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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pengertian Berikir 

Berfikir adalah salah satu dari sekian tindakan yang mampu 

mengantarkan si pelakunya menuju kearah kebenaran. Berpikir juga menjadi 

salah satu dari bagian yang tak terpisahkan dari para cendekiawan. Sedangkan 

pada biasanya alat yang dijadikan media untuk berpikir hanyalah akal. Namun 

agar hasil pemikiran menuai pengaruh yang lebih benar dalah kehidupan nyata 

maka diharuskan tidak hanya berpikir mengunakan akal tapi juga dengan hati 

yang suci.
8
  

Lebih lanjut berfikir adalah termasuk akativitas belajar, dengan berfikir 

orang memperoleh pengetahuan baru, setidak-tidaknya orang akan menjadi 

tahu tentang hubungan antara sesuatu. berfikir bukanlah sembarangan berfikir, 

tetapi ada taraf tertentu, dari taraf berfikir yang rendah sampai taraf berfikir 

yang tinggi.
9
 dalam konteks ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang 

harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam 

pengamatan. Masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya 

menggunakan konsep dan kaidah serta metoda kerja tertentu. 

Lebih lanjut berfikir sangat diperlukan selama belajar disekolah . 

Misalnya dalam belajar terkadang ada yang harus dipecahkan seorag diri tanpa 

bantuan orang lain. Pemecahan atas masalah itulah yang memerlukan 

                                                 
8  http://www. Mahmud. kulpulan-materi. blogspot.co.id/2012/03/arti-berfikir kritis. html. 

diakses pada tangga 7 Februari 2017 
9
 Syaiful Bahri Djamarah. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 2011. hlm. 44  

7 

http://www/
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pemikiran. Sementara itu berfikir itu sendiri merupakan kemampuan untuk 

meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan.
10

 

Slameto Juga memberikan penjelasan bahwa berfikir adalah sesuatu 

yang tidak dapat diamati secara langsung. banyak usaha yang dilakukan untuk 

menerangkan tentang berfikir tetapi pengetahuan kita tentang itu masih belum 

lengkap.
11

 

Kemudian berpikir adalah serangkaian, gagasan, idea atau konsepsi-

konsepsi yang diarahkan kepada suatu pemecahan masalah. Jika melihat arti 

berpikir seperti ini maka dapat dipahami bahwa pengertian ini merujuk 

berdasarkan hasi berpikir dan tujuan berpikir. Berpikir juga dapat diartikan 

dengan bertanya tentang sesuatu, karena disaat kita berpikir yang ada diotak 

kita adalah berbagai pertanyaan analisa diantaranya adalah: apa, mengapa, 

kenapa, bagaimana, dan dimana.  

 

2. Berpikir kritis 

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir pada umumnya dan mengembangkan kemampuan berfikir 

kritis pada khususnya. Berfikir kritis dapat diartikan sebagai kemampuan yang 

sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan dan berfungsi efektif dalam semua 

aspek kehidupan lainnya. Berfikir kritis merupakan topik yang penting dan 

vital dalam pendidikan modern. Berfikir kritis sebagai salah satu komponen 

dalam berfikir tingkat tinggi, menggunakan dasar menganalisis argumen dan 

                                                 
10

 Ibid  
11

 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhui. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. 

hlm. 142  
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memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan interprestasi, untuk 

mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis.
12

 

Berfikir kritis adalah perwujudan prilaku belajar terutama berkaitan 

dengan pemecahan masalah, pada umumnya siswa yang berfikir kritis akan 

menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab 

pertanyaan “bagaimana” (how), dan mengapa (Why). Dalam berfikir kritis 

siswa dituntut menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan akibat-

akibat, menganalisis, menarik kesimpulan dan bahkan menciptakan hukum-

hukum baru (kaidah teoretis) dan ramalan-ramalan. Selain itu, dalam berfikir 

kritis siswa juga dituntut menggunakan stretegi kognitif tertentu yang tepat 

untuk menguji keandalan gagasan pemecahan masaah dan mengatasi kesalahan 

atau kekurangan.
13

 Berpikir kritis merupakan proses berpikir dengan cara 

mengenal dan menganalisis suatu hal. Dengan menggunakan Kemampuan 

Berfikir Kritis, siswa dapat mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan 

masalah tersebut secara kreatif dan logis sehingga menghasilkan keputusan 

yang tepat. 

