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َ
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”.(QS. Al-Baqarah [2]: 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
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Huzaemah Tahido Yanggo, MA. dan team penulis, transliterasi Arab-Latin 
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 zh: ظ b: ب

 ؛: ع t: ت

 gh: غ ts: ث

 f: ف j: ج

 q: ق h: ح

 k: ك kh: خ

 l: ل d: د

 m: م dz: ذ

 n: ن r: ر

 w: و z: ز

 h: ه s: س

 ’: ء sy: ش

 y: ي sh: ص

   dh: ض

 

2. Vokal 

Vokal tunggal vokal panjang vokal rangkap 
 

Fathah :a آ

:
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يْ   ...:ai 
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Kasrah :i ي

:

î 

وْ   ...:au 

Dhammah :u و

:

û 

 

 

3. Kata sandang 

a.Kata sandang yang diikuti alif lam(ال) qamariyah 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  alif  lam (ال)qamariyah  di- 

transliterasikan sesuai dengan bunyinya.Contoh: 

 al-Baqarah :   البقرة

 al-Madiinah :  المدينة

b.Kata sandang yang  diikuti oleh alif-lam(ال) syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif (ال) syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai bunyinya. Contoh: 

 ar-rajul :       الرجل

 asy-syams :      الشمس

 as-Sayyidah :       السيدة

 ad-Daarimii :     الدارمي

c. Syaddah (Tasydiid) 

Syaddah (Tasydiid) dalam sistem aksara Arab digunakan 

lambang (  ْ ), sedangkan untuk alih aksara ini 
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berlaku secara umum, baik tasydiid yang berada ditengah 

kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.  
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 Aamannaa billaahi :              أََمنَّا بِااللَّهِ 

 Amana as-Sufahaa `u :          أََمَن السُّفَهاء  
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 Inna al-ladziina :              إِنَّ الَِّذي نَ 

كَّعِ   wa ar-rukka’i :               َوالرُّ

d. Ta Marbuuthah (ة) 

Ta Marbuuthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau 

diikuti oleh kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih 

aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh: 

 al-Af`idah :                      اْْلَْفئَِدةِ 

ْسََلِميَّةِ   al-Jaami’ah al-Islaamiyyah :      اْلَجاِمعَةُ اْْلِ

Sedangkan ta marbuuthah (ة) yang diikuti atau 

disambungkan (di-washal) dengan kata benda (ism), 

maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh: 

 Amilatun Naashibah‘ :           َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ 

َيَةَ ال ك ب َرى  al-Aayat al-Kubraa :            اْل 

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf  Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan 

lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam 

alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) 

dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali 

dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal 

nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Ali Hasan al-‘Aaridh, 

al-Asqallaani, al-Farmawi dan seterusnya. khusus untuk penulisan 

kata Alqur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf 

kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan 

seterusnya.                                         
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ABSTRAK 

Siti Husnawati Sholihah, NIM. 16311711. Judul skripsi: “Penerapan 

Berpikir Kritis (Critical Thinking) Menurut Pandangan Islam dalam 

Pembelajaran”. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, 

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. 2020. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang bagaimana 

perbandingan berpikir kritis menurut pandangan Islam dan psikologi dan 

penerapan berpikir kritis menurut pandangan Islam dalam pembelajaran. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sumber data utama dalam 

penelitian ini adalah buku yang berjudul Nalar Kritis Muslim Abad XXI karya 

Ahmad Rizky M. Umar; Jurnal   yang berjudul Pengembangan Berpikir Kritis 

(Critical Thinking) dalam Al-Qur`an: Perspektif Psikologi Pendidikan karya 

Syamsul Huda Rohmadi; dan Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish 

Shihab, M.A. Adapun sumber sekunder adalah buku lain yang dapat 

menjelaskan konsep berpikir kritis menurut pandangan Islam. Teknik 

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, jurnal 

atau literatur-literatur lainnya, setelah penulis baca dan telaah. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa perbandingan berpikir kritis menurut 

pandangan Islan dan psikologi dan penerapan berpikir kritis menurut 

pandangan Islam dalam pembelajaran yaitu: a) perbandingan berpikir kritis 

dalam pandangan Islam dan Psikologi yaitu dilihat dari aspek pengertian dan 

aspek tahapan berpikir kritis. Aspek pengertian; persamaan antara keduanya 

yaitu: keduanya sama-sama kegiatan menganalisis, mengidentifikasi dan 

mengkaji, sama-sama bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dan sama-sama 

bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan atau gagasan baru, sedangkan 

perbedannya yaitu berpikir kritis dalam pandangan psikologi hanya berfokus 

pada peningkatan kecakapan kognitif saja, sedangkan dalam pandangan Islam 

bukan hanya menambah kecakapan kognitif tetapi juga mengetahui apa yang 

dilakukan dapat menjadi kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya 

yaitu aspek tahapan berpikir kritis, persamaan antara keduanya yaitu sama-

sama diawali dengan bertanya dan diakhiri dengan menyimpulkan hasil 

pengamatan secara mendalam sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu jika 

berpikir kitis dalam Islam ada tahap tabayyun sedangkan tahapan berpikir 

kritis dalam psikologi tidak ada; b) penerapan konsep berpikir kritis dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari indikator dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) mata pelajaran PAI kelas XII semester ganjil yaitu: 

mengidentifikasi, mendiskusikan dan menganalisis. 

  

 

Kata Kunci: Critical Thinking, dalam Pandangan Islam 
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  ABSTRACT 

 

Siti Husnawati Sholihah, NIM. 16311711. Thesis title: "Application 

of Critical Thinking According to Islamic Views in Learning". 

Department of Islamic Education, Tarbiyah Faculty, Al-Qur'an Institute 

(IIQ) Jakarta. 2020. 

The research objective is to find out about how to compare critical 

thinking according to Islamic and psychological views and the application of 

critical thinking according to Islamic views in learning. This research is a 

descriptive study. The main data sources in this study are a book entitled XXI 

Century Critical Muslim Reason by Ahmad Rizky M. Umar; Journal entitled 

Development of Critical Thinking (Critical Thinking) in the Qur'an: 

Perspective Educational Psychology by Syamsul Huda Rohmadi; and Tafsir 

Al-Misbah by Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. The secondary source is 

another book that can explain the concept of critical thinking from an Islamic 

perspective. Data collection techniques by collecting documents, journals or 

other literature, after the author read and examined. The results of the study 

show that the comparison of critical thinking according to Islan's view and 

psychology and the application of critical thinking according to Islamic views 

in learning are: a) comparison of critical thinking in Islamic and Psychological 

views, which is seen from the aspect of understanding and aspects of the stages 

of critical thinking. Understanding aspects; similarities between the two, 

namely: both are equally activities of analyzing, identifying and studying, both 

aiming to get the truth and equally aiming to produce new knowledge or ideas, 

while the difference that critical thinking in psychological terms only focuses 

on improving cognitive skills , while in the Islamic view not only adds 

cognitive skills but also knowing what is done can be good in the world and 

the hereafter. Next is the aspect of critical thinking stages, the similarity 

between the two that is both begins with asking and ends by concluding the 

results of observations in depth while the difference between the two is that if 

there is tabayyun critical thinking in Islam while the stages of critical thinking 

in psychology do not exist; b) the application of the concept of critical thinking 

in learning can be seen from the indicators in the RPP (Learning 

Implementation Plan) of PAI subjects in class XII odd semester, namely: 

identifying, discussing and analyzing. 

 

 

Keywords: Critical Thinking, in Islamic View
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang luhur karena hakikatnya 

kita akan terus belajar sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting untuk membantu seseorang 

mencapai kesuksesannya, meskipun sebenarnya pendidikan bukanlah 

satu-satunya hal yang menentukan keberhasilan tersebut. Kepandaian 

tanpa pembentukan karakter yang baik hanya akan menghasilkan 

sebuah ijazah, namun tidak menghasilkan generasi yang berbudi luhur.  

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, mencerdaskan kehidupan 

bangsa masuk sebagai fungsi pendidikan dan yang menjadi tujuan 

adalah berkembangnya potensi peserta didik. Kutipan bunyi rumusan 

tujuan Pendidikan Nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003: Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.1 

Salah satu kelemahan dari sistem pendidikan selama ini adalah, 

anak kurang dilatih dalam hal berpikir kritis (critical thinking). Padahal 

                                                           
1 Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Ngali 

Aksara & Penamadani, 2010), Cet ke-1, h. 160-161.  
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salah satu yang perlu dikuasai oleh generasi mendatang dalam 

menghadapi era industri 4.0 adalah critical thinking.2 

Sebagaimana dilansir dari Unpad.ac.id, Hendra Tanumihardja 

yaitu seorang Executive Vice President Human Capital Management 

Division PT. Bank BCA, Tbk menyatakan bahwa salah satu tuntutan 

yang perlu dimiliki generasi milenial di era industri 4.0 adalah 

kemampuan berpikir kritis “Bukan asal kritis, tetapi berpikir kritis 

yang positif. Kemampuan inilah yang akan sulit tergantikan oleh 

perkembangan teknologi. Kemampuan ini juga yang akan mendorong 

munculnya kreativitas,” ucapnya pada selasa 12 Maret 2020 dalam 

Studium Generale “Building Organization Capability for the next 

Generation” yang digelar di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad 

kampus Jatinangor.3 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang 

sangat esensial, dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. 

Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis ini menjadi sangat penting 

sifatnya dan harus ditanamkan sejak dini baik di sekolah, di rumah, 

maupun di lingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai hasil yang optimal dibutuhkan berpikir secara aktif. Hal ini 

berarti proses pembelajaran yang optimal membutuhkan pemikiran 

kritis dari si pembelajar. Oleh karena itu, berpikir kritis sangat penting 

dalam proses kegiatan pembelajaran.4 

                                                           
2Nurcholis Maarif, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-

4895792/pentingnya-critical-thinking-untuk-asah-kecerdasan-anak. diakses pada 20 februari 

2020 pukul 20.20.  
3Nizar Al Fadillah, http://www.disdik.jabarprov.go.id/news/970/berpikir-kritis%2C-

kemampuan-yang-harus-dimiliki-di-era-revolusi-4.0 diakses pada 2 April 2020 pukul 10.16. 
4Deti Ahmatika, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan 

Inquiry/Discover”, dalam Jurnal Euclid, Vol. 3 No. 1 2016, h. 394-395. 

