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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 

Problem Based Learning (PBL) adalah model pengajaran yang bercirikan 

penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari 

siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, 

dimana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai 

keterampilan mengarahkan diri (Hosnan, 2014: 295). Dalam PBL, pemecahan 

masalah didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk mendapatkan suatu 

penyelesaian tugas atau situasi yang benar-benar nyata sebagai masalah 

dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah diketahui (Sudrajat, 2011: 1). 

 

Pembelajaran berdasarkan masalah ditandai oleh pendekatan yang berpusat 

pada peserta didik (students-centered), guru berperan sebagai fasilitator, dan 

tersedianya soal terbuka (open-ended question) atau kurang terstruktur (ill-

structured) yang digunakan sebagai rangsangan awal untuk belajar (Wilkerson 

dan Gijselaers dalam Harta, 2010: 1). Hal tersebut serupa dengan pernyataan 

Daryanto (2014: 29) bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk belajar. Pembelajaran berbasis masalah 
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merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk 

“belajar bagaimana belajar”, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi 

dari permasalahan dunia nyata. 

 

Secara umum penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah dimulai 

dengan adanya masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Masalah 

tersebut dapat berasal dari peserta didik atau dari pendidik. Peserta didik akan 

memusatkan pembelajaran disekitar masalah tersebut, dengan arti lain, peserta 

didik belajar teori dan metode ilmiah agar dapat memecahkan masalah yang 

menjadi pusat perhatiannya. Pemecahan masalah dalam PBL harus sesuai 

dengan langkah-langkah metode ilmiah. Dengan demikian peserta didik 

belajar memecahkan masalah secara sistematis dan terencana (Suryani dan 

Agung, 2013: 112-113). Hal ini dipertegas dengan pendapat Tan (dalam 

Rusman, 2014: 229) bahwa pembelajaran berbasis masalah mengoptimalkan 

kemampuan berpikir siswa melalui bekerja sama dalam kelompok sehingga 

siswa mampu memberdayakan, mengasah, dan menguji kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan. 

 

Selain itu Suryani dan Agung (2013: 115) menyatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah dapat diterapkan melalui kegiatan individu, maupun 

kelompok. Penerapan ini tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dan materi yang akan diajarkan. Apabila materi yang akan diajarkan 

dirasa membutuhkan pemikiran yang dalam, maka sebaiknya pembelajaran 

dilakukan melalui kegiatan kelompok, begitu pula sebaliknya. 
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PBL memiliki tujuan dalam proses pembelajarannya yaitu  membantu siswa 

agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku siswa, 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perubahan tingkah laku yang 

dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang 

berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa (Hosnan, 2014: 298). 

 

Tujuan utama PBL bukanlah penyampaian sebagian besar pengetahuan kepada 

peserta didik melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan memecahkan masalah dan sekaligus mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. 

PBL juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan 

keterampilan sosial peserta didik. Kemandirian belajar dan keterampilan sosial 

itu dapat terbentuk ketika peserta didik berkolaborasi untuk mengidentifikasi 

informasi, strategi, dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan 

masalah (Hosnan, 2014: 299). Hal tersebut ditegaskan oleh pendapat Resnick 

(dalam Trianto, 2013: 95) menyatakan bahwa PBL memiliki implikasi: (1) 

mendorong kerjasama dalam menyelesaikan tugas;  (2) memiliki elemen-

elemen belajar magang, hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan 

orang lain;  (3) melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri sehingga 

siswa mampu menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata 

dan membangun terhadap fenomena tersebut secara mandiri, serta menjadi 

pembelajar yang mandiri dengan bimbingan guru secara berulang-ulang 

mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan, mencari 

penyelesaian terhadap masalah nyata oleh mereka sendiri, siswa berusaha 

untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut sendiri. 
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Adapun karakteristik dari PBL adalah sebagai berikut (1) berbasis masalah 

dunia nyata yang kompleks dan tidak terstruktur (ill-structured). 

