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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Efektivitas  

 

       Menurut Muhaimin (2001:35) efektivitas berasal dari kata efek yang artinya 

pengasuh yang ditimbulkan oleh sebab akibat efektif yang hasilnya berhasil, 

sedangkan efektivitas menurut bahasa adalah ketepat guna menunjang  

tujuan. Secara umum teori  efektivitas berorientasi pada tujuan, keefektifan 

organisasi adalah kesesuaian hasil yang dicapai dengan tujuan, jadi efektivitas 

pembelajaran adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau 

tujuan (kuatitas, kualitas dan waktu) pembelajaran telah dicapai.  

 

 Efektivitas merupakan tahapan mencapai tujuan sebagaimana yang 

diharapkan. Ukuran efektivitas dalam suasana kegiatan pembelajaran 

berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat 

terlaksana atau tercapai. Misalnya bila ada 10 jenis kegiatan yang 

direncanakan, dan tercapai hanya 4 kegiatan yang dapat dilaksanakan, maka 

usaha untuk mencapai tujuan tersebut dipandang kurang efektif. Parameter 

untuk mencapai efektivitas pembelajaran dinyatakan sebagai angka nilai rasio 

antara jumlah hasil (lulusan) yang dicapai dalam kurun waktu teretentu 

dibandingkan dengan jumlah (unsur yang serupa) yang diproyeksikan atau 

ditargetkan dalam kurun waktu tertentu. Efektivitas pembelajaran ialah 
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ketepatgunaan memilih suatu strategi dalam desain, penyajian informasi, 

aktivitas yang diarahkan untuk terjadi perubahan yang lebih baik. 

 

 Dapat disimpulkan bahwasannya efektif disini merupakan sejumlah tujuan 

dan out put yang dicapai sebanding dengan yang telah direncanakan misalnya 

suatu kegiatan bisa dikatakan atau diniali efektif apabila dari sekian program 

atau tujuan yang ingin dicapai minimal sudah mencapai 85% keatas dengan 

apa yang ditargetkan maka program atau tujuan tersebut baru bisa dikatakan 

efektif. 

 

Menurut Muhaimin (2001:35) beberapa ciri pembejaran yang efektif antara 

lain: 

1. Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan dan perbedaan-

perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan 

kesamaan kesamaan yang ditemukan. 

2. Guru menyediakan  materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pembelajaran 

3. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. 

4. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada 

peserta didik dalam menganalisis informasi. 

5. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilam berpikir. 
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B.  LKS 

LKS merupakan lembar kerja bagi siswa baik dalam kegiatan intrakurikuler 

maupun kokurikuler untuk mempermudah pemahaman terhadap materi 

pelajaran yang didapat. LKS adalah materi ajar yang dikemas secara 

integrasi sehingga memungkinkan siswa mempelajari materi tersebut secara 

mandiri.  LKS merupakan salah satu sarana untuk membantu dan 

mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk 

interaksi yang efektif antara siswa dengan guru, sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam peningkatan prestasi belajar. 

 

Menggunakan LKS dalam pengajaran akan membuka kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Dengan 

demikian guru bertanggung jawab penuh dalam memantau siswa dalam 

proses belajar mengajar. Penggunaan LKS sebagai alat bantu pengajaran 

akan dapat mengaktifkan siswa. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Tim 

Instruktur Pemantapan Kerja Guru (PKG) dalam Sudiati (2003 : 11). 

menyatakan secara tegas “salah satu cara membuat siswa aktif adalah 

dengan menggunakan LKS”. Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

LKS adalah lembaran kertas yang intinya berisi informasi dan instruksi dari 

guru kepada siswa agar dapat mengerjakan sendiri suatu kegiatan belajar 

melalui praktek atau mengerjakan tugas dan latihan yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pengajaran”. 

 

Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati (2003 : 11-12). tujuan LKS. 

antara lain: 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/07/contoh-proposal-kegiatan-usaha-skripsi.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/02/prestasi-belajar.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/02/lks-lembar-kerja-siswa.html
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1. Sebagai alternatif guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu. 

2. Dapat mempercepat proses belajar mengajar dan hemat waktu 

mengajar. 

3. Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas karena 

siswa dapat menggunakan alat bantu secara bergantian. 