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4895792/pentingnya-critical-thinking-untuk-asah-kecerdasan-anak
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4895792/pentingnya-critical-thinking-untuk-asah-kecerdasan-anak
http://www.disdik.jabarprov.go.id/news/970/berpikir-kritis%2C-kemampuan-yang-harus-dimiliki-di-era-revolusi-4.0
http://www.disdik.jabarprov.go.id/news/970/berpikir-kritis%2C-kemampuan-yang-harus-dimiliki-di-era-revolusi-4.0
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Saat ini banyak sekali inovasi baru terkait kegiatan 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Salah satunya sebagaimana yang dilansir dari JawaPos.com pada 

4 Maret 2020 bahwa Tim Program PINTAR Tanoto Foundation 

mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan MIKiR untuk 

mencetak siswa dengan kemampuan abad ke-21. Kepala Pembelajaran 

Tanoto Foundation Ujang Sukandi menuturkan bahwa pembelajaran 

berbasis MIKiR mengajak siswa untuk mengalami, interaksi, 

komunikasi, dan refleksi. Kegiatan tersebut merupakan unsur 

pembelajaran aktif yang selama ini mereka kembangkan. “Dengan 

MIKiR siswa akan difasilitasi untuk bekerjasama, mengembangkan 

kreativitas, berpikir kritis, memecahkan masalah, serta melatih 

kemampuan berkomunikasi”. Dalam mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis MIKiR itu, tim Program PINTAR Tanoto 

Foundation bekerjasama dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan 

dan Keagamaan Kemenag. Total ada 30 widyaiswara madrasah dilatih 

materi pembelajaran berbasis MIKiR itu.5 

Shukor Muhfaroyin menyatakan bahwa untuk menghadapi 

perubahan dunia yang begitu pesat adalah dengan membentuk budaya 

berpikir kritis di masyarakat. Prioritas utama dari sebuah sistem 

pendidikan adalah mendidik siswa tentang bagaimana cara belajar dan 

berpikir kritis.6 

Berpikir adalah aktivitas kognitif tingkat tinggi. Berpikir 

melibatkan asimilasi dan akomodasi berbagai pengetahuan dan 

                                                           
5Hilmi Setiawan, https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/03/2020/ajak-

siswa-berpikir-kritis-melalui-pembelaran-berbasis-mikir/ diakses pada 3 April 2020 pukul 

09.36. 
6Muhfaroyin, “Memberdayakan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui 

Pembelajaran Konstruktivistik”, dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 16 No. 1 

April 2009, h. 89. 

https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/03/2020/ajak-siswa-berpikir-kritis-melalui-pembelaran-berbasis-mikir/
https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/03/2020/ajak-siswa-berpikir-kritis-melalui-pembelaran-berbasis-mikir/
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sktruktur kognitif atau skema kognitif yang dimiliki peserta didik untuk 

memecahkan persoalan. Dalam kegiatan belajar pemecahan masalah 

peseta didik terlibat dalam berbagai tugas, penentuan tujuan yang ingin 

dicapai dan kegiatan untuk melaksanakan tugas.7 

Kemampuan berpikir kritis anak-anak di Indosnesia tergolong 

rendah, sebagaimana dilansir dari berita Kompas, Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan :  

“Pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, kita dengan mudah 

menemukan fenomena bahwa anak-anak kita kehilangan keberanian 

untuk berpendapat dan mengemukakan masalahnya. Data yang paling 

kentara adalah rendahnya nilai anak-anak kita menyelasaikan soal yang 

membutuhkan kemampuan berpikir arah tinggi (high order thinking) 

sebagaimana dituntut PISA”.8 

 

Dilansir dari detik News pada 15 Desember 2019, Pihak 

Kemendikbud sepakat dengan Staf khusus Presiden Joko Widodo, 

Aminuddin Ma'ruf yang menilai dunia pendidikan di Indonesia belum 

mampu menciptakan nalar kritis siswa "Dunia pendidikan kita belum 

mampu menciptakan generasi yang punya nalar kritis, berpikirnya 

hanya linear saja, berpikirnya hanya linear", tutur Aminuddin saat 

berbicara dalam acara Milenial Fest di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, 

Sabtu (14/12).9 Dari pendapat Aminuddin Ma’ruf dan Nadiem 

Makarim kita dapat menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

anak-anak di Indonesia masih tergolong rendah.  

Di dalam Islam untuk memastikan kebenaran akan sebuah 

informasi dikenal sebuah istilah yang disebut dengan “tabayyun”. 

                                                           
7Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2015), h. 10.  
8Johanes Eka Priyatma, https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/02/06/merdeka-

berpikir/. diakses pada 20 februari 2020 pukul 20:28. 
9Eva Safitri, https://news.detik.com/berita/d-4823131/pendidikan-ri-dinilai-tak-

mampu-ciptakan-nalar-kritis-ini-kata-kemendikbud/1. diakses pada 20 Februari 2020 pukul 

20:15. 

https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/02/06/merdeka-berpikir/
https://bebas.kompas.id/baca/opini/2020/02/06/merdeka-berpikir/
https://news.detik.com/berita/d-4823131/pendidikan-ri-dinilai-tak-mampu-ciptakan-nalar-kritis-ini-kata-kemendikbud/1
https://news.detik.com/berita/d-4823131/pendidikan-ri-dinilai-tak-mampu-ciptakan-nalar-kritis-ini-kata-kemendikbud/1
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Menurut Efendi dalam Sulaiman dan Nandy tabayyun diartikan dengan 

sebuah tindakan yang dilakukan untuk mencari kejelasan hakekat atau 

kebenaran suatu fakta dengan teliti, seksama dan hati-hati. Artinya, 

dalam Islam setiap manusia dituntut dan didorong untuk senantiasa 

bersikap hati-hati, tidak mudah mencerna dan mengambil informasi 

yang diperoleh tanpa terlebih dahulu berusaha membuktikan 

kebenarannya. Konsep tabayyun  yang ada dalam Islam 

menggambarkan betapa berpikir kritis menjadi perhatian khusus yang 

kemudian digalakkan sejak awal kemunculannya bahkan hal ini 

tercantum di dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 6: 

 

ٍة 
َ
َهال جَ ْيُبْوا َقْوًماٌۢ بِّ ْن ُتصِّ

َ
ُنْوْٓا ا َنَبٍا َفَتَبي َ ٌۢ بِّ

ق  ْم َفاسِّ
ُ
ْن َجاَۤءك َمُنْوْٓا اِّ

ّٰ
يَْن ا ذِّ

َ 
َها ال ي ُ

َ
يٰٓا

ُحْوا ْيَن  َفُتْصبِّ مِّ ُتْم نّٰدِّ
ْ
ى َما َفَعل

ّٰ
 ٢َعل

 “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena (kebodohan) yang 

akhirnya kamu menyesali perbuatan itu ”. (QS. Al-Hujurat [49]: 6) 

Dalam Tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa jika orang fasik 

datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka periksalah 

kebenaran beritanya sebelum mempercayainnya dan menukilnya 

hingga kalian mengetahui kebenarannya, karena dikhawatirkan kalian 

akan menimpakan kepada suatu kaum yang tidak bersalah dengan 

tindak kejahatan dari kalian sehingga menyebabkan kalian menyesal 

atas perbuatan itu.10 Dalam ayat ini M. Qurash Shihab dan Aidh al-

Qarni dalam Jurnal Bibliotika mengartikan kata Fatabayyanu sebagai 

                                                           
10 Hikmat Basyir, Tafsir Al-Muyassar, terj. Izuddin Karimi dkk, (Solo: An-Naba`, 

2012), h. 459. 
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makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan 

oleh orang fasik.11      

Ja’far dalam Jurnal Buletin Psikologi menyebutkan bahwa 

dalam Al-Qur`an perintah untuk tabayyun dimaksudkan agar menjaga 

kemungkinan dampak timbulnya negatif dari penerimaan berita yang 

tidak selektif, khususnya berita yang terkait kemasyarakatan karena 

jika tidak berhati-hati akan menimbulkan instabilitas dan disharmoni, 

bahkan dapat menyebabkan kekacauan dalam suatu kehidupan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada keselarasan antara konsep berpikir kritis dan 

tabayyun.12 

Sebagai muslim tentu kita sudah mengetahui bahwa banyak 

ayat Al-Qur`an yang memerintahkan manusia untuk berpikir. Contoh 

kata berpikir dalam Al-Qur`an diantaranya; tatafakkaruun, ta’qiluun, 

ulil albaab, tatadzakkaruun, tubshiruun, tatadabbaruun, ta’qiluun, dan 

lain sebagainya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur`an Surat 

Al-Baqarah ayat 44: 

 

ر ِّ َوَتْنَسْوَن   بِّ
ْ
ال اَس بِّ ُمُرْوَن الن َ

ْ
َتأ
َ
ا تَ  ا

َ
َفل

َ
َبۗ  ا تّٰ كِّ

ْ
ْوَن ال

ُ
ْنُتْم َتْتل

َ
ْم َوا

ُ
ْنُفَسك

َ
ْوَن ا

ُ
ل ِِّ ْع

٤ 

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang 

kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca 

Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?” (Q.S. Al-Baqarah 

[2]: 44)  

 

                                                           
11 Muhammad Usman Noor, “Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap 

Tabayyun Ketika Menerima Informasi di Sosial Media dan Internet”, dalam Jurnal Bibliotika: 

Jurnal Kajian Kepustakaan dan Informasi Vol. 2 No. 1, 2018. h. 35. 
12Ahmad Sulaiman dan Nandy Agustin Syafakarofath, “Berpikir Kritis: Mendorong 

Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam”, dalam Jurnal Buletin Psikologi 

Vol. 26 No. 2, 2018. h.87. 
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Khitab pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang 

mempunyai Kitab, yakni para rahib dan pendeta. Ada sebuah riwayat 

yang diceritakan oleh Ibnu abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan rahib-rahi.b Yahudi Madinah. Mereka memerintahkan kepada 

orang-orang yang mereka beri nasihat secara rahasia agar beriman 

kepada Nabi Muhammad SAW tetapi mereka sendiri tidak pernah 

beriman.13 

Pada kalimat Afalaa Ta’Qilun di sini menjelaskan bahwa 

apakah kalian tidak mempunyai akal lagi sehingga kalian tidak bisa 

dikendalikan di dalam melakukan perbuatan yang mengundang 

bahaya? Sebab, orang yang mempunyai akal sekalipun tingkat 

kecerdasannya tidak seberapa- ia takkan mengaku dirinya telah 

menguasai atau mempunyai ilmu Kitab secara sempurna, kemudian ia 

menyeru kepada umat manusia untuk mengikuti hidayah dan 

menjelaskan kepada mereka bahwa kebahagiaan  akan selalu 

bersamanya selama mengikuti petunjuk Al-Qur`an, tetapi ia tidak 

mengamalkan dan tidak berpegang pada apa yang ia perintahkan 

kepada orang lain, di samping tidak meninggalkan apa yang mereka 

yakini sebagai larangan.14Khitab yang dikandung dalam ayat ini 

walaupun ditujukan untuk kaum Yahudi, juga merupakan contoh bagi 

siapapun bahwa kita sebagai makhluk yang memiliki akal, kita 

diperintahkan untuk berpikir ketika kita memberi nasihat kepada orang 

lain apakah kita juga mengerjakan apa yang kita nasihati kepada orang 

lain.  

                                                           
13Ahmad Mushthafa Al-Maraghy Penerjemah Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir Al-

Maraghi, (Semarang: Toha Putra, 1985), Cet ke-1, h. 179.  
14Ahmad Mushthafa Al-Maraghy Penerjemah Bahrun Abubakar, Terjemah Tafsir Al-

Maraghi, ... , h. 180. 
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Konsep Al-Qur`an tentang berpikir sangat variatif yang 

menunjukkan makna pentingya berpikir sebagai parameter maju dan 

mundurnya kehidupan manusia.15 Karena berpikir merupakan 

parameter maju dan mundurnya kehidupan manusia, maka kita sebagai 

muslim belum banyak mengetahui bagaimana berpikir kritis dalam 

pandangan Islam. 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang Penerapan Berpikir Kritis (Critical 

Thinking) Menurut Pandangan Islam dalam Pembelajaran. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipapaparkan pada latar belakang 

di atas, maka permasalahan penelitian ini terdapat beberapa identifikasi 

masalah di antaranya yaitu: 

1. Berpikir merupakan parameter maju dan mundurnya kehidupan 

manusia. 