Permasalahan yang ditampilkan merupakan permasalahan yang relevan 

dengan apa yang siswa hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang 

diberikan berfungsi sebagai stimulus (motivator) untuk mengaktifkan siswa 

dalam belajar, (2) proses pembelajaran berpusat pada siswa dan memberikan 

pengalaman (experiential) proses pembelajaran menstimulus siswa melakukan 

penelitian, mengintegrasikan teori, dan mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki dalam memberikan solusi terhadap masalah yang 

dihadapi. Siswa akan memiliki pengalaman bagaimana seseorang bekerja 

secara ilmiah, (3) konteks spesifik, hanya informasi, fakta, prinsip, prosedur 

maupun konsep yang terkait dengan masalah yang dihadapi yang akan dicari 

dan dipelajari oleh siswa, (4) induktif, materi pelajaran diperkenalkan melalui 

proses memecahkan suatu masalah dan bukan sebaliknya, (5) mengingatkan 

kembali pelajaran yang telah mereka pelajari. Hal ini dapat dilakukan jika 

permasalahan yang sekarang mereka hadapi berhubungan dengan pengetahuan 

yang dimiliki siswa, (6) kolaboratif dan saling ketergantungan 

(interdependent) (Gallow dalam Wahyuni, 2011: 3). 

 

Selain Gallow yang memaparkan tentang karakteristik PBL, Hosnan (2014: 

296) juga memaparkan hal serupa tentang ciri-ciri PBL, yaitu:  

a. Pengajuan masalah atau pertanyaan 

pengaturan pembelajaran berkisar pada masalah atau pertanyaan yang 

penting bagi siswa maupun masyarakat. Pertanyaan dan masalah yang 
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diajukan itu haruslah memenuhi kriteria  autentik, jelas, mudah dipahami, 

luas, dan bermanfaat. 

b. Keterkaitan dengan berbagai masalah disiplin ilmu 

masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya 

mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu. 

c. Penyelidikan yang autentik 

penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah 

bersifat autentik. Selain itu penyelidikan diperlukan untuk mencari 

penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Siswa menganalisi dan 

merumuskan masalah, mengembangkan danmeramalkan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisi informasi, melaksanakan eksperimen, 

menarik kesimpulan, dan menggambarkan hasil akhir.  

d. Menghasilkan dan memamerkan hasil/karya 

pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bertugas menyusun hasil 

penelitiannya dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karyanya. 

Artinya, hasil penyelesaian masalah siswa ditampilkan atau dibuatkan 

laporan. 

e. Kolaborasi 

pada pembelajaran masalah, tugas-tugas belajar berupa masalah harus 

diselesaikan bersama-sama antarsiswa dengan siswa, baik dalam 

kelompok kecil maupun besar, dan bersama-sama antarasiswa dengan 

guru. 

 

Pada pelaksanaan pembelajaran, PBL tentunya memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Menurut Sudrajat (2011: 3-4) pembelajaran berdasarkan masalah 
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PBL memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: (1) siswa lebih memahami 

konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep 

tersebut; (2) melibatkan secara aktif memecahkan masalah dan menuntut 

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi; (3) pengetahuan tertanam 

berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih 

bermakna; (4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-

masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini 

dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang 

dipelajari; (5) menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi 

aspirasi dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang 

positif diantara siswa; dan (6) pengkondisian siswa dalam belajar kelompok 

yang saling berinteraksi terhadap pembelajar dan temannya sehingga 

pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan. Selain itu, 

pembelajaran berdasarkan masalah PBL diyakini pula dapat menumbuhkan-

kembangkan kemampuan kreatifitas siswa, baik secara individual maupun 

secara kelompok karena hampir di setiap langkah menuntut adanya keaktifan 

siswa. 

 

Keunggulan PBL juga dipaparkan oleh Amir (2013: 27-29), menyatakan 

bahwa Model PBL memiliki berbagai potensi manfaat bagi siswa antara lain 

(1) siswa akan menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya atas 

materi ajar, (2) siswa akan meningkatkan fokus pada pengetahuan yang 

relevan, (3) mendorong siswa untuk berfikir, (4) siswa akan membangun kerja 

tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial, (5) dapat membangun kecakapan 

belajar (life-long learning skills), dan (6) memotivasi siswa. 
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Selain memiliki keunggulan, tentunya model PBL juga memiliki kelemahan. 