Berpikir kritis merupakan suatu aktivitas mental yang berguna untuk 

merumuskan jawaban atau mencari solusi dalam memecahkan suatu masalah. 

Berpikir Kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil 

                                                 
12

 Herti Patmawati. Analisis Keterampilan Bersikir Siswa pada Pelajaran Larutan 

Elektrolit dan Nonelektrolit dengna Metide Pratikur. Jakarta: Jurnal. 2011, hlm.16   
13

 Muhibbin Syah. Op. Cit. hlm. 120 
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keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian 

ilmiah.
14

 

Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi yang 

sangat penting diajarkan kepada siswa selain keterampilan berpikir kreatif. Apa 

itu berpikir kritis? Berikut ini disajikan 3 buah definisi mengenai berpikir 

kritis (Kemampuan Berfikir Kritis). 

a. Definisi berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh kemampuan berpikir kritis, 

misalnya (1) membanding dan membedakan, (2) membuat kategori, (2) 

meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, (3) menerangkan sebab, (4) 

membuat sekuen / urutan, (5) menentukan sumber yang dipercayai, dan (6) 

membuat ramalan.15 

b. Definisi berpikir kritis adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan 

konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi 

berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, 

di mana hasil proses ini diguanakan sebagai dasar saat mengambil tindakan. 

c. Definisi berpikir kritis adalah kemampuan memberi alasan secara 

terorganisasi dan  mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis.16 

                                                 
14

 Johnson, B.E. 2007. Contextual Teaching and Learning (Terjemahan). Bandung: MLC, 

hlm. 183 
15

 Mustaji (2012). Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif dalam 

Pembelajaran. Tersedia online: http://pasca.tp.ac.id/site/pengembangan-kemampuan-berpikir-

kritis-dan-kreatif-dalam-pembelajaran diakses tanggal 04-10-2016. 
16

 Hossoubah,  Z. (2007). Develoving Creative and Critical Thinking Skills (terjemahan) . 

Bandung: Yayasan Nuansa Cendia 
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Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir 

kritis adalah berpikir rasional tentang sesuatu. Kemudian mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin tentang sesuatu tersebut sebelum mengambil 

suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan. 

Seseorang yang mempunyai kemampuan berfikir kritis dapat di 

identifikasi dari perilaku yang diperlihatkannya. Ada lima perilaku yang 

sistematis dalam berpikir kritis. Lima perilaku tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan menganalisis. Kemampuan menganalisis merupakan suatu 

keterampilan menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen 

agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan 

ini terkandung tujuan untuk memahami sebuah konsepdengan cara 

menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang 

lebih kecil dan terperinci. 

2) Kemampuan mensintesis. Kemampuan mensintesis merupakan 

keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis. 

Keterampilan mensintesis adalah keterampilan menggabungkan bagian-

bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru.  

3) Kemampuan mengenal dan memecahkan masalah. Kemampuan ini 

merupakan katerampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian. 

Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan dengan 

kritis sehingga setelah selesai kegiatan membaca mampu menangkap 

beberapa pokok pikiran bacaan, sehingga mampu mempola sebuah konsep.  
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4) Kemampuan menyimpulkan. Kemampuan menyimpulkan adalah kegiatan 

akal pikiran manusia berdasarkan pengertian/ pengetahuan (kebenaran) 

yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai pengertian (kebenaran) yang 

baru.  

5) Kemampuan mengevaluasi atau menilai kemampuan ini menuntut 

pemikiran yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai 

kriteria yang ada.17 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berfikir kritis 

merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap siswa sebagai insan, 

sebagai mana berfikirpun telah Allah jelaskan secara jelas dalam Al-Qur’an. 

Allah  sering menyinggung mengenai berpikir yang menjadi sarana seseorang 

untuk sampai pada kebenaran. Baik anjuran berpikir yang disebutkan di dalam 

al-Qur’an secara eksplisit ; tersurat atau implicit ; tersirat, yang kesemuanya 

menyimpulkan akan anjuran terhadap pentingnya berpikir dalam segala hal. 