2. Sebagain muslim belum mengetahui tentang berpikir kritis menurut 

pandangan Islam. 

3. Kurangnya kemampuan berpikir kritis pada siswa di Indonesia. 

4. Minimnya pengetahuan mengenai tahapan berpikir kritis menurut 

pandangan Islam dan perbandingannya dengan tahapan berpikir 

kritis menurut psikologi. 

5. Banyak yang belum mengetahui mengenai penerapan berpikir kritis 

menurut pandangan Islam dalam pembelajaran. 

                                                           
15Mochamad Mu’izzuddin, “Berpikir Menurut Al-Qur`an”, dalam Jurnal Ilmiah 

Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2016, h. 73.   
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengambil data-data dari 

tafsir Al-Qur`an, hadis dan pendapat mengenai berpikir kritis 

menurut pendapat para ulama. 

2. Berpikir kritis dalam penelitian ini mencakup perbandingan antara 

berpikir kritis dalam pandangan psikologi dengan berpikir kritis 

dalam pandangan Islam serta penerapan berpikir kritis dalam 

pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) kelas XII semester 

ganjil. 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perbandingan berpikir kritis (critical thinking) dalam 

pandangan Islam dengan berpikir kritis dalam pandangan psikologi?  

2. Bagaimana penerapan berpikir kritis menurut pandangan Islam 

(critical thinking) dalam pembelajaran? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui bagaimana perbandingan berpikir kritis 

(critical thinking) dalam pandangan Islam dengan berpikir kritis 

dalam pandangan Psikologi.  

b)  Untuk mengetahui bagaimana penerapan berpikir kritis (critical 

thinking) menurut pandangan Islam dalam pembelajaran. 

2. Manfaat penelitian 
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a) Manfaat Teorotis : Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan tentang penerapan berpikir kritis 

menurut pandangan Islam dalam pembelajaran. 

b) Manfaat Praktis : Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

mampu membantu memecahkan masalah yang ada pada 

objek yang diteliti. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Jurnal Muhammad Fajrul Bahri1 dan Supahar2, “Kemampuan 

Berpikir Kritis Menggunakan Tes Terintegrasi Agama dan Sains 

dalam Pembelajaran PAI di SMA” 1Pascasarjana Universitas 

Negeri Yogyakarta, Guru SMPN 1 Kota Bima, 2FMIPA 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang 

berfokus pada konstruksi tes dan pengukuran kemampuan kognitif. 

Model pengembangan menggunakan modifikasi model Oriondo & 

Dallo-Antonio yang dirumuskan dalam tiga tahap: 1) tahap 

perencanaan instrumen, 2) tahap uji coba instrumen pada 563 

siswa SMA kelas X di Kota Yogyakarta,dan 3) tahap pengukuran 

kemampuan berpikir kritis. Instrumen tes dari dua paket tes. Total 

item tes sebanyak 45 item masing-masing terdiri dari 25 item 

dengan 5 item bersama (anchor). Analisis parameter item dengan 

program Quest dan Parscale diperoleh keseluruhan item fit  

dengan Partial Credit Model.  

Hasil pengukuran kemampuan berpikir kritis peserta didik 

tergolong rendah ditunjukkan oleh 0 rata-rata sebesar -0,11 pada 

rentang skor -0,62 sampai 0,14 sejumlah tujuh guru pengguna 

instrumen tes menyatakan bahwa instrumen tes layak digunakan 

dalam pembelajaran. Dengan demikian instrumen tes cocok dan 
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layak digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran khususnya 

pada kemampuan berpikir kritis siswa.    

Persamaan antara penelitian penulis dengan jurnal 

Muhammad Fajrul Bahri dan Supahar adalah sama-sama meneliti 

tentang berpikir kritis. Adapun perbedaannya adalah jurnal 

Muhammad Fajrul Bahri dan Supahar lebih menekankan kepada 

uji coba instrumen tes terintegrasi agama dan sains, sedangkan 

peneliti lebih menekankankan kepada pandangan Islam. 

2. Jurnal Ridha Unnafi Walfajri1& Nyoto Harjono2, “Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Tematik Muatan 

IPA Melalui Melalui Problem Based Learning Kelas 5 SD”, 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 

Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia,2019. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah tes 

dan non tes (observasi). Teknin analisis data menggunakan teknik 

deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

Problem Based Learning mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar. Peningkatan berpikir kritis siswa 

dapat dilihat melalui kategori cukup kritis dan prasiklus 9%, 

meningkat pada siklus I 36 %, pada siklus II meningkat menjadi 

41%. Kategori kritis pada prasiklus 0% kemudian pada siklus  I 

terdapat 18% dan siklus II meningkat menjadi 36%, kategori 

sangat kritis pada pra siklus 0% kemudian kemudian meningkat 

pada siklus I menjadi 5%, kemudian pada siklus II meningkat 

kembali menjadi 9%. Sedangkan hasil analisis data hasil belajar 

menunjukkan bahwa pada pra siklus tingkat ketuntasan siswa 9%, 

untuk siklus I tingkat ketuntasan sebesar 73% dan siklus II tingkat 
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ketuntasan sebesar 86%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar.   

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis 

yaitu sama-sama meneliti tentang bepikir kritis, adapun 

perbedannya yaitu pada Jurnal ini lebih menekankan antara 

berpikir kritis pada hasil belajar, sedangkan penelitian penulis 

lebih menekankan kepada berpikir kritis dalam pandangan Islam. 

3. Thesis Siti Aini Latifah Awaliyah, “Efektivitas Metode Tadabur 

Qur`ani Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pendidikan Agama Islam”, Mahasiswi Pasca Sarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2015. 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen 

dengan bentuk nonequivalent control group design. Analisis data 

untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan SPSS versi 21 

dengan statistik parametik, uji beda rata-rata (paired samples t-

test), gain score dan perhitungan effect size. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen adalah 

0,429 sedangkan nilai gain pada kelas kontrol adalah 0,123. 

Kemampuan berpikir kritis siswa dipengaruhi sebesar 55,9% 

disebabkan oleh perlakuan metode tadabur Qur`ani, 

Persamaan penelitian penulis dengan Penelitian Siti Aini 

Latifah Awaliyah  adalah sama-sama meneliti tentang berpikir 

kritis siswa. Adapun perbedannya, penelitian penulis meneliti 

mengenai berpikir kritis dalam pandangan Islam, sedangkan Siti 

Aini Latifah Awaliyah menekankan pada efektivitas meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis melalui metode tadabbur Al-Qur`an. 
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4. Skripsi Christina Natalia Sirait, “Hubungan Active Learning and 

Critical Thinking dengan IPK Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas 

Kedokteran Universtas Lampung ”, Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, 2019.  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Cross-

sectional study. Sampel penelitian ini terdiri dari 141 mahasiswa 

angkatan 2015 yang ditentukan dengan total sampling. Penelitian 

ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner Self Assessment Scale 

on Active Learning and Critical Thinking (SSACT) dan data 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Analisis data menggunakan uji 

Chi-Square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa active learning dan 

critical thinking mahasiswa sebagian besar dalam kategori 

ambivalen (66,0%) serta untuk indeks prestasi kumulatif sebagian 

besar dalam kategori sangat memuaskan (53,2%). Berdasarkan 

analisis bivariat dengan uji Chi-Square didapatkan nilai p 0,001 

(<0,05) artinya didapatkan hubungan yang bermakna. 

Persamaan penelitian penulis dengan Penelitian Christi 

Natalia Sirait  adalah sama-sama meneliti tentang berpikir kritis. 

Adapun perbedannya, penelitian penulis meneliti tentang berpikir 

kritis dalam pandangan Islam sedangkan Crhristi Natalia Sirait 

meneliti tentang hubungan berpikir kritis dengan IPK mahasiswa.  

5. Skripsi Siti Nur Aidah, “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 

Deep Dealogue/Critical Thinking (DD/CT) Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII di 

MTs Al-Muhajirin Abung Surakarta Kabupaten Lampung 

Utara”Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 
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Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quest Experimental 

Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VIII MTs Al-Muhajirin. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan acak kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas  VIIIb sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIa 

sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data adalah tes. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t dua 

sampel tidak berkolerasi. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan 

perhitungan uji-t diperoleh thitung=2.340, sedangkan nilai 

ttabel=1.997. oleh karena itu thitung>ttabel maka HO ditolak dan HI 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh hasil 

belajar peserta didik yang menggunakan model pembelajaran deep 

dialogue and critical thinking (DD/CT)    

Persamaan penelitian penulis dengan Peneliti Siti Nur Aidah  

adalah sama-sama meneliti tentang berpikir kritis siswa. Adapun 

perbedannya, penelitian penulis menakankan pada berpikir kritis 

dalam pandangan Islam  

6. Skripsi Anis Mardinigsih, “Pengaruh Model Pembelajaran Deep 

Dialogue and Critical Thinking Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Peserta Didik Kelas VIII SMPN 24 Bandar 

Lampung T.A 2016/2017 ” Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2016. 

Penelitian ini merupakan penelitian Quest Experimental 

Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 
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kelas VIII SMPN 24 Bandar Lampung. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan acak kelas. Sampel dalam penelitian ini 

adalah peserta didik kelas VIIII  sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIIIHsebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data adalah tes. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. Uji prasyarat 

analisis dilakukan dengan metode Lilifors untuk uji normalitas dan 

uji barlett untuk uji homogenitas. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji 

lilifors dan uji homogenitas dengan uji barlett, diperoleh bahwa 

data hasil tes dari kedua kelompok tersebut normal dan homogen 

sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan uji-t. Dari 

hasil penelitian dan analisis data diperoleh thitung = 2,547, 

sedangkan nilai ttabel = 2,000. Oleh karena thitung>ttabel maka HO 

ditolak dan HI diterima, artinya rata-rata kemampuan berpikir 

kritis matematis peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran deep dialogue and critical thinking tidak sama 

dengan rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis peserta 

didik dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model deep dialogue and 

critical thinking dapat memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis.  

Persamaan penelitian penulis dengan Penelitian Anis 

Mardiningsih  adalah sama-sama meneliti tentang berpikir kritis 

siswa. Adapun perbedannya, penelitian penulis lebih menekankan 

pada berpikir kritis dalam pandangan Islam sedangkan Anis 

Mardiningsih menekankan pada pengaruh model pembelajaran 

deep dialogue and critical thinking terhadap kemampuan berpikir 

kritis. 
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G. Kerangka Teori/Landasan Teori 

1. Pengertian Critical Thinking 

Critical thinking atau berpikir kritis adalah sebuah kecakapan 

kognitif yang memungkinkan seseorang menginvestigasi sebuah 

situasi, masalah, pertanyaan, atau fenomena agar dapat membuat 

sebuah penilaian atau keputusan. Berpikir kritis adalah hasil dari 

salah satu bagian otak manusia yang terluas the cerebrum (otak 

depan).16 

Pendapat lain mengatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu 

kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang 

berhubungan dengan konsep yang diberikan atau dipaparkan. 

Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis 

idea atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya 

secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan 

mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Berpikir kritis 

berkaitan dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang 

ada pada manusia yang perlu dikembangkan untuk kemampuan 

yang optimal.17 

2. Landasan Berpikir Kritis dalam Al-Qur`an 

ى  ولِّ
ُ
ا ِّ
 
ٍت ل يّٰ

ّٰ
ا
َ
َهارِّ ل

ْيلِّ َوالن َ
َ 
افِّ ال

َ
ل ْرضِّ َواْختِّ

َ
ا
ْ
تِّ َوال وّٰ مّٰ قِّ الس َ

ْ
ْي َخل  فِّ

ن َ اِّ

 ِۙ َبابِّ
ْ
ل
َ
ا
ْ
ُروْ  ٠٩١ال

َ 
ْم َوَيَتَفك هِّ ى ُجُنْوبِّ

ّٰ
َعل ُقُعْوًدا و َ َياًما و َ َه قِّ

ّٰ 
ُرْوَن الل

ُ
يَْن َيْذك ذِّ

َ 
 َن ال

                                                           
16Nurani Soyomukti, Teori-teori Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 

40.  
17Ahmad Susanto, Teori-teori Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), h. 121.   
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يْ  َنا  فِّ ِِّ َنَك َف اِۚ ُسْبحّٰ
ً
ل َذا َباطِّ

َت هّٰ ِْ ِۚ َرب ََنا َما َخلَ ْرضِّ
َ
ا
ْ
تِّ َوال وّٰ مّٰ قِّ الس َ

ْ
َخل

ارِّ 
 ٠٩٠َعَذاَب الن َ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 

malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-

orang yang berakal (90) (yaitu orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya 

Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia; 

Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka.” (91) (Q.S. 

Ali Imran [3]: 90-91). 

  

H. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.18 Menurut 

Abdul Rohman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah 

penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi 

dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, 

majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.19 Atau penelitian 

kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan 

yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan 

dalam kerangka pemikiran secara teoritis.20 Adapun teknik analasis 

yang digunaka penulis adalah teknik analisis deskriptif analitik dan 

analisis isi. 

                                                           
18 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.  
19 Abdul Rahman Sholeh, Penelitian Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63. 
20 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: ALUMNI, 1998), h. 

78. 
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I. Sistematika Penulisan 

Penulis mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, 

dan Disertasi yang ditulis oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, 

M.A. dan diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tahun 

2017, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

Pada BAB I, mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, metodologi 

penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Pada BAB II, mencakup landasan teoritis atau konsep yang 

mendukung penulisan yaitu berpikir kritis dalam perspektif Al-Qur`an, 

berpikir kritis dalam perspektif hadis, pendapat ahli pendidikan Islam, 

kisah mengenai berpikir kritis, berpikir kritis dalam perspektif 

psikologi; pengertian berpikir kritis (critical thinking), Pengertian 

berpikir kritis, aspek-aspek berpikir kritis, faktor-faktor yang yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, manfaat berpikir 

kritis, berpikir kritis dalam pembelajaran. 

Pada BAB III, meliputi pembahasan mengenai pendekatan 

penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data. 

Pada BAB IV, meliputi pembahasan yang mencakup gambaran 

umum objek penelitian, deskripsi data dan analisa data serta 

interpretasi data. 

Pada BAB V, membahas tentang penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Berpikir Kritis Dalam Perspektif Al-Qur`an 

1. Surah Ali Imran ayat 190-191 

ى  ولِّ
ُ
ا ِّ
 
ٍت ل يّٰ

ّٰ
ا
َ
َهارِّ ل

ْيلِّ َوالن َ
َ 
افِّ ال

َ
ل ْرضِّ َواْختِّ

َ
ا
ْ
تِّ َوال وّٰ مّٰ قِّ الس َ

ْ
ْي َخل  فِّ

ن َ اِّ

 ِۙ َبابِّ
ْ
ل
َ
ا
ْ
ْم  ٠٩١ال هِّ ى ُجُنْوبِّ

ّٰ
َعل ُقُعْوًدا و َ َياًما و َ َه قِّ

ّٰ 
ُرْوَن الل

ُ
يَْن َيْذك ذِّ

َ 
ُروْ َوَيَتفَ ال

َ 
 َن ك

ْي  قِّ فِّ
ْ
َنا َخل ِِّ َنَك َف اِۚ ُسْبحّٰ

ً
ل َذا َباطِّ

َت هّٰ ِْ ِۚ َرب ََنا َما َخلَ ْرضِّ
َ
ا
ْ
تِّ َوال وّٰ مّٰ الس َ

ارِّ 
 ٠٩٠َعَذاَب الن َ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 

malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-

orang yang berakal (90) (yaitu orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka 

memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya 

Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci 

Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka.” (91) (Q.S. Ali Imran 

[3]: 190-191). 

  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.” 

Maksudnya yaitu pada ketinggian dan keluasan langit dan juga pada 

kerendahan bumi serta kepadatannya. Dan juga tanda-tanda kekuasan-

Nya yang terdapat pada ciptaa-Nya yang dapat dijangkau oleh indera 

manusia pada keduanya (langit dan bumi), baik yang berupa; bintang-

bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan, dan pepohonan, 

tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, binatang, barang tambang, 

serta berbagai macam warna dan aneka ragam makanan dan bebauan. 

“Dan silih bergantinya malam dan siang.” Yakni silih bergantinya, 

susul menyusulnya, panjang dan pendeknya. Terkadang ada malam 

yang lebih panjang dan siang yang pendek. Lalu masing-masing 
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menjadi seimbang. Setelah itu, salah satunya mengambil masa dari 

yang lainnya sehingga yang terjadi pendek menjadi panjang, dan yang 

diambil menjadi pendek yang sebelumnya panjang. Semuanya itu 

merupakan ketetapan Allah yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. 

“Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Ulul Albaab).” 

Yaitu mereka yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih, yang 

mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata. Mereka bukan 

orang-orang yang tuli dan bisu yang tidak berakal.21 

Secara etimologi, Ulul Albaab terdiri dari dua kata yaitu “Ulu” 

dan “Albaab”. Kata Ulu dalam kamus bahasa Arab adalah bentuk 

plural, artinya identik dengan “dzul” yang artinya “shahib” orang yang 

mempunyai atau memiliki”. Dari kata Ulu ini tersirat pengertian bahwa 

tidak semua orang itu memiliki, jadi orang yang disebut “memiliki” 

sesuatu itu adalah mereka yang memiliki kelebihan atau keunggulan. 

Adapun kata “Albaab” adalah bentuk jamak dari “Lubbun” yang berarti 

isi atau inti, arti lain “otak atau fikiran”. Ada juga yang artinya al-aql 

atau al-qalb. Dari term-term di atas dapat disimpulkan bahwa Ulul 

Albaab adalah orang yang memiliki suatu kelebihan berupa akal, 

pikiran atau qalb dan mampu menggunakannya. Dalam Ensiklopedia 

Al-Qur`an tentang Ulul Albaab, kata tersebut diistilahkan dengan otak 

yang berlapis. Ini adalah makna kiasan tentang orang yang memiliki 

otak tajam.22 

“(Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadaan berbaring.” Maksudnya adalah mereka 

                                                           
21Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), Cet ke-5, h. 

267. 
22M. Talb Hunsouw, “Ulul Albab dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an Kitab Tafsir 

Sayyid Quthb”, dalam Jurnal Tahkim Vol. IX No. 1, Juni 2013, h.182-183. 



21 
 

 
 

tidak putus-putus berdzikir dalam semua keadaan, baik dengan hati 

maupun dengan lisan mereka. “Dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi.” Maksudnya mereka memahami apa yang 

terdapat pada keduanya (langit dan bumi) dari kandungan hikmah yang 

menunjukkan keagungan “al-Khaliq” (Allah), kekuasan-Nya, keluasan 

Ilmu-Nya, hikmah-Nya, pilihan-Nya, juga Rahmat-Nya. Al-Hasan al-

Bashri berkata: “Berfikir sejenak lebih baik dari bangun shalat malam.” 

Al-Fudhail mengatakan bahwa al-Hasan berkata “Berfikir adalah 

cermin yang menunjukkan kebaikan dan kejelekan-kejelekanmu.” 

Sufyan bin ‘Uyainah berkata: “Berfikir (tentang kekuasaan Allah,) 

adalah cahaya yang masuk ke dalam hatimu.” Nabi ‘Isa berkata: “ 

Berbahagialah bagi orang yang lisannya selalu berdzikir, diamnya 

selalu berfikir (tentang kekuasaan Allah), dan pandangannya 

mempunyai ‘Ibrah (pelajaran).” Luqman al-Hakim berkata: 

“Sesungguhnya lama menyendiri akan mengilhamkan untuk berfikir 

dan lama berfikir (tentang kekuasaan Allah) adalah salah satu jalan-

menuju pintu Surga.23 

Perhatian Al-Qur`an terkait berpikir kritis dalam Surat Ali 

Imran ayat 190-191 menurut Tafsir Al-Misbah yaitu mengoptimalkan 

fungsi otak untuk memikirkan akan penciptaan langit dan bumi serta 

memanfaatkan potensi akalnya untuk menggali tanda-tanda kebesaran 

Allah dan memanfaatkan potensi akalnya sehingga menghasilkan suatu 

pemikiran dan pengetahuan. Maka kita selaku manusia yang diberi 

kelebihan akal pikiran, hendaknya mempu untuk dapat 

mengembangkan potensi diri baik yang bersifat kognitif maupun 

psikomotorik. Banyak tokoh menguji dan menggali persoalan serta 

                                                           
23Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid 2, ... , h. 268. 
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menelusuri sehingga mereka mampu berpendapat dan menghasilkan 

sebuah teori, sehingga wujud nyata hasil dari kajiannya.24 

Dalam surah Ali Imran ayat 190-191 dalam tafsir Al-Misbah 

bertemulah dua hal yang tidak terpisahkan, yaitu dzikir dan pikir. Dzikir 

dalam arti sempit adalah perbuatan mengingat Allah SWT, sedangkan 

dzikir dalam arti luas adalah dapat diartikan sebagai perbuatan lahir dan 

batin yang tertuju kepada Allah SWT. semata sesuai dengan perintah 

Allah SWT. dan Rasul-Nya. Objek dzikir adalah Allah, sedangkan 

objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini 

mengartikan bahwa pengenalan kepada Allah lebih banyak dilakukan 

oleh kalbu, sedangkan pengenalan alam raya didasarkan pada 

penggunaan akal, yakni berpikir. Semakin banyak hasil yang diperoleh 

dari pikir dan dzikir maka semakin luas pengetahuan tentang alam raya 

dan semakin pula rasa takut kepada Allah SWT. hal ini tercermin dari 

permohonan agar dihindari dari siksa api neraka.25 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis yang 

dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 190-191 yaitu selalu berdzikir 

mengingat Allah dan memikirkan dan memahami apa yang terdapat di 

bumi dan langit sehingga benar-benar memikirkan akan keagungan dan 

kekuasaan Allah Al-Khaliq. Adapun orang  yang memiliki otak tajam 

yang selalu berpikir kritis disebut dengan Ulul Albaab, mereka dapat 

mengoptimalkan fungsi otak mereka dengan memikirkan penciptaan 

langit dan bumi serta memanfaatkan otak mereka dengan menggali 

tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga dapat menghasilkan suatu 

pemikiran dan pengetahuan. 