Kelemahan PBL antara lain: (1) tidak dapat diterapkan untuk setiap materi 

pelajaran, ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih 

cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya 

dengan pemecahan masalah. (2) dalam suatu kelas yang memiki tingkat 

keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

(3) PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah 

kemampuan bekerja dalam kelompok. PBL sangat cocok untuk mahasiswa 

perguruan tinggi atau paling tidak sekolah menengah. (4) PBL biasanya 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat 

menjangkau seluruh konten yang diharapkan walapun PBL berfokus pada 

masalah bukan konten materi. (5) membutuhkan kemampuan guru yang 

mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif, artinya guru 

harus memilki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. (6) adakalanya 

sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap (Lidinillah, 2009: 5-6). 

 

Bahan belajar siswa dalam model PBL berupa masalah-masalah yang harus 

dipecahkan. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar 

menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, 

teratur, dan teliti. Tujuannya ialah untuk memperoleh kemampuan dan 

kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan 

tuntas. Untuk itu, kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, dan generalisasi serta insight (wawasan) amat diperlukan 

(Syah, 2004: 127). 
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Terdapat lima langkah utama dalam pembelajaran berbasis masalah yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan 

diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa.  Adapun kelima 

langkah tersebut dijelaskan dalam Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Sintaks atau langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Tahap Tingkah laku guru 

Tahap-1 

Mengorinetasi 

peserta didik 

terhadap masalah  

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, dan saran atau 

logistik yang dibutuhkan. Guru memotivasi peserta didik 

untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah nyata 

yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasi 

peserta didik untuk 

belajar 

Guru membantu speserta didik untuk mendefinisikan  dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah yang sudah diorientasikan pada tahap 

sebelumnya. 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Guru membantu peserta didik untuk berbagi tugas dan 

merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai 

hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, video, 

atau model. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang 

dilakukan.  

Sumber: Nur (dalam Hosnan, 2014: 302). 

 

Lebih lanjut Arends (2008: 56) merinci langkah-langkah yang diperlukan 

untuk mengimplementasikan PBL dalam pembelajaran sebagai berikut: 

 

Tahap 1. Mengorientasikan siswa pada masalah 

Dalam hal ini pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan.  Tahapan ini sangat penting 

dalam penggunaan PBL, dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa 

yang harus dilakukan oleh siswa dan guru sendiri.  Di samping proses yang 
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akan berlangsung, penting juga untuk menjelaskan bagaimana guru akan 

mengevaluasi proses pembelajaran.  Hal ini penting untuk memberikan 

motivasi agar siswa dapat engage dalam pembelajaran yang dilakukan.  

Sutrisno (dalam Dasna dan Sutrisno, 2010: 82) menekankan empat hal penting 

pada proses ini, yaitu: (a) tujuan utama pengajaran ini tidak untuk 

mempelajarai sejumlah informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana 

menyelidiki masalah-masalah penting dan bagaimana menjadi mahasiswa 

yang mandiri; (b) permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak 

mempunyai jawaban mutlak “benar”, sebuah masalah yang rumit atau 

kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan; (c) 

selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), Guru akan bertindak 

sebagai pembimbing yang siap membantu, namun siswa harus berusaha untuk 

bekerja mandiri atau dengan temannya; dan (d) selama tahap analisis dan 

penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-idenya secara terbuka 

dan penuh kebebasan. Dalam pembelajaran ini, tidak ada ide yang akan 

ditawarkan oleh guru atau teman sekelas.  Semua siswa diberi peluang untuk 

menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka. 

 

Tahap 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Pemecahan suatu masalah yang membutuhkan kerjasama dan sharing antar 

anggota mendorong siswa untuk belajar berkolaborasi.  Oleh sebab itu, guru 

dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan memilih dan 

memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip pengelompokan siswa 

dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti: 
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kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi 

yang efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Hal penting yang dilakukan 

guru adalah memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok 

untuk menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.  

Selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, 

tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. 

 

Tahap 3. Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok 

Pada fase ini guru membantu siswa dalam mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber, siswa diberi pertanyaan yang membuat mereka berpikir 

tentang suatu masalah dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah tersebut.  Siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik 

yang aktif dan dapat menggunakan metode yang sesuai untuk masalah yang 

dihadapinya, siswa juga perlu diajarkan apa dan bagaimana etika penyelidikan 

yang benar. 