Azhar (1993) : 78) mengatakan bahwa “LKS dibuat bertujuan untuk 

menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta 

mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri 

siswa. LKS mempunyai fungsi sebagai urutan kerja yang diberikan 

dalam kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler terhadap 

pemahaman materi yang telah diberikan”. 

Menurut tim instruktur PKG dalam Sudiati (2003 : 11). tujuan LKS. antara 

lain: 

1. Melatih siswa berfikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Memperbaiki minat siswa untuk belajar, misalnya guru membuat 

LKS lebih sistematis, berwarna serta bergambar untuk menarik 

perhatian dalam mempelajari LKS tersebut.  

Prinsipnya lembar kerja siswa adalah tidak dinilai sebagai dasar perhitungan 

rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan 

tugasnya serta diberi bimbingan bagi siswa yang mengalami kesulitan. 

Mengandung permasalahan sehingga siswa dapat mengembangkan pola 

pikir mereka dengan memecahkan permasalahan tersebut.  



15 

 

 

LKS merupakan bahan pembelajaran cetak yang yang paling sederhana 

karena komponen isinya bukan pada materi ajar tetapi pada pengembangan 

soal-soalnya serta latihan. LKS sangat baik dipergunakan dalam rangka 

strategi heuristik maupun ekspositorik. Dalam strategi heuristik LKS dipakai 

dalam metode penemuan terbimbing, sedangkan dalam strategi ekspositorik 

LKS dipakai untuk memberikan latihan pengembangan. Selain itu LKS 

sebagai penunjang untuk meningkatkan aktifitas siswa dalam proses belajar 

dapat mengoptimalkan hasil belajar.  

 

Menurut Dhari dan Haryono (1988:32) adapun bagi siswa penggunaan LKS 

bermanfaat untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar 

2. Melatih dan mengembangkan ketrampilan proses pada siswa sebagai 

dasar penerapan ilmu pengetahuan. 

3.  Membantu memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui 

kegiatan tersebut. 

4. Membantu menambah informasi tentang konsep yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar siswa secara sistematis. 

 

Peran LKS sangat besar dalam proses pembelajaran karena dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam belajar dan penggunaannya dalam 

pembelajaran geografi dapat membantu guru untuk mengarahkan siswanya 

menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri. Disamping itu LKS 

juga dapat mengembangkan ketrampilan proses, meningkatkan aktifitas siswa 
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dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. Menurut tim instruktur PKG dalam 

Sudiati (2003 : 11). Manfaat LKS  adalah sebagai berikut : 

1. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. 

2. Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

3. Sebagai pedoman guru dan peserta didik untuk menambah informasi 

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara 

sistimatis. 

4. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang akan 

dipelajari melalui kegiatan belajar. 

5.  Membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

6. Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangka 

keterampilan proses. 

7.  Mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. 

 

C. Model  Pembelajaran PBL 

 

Duch (dalam Riyanto, 2010: 285)  menyatakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan peserta didik 

pada tantangan “bekerja untuk belajar”.  Siswa aktif bekerja sama di dalam 

kelompok untuk mencari solusi permasalahan dunia nyata. Permasalahan ini 

sebagai acuan bagi peserta didik untuk merumuskan, menganalisis, dan 

memecahkannya. Lebih lanjut Duch menyatakan bahwa modal ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan siswa berpikir kritis, analitis, dan untuk 

menemukan dan menggunakan sumber daya yang sesuai untuk belajar. 



17 

 

Dalam model PBL, guru berperan mengajukan permasalahan nyata, 

memberikan dorongan, memotivasi dan menyediakan bahan ajar, dan fasilitas 

yang diperlukan peserta didik untuk memecahkan masalah.  Selain itu, guru 

memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan temuan dan 

perkembangan intelektual peserta didik.   

Pendapat Sanjaya, (dalam Supriyadi, 2010:388) adapun kelebihan dalam 

pembelajaran PBL adalah sebagai berikut: 

1.  Peserta didik dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan 

proses belajar secara mandiri.  Prinsip-prinsip “membelajarkan” seperti 

ini tidak bisa dilayani melalui „pembelajaran tradisional yang banyak 

menggunakan pada kemampuan menghafal‟. 