                                                           
24Khiyarotul Qudriyah, Konsep Pendidik dan Peserta Didik dalam Surat Ali Imran 

Ayat 190-191 Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar, Skripsi Fak Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017, h.85-86. 
25M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 292-293. 
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2. Surah Az-Zumar ayat 18 

َك  ٰۤى ِّ ول
ُ
ُه َوا

ّٰ 
ىُهُم الل يَْن َهدّٰ ذِّ

َ 
َك ال ٰۤى ِّ ول

ُ
ْحَسَنٗهۗ  ا

َ
ُعْوَن ا بِّ

 َفَيت َ
َ
ْول َِ

ْ
ُعْوَن ال يَْن يَْسَتمِّ ذِّ

َ 
ال

َبابِّ 
ْ
ل
َ
ا
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
 ٠٨ُهْم ا

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan  lalu mengikuti apa 

yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah 

diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang 

mempunyai akal sehat. (Q.S. Az-Zumar [39]: 18). 

 

Penjelasan ayat ini menurut tafsir Al-Misbah adalah  orang-

orang yang menjauhi patung-patung dan setan-setan, lalu kembali 

kepada Allah dalam segala urusan mereka, akan memperoleh kabar 

gembira di segala tempat. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-

hamba-Ku yang mendengarkan omongan lalu mengikuti omongan 

yang terbaik dan lebih membawa ke arah kebenaran. Merekalah, bukan 

yang lain, yang akan ditunjuki Allah untuk mendapat hidayah. Dan 

merekalah orang-orang yang memiliki pikiran yang cemerlang.26 

Dapat disimpulkan bahwa menurut Quraish Shihab kata Ulul 

Albaab dalam ayat ini ialah orang-orang yang memiliki pikiran 

cemerlang.  

Menurut Sayyid Qutb dalam Sri Aliyah, kata Ulul Albaab 

diartikan dengan “akal yang sehat” ialah yang menuntut pemiliknya 

kepada kesucian dan keselamatan, barang siapa yang tidak mengikuti 

jalan kesucian dan keselamatan, maka seolah-olah akalnya telah 

direnggut dan tidak akan merasakan nikmat akal yang telah 

dianugerahkan kepadanya.27Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih 

                                                           
26Muhammad Quraish shihab, https://risalahmuslim.id/quran/az-zumar/39-18/, 

diakses pada 6 Juni 2020 pukul 11:15.  
27Sri Aliyah, “Ulul Albab dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur`an” dalam Jurnal JIA No 1 

Juni 2013, h. 122. 

https://risalahmuslim.id/quran/az-zumar/39-18/
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asy-Syawi dalam Kitab An-Nafahat Al-Makiyyah yang dimaksud 

orang yang berakal sehat ialah orang-orang yang mampu membedakan 

mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang mesti 

didahulukan dan mana yang tidak.28 

Menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-

Wajiz menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah (yaitu orang-

orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di 

antaranya) mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi 

mereka. (mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dan 

mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal) yang mempunyai 

pikiran.29 

Konsep tabayyun  yang ada dalam Islam menggambarkan 

betapa berpikir kritis menjadi perhatian khusus yang kemudian 

digalakkan sejak awal kemunculannya bahkan hal ini tercantum di 

dalam Al-Qur`an. Ja’far dalam Jurnal Buletin Psikologi menyebutkan 

bahwa dalam Al-Qur`an perintah untuk tabayyun dimaksudkan agar 

menjaga kemungkinan dampak timbulnya negatif dari penerimaan 

berita yang tidak selektif, khususnya berita yang terkait 

kemasyarakatan karena jika tidak berhati-hati akan menimbulkan 

instabilitas dan disharmoni, bahkan dapat menyebabkan kekacauan 

dalam suatu kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa ada keselarasan 

antara konsep berpikir kritis dan tabayyun 30sebagaimana tafsir yang 

dijelaskan dalam ayat ini mereka yang mendengarkan perkataan  lalu 

mengikuti apa yang paling baik diantaranya,Inilah konsep tabayyun. 

                                                           
28https://tafsirweb.com/8680-quran-surat-az-zumar-ayat-18.html,, diakses pada 7 

Juni 2020 pukul 10:23. 
29https://tafsirweb.com/8680-quran-surat-az-zumar-ayat-18.html, ... 
30Ahmad Sulaiman dan Nandy Agustin Syafakarofath, “Berpikir Kritis: Mendorong 

Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam”, ... 

https://tafsirweb.com/8680-quran-surat-az-zumar-ayat-18.html
https://tafsirweb.com/8680-quran-surat-az-zumar-ayat-18.html
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Terdapat beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk 

menerapkan metode tabayyun diantaranya:31 

1. Mengembalikan permasalahan tertentu kepada Allah dan Rasul. 

2. Memberikan pertanyaan kepada pemberi informasi utama. 

3. Meneliti atau memeriksa secara berkelanjutan. 

4. Melakukan pemeriksaan khusus dengan pengamatan secara 

mendalam atau penyelidikan. 

5. Melakukan pertemuan secara langsung dengan pihak terkait 

informasi yang sudah tersebar. 

B. Berpikir Kritis Dalam Perspektif Hadits 

1. Hadits Riwayat Tirmidzi 

 

ِ َصلَّى الل ه  َعن   ٍس َرِضَي الل ه َعِن النَّبِي  اَبِي يَع لَى َشدَّاِد اب ِن اَو 

ِت َعلَي ِه َوَسلََّم قَاَل: اَل َكي ِ  س  َمن  دَاَن نَف َسه  َوَعِمَل ِلَما بَع دَ ال َمو 

َواَها َوتََمنَّى َعلَى الل هِ وال عَاِجز  َمن  اَت بََح نَف َسه  هَ   

32)  )رواه الت ِرمذي 

 “Dari Abu Ya’la yaitu Syaddad Ibnu Aus ra. dari Nabi SAW. 

Beliau bersabda: Orang yang cerdas ialah orang yang mampu 

mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya 

setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu 

mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan 

harapan kosong.” (HR. Tirmidzi)  

 

                                                           
31Ahmad Fauzi Maldini, Makna Tabayyun dalam Konteks Modern, Skripsi Fak 

Ushuluddin Prodi Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, h. 

17. 
32Yunan Masna, https://www.academia.edu/28913842/Al-

Quran_tentang_berfikir_kritis_dan_demokratis, diakses pada 1Juli 2020 pukul 20:30.   

https://www.academia.edu/28913842/Al-Quran_tentang_berfikir_kritis_dan_demokratis
https://www.academia.edu/28913842/Al-Quran_tentang_berfikir_kritis_dan_demokratis
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 Islam melihat bahwa kecerdasan sejati itu bukan berarti 

pintar dan cerdas otaknya dalam menyelesaikan ujian akademik. 

Akan tetapi orang yang cerdas sejati ialah orang yang memikirkan 

nasibnya katika setelah mati nanti dan mempersiapkan 

kesejahteraan hidupnya di sana. Sebaliknya orang yang bodoh 

adalah orang yang lupa memikirkan nasibnya setelah mati nanti, 

kesibukan-kesibukan dunia telah membuatnya terlelap, sehingga 

lupa akan persiapan mencari bekal untuk perjalanan panjang 

setelah kematian.33 

 Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi di atas, 

orang yang cerdas (berpikir kritis) ialah orang yang dapat 

mengintrospeksi dirinya dan dapat mempersiapkan untuk 

kehidupannya setelah mati dengan cara selalu beramal baik. Dalam 

hal ini seseorang yang berpikir kritis senantiasa memikirkan bahwa 

apa yang akan dilakukan membawa kebaikan baik di dunia 

maupun kelak di akhirat. 

2. Hadits Riwayat Ahmad 

 

ِ َصلَّى الل ه  َعلَي ِه َوَسلََّم قَاَل :  َكَرم  َعن  أَبِي ه َري َرةَ َعِن النَّبِي 

ل ق ه  )رواه أحمد(34 ل ه  َوَحَسب ه  خ  َءت ه  َعق  و  ر  ن ه  َوم  ِل ِدي  ج   الرَّ

 

“Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda: “Kemuliaan 

seseorang bergantung pada agamanya, kehormatan diri bergantung 

pada akalnya, dan kedudukannya pada akhlaknya”. (HR. Ahmad)  

                                                           
33http://talimassakinah.blogspot.com/2018/10/orang-cerdas-dan-orang-

bodoh.html?m=1 diakses pada 1 Juli 2020 pukul 21:05. 
34Abdul Majid Khon, “Modul Qurdis PAI”, 

http://abdulmajidkhon.blogspot.com/2018/09/modul-qurdis-pai.html?m=1 , diakses pada 13 

Juli 2020 pukul 11:06.  

http://talimassakinah.blogspot.com/2018/10/orang-cerdas-dan-orang-bodoh.html?m=1
http://talimassakinah.blogspot.com/2018/10/orang-cerdas-dan-orang-bodoh.html?m=1
http://abdulmajidkhon.blogspot.com/2018/09/modul-qurdis-pai.html?m=1
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Kehormatan dan harga diri seseorang ditentukan oleh 

kecerdasan akalnya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling 

cerdas diantara sekian banyak makhluk. Dengan akalnya inilah 

manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan yang kemudian dapat 

mengungguli makhluk lain termasuk malaikat. Oleh karena itu 

manusia wajib bersyukur atas nikmat yang besar ini dengan menjaga 

baik-baik tidak boleh dirusak dengan cara apapun dan haram 

hukumnya minum-minuman keras yang memabukkan dengan alasan 

merusak akal.35 

Manusia dengan akal pikirannya dapat menyaingi makhluk-

makhluk lain apapun bentuk kelebihan makhluk lain. Misalnya 

binatang yang mampu membuat rumah di dalam tanah seperti semut 

dan sebangsanya, manusia dengan akalnya juga mampu membuat 

terowongan-terowongan. Burung yang terbang dengan sayapnya, 

manusia dengan akalnya mampu membuat pesawat terbang. Ikan 

yang tinggal di dalam air dan menyelam di dalamnya, manusia dengan 

akalnya mampu membuat kapal selam. Bahkan dengan akalnya pula 

manusia mampu terbang ke planet-planet lain yang dulunya mustahil 

ditaklukkan manusia dengan menggunakan pesawat-pesawat yang 

canggih dan mampu berkomunikasi dengan orang lain dalam jarang 

jauh. Itulah diantara peran akal yang menyertai manusia untuk 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan akal manusia 

dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah dan dengan akal 

pula manusia dapat menyeleksi perbuatan mana yang bermanfaat dan 

perbuatan mana yang mudharat.36 

                                                           
35Abdul Majid Khon, “Modul Qurdis PAI”, 

http://abdulmajidkhon.blogspot.com/2018/09/modul-qurdis-pai.html?m=1 , ... 
36Abdul Majid Khon, “Modul Qurdis PAI”, ... 

http://abdulmajidkhon.blogspot.com/2018/09/modul-qurdis-pai.html?m=1
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Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ra.di atas, 

kehormatan dan harga diri seseorang ditentukan oleh kecerdasannya. 

Oleh karena itu manusia wajib bersyukur atas nikmat yang besar ini 

dengan menjaga baik-baik akal yang dimilikinya dan tidak boleh 

dirusak dengan cara apapun karena dengan akal, manusia dapat 

memilih mana yang benar dan mana yang salah dan dengan akal pula 

manusia dapat menyeleksi perbuatan mana yang bermanfaat dan 

perbuatan mana yang mudharat. 

