajikan dengan mengembangkan setiap informasi atau data-data yang 

diperoleh agar dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

a. Kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama 

Islam masih belum terlihat. 
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b. Pembelajaran yang dilakukan masih belum menuntut kemampuan 

berpikir kritis . 

c. Kemampuan berpikir kritis masih belum dijadikan sebagai suatu hal 

penting yang harus dikuasai oleh para mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam. 

d. Pembelajaran yang dilakukan masih belum mengembangkan lebih lanjut 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa program studi Pendidikan Agama 

Islam. 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. 

2. Batasan masalah  

Mengingat banyaknya permasalahan yang terkait dalam penelitian ini, 

maka untuk lebih terarah kepada apa yang dituju, penulis membatasi pada 

permasalahan: “Kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.” 

3. Rumusan masalah 

Bertitik tolak dari batasan masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah Kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau? 
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b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan bagi dosen-dosen yang mengajar di Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi SI (Strata Satu) 

dalam rangka mencapai gelar sarjana di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

c. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis terutama 

menyangkut masalah penelitian ilmiah. 