 

Tahap 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Hasil karya yang dimaksud lebih dari sekedar laporan tertulis, termasuk hal-

hal seperti rekaman video yang memperlihatkan situasi yang bermasalah dan 

solusi yang diusulkan, model-model yang mencakup representasi fisik dari 

situasi masalah atau solusinya, dan program komputer serta presentasi 

multimedia.  Selain beberapa hal tersebut, dapat pula dilakukan dengan cara 

lain, newsletter misalnya, merupakan cara yang ditawarkan untuk 

memamerkan hasil-hasil karya siswa dan untuk menandai berakhirnya proyek-

proyek berbasis masalah. 
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Tahap 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 

Fase terakhir PBL ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri 

maupun keterampilan investigative dan keterampilan intelektual yang mereka 

gunakan.  Selama fase ini, guru meminta siswa untuk merekonstruksikan 

pikiran dan kegiatan mereka selama berbagai fase pelajaran. 

 

B. Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial 

untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif dalam semua aspek 

kehidupan lainnya (Patrick dalam Achmad, 2007: 1). Hal ini serupa dengan 

pendapat Haryani (2012: 1-2) bahwa kemampuan berpikir kritis sangat 

penting, karena dalam kehidupan sehari-hari cara seseorang mengarahkan 

hidupnya bergantung pada pernyataan yang dipercayainya, pernyataan yang 

diterimanya. Selanjutnya secara lebih berhati-hati mengevaluasi suatu 

pernyataan, kemudian membagi isu-isu yang ada apakah relevan atau tidak 

dengan pernyataan yang dievaluasi. Ketika seseorang mempertimbangkan 

suatu pernyataan dia telah mempunyai sejumlah informasi tertentu yang 

relevan dengan pernyataan tersebut dan secara umum dapat menggambarkan 

di mana mendapatkan informasi yang lebih banyak jika diperlukan. 

 

Dilihat dari pentingnya berpikir kritis, banyak parah ahli meneliti tentang 

berpikir kritis dan mendefinisikan berpikir kritis. Definisi berpikir kritis antara 

lain dikemukakan oleh Paul (dalam Kowiyah 2012: 176) bahwa “Critical 

thinking is that mode of thinking – about any subject, content or problem – in 
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which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully 

taking change of the structures inherent in thingking and imposing intellectual 

standards upon them. Berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal, 

substansi atau masalah apa saja, dimana si pemikir meningkatkan kualitas 

pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang 

melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual 

padanya. 

 

Pendapat lain tentang berpikir kritis juga diungkapkan oleh Gleser (dalam 

Fisher, 2009: 3), bahwa berpikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir 

secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam 

jangkauan pengalaman seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode 

pemeriksaan dan penalaran yang logis; dan (3) semacam suatu keterampilan 

untuk menerapkan metode-metode tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya 

keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif 

berdasarakan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang 

diakibatkannya. 

 

Definisi berpikir kritis juga ditegaskan oleh Ennis (2011: 1), yang menyatakan 

“critical thinking as the ability to make reasonable assessments of statements, 

to which we would add that critical thinking is the best thought of as an 

attitude or a persistent disposition to make such assessments”. Berpikir kritis 

adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan.  
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Berpikir kritis berbeda dengan berpikir tidak reflektif – jenis berpikir di mana 

kita langsung mengarah ke kesimpulan, atau menerima beberapa bukti, 

tuntutan atau keputusan begitu saja, tanpa sungguh-sungguh memikirkannya. 

Berpikir kritis adalah aktivitas terampil, yang bisa dilakukan dnegan lebih 

baik atau sebaliknya, dan pemikiran kritis yang baik akan memenuhi beragam 

standar intelektual, seperti kejelasan, relevansi, kecukupan, koherensi, dan 

lain-lain. Berpikir kritis dengan jelas menuntut interpretasi dan evaluasi 

terhadap observasi, komunikasi, dan sumber-sumber informasi lainnya. 

Berpikir kritis juga menuntut keterampilan dalam memikirkan asumsi-asumsi, 

dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, dalam menarik 

implikasi-implikasi – singkatnya, dalam memikirkan dan memperdebatkan 

isu-isu secara terus menerus (Fisher, 2009: 13-14). 