2. Peserta didik diperlukan sebagai pribadi yang dewasa.  Perlakuan ini  

memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

untuk memecahkan masalah. 

 

Menurut Pannen, Mustafa dan Sekarwinahayu (2005:88) model PBL 

memiliki 5 asumsi utama yaitu. 

1.   Permasalahan sebagai pemandu. 

Permasalahan menjadi acuan yang harus menjadi perhatian siswa. 

Bacaan diberikan sejalan dengan permasalahan.  Siswa ditugaskan 

untuk membaca dengan selalu mengacu pada permasalahan. 

Permasalahan menjadi kerangka pikir dalam mengerjakan tugas. 

2.   Permasalahan sebagai kesatuan. 
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 Permasalahan diberikan kepada siswa setelah tugas - tugas dan    

penjelasan diberikan.  Tujuannya memberikan kesempatan pada siswa 

untuk menerapkan pengetahuan yang sudah diperolehnya dalam 

pemecahan masalah. 

3. Permasalahan sebagai contoh. 

4. Permasalahan merupakan salah satu contoh dan bagian dari bahan 

pelajaran siswa. Permasalahan digunakan untuk menggambarkan teori, 

konsep atau prinsip dan dibahas dalam diskusi kelompok. 

5.   Permasalahan sebagai sarana yang memfasilitasi terjadinya proses. 

 Permasalahan menjadi alat untuk melatih siswa dalam bernalar dan   

berpikir kritis. 

6. Permasalahan sebagai stimulus dalam aktivitas belajar. 

 Fokusnya pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah  dari  

kasus - kasus serupa. Keterampilan tidak diajarkan oleh guru, tetapi 

ditemukan dan dikembangkan sendiri oleh siswa melalui aktivitas 

pemecahan masalah. Keterampilan dimaksudkan meliputi 

keterampilan fisik, keterampilan data dan menganalisis data yang 

berkaitan dengan permasalahan, dan ketermpilan metakognitif. 

 

Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahayu (2005: 99) juga mengungkapkan bahwa 

model PBL memiliki     kekuatan sebagai berikut: 

1. Fokus pada kebermaknaan, bukan fakta (deep versus surface   learning) 

Dalam pembelajaran tradisional, siswa diharuskan mengingat banyak 

sekali informasi dan kemudian mengeluarkan ingatannya dalam ujian.  

Informasi yang sedemikian banyak yang harus diingat siswa dalam proses 
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belajar setelah proses pembelajaran selesai. Pembelajaran berbasis masalah 

semata-mata tidak menyajikan informasi untuk diingat siswa.  Jika 

pembelajaran berbasis masalah menyajikan informasi, maka informasi 

tersebut harus digunakan dalam pemecahan masalah, sehingga terjadi 

proses kebermaknaan terhadap informasi. 

2.   Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif 

      Penerapan PBL membiasakan siswa untuk berinisiatif, sehingga pada     

akhirnya kemampuan tersebut akan meningkat. 

3.     Pengembangan keterampilan dan pengetahuan  

        Model PBL memberikan makna yang lebih, contoh nyata penerapan, dan 

manfaat yang jelas dari materi pembelajaran (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur).   Semakin tinggi tingkat kompleksitas permasalahan, semakin 

tinggi keterampilan dan pengetahuan siswa yang dituntut untuk mampu 

memecahkan masalah. 

4.     Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok 

Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang amat    

diperlukan siswa di dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

5.     Pengembangan sikap “Self-Motivated” 

 Pembelajaran berbasis masalah yang memberikan kebebasan untuk siswa 

bereksplorasi bersama siswa lain dalam bimbingan guru merupakan proses 

pembelajaran yang disenangi siswa.  Dengan situasi belajar yang 

menyenangkan, siswa dengan sendirinya termotivasi untuk belajar terus. 

6. Tumbuhnya hubungan siswa-fasilitator 
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 Hubungan siswa-fasilitator yang terjadi dalam  model PBL pada  akhirnya 

dapat menjadi lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. 

7. Jenjang pencapaian pembelajaran dapat ditingkatkan 

Proses pembelajaran dengan model PBL dapat menghasilkan pencapaian 

siswa dalam penguasaan materi yang sama luas dan sama dalamnya 

dengan pembelajaran tradisional. Belum lagi keragaman keterampilan dan 

kebermaknaan yang dapat dicapai oleh siswa merupakan nilai tambah 

pemanfaatan model PBL.  