C. Pendapat Ahli Pendidikan Islam 

Pada penjelasan ini penulis menggunakan pendapat Abdullah 

Nashih Ulwan mengenai tanggug jawab pendidik dalam pendidikan 

anak. Nashih Ulwan Mengatakan tanggung jawab yang paling penting 

dan diperhatikan oleh Islam adalah tanggung jawab pendidik terhadap 

anak-anak yang berhak menerima pengarahan, pengajaran dan 

pendidikan mereka. Pendidik yang dimaksud disini selain orang tua, 

juga termasuk guru-guru dalam sekolah formal, diantaranya guru-guru 

yang ada dalam pendidikan anak-anak.37 Dalam bukunya yang berjudul 

“Pendidikan Anak dalam Islam” beliau menjelaskan bahwa setidaknya 

terdapat tujuh hal yang sangat penting yang harus ditanamkan oleh 

orang tua kepada anak-anaknya, yaitu: 

1. Pendidikan Keimanan 

Orang tua bertanggung jawab membimbing anaknya atas dasar 

pemahaman dan pendidikan iman sesuai dengan ajaran Islam. 

Dengan cara membuka kehidupan anak dengan kalimat “Laa ilaaha 

illa Allah” ketika lahir, mengenalkan tentang rukun iman, 

mengenalkan tentang hukum halal dan haram, mengajarkan tata cara 

                                                           
37Ahmad Atabik dan Ahmad Burhanudidin, “Konsep Nasih Ulwan Tentang 

Pendidikan Anak”, dalam Jurnal elementary Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2015, h. 275. 
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beribadah dan mendidik anak untuk mencintai Nabi, ahlul baitnya 

dan Al-Qur`an. Dengan demikian, apabila anak telah dapat 

menghayati bentuk-bentuk keimanan, telah memiliki keyakinan 

yang kuat  serta memiliki pengetahuan tentang penciptanya dengan 

baik, niscaya segala bentuk persoalan yang ia hadapi tidak akan 

membuatnya resah dan gelisah. Keimanan yang sudah melekat di 

dalam dada mereka yang akan membuatnya mampu menghadapi 

persoalan hidup yang sedang dihadapinya hingga masa dewasanya 

kelak.38       

2. Pendidikan Akhlak 

Pendidikan selanjutnya setelah mengarahkan anak untuk 

beriman yaitu membentuk mereka agar memiliki akhlak mulia. Jika 

sejak masa kanak-kanak anak didik tumbuh dan berkebang dalam 

bimbingan agama dan berakhlak mulia, setelah dewasa mereka akan 

tumbuh dan berkembang menjadi orang yang berakhlak, hal ini 

terjadi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang ia lakukan. Abdullah 

Nashih Ulwan menegaskan bahwa para pendidik, terutama ayah dn 

ibu, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik 

anak-anak dengan kebaikan dan dasar-dasar moral. Pendidikan ini 

meliputi mendidik anak sejak usia dini yaitu dengan mengajarkan 

untuk berlaku benar, dapat dipercaya, istiqomah, menyayangi orang 

lain, mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan, berbuat 

baik kepada kedua orang tua dan menjaga hubungan silaturrahim.39   

 

                                                           
38Harpansyah, Pendidikan Anak dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Telaah 

Atas Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam), Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2017, h. 116. 
39Edi Iskandar, “Pendidikan Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan” dalam Jurnal 

Akademika Vol. 14 No. 1 Juni 2018, h. 26-27. 
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3. Pendidikan Fisik 

Pendidikan jasmani menurut Nashih Ulwan dalam jurnal 

Edukasi Islamika adalah pendidikan dalam rangka membentuk 

seoranganak agar tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, 

sehat, bergairah dan bersemangat. Pendidikan fisik yang dimaksud 

bukan hanya otot-ototnya, panca inderanya dan kelenjar-

kelenjarnya, tetapi juga potensi yang sangat energik yang muncul 

dari jasmani dan terungkap melalui perasaan. Agama Islam sangat 

memperhatikan kesehatan jasmani manusia pada umunya dan 

kesehatan anak pada khususnya, lantara kesehatan jasmani sangat 

berpengaruh pada kesehatan rohaninya. Perawatan, pemeliharaan,  

dan penjagaan tubuh untuk kesehatan jasmani memang mutlak 

dibutuhkan oleh setiap orang, agar terdapat keseimbangan antara 

jasmani dan rohaninya.40  

4. Pendidikan Rasio (akal) 

Pendidikan rasio adalah pendidikan yang membentuk pola pikir 

anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, baik dari ilmu-ilmu 

agama maupun ilmu hasil budaya manusia serta peradaban sehingga 

anak itu muncul sebagai orang yang mampu berpikir dan berbudaya. 

Di samping pendidikan fisik untuk membentuk pola pikir anak, 

dibutuhkan pendidikan intelektual, pendidikan intelektual tidak 

kalah pentingnya dengan pendidikan fisik yang merupakan 

persiapan dan pembentukan, sedangkan pendidikan intelektual ini 

merupakan penyadaran, pembudayaan dan pengajaran. Abdullah 

Nashih Ulwan berpendapat bahwa pendidikan intelektual ini 

berfokus pada tiga permasalahan. Tiga aspek tersebut merupakan 

                                                           
40Ali Imron, “Pendidikan Kepribadian Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan” 

dalam Jurnal Edukasi Islamika Vol. 1 No. 1 2016, h. 98. 
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tanggung jawab yang paling menonjol di dalam pendidikan rasio 

anak-anak, agar mereka mampu menjawab tantangan yang ada di 

masa yang akan datang setelah mereka dewasa. Tiga aspek tersebut 

yaitu; kewajiban mengajar, menumbuhkan kesadaran berpikir dan 

pemeliharaan kesegatan rasio.41 Pendidikan rasio mampu 

meningkatkan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu alam, 

teknologi dan sains modern sehingga anak mampu menyesuaikan 

diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan 

fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun 

dunia ini sesuai dengan konsep yag ditetapkan-Nya.42  

5. Pendidikan Kejiwaan (psikis) 

Sejak anak dilahirkan, Islam telah memerintahkan kepada para 

pendidik untuk menjaga kesucian jiwa anak, yang memungkinkan 

dia dapat menjadi seorang yang berjiwa bersih, jauh dari 

kedengkian, kebencian dan keserakahan. Pendidik harus 

memberikan informasi yang benar bahwa untuk menjadikan peserta 

didik yang suci jiwanya harus menjauhi sifat-sifat diantaranya; 

minder, penakut, kurang percaya diri, dengki dan pemarah. 

Selanjutnya Nashih Ulwan menjelaskan jika para pendidik telah 

mengajarkan kepada anak untuk menjauhi sifat-sifat yang dapat 

mengotori kesucian jiwanya, berarti telah menanamkan dasar-dasar 

kejiwaan yang mulia di dalam jiwa anak-anak. Sehingga akan 

terwujud keberanian, saling menghargai, sanggup memikul 

tanggung jawab, mengutamakan orang lain, saling mencintai dan 

menyayangi. Bahkan dengan upaya ini, berarti mereka telah 

                                                           
41Ali Imron, “Pendidikan Kepribadian Anak Menurut Abdullah Nashih Ulwan” ... h. 

108.  
42Harpansyah, Pendidikan Anak dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Telaah 

Atas Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam), ... h. 118.. 
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mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemuda harapan masa 

depan yang akan menghadapi kehidupan dengan senyum optimis, 

tekad membaja dan akhlak yang luhur.43  

6. Pendidikan Sosial 

Aspek sosial anak harus diperhatikan oleh pendidik, apahak 

anak telah menunaikan hak orang lain atau belum. Jika pendidik 

mendapatinya melalaikan hak dirinya sendiri, ibunya, hak saudara-

saudaranya, tetangganya, gurunya, atau melalaikan hak orang yang 

lebih tua, maka pendidik harus menjelaskan buruknya sikap tersebut 

dan menjelaskan akibatnya. Sehingga diharapkan anak dapat 

mengerti, mendengar, sadar dan tidak melalaikan hak orang lain, 

memperhatikan tata susila dan tidak meremehkan tanggung jawab. 

Pendidik juga harus memperhatikan perasaan mulia anak bersama 

orang lain. Jika anak bersikap egois, maka pendidik harus memberi 

petunjuk agar ia suka mendahulukan kepentingan orang lain. Jika 

anak mudah marah, maka tanamkanlah benih kecintaan dan 

kejernihan jiwa.44 

7. Pendidikan Seksual 

Pendidikan seksual merupakan upaya pengajaran, penyadaran 

dan penjelasan terhadap masalah-masalah seksual yang diberikan 

kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan 

dengan seks, syahwat dan perkawinan, dengan harapan ketika anak 

tumbuh dewasa dan memahami urusan kehidupan, ia telah 

mengetahui masalah-masalah haram dan halal. Agar dorongan 

seksual pada diri anak dapat berjalan dengan normal tanpa ada 

                                                           
43Edi Iskandar, “Pendidikan Islam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan” ... h. 31-32. 
44Ahmad Atabik dan Ahmad Burhanudidin, “Konsep Nasih Ulwan Tentang 

Pendidikan Anak”, ... h. 293. 
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pembangkit dari luar yang menyebabkannya menyimpang dari 

perilaku lurus, Islam menjaga anak dan menuntunnya dengan 

berbagai perintah dan larangan. Hal ini dimaksudkan agar dorongan 

seksual yang dimilikinya itu dapat terarah secara baik, tetap 

seimbang dan bersih tanpa adanya penyimpangan.45 

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendidikan rasio (akal) harus diajarkan ketika masih kanak-kanak. 

Salah satu pendidikan akal yang diajarkan adalah kemampuan 

berpikir, karena hal ini dapat menjawab tantangan yang ada di masa 

yang akan datang setelah mereka dewasa. 

D. Kisah Mengenai Berpikir Kritis 

Umat Islam mengenal Nabi Ibrahim sebagai perumus basis 

epistimologi kritik dalam Islam. Epistimologi Nabi Ibrahim itulah yang 

hingga kini dipegang sebagai “agama-tauhid”, tidak hanya oleh umat 

Islam, tetapi juga Nasrani dan Yahudi kendati ada penyimpangan di 

antara mereka. Sebagaimana dipotret dalam Al-Qur`an, Nabi Ibrahim 

telah memperkenalkan cara berpikir kritis terhadap realisasi sosial, 

dimulai dari pembongkaran teologis hingga kritik pada kekuasaan yang 

ada.46 

Prosesi Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan telah 

mengilustrasikan adanya proses dan tahapan dalam mencari sekaligus 

menemukan kebenaran. Di sinilah tergambar dengan jelas tentang 

perjalanan spiritual manusia. Nabi Ibrahim memulai dengan 

pemberdayaan potensi badani (fisik), potensi pikir (akliah atau rasio) 

                                                           
45Harpansyah, Pendidikan Anak dalam Perspektif Abdullah Nashih Ulwan (Telaah 

Atas Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam), ..., h.120. 
46Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Nalar Kritis Muslim Abad XXI, (Surabaya: 

Pustaka Saga, 2017), h. 25.   
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dan terakhir potensi hati (qalbu). Semua ini merupakan langkah-

langkah praktis bagi manusia dalam menemukan kebenaran.47 

Pada zaman Nabi Ibrahim orang-orang menyembah bintang-

bintang dan patung-patung. Adapun yang menyembah bintang-bintang 

adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah 

penduduk Babil. Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam Berdakwah Kepada 

Penduduk Hiran. Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-

bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir memperhatikan benda-

benda langit; apa pantas benda-benda tersebut disembah.48 

Semula ketika malam tiba, Nabi Ibrahim sesaat menyaksikan 

bintang, ia menyatakan bahwa bintang-bintang yang ada di langit 

adalah Tuhannya. Dengan demikian umatnya yang sebagian para 

penyembah bintang merasa senang dengan pernyataan Nabi Ibrahin ini. 