 

Beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis adalah 

kemampuan-kemampuan untuk memahami masalah, menyeleksi informasi 

yang penting untuk menyelesaikan masalah, memahami asumsi-asumsi, 

merumuskan dan menyeleksi hipotesis yang relevan, serta menarik 

kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan dari kesimpulan-

kesimpulan Dressel (dalam Amri dan Ahmadi, 2010:63).  

 

Pernyataan diatas didukung oleh Amri dan Ahmadi (2010: 64) bahwa dalam 

berpikir kritis siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat 

untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah, dan mengatasi 

masalah serta kekurangannya.  Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiarto 

(dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 64), bahwa berpikir kritis merupakan 
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berpikir disiplin yang dikendalikan oleh kesadaran. Cara berpikir ini 

merupakan cara berpikir yang terarah, terencana, mengikuti alur logis sesuai 

dengan fakta yang diketahui. 

 

Berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik, menurut Schafersman (dalam 

Mustaji, 2014: 4) terdapat 16 karakteristik berpikir kritis, yakni: (1) 

menggunakan bukti secara baik dan seimbang, (2) mengorganisasikan 

pemikiran dan mengungkapkannya secara singkat dan koheren, (3) 

membedakan antara kesimpulan yang secara logis sah dengan kesimpulan 

yang cacat, (4) menunda kesimpulan terhadap bukti yang cukup untuk 

mendukung sebuah keputusan, (5) memahami perbedaan antara berpikir dan 

menalar, (6) menghindari akibat yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan, 

(7) memahami tingkat kepercayaan, (8) melihat persamaan dan analogi secara 

mendalam, (9) mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara 

mandiri, (10) menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang, 

(11) mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal, seperti mate-

matika, dan menggunakannya untuk memecahkan masalah, (12) dapat 

mematahkan pendapat yang tidak relevan serta merumuskan intisari, (13) 

terbiasa menanyakan sudut pandang orang lain untuk memahami asumsi serta 

implikasi dari sudut pandang tersebut, (14) peka terhadap perbedaan antara 

validitas kepercayaan dan intensitasnya, (15) menghindari kenyataan bahwa 

pengertian seseorang itu terbatas, bahkan terhadap orang yang tidak bertindak 

inkuiri sekalipun, dan (16) mengenali kemungkinan kesalahan opini seseorang 

kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada pendapat pribadi. 
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Proses mengubah siswa menuju berpikir kritis memiliki langkah-langkah yang 

tidak sederhana. Menurut Duron, Barbara, dan Waugh (2006: 161-163) 

terdapat lima langkah penting dalam pengubahan cara berpikir siswa menuju 

berpikir kritis, yaitu: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran. Hal pertama yang guru lakukan adalah 

menentukan kunci dari tujuan pembelajaran  yang menentukan bagaimana 

perilaku siswa yang akan muncul setelah mereka meninggalkan kelas. 

Untuk memunculkan kemampuan berpikir kritis, tujuan-tuajuan 

pembelajaran ini, harus berisi tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi 

sesuai dengan taxonomi Bloom. 

2. Mengajar melalui pertanyaan. Mengajukan pertanyaan merupakan bagian 

penting dalam proses belajar dan mengajar. Pertanyaan dapat digunakan 

oleh pengajar untuk menstimulasi interaksi dengan siswa sekaligus 

mengetahui sejauh mana kemampuannya, dalam hal ini kemampuan 

berpikir kritis. 

3. Melakaukan pertimbangan sebelum melakukan penilaian.  Penting bagi 

guru untuk mempertimbangkan berbagai jenis pembelajaran aktif yang 

mampu merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan dan untuk 

menciptakan seperangkat pembelajaran yang aktif bagi siswa. 

4. Review, refine, dan improve. Guru harus secara berkelanjutan 

mengevaluasi apakah pembelajaran yang telah dilakukan telah berhasil 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. 
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5. Memberikan umpan balik dan penilaian dalam pembelajaran. Guru harus 

memberikan umpan balik dan penilaian terhadap hasil kerja siswa dengan 

maksud untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. 