Dari sekian contoh terhadap pentingnya berpikir adalah firman Allah 

SWT. Sebagai berikut: 

                          

              

Artinya: Katakanlah: “Jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak 

membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula) memberitahukannya 

                                                 
17

 Santoso. Pengaruh Penggunaan Laboratorium Riil dan Laboratorium Virtuil pada 

Pembelajaran Fisika Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Tesis. Solo: PPS UNS. 

2009 
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kepadamu”. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama 

sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya?.
 18

  

Bila seseorang berfikir, pastinya setelah dia berfikir kemudian berusaha 

mencari asal-muasal kejadian, menganalisis, dan bertindak netral maka pada 

akhirnya dia temukan kebenaran yang sejati. Hal seperti inilah yang biasanya 

dilakukan oleh orang–orang yang telah mendapatkan hidayah-Nya. Dan harus 

dilakukan oleh mereka yang memiliki akal untuk mencapai kebenaran hakiki. 

bukan malah mendustakan dengan tanpa mengetahui kejadian sebenarnya, 

tanpa berpikir. 

Sama halnya dengan cerita di atas adalah kutipan ayat berikut: 

                             

Artinya: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah 

yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak 

memahaminya.
 19

 

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka secara tersirat dapat kita 

pahami bahwa Allah memeritakan kita untuk senantiasa berfikir, dengan 

berfikir maka kita akan lebih mudak untuk memahami sesuatu yang kita baca 

atau yang dipelajari.  

 

 

 

 

                                                 
18

 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Banten: Kalimn. 2011, QS Yunus 

ayat 16. 
19

 Depertemen Agama RI.  Al-Qur’an dan Terjemahan. Sumatera Utara. Sabiq. 2016, QS. 

Al Mu’minun ayat 80. 
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3. Indikator Kemampuan Berfikir Kritis 

 Indikator berpikir kritis dapat dilihat dari karakteristiknya sehingga 

dengan memiliki karakteristik tersebut seseorang dapat dikatakan telah 

memiliki kemampuan berpikir kritis. Karakteristik berpikir kritis yang 

melibatkan kemampuan-kemampuan :  

a. Mengajukan berbagai pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi masalah. 

c. Menguji fakta-fakta.  

d. Menganalisis asumsi dan bias.  

e. Menghindari penalaran emosional.  

f. Menghindari oversimplifikasi.  

g. Mempertimbangkan interpretasi lain.  

h. Mentoleransi ambiguitas.
20

 

Lebih lanjut Muhibbin Syah menjelaskan bahwa yang menjadi 

indikator berfikir kritis adalah: 

1) Mengidentifikasi masalah 

2) Menganalisis masalah  

3) Menarik suatu kesimpulan  

4) Menciptakan ide-ide baru 

5) Memberikan prediksi terhadap ide baru.
21

 

 

 

 

                                                 
20

 Filsaime, D.K. Menguak Rahasia Berpikir Krits dan Kreatif. Jakarta : Prestasi Pustaka, 

2008. hlm. 81 
21

 Muhibbin Syah. Op. Cit. hlm. 120  
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berfikir kritis 

Ada dua faktor yang bsisa menimbulkan kesalahan berfikir.  

Pertama, faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang 

bersifat internal dan terkait dengan kondisi fisik. Orang yang terlalu lelah 

bekerja terkadang kesulitan untuk berfikir, lebih-lebih untuk memecahkan 

masalah. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa anak sekolah yang 

membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah, daya tangkapnya 

lebih bagus daripada anak yang tidak biasa sarapan pagi. Mahasiswa yang 

semalaman begadang kurang dapat mengeluarkan ide-ide dan pandangan yang 

tepat dibandingkan dengan mahasiswa yang tidurnya cukup. 

Ada yang perlu dibuktikan secara ilmiah tentang faktor biologis. 

Beberapa sufi mempunyai pengalaman tersendiri, di antaranya Abu Giyats Al-

Baghdadi dan Abd Al-Wahhab Al-Sya'rani. Semakin sering mereka 

menggosongkan perut melalui puasa, semakin cemerlang dan tajam otak 

merek. Kekuatan tulis-menulis mereka sangat hebat di saat mereka berpuasa. 

Tampaknya, ini jungkir balik dengan pandangan umum yang menyatakan 

bahwa makan yang cukup membantu kelancaran berfikir seseorang. 