Namun setelah bintang-bintang itu lenyap, Nabi Ibrahim menyatakan 

bahwa sesuatu yang berubah atau berpindah dan lenyap 

mengindikasikan bahwa benda itu berawal dan berakhir. Demikian 

pula menyaksikan bulan yang terang, Nabi Ibrahim juga menyatakan 

bahwa bulan adalah Tuhannya. Namun setelah bulan hilang dan tidak 

bercahaya lagi, Nabi Ibrahim mengingkari bulan sebagai Tuhan yang 

patut disembah. Dalam hal ini dengan kebijaksanaan yang dimiliki, 

Nabi Ibrahim ingin menyatakan bahwa sebagian umatnya yang 

menyembah bulan agar menyadari akan kekhilafan dan kesesatannya. 

Kemudian setelah malam berganti siang, tampaklah oleh Nabi Ibrahim 

matahari yang sinarnya terang menyinari bumi. Nabi Ibrahim 

menyatakan bahwa matahari adalah Tuhannya, sebab matahari adalah 

                                                           
47Sri Suyanti, “Kisah Ibrahim Mencari Tuhan dan Nilai-nilai Pendidikan”, dalam 

jurnal Islam Futura,Vol. VI, No. 2, 2007, h. 106. 
48https://kisahmuslim.com/2564-kisah-nabi-ibrahim-alaihissalam-bag-1.html 

diakses pada 11 April 2020 pukul 13:12. 

https://kisahmuslim.com/2564-kisah-nabi-ibrahim-alaihissalam-bag-1.html
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benda terbesar di seluruh makhluk langit yang ia saksikan. Dengan 

pernyataan Nabi Ibrahim ini membuat bangga para penyembah 

matahari. Namun ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim mengingkari 

sebagai Tuhannya. Dia menyatakan dari kesesatan kaumnya yang 

menyembah matahari.49 

Metode Nabi Ibrahim dalam dalam membangun ‘nalar kritis’ 

cukup menarik. Nabi Ibrahim membangun epistomologi Tauhidnya 

melalui proses dialektika. Cara Nabi Ibrahim berfilsafat yang dipotret 

dalam Al-Qur`an mengantarkan beliau pada kesimpulan mengenai 

tauhid sebagai identitas. Dengan bangunan epistimologi tersebut, Nabi 

Ibrahim melakukan kritik pada praksisi sosial serta menjadi pedoman 

bagi umat setelahnya. Al-Qur`an memotret tersebut dalam Surah Al-

An’am [6] ayat 75-80 :50 
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آْ ٥٢ل م َ

َ
ْي َِۚفل ِّ

َذا َرب   هّٰ
َ
ًغا َقال َمَر َبازِّ

َِ  الْ
َ
ا َرا م َ

َ
  َفل

َ
 َقال

َ
َفل

َ
 ا

ْيَن  ِّ
 
ۤال ْومِّ الض َّ

َِ َن الْ ْوَنن َ مِّ
ُ
ك
َ
ا
َ
ْي ل ِّ

ْي َرب  نِّ ْم َيْهدِّ
َ 
ْن ل ى ِّ

َ
َغًة  ٥٥ل ْمَس َبازِّ  الش َ

َ
ا َرا م َ

َ
َفل

ْوَن 
ُ
ْشرِّك

ا تُ م َ ء  مِّ  ْيۤ ْي َبرِّ ِّ
ن  ْومِّ اِّ

َِ  يّٰ
َ
ْت َقال

َ
َفل
َ
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49Sri Suyanti, “Kisah Ibrahim Mencari Tuhan dan Nilai-nilai Pendidikan”, ..., h. 110-

111. 
50Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Nalar Kritis Muslim Abad XXI, ..., h. 25. 
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“Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan 

(kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk 

orang-orang yang yakin (75) Ketika malam telah menjadi gela, dia 

(Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, “inilah Tuhanku.” 

Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, “ aku tidak suka kepada 

yang terbenam.” (76) Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, 

“inilah Tuhanku.”tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata, 

“sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah 

aku termasuk orang-orang yang sesat.” (77) Kemudian ketika dia 

melihat matahari terbit, dia berkata, “inilah Tuhanku, ini lebih besar.” 

Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, “wahai kaumku! 

Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.” (78) 

Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan 

bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan 

aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. (79) Dan kaumnya 

membantahnya. Dia (Ibrahim) berkata, “apakah kamu hendak 

membantahku tentang Allah, padahal Dia benar-benar telah memberi 

petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada (malapetaka dari) apa yang 

kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki 

sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat 

mengambil pelajaran?” (80). (Q.S. Al-An’am [6]: 75-80). 

 

Di beberapa ayat tersebut Nabi Ibrahim mengajak kaumnya 

berpikir jernih tentang kelayakan menyembah hayaakil (benda-benda 

langit).51 

Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim, ajarannya adalah ajaran dari  

Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallalllahu ‘Alaihi Wasallam, 

yaitu tauhid (beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan 

sesembahan selain-Nya).52Wajar jika Ibrahim kemudian menjadi 

                                                           
51https://kisahmuslim.com/2564-kisah-nabi-ibrahim-alaihissalam-bag-1.html 

diakses pada 11 April 2020 pukul 13:12. 
52https://kisahmuslim.com/2564-kisah-nabi-ibrahim-alaihissalam-bag-1.html ... 

https://kisahmuslim.com/2564-kisah-nabi-ibrahim-alaihissalam-bag-1.html
https://kisahmuslim.com/2564-kisah-nabi-ibrahim-alaihissalam-bag-1.html


37 
 

 
 

Bapak Para Nabi. Landasan tauhid diperoleh tidak secara doktriner, 

melainkan filosofi dan melalui cara berpikir yang jujur.53 

Selain kisah Nabi Ibrahim, ada pula kisah Sahabat Nabi yang 

mendorong umat muslim untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, 

yakni kisah Al-Hubab bin Al-Mundzir. 

Saat pagi menyingsing dan matahari mulai membuka sinarnya, 

beberapa pasukan Muslim menyiapkan diri untuk berangkat ke medan 

tempur melawan pasukan kafir Quraisy yang selama ini menzalimi 

mereka. Sama sekali tidak ada tantangan pada raut wajah mereka. 

Menjadi syahid dalam peperangan pada saat itu adalah hal yang sangat 

diidamkan oleh setiap Muslim. Pasukan itu dipimpin langsung oleh 

Rasulullah SAW bersama para sahabat tercintanya. Mulai dari Abu 

Bakar, Umar, Ali dan beberapa sahabat yang lainnya. Para pasukan itu 

dipersiapkan untuk menghentikan laju perdagangan kafilah dagang 

kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun kafilah dagang 

Abu Sufyan lebih memilih jalur memutar agar tidak bertemu dengan 

pasukan Islam. Rasulullah pun mengarahkan pasukannya menuju bukit 

Badar. Sebuah bukit yang terletak di dekat kota Madinah.54 

Mereka kemudian bergerak sampai tiba di pinggir seberang 

lembah Badar, sedangkan Rasulullah SAW telah tiba di pinggir lembah 

seberang lain dengan posisi hampir berhadapan dengan lawan.55 Di 

sinilah Al-Hubab bin Al-Mundzir tampil layaknya seorang penasihat 

militer, seraya bertanya “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat 

                                                           
53Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Nalar Kritis Muslim Abad XXI, ..., h. 26. 
54Muhammad Alvin Nur Choironi, https://islam.nu.or.id/post/read/102004/al-

khubab-bin-al-mundzir-pemilik-taktik-brilian-di-perang-badar diakses pada  11 April 2020 

pukul 13:15. 
55Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy, Sirah Nabawiyah & Analisis Ilmiah 

Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW, terj. Aunur Rafiq Shaleh 

Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2006), Cet ke-17, h. 209. 

https://islam.nu.or.id/post/read/102004/al-khubab-bin-al-mundzir-pemilik-taktik-brilian-di-perang-badar
https://islam.nu.or.id/post/read/102004/al-khubab-bin-al-mundzir-pemilik-taktik-brilian-di-perang-badar
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engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat 

pemberhentian yang diturunkan Allah kepada engkau? Jika begitu 

keadaanya, maka tidak ada pilihan bagi kami untuk maju atau mundur 

dari tempat ini. Ataukah ini sekedar pendapat, siasat dan taktik 

perang?” Rasulullah menjawab “ini adalah pendapatku, siasat dan 

taktik perang.” Kemudian Al-Hubab berkata “Wahai Rasulullah 

menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini, pindahkanlah orang-

orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air dari pada mereka 

(orang-orang Musyrik Makkah). Kita berhenti di tempat itu dan kita 

timbun kolam-kolam di belakang mereka, lalu kita buat kolam yang 

kita isi air hingga penuh. Setelah kita berperang menghadapi mereka 

kita bisa minum dan mereka tidak bisa.”  Kemudian Rasulullah berkata 

“engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu.” Maka Rasulullah 

SAW memindahkan pasukannya, sehingga jarak mereka dengan mata 

air lebih dekat dari pada pihak musuh.56 

Dalam kisah Al-Hubab ini terlihat bagaimana Sahabat 

mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAWAl-Hubab 

bertanya apakah strategi yang diambil Rasulullah merupakan ketetapan 

dari Allah, ataukah pendapat pribadi Rasulullah. Jika ketetapan dari 

Allah SWT maka dikembalikan Al-Hubab: takkan maju atau mundur. 

Lebih baik, jika strategi tersebut datangnya dari Rasulullah, maka 

alangkah pentingnya jika strategi tersebut di rubah. Dari kisah Al-

Hubab bin Al-Mundzir tersebut Prof. Tariq Ramadhan menarik 3 hal 

yaitu: Sumber, memahami dan pertanyaan. Terkait dengan sumber, kita 

harus menentukan apakah ada yang memutuskan itu dari Allah atau apa 

pendapat seseorang? Jika itu wahyu dari Allah maka wajib ditaati. 

                                                           
56Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, terj. Kathur Suhardi 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), Cet ke-19, h.  278. 
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Mungkin jika itu datang dari manusia maka ada yang bisa 

dipertanyakan.57 Adapun bertanya ada hubungannya dengan tingkat 

keimanan, keimanan yang mendalam justru dapat diperoleh dari 

serangkaian pertanyaan yang mendalam yang pada akhirnya justru 

dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebenaran, bukan sekedar 

menerima tanpa mempertanyakan.58 

Dari kisah-kisah tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

berpikir kritis sudah diterapkan dan di ajarkan kepada umat muslim 

sejak zaman Nabi Ibrahim yakni dalam perjalanan Nabi Ibrahim ketika 

mencari Tuhannya. Begitu pula pada masa Rasulullah SAW saat terjadi 

perang Badar dimana Sahabat Al-Hubab bin Al-Mundzir berpikir 

mencari strategi untuk berperang yang berakhir dengan kemenangan 

umat Muslim. Dengan berpikir kritis kita akan mendapatkan kebenaran 

dan kemenangan sebagaimana yang telah kita ketahui dari kisah Nabi 

Ibrahim dan Sahabat Al-Hubab bin Al-Mundzir.  