 

Selain itu, menurut Santrock (2011: 11), terdapat beberapa cara yang dapat 

guru pergunakan dalam membangun pemikiran kritis dalam rencana 

pembelajaran , yaitu: (1) Menanyakan tidak hanya apa yang terjadi, namun 

juga bagaimana dan mengapa, (2) Memeriksa fakta-fakta yang dianggap 

benar untuk menentukan apakah terdapat bukti untuk mendukungnya. (3) 

Berargumen menggunakan nalar daripada menggunakan emosi, (4) 

Mengenali bahwa kadang terdapat lebih dari satu jawaban atau penjelasan 

yang bagus, (5) Membandingkan beragam jawaban dari sebuah pertanyaan 

dan menilai yang mana yang benar-benar merupakan jawaban yang terbaik, 

(6) Evaluasi dan lebih baik menanyakan apa yang dikatakan orang lain 

daripada menerima sebagai kebenaran, (7) Mengajukan pertanyaan dan 

melakukan spekulasi lebih jauh dari yang telah diketahui untuk menciptakan 

ide-ide baru dan informasi baru. 

 

Kemampuan berpikir kritis menurut Ennis (2011: 2) mencakup kemampuan 

memberikan penjelasan dasar, membangun keterampilan dasar, 

menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut serta mengatur strategi dan 

taktik. Sedangkan Menurut Jufri (2013:104-105) terdapat enam indikator 

keterampilan berpikir kritis yaitu: 
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Tabel 2. Kemampuan dan Indikator Berpikir Kritis 

 

Indikator keterampilan 

berpikir kritis 

Deskriptor keterampilan 

berpikir kritis 

1. Merumuskan masalah 

 

a. Memformulasikan pertanyaan 

yang mengarahkan investigasi 

jawaban 

2. Memberikan argumen 

 

a. Argumen sesuai dengan 

kebutuhan 

b. Menunjukkan persamaan dan 

perbedaan 

c. Argumen yang ditunjukkan 

orisinil dan utuh 

3. Melakukan deduksi 

 

a. Mendeduksi secara logis 

b. Menginterpretasikan secara 

tepat 

4. Melakukan induksi 

 

a. Menganalisis data 

b. Membuat generalisasi  

c. Menarik kesimpulan 

5. Melakukan evaluasi 

 

a. Mengevaluasi berdasarkan fakta 

b. Memberikan alternatif lain 

6. Mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan 

 

a. Menentukan jalan luar 

b. Memilih kemungkinan yang 

akan dilaksanakan 
 
 

Hal yang hampir serupa pula diungkapkan oleh Watson dan Glaser (dalam 

Kowiyah, 2012: 177) menyatakan bahwa kompetensi dalam berpikir kritis 

direpresentasikan dengan kecakapan-kecakapan berpikir kritis tertentu. 

Kecakapan-kecakapan berpikir kritis adalah: (1) Inference, yaitu kecakapan 

untuk membedakan antara tingkat-tingkat kebenaran dan kepalsuan. Inference 

merupakan kesimpulan yang dihasilkan oleh seseorang observasi sesuai fakta 

tertentu; (2) Pengenalan asumsiasumsi, yaitu kecakapan untuk mengenal 

asumsiasumsi. Asumsi merupakan sesuatu yang dianggap benar; (3) Deduksi, 

yaitu kecakapan untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan tertentu perlu 

mengikuti informasi di dalam pertanyaanpertanyaan yang diberikan; (4) 

Interpretasi, yaitu kecakapan menimbang fakta-fakta dan menghasilkan 
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kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pada data yang diberikan. Interpretasi 

adalah kecakapan untuk menilai apakah kesimpulan secara logis berdasarkan 

informasi yang diberikan; (5) Evaluasi, yaitu kecakapan membedakan antara 

argumen yang kuat dan relevan dan argumen yang lemah atau tidak relevan. 

 

Berkaitan dengan struktur berpikir kritis, menurut Glaser (dalam Kowiyah, 

2012: 177-178) bahwa keterampilan penting dalam pemikiran kritis dapat 

dipandang sebagai landasan untuk berpikir kritis mencakup kombinasi 

beberapa kemampuan; diantaranya: (a) Mengenal masalah, (b) Menemukan 

cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-masalah itu, (c) 

mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, (d) Mengenal 

asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, (e) memahami dan 

menggunakan bahasa yang tepat, jelas dan khas, (f) Menganalisa data, (g) 

menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan, (h) mengenal adanya 

hubungan yang logis antara masalah-masalah, (i) Menarik kesimpulan-

kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan, (j) menguji kesamaan-

kesamaan dan kesimpulankesimpulan yang seseorang ambil, (k) menyusun 

kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih 

luas, dan (l) membuat penilain yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas 

tertentu dalam kehidupan sehari-hari. 