Kedua faktor sosiopsikologis sama dengan faktor biologis yang 

merupakan faktor internal. Hanya saja, sosiopsikologis bersifat psikis. Faktor 

ini sama pentingnya dengan faktor biologis. Yang termasuk ke dalam faktor 

kesalahan berfikir secara sosipsikologis adalah motivasi, kepercayaan diri dan 

sikap salah, kebiasaan, dan emos. Berikut penjelasan lebih lengkap. 

a. Motivasi 
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Motivasi yang rendah mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi 

yang tinggi membatasi fleksibilitas. Banyak peserta lomba membuka 

simpul tali yang sama sekali tidak dapat membuka satu simpul pun karena 

dihadapannya diletakkan gepokan uang jutaan rupiah sebagai hadiahnya. 

Motivasi mendapatkan uang yang sangat menggebu pada diri para peserta 

membatasi fleksibilitas mereka. Mereka merasa grogi dan pikirannya 

terbagi ke mana-mana. Contoh lain adalah seorang peserta ujian calon 

pegawai negeri sipil tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana, 

3x2+1:7=... di saat tes potensi akademik karena grogi. 

b. Kepercayaan dan sikap yang salah 

Asumsi yang salah menyesatkan kita. Ketika kita berasumsi atau 

percaya bahwa aset tersebar dalam hidup ini adalah uang, atau kekuasaan, 

dan pengaruh, kita akan berasumsi seperti itu selamanya. Padahal, menurut 

Henry Chester, semangat adalah aset terbesar di seluruh dunia. Ia dapat 

mengalahkan uang kekuasaan dan pengaruh. Ketika kita berasumsi bahwa 

sedekah sedikit adalah kehinaan, kita tidak akan pernah melakukannya. 

Padahal, menurut Imam Ali bin Abi Tholib, tidak sedekah lebih hina 

daripada bersedekah sedikit. 

Jadi, asumsi atau sikap yang salah memengaruhi ketepatan berfikir. 

Kerangka berfikir yang salah dapat menghambat efektivitas pemecahan 

masalah. Bahkan, yang lebih parah, akibat kerangka rujukan keliru, 

seseorang biasanya merasionalisasikan kesalahan. 

c. Kebiasaan 
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Kebiasaan dapat menimbulkan kekakuan berfikir. Berfikir yang 

fleksibel oleh kebiasaan. Berfikir kaku sering menimbulkan masalah. 

Penolakan orang-orang Quraisy terhadap kebenaran yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW, adalah akibat mereka terbungkus oleh kebiasaan 

tidak dapat berfikir objektif. 

Anda tahu tanda-tanda berfikir kaku? Kira-kita tandanya seperti 

ini: berfikir yang ditandai dengan kesangat hormatan pada jwaban-

jawaban yang lama, ataupun mapan, dan prinsip-prinsip yang sudah 

diterima. Semua ini, oleh orang yang berpikir kaku, dianggap sebagai 

otoritas final dan mutlak 

d. Emosi 

Pikiran seseorang bisa diwarnai oleh emosi. Berfikir yang telah 

terwarnai oleh emosi tidak akan menghasilkan kesimpulan yang objektif. 

Ada ungkapan sangat terkenal, “Berfikir akan efektif bila dilakukan dalam 

keadaan fun.” selain menimbulkan kekeliruan berfikir, emosi yang telah 

mencapai intensitas yang sangat tinggi bisa menjadi penghalang yang 

sangat kuat untuk berfikir. Akibatnya, orang yang mengalaminya sulit 

berfikir. Istilah sederhana untuk menyebutkan kesulitan berfikir akibat 

intensitas emosi yang sangat tinggi adalah stres. 

Ketakutan amat tinggi bisa menjadikan seseorang tidak dapat 

memikirkan apa pun, lebih-lebih berfikir yang jernih dan rasional. 