 

Arends (dalam Riyanto, 2010: 287) mengidentifikasi 4 karakteristik  

pembelajaran berbasis masalah yakni:  (1) pengajuan masalah, (2) keterkaitan 

antardisiplin ilmu, (3) investigasi autentik, dan (4) kerja kolaborasi. Selain itu 

ada 5 tahap prosedur pembelajaran berbasis masalah, yakni:  (1) orientasi 

masalah, (2) mengorganisasikan peserta didik ke dalam belajar, (3) investigasi 

atas masalah, (4) mengembangkan dan menyajikan hasil investigasi, dan (5) 

mengevaluasi dan menganalisis hasil pemecahan.  

 

Untuk mengoptimalkan kualitas proses dan hasil pembelajaran berbasis 

masalah  Knowles (Dalam Riyanto. 2010: 286). Mengusulkan kondisi-kondisi 

yang sesuai dengan karakteristik peserta untuk belajar efektif : (1) suatu 

lingkungan pembelajaran pelajaran yang ditandai oleh kenyamanan fisik, (2) 

kepercayaan timbal balik dan rasa hormat, bantuan timbal balik yang 

bermanfaat, (3) kebebasan untuk mengungkapkan, diterimanya perbedaan . 

pengolahan sebagai tujuan belajar itu sendiri, (4) belajar menerima tanggung 

jawab untuk perencanaan dan operasi belajar, dan (5) peserta didik 
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mempunyai suatu komitmen untuk mengambil bagian dalam proses 

pembelajaran dengan aktif, dan merasakan kemajuan kearah tujuan mereka 

sendiri. Peserta didik merasakan suatu kebutuhan untuk belajar ketika proses 

pembelajaran berhubungan dengan atau menggunakan pengalaman mereka 

sendiri. 

Tabel 1. Sintaks model PBL 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap – 1 

Orientasi siswa pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan. mengajukan 

fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah. memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih 

Tahap - 2 

Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Tahap – 3 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 

untuk mendapatkan penjelasan dari pemecahan 

masalah 

Tahap – 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu mereka untuk 

membagi tugas dengan temannya. 

Tahap -5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakuakn refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan 

      Sumber : Ibrahim (dalam Trianto. 2009 : 98) 
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D. Keterampilan Berpikir Kritis 

Menurut Dewey (dalam Komalasari, 2010: 266) berpikir dimulai apabila 

seseorang dihadapkan pada suatu masalah (perplexity).  Ia menghadapi 

sesuatu yang menghendaki adanya jalan keluar.  Situasi yang menghendaki 

adanya jalan keluar tersebut. mengundang yang bersangkutan untuk 

memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan yang sudah 

dimilikinya.  Untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman, atau 

keterampilan yang sudah dimilkinya terjadi suatu proses tertentu di otaknya 

sehingga ia mampu menemukan sesuatu yang tepat dan sesuai untuk 

digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya.  Dengan 

demikian yang bersangkutan melakukan proses yang dinamakan berpikir. 

Costa (dalam Ketangw, 2009: 3) mengungkapkan keterampilan berpikir kritis 

termasuk salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan 

berpikir kritis secara esensial merupakan keterampilan menyelesaikan masalah 

(problem solving).  Pendapat lain juga diungkapkan oleh Stiggin (dalam 

Ketangw. 2009: 3) Berpikir kritis adalah kemampuan bernalar dan berpikir 

reflektif yang diarahkan untuk memutuskan hal-hal yang meyakinkan untuk 

dilakukan, menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan berpikir masuk akal 

dan reflektif yang difokuskan pada pengambilan keputusan tentang apa yang 

dilakukan atau diyakini. 

Menurut Swartz dan Perkins (dalam Adnyana, 2011: 1) berpikir kritis berarti   

1) bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan 

diterima dan dilakukan dengan alasan yang logis, 2) memakai standar 
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penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dalam membuat keputusan, 3) 

menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk 

menentukan dan menerapkan standar tersebut, dan 4) mencari dan 

menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti 

yang dapat mendukung suatu penilaian. 