 

C. Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor penting 

yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sardiman (2003: 100) mengungkapkan bahwa dalam 
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belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa adanya aktivitas, belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses belajar 

mengajar merupakam rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam 

mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, 

berpikir, membaca dan segala kegiatan yang dilakukan dapat menunjang 

prestasi belajar. Siswa yang beraktivitas akan memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta mengembangkan 

keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat. 

 

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Hamalik (2004: 171) bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Mendukung 

pernyataan Hamalik, Rohani (2004: 9-10) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran yang efektif guru hanya merangsang keaktifan siswa dengan 

jalan menyajikan bahan pengajaran, yang mengelolah dan mencerna adalah 

peserta didik itu sendiri sesuai kemauan, kemampuan, bakat dan latar 

belakang masing-masing. 

 

Aktivitas dalam proes belajar mengajar merupakam rangkaian kegiatan yang 

meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal-hal yang 

belum jelas, mencatat, mendengar, berpikir, membaca dan segala kegiatan 

yang dilakukan dapat menunjang prestasi belajar. Siswa yang beraktivitas 

akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan aspek-aspek tingkah laku 

lainnya, serta mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di 

masyarakat. 
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Sejalan dengan pendapat di atas, belajar merupakan suatu proses aktivitas 

yang dapat membawa perubahan pada individu. Perubahan tersebut 

merupakan hasil dari usaha dan usaha itu merupakan aktivitas belajar siswa. 

Dalam belajar, aktivitas merupakan prinsip yang penting. Tidak ada belajar 

kalau tidak ada aktivitas, karena pada prinsipnya belajar adalah berbuat, 

berbuat untuk mengubah tingkah laku. Hal ini didukung oleh pendapat 

Djamarah (2000: 186) bahwa: “Belajar adalah perubahan yang terjadi setelah 

melakukan aktivitas dan bekerja”. 

 

Berikut ini adalah daftar macam-macam kegiatan siswa menurut Diendrich 

dalam (Sardiman, 2003: 101) sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demontrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening activities, sebagai contoh, mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin, membuat rangkuman. 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

charta, poster. 

6. Motor activities, yang masuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak. 
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7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: mencari informasi, 

menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat 

hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emosional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, semangat, bergairah, berani, tegang, gugup. 

 

Terdapat dua jenis aktivitas dalam pembelajaran menurut (Rohani, 2004: 6-7) 

yaitu aktivitas fisik ialah peserta didik giat aktif dengan anggota badan, 

membuat sesuatu, bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk dan 

mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Aktivitas psikis (kejiwaan) adalah 

jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam 

rangka pembelajaran. Hal ini didukung oleh pendapat Sanjaya (2009: 180) 

bahwa aktivitas tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi 

aktivitas mental. Seorang siswa yang tampaknya hanya mendengarkan saja, 

tidak berarti memiliki kadar aktivitas yang rendah dibanding dengan siswa 

yang sibuk mencatat. Mungkin saja yang duduk itu secara mental aktif, 

misalnya menyimak, menganalisis dalam pikirannya dan menginternalisasi 

nilai dari setiap informasi yang disampaikan. Sebaliknya siswa yang sibuk 

mencatat, tidak dapat dikatakan memiliki kadar keaktifan yang tinggi, kalau 

yang bersangkutan hanya sekadar secara fisik aktif mencatat namun tidak 

diikuti dengan aktivitas mental. 

 

Penggunaan asas aktivitas belajar besar nilainya bagi pengajaran para siswa, 

oleh karena (1) siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 

sendiri; (2) berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

secara integral; (3) memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa; 
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(4) bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri; (5) memupuk disiplin 

siswa secara wajar dan suasana belajar menjadi demokratis; (6) mempererat 

hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara orang tua dengan 

guru; (7) pengajaran diselnggarakan secara realistis dan konkret sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta menghindarkan 

verbalistis; serta (8) pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana 

aktivitas dalam kehidupan di masyarakat (Hamalik, 2004: 175). 