Penghuni apartemen yang terbakar, banyak yang menjatuhkan diri dari 

lantai 10 atau lebih hingga tewas seketika. Sebaliknya, orang yang terlalu 
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senang sangat mudah melakukan perjalanan di padang pasir yang jatuh 

dari orang lain. Ia mengendarai seekor unta yang diatasnya dimuat 

berbagai pelengkapan. Di tengah-tengah perjalanan, orang itu merasa lelah 

dan lapar. Ia berhenti di dekat sebuah pohon dan tertidur. Ketika bangun 

dari tidur, ia sangat terhentak. Sebab, unta dan pelengkapannya telah 

hilang. Ia merasa sedih dan bingung, bahkan putus asa. Lalu, ia tidur lagi 

dan pasrah terhadap peristiwa yang dialaminya. Cukup lama dia tertidur 

sambil membawa rasa sedih putus asa. 

Setelah beberapa lama tertidur, ia bangun. Ternyata, untanya yang 

telah dinyatakan hilang dan tidak terpikir akan kembali telah berada di 

hadapannya. Tak terhingga rasa senang dan bahagia orang ini. Secara 

spontan ia berkata,” Ya Tuhan, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu,” 

Saking bahagianya, orang itu salah berkata. Seharusnya,” Ya Tuhan, 

Engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu.
22

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Desti Haryani (2011) denan judul: MEMBENTUK SISWA BERPIKIR 

KRITIS MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA. Adapun hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Desti Haryani adalah berpikir  kritis  

diperlukan  dalam  kehidupan  manusia  untuk  mengambil  suatu keputusan 

atau melakukan suatu tindakan, berpikir kritis dapat diajarkan melalui 

                                                 
22

 Herti Fatimah. Analisis Keterampilan Berfikir Kritis Siswa Pada Pelajaran Larutan 

Elektrolit Dan Noneletrilit Dengan Metode Pratikum. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif 

Hidayatullah. Jurnal tahun 2011. 
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pembelajaran matematika, kemudian untuk  melatih  siswa  berpikir  kritis  

melalui  pembelajaran  matematika  dapat dilakukan antara  lain dengan 

penggunaan metode pemecahan masalah,  metode ekspositori, dan metode 

diskusi. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan 

yaitu sama-sama mengkaji tentang berfikir kritis, sedangkan perbedaannya 

adalah  peneliitian Desti Haryani bertujuan untuk membentuk siswa berpikir 

kritis melalui pembelajaran Matematika, sedangkan peneliti bertujuan untuk 

analisis Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Pada Pelajaran Ekonomi.  

2. Herti Fatimawati jurnal tahun 2011 dengan judul: ANALISIS 

KETERAMPILAN BERFIKIR KRITIS SISWA PADA PELAJARAN 

LARUTAN ELEKTROLIT DAN NONELETRILIT DENGAN METODE 

PRATIKUM. Adapun hasil penelitian saudari Herti Fatimawati 88,4% siswa 

aktif sesuai dengan indikator penelitian. Kesamaannya adalah sama-sama 

memiliki variavel keterampilan berfikir kritis siswa, sedangkan perbedaanya 

yaitu peneliti melakukan analisis pada pelajaran ekonomi semenara saudari 

Herti Fatimawati menganalisis pada pelajaran kimia.  

 

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan karangka teori di atas, peneliti menjadikan indikator 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Siswa melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam 

belajar 

a. Siswa dapat mengidentifikasi pokok bahasan pada setiap pelajaran 

b. Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada tiap pokok 

bahasan pelajaran 

 

2. Siswa menganalisis masalah yang muncul dalam belajar 

a. Siswa dapat menganalisis masalah yang muncul dalam belajar 
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b. Siswa dapat menentukan sikap dan pandangan tentang masalah yang telah 

dianalisis 

3. Siswa membuat suatu kesimpulan dari analisis masalah dalam belajar  

a. Siswa dapat membuat kesimpulan secara bersama tentang masalah dalam 

belajar yang telah dianalisis 

b. Siswa dapat membuat kesimpulan sendiri tentang masalah belajar yang 

telah dianalisis 

4. Siswa menciptakan ide-ide baru dari pemecahan masalah dalam belajar 

a. Siswa dapat mengemukakan pendapat sendiri tentang pelajaran 

b. Siswa dapat menemukakan ide-ide baru tentang pelajaran 

5. Siswa memberikan penjelasan atau prediksi terhadap ide baru yang telah 

diberikan  

a. Siswa dapat menganalisis ide-ide baru yang telah dikemukakan  

b. Siswa dapat memprediksi terhadap ide baru yang telah dikemukakan 

 

 

 

 

 

 

 

 