Spliter (dalam Komalasari, 2010: 266) juga mengemukakan bahwa 

keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan bernalar dan berpikir reflektif 

yang difokuskan untuk memutuskan hal-hal yang diyakini dan dilakukan.  

Selain itu, keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang terarah pada 

tujuan, yaitu menghubungkan kognitif dengan dunia luar sehingga mampu 

membuat keputusan, pertimbangan, tindakan, dan keyakinan. 

Dalam berpikir kritis terdapat beberapa bentuk kecendrungan, seperti yang 

diungkapkan oleh Ennis (dalam Adnyana, 2008: 2), antara lain 1) mencari 

pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan, 2) mencari alasan, 3) berusaha 

mencari informasi dengan baik, 4) memakai sumber yang memiliki 

kredibilitas dan menyebutkannya, 5) memperhatikan situasi dan kondisi secara 

keseluruhan, 6) berusaha tetap relevan dengan ide utama, 7) mengingat 

kepentingan yang asli dan mendasar, 8) mencari alternatif, 9) bersikap dan 

berpikir terbuka, 10) mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup kuat 

untuk melakukan sesuatu, 11) mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila 

memungkinkan, 12) bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-

bagian dari keseluruhan masalah, dan 13) peka terhadap tingkat keilmuan dan 

keahlian orang lain. 
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Karakteristik yang berhubungan dengan berpikir kritis dijelaskan Beyer (dalam 

Achmad, 2007: 2) secara lengkap yaitu: 

a. Watak (dispositions)  

Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis mempunyai sikap 

skeptis sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap 

berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan dan ketelitian, 

mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda dan akan berubah sikap 

ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. 

b. Kriteria (criteria)  

Dalam berpikir kritis harus mempunyai sebuah kriteria atau patokan. 

Untuk sampai ke arah sana maka harus menemukan sesuatu untuk 

diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah argumen dapat disusun dari 

beberapa sumber pelajaran, namun akan mempunyai kriteria yang berbeda.  

Apabila kita akan menerapkan standarisasi maka haruslah berdasarkan 

kepada relevansi, keakuratan fakta-fakta, berlandaskan sumber yang 

kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru, logika yang 

konsisten, dan pertimbangan yang matang.  

c. Argumen (argument)  

Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. 

Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, 

dan menyusun argumen. 

d. Pertimbangan atau pemikiran (reasoning)  
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Yaitu kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa 

premis. Prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara 

beberapa pernyataan atau data. 

e. Sudut pandang (point of view)  

Sudut pandang adalah cara memandang atau menafsirkan dunia ini yang 

akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang berpikir dengan kritis 

akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda. 

f. Prosedur penerapan criteria (procedures for applying criteria)  

Prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. 

Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan 

keputusan yang akan diambil dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan. 

 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi pemecahan masalah, membuat 

keputusan, berpikir kreatif, dan berpikir kritis (Ruggiero (dalam Johnson 

2009:187). Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih pada siswa melalui 

pendidikan berpikir yaitu melalui belajar penalaran, dimana dalam proses 

berpikir tersebut diperlukan keterlibatan aktivitas pemikir itu sendiri. Salah satu 

pendekatan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah memberi 

sejumlah pertanyaan, sambil membimbing dan mengaitkannya dengan konsep 

yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Kemampuan dan indikator berpikir 

kritis lebih lanjut diuraikan secara rinci pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Kemampuan dan Indikator Berpikir kritis 

No Keterampilan Berpikir Kritis Indikator 

1 Memberikan argumen 

Argumen dengan alasan; 

menunjukan perbedaan dan 

persamaan; serta argumen yang 

utuh. 

2 Melakukan deduksi 

Mendeduksikan secara logis. 

kondisi logis, serta melakukan 

interpretasi terhadap pernyataan. 

3 Melakukan induksi 

Melakukan pengumpulan data; 

Membuat generalisasi dari  data; 

membuat tabel dan grafik. 

4 Melakukan evaluasi 

Evaluasi diberikan berdasarkan 

fakta, berdasarkan pedoman atau 

prinsip serta memberikan 

alternatif. 

 Sumber : Ennis (dalam Herniza, 2011: 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