Berpikir kritis adalah segenap proses aktifitas manusia yang 

positif, emotif dan rasional yang manifestasinya bervariasi sesuai 

konteknya. Filsafat pada hakikatnya bukan hanya mengajarkan 

manusia berpikir kritis tetapi juga berpikir mendalam. Rasionalisme 

dan empirisme sebagai contoh dua aliran yang mengajarkan berpikir 

kritis. Cagito  sebagai salah satu metode untuk membangun manusia 

berpikir kritis yang bermula dari keraguan menuju kepastian.59 

                                                           
57Jumal Ahmad, https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2018/09/15/pendekatan-

islam-tentang-berpikir-kritis/ diakses pada 11 april 2020 pukul 11:36. 
58Nur Ana Sejati, “Bagaimana Islam Mendorong Critical Thinking”, 

https://birokratmenulis.org/bagaimana-Islam-mendorong-critical-thinking/, diakses pada 13 

Juli 2020 pukul 11:55. 
59Rosichin Mansur, “Filsafat Mengajarkan Manusia Berpikir Kritis”, dalam Jurnal 

ElementerIs,Vol. 1 No. 2 November 2019, h. 37. 

https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2018/09/15/pendekatan-islam-tentang-berpikir-kritis/
https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2018/09/15/pendekatan-islam-tentang-berpikir-kritis/
https://birokratmenulis.org/bagaimana-Islam-mendorong-critical-thinking/
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Manusia memiliki ranah ingin tahu yang sangat tinggi sehingga 

senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul dalam 

kehidupannya. Manusia akan selalu berpikir kritis, dengan berpikir 

kritis akan muncul pertanyaan, dan dengan bertanya maka akan 

ditemukan jawaban yang mana jawaban tersebut adalah suatu 

kebenaran. Seiring dengan pekembangan zaman, ilmu pengetahuan 

tidak terlepas dari filsafat. Filsafat mengajarkan manusia untuk berpikir 

kritis yang menuntut mereka untuk membuat metode secara empiris 

sehingga diperoleh suatu kebenaran ilmu pengetahuan.60 

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemikiran rasional 

telah lebih dahulu ada dan mapan dalam tradisi keilmuan muslim 

sebelum kedatangan filsafat Yunani. Meski karya-karya Yunani mulai 

diterjemahkan sejak masa kekuasaan Bani Umayyah (661-750 M), 

tetapi buku-buku filsafatnya yang kemudian melahirkan al-Kindi (801-

873 M), baru mulai digarap pada masa dinasti Abbasiyah (750-1258 

M), khususnya pada masa khalifah al-Makmum (811-833 M), oleh 

orang-orang seperti Ja’far bin Yahya al-Barmaki, Yuhana bin 

Masawaih dan Hunain bin Ishaq. Pada masa ini sistem berpikir rasional 

telah berkembang pesat dalam masyarakat intelektual Arab-Islam, 

yakni dalam fikih dan kalam (teologi). Pemikiran rasional-filosofis 

Islam lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci mereka 

sendiri, dari Al-Qur`an, khususnya dalam kaitannya dengan upaya-

upaya untuk menyesuaikan antara ajaran teks dengan realitas 

kehidupan sehari-hari. Menurut Harun Nasution pemikiran filosofis 

masuk ke dalam dunia Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai 

oleh pemikir muslim di Suria, Mesopotamia, Persia dan Mesir. 

                                                           
60Baiq Septika Rufaida dkk, “Berfikir Kritis dalam Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan”,  dalam Artikel Program Magister Fisika Universitas Diponegoro Semarang, 

Juli 2019, h. 5.    
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Perhatian kepada filsafat meningkat pada masa pemerintahan Khalifah 

al-Makmun, putera Harun al-Rasyid. Pada masanya banyak ilmuwan 

yang dikirim ke Kerajaan Bizantium untuk mencari manuskrip yang 

kemudian dibawa ke Bagdad untuk diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab. Untuk keperluan penerjemahan, al-Makmun mendirikan Bait al-

Hikmah di Bagdad. Karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Arab adalah karangan Aristoteles, Plato dan buku-buku mengenai Neo-

Platonisme. Tokoh-tokoh pemikir kritis dalam Islam yaitu: Al-Kindi,  

Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih, Al-Razi, Al-Ghazali, Ibnu 

khaldun dan Ibnu Rusyd.61 

Dapat disimpulkan bahwa para pemikir muslim yang ada dalam 

sejarah peradaban muslim seperti Al-Razi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu 

Maskawaih, Ibnu sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali dan lain 

sebagainya lahir karena kemampuan mereka dalam berfilsafat yang 

mana berfilsafat memerlukan kemampuan berpikir kritis.  

E. Berpikir Kritis Dalam Perspektif Psikologi 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Dalam kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary,  istilah 

thinking, salah satunya diartikan, “ideas or opinions about 

something”. Pemikiran itu adalah idea atau opini. Dengan kata lain, 

orang yang berpikir adalah orang yang memiliki idea atau opini 

mengenai sesuatu.62 

Kata “kritis” muncul dari bahasa Yunani yang berarti “hakim” 

dan diserap olah Bahasa Latin. Kamus (Oxford) menerjemahkan 

sebagai “sensor” atau pencarian kesalahan. Seringkali “kritis” 

                                                           
61Waslim Qorib, “Awal Perkenalan Kritis Umat Islam dengan Filsafat”,  dalam 

Artikel Studi Pemikiran Filsafat, Mei 2019, h. 2-8.   
62Momon Sudarma, Pengembangan Keterampilan Berpikir Kreatif, (Depok: P.T. 

Rajagrafindo Persada, 2016), h. 37-38. 
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dimaksudkan sebagai penilain  entah baik atau buruk. Namun hal ini 

memperlemah nilai utama berpikir kritis.63 

Berpikir kritis adalah sebuah kecakapan kognitif yang 

memungkinkan seseorang menginvestigasi sebuah situasi, masalah, 

pertanyaan, atau fenomena agar dapat membuat sebuah penilaian 

atau keputusan. Berpikir kritis adalah hasil dari salah satu bagian 

otak manusia yang sangat berkembang, yaitu the cerebral cortex,  

bagian luar dari bagian otak manusia yang terluas , the cerbrum 

(otak depan).64 

Pendapat lain mengatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu 

kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang 

berhubungan dengan konsep yang diberikan atau dipaparkan. 

Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis 

idea atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya 

secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan 

mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Berpikir kritis 

berkaitan dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang 

ada pada manusia yang perlu dikembangkan untuk kemampuan 

yang optimal.65 

Berpikir kritis melibatkan cara berpikir introspektif dan 

ptoduktif, serta mengevaluasi kejadian. Jika kita berpikir ktitis. Kita 

akan melakukan hal-hal dibawah ini:66 

                                                           
63Edward  De Bono penerjemah ida Sitomoul & Fahmy Yamani, Revolusi Berpikir, 

(Bandung: P.T. Mizan Pustaka, 2007), h. 204. 
64Nurani Soyomukti, Teori-teori Pendidikan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 

22.  
65Ahmad Susanto, Teori-teori Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), h. 121.   
66John W. Santrock, Penerjemah Mila Rachmawati & Anna Kuswanti, 

Perkembangan Anak, (Jakata: Erlangga, 2007), h. 295-296. 
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1. Menanyakan bagaimana dan mengapa bukan hanya apa yang 

terjadi 

2. Mencari bukti-bukti yang mendukung suatu “fakta” 

3. Beradu pendapat dengan cara yang masuk akal, bukan dengan 

emosi 

4. Mengenali bahwa kadang-kadang ada lebih dari satu jawaban 

atau penjelasan 

5. Membandingkan jawaban-jawaban yang beragam dan 

menentukan mana yang terbaik 

6. Mengevaluasi apa yang dikatakan orang lain alih-alih menerima 

begitu saja sebagai kebenaran 

7. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dan berani 

berspekulasi untuk menciptakan ide-ide dan informasi-informasi 

baru. 

Tujuan awal berpikir kritis adalah menyingkapkan kebenaran 

dengan menyerang dan menyingkirkan semua yang salah agar 

kebenaran dapat terlihat. Kebenaran sangatlah penting untuk 

berpikir. Ada kebenaran dalam sistem yang terkonstruksi 

(kebenaran permainan) dan kebenaran yang ada di dunia sekeliling 

kita (kebenaran nyata). Untuk berpikir kritis kita harus mengajukan 

pertanyaan “Apakah ini benar”.67 

Keterampilan berpikir kritis dibutuhkan untuk memilih mana 

yang bernilai dari sekian banyak gagasan. Berpikir kritis hanya 

berharga jika kita juga memiliki cara berpikir yang konstruktif dan 

kreatif. Keterampilan berpikir kritis tanpa keterampilan berpikir 

                                                           
67Edward  De Bono penerjemah ida Sitomoul & Fahmy Yamani, Revolusi Berpikir, 

(Bandung: P.T. Mizan Pustaka, 2007), h. 204-205. 
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konstruktif dan kreatif membuat gagasan-gagasan baru yang 

dibutuhkan sulit muncul.68 

Pada kurikulum pendidikan, penyelesaian masalah adalah 

salah satu kompetensi umum yang perlu dibentuk dan 

dikembangkan untuk siswa. Dengan demikian mengembangkan dan 

mengevalusai kompetensi penyelesian masalah adalah salah satu 

tugas guru di semua tingkat pembelajaran dan perlu dilakukan.69 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

adalah berpikir secara jernih atau kegiatan melalui cara berpikir atau 

mengorganisasi idea atau gagasan ke arah yang lebih spesifik 

dengan tujuandapat menyingkapkan kebenaran dengan menyerang 

dan menyingkirkan semua yang salah agar kebenaran dapat terlihat.   

2. Aspek-aspek Berpikir Kritis 

Aspek-aspek berpikir kritis menurut Ennis dibai kedalam dua 

bagian, yaitu aspek umum dan aspek yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Pertama, yang berkaitan dengan aspek umum: 

a. Aspek kemampuan (abilities),yang meliputi: 1) memfokuskan 

pada suatu isu spesifik 2) Menyimpan maksud utama dalam 

pikiran 3) mengklasifikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan 4) 

menjelaskan pertanyaan-pertanyaan 5) memerhatikan pendapat 

siswa, baik salah maupun benar, dan mendiskusikannya 6) 

mengkoneksikan pengetahuan sebelumnya dengan yang baru 7) 

secara tepat menggunakan pernyataan dan simbol 8) 

menyediakan informasi dalam suatu cara yang sistematis 

                                                           
68Edward  De Bono penerjemah ida Sitomoul & Fahmy Yamani, Revolusi Berpikir, 

.. ., h. 30-31. 
69Sri Rahayuningsih & Indria Kristiawan, “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika” dalam CIASTECH 2018 Seminar Nasional Hasil Riset 

Universitas Widyagama Malang, 12 September 2018, h. 247.  
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menekankan pada urutan logis 9) kekonsistenan dalam 

pertanyan-pertanyaan. 

b. Aspek disposisi (disposition).Yang meliputi: 1) menekankan 

kebutuhan untuk mengidentifikasikan tujuan dan apa yang harus 

dikerjakan sebelum menjawab 2) menekankan kebutuhan untuk 

mengidentifikasikan informasi yang diberikan sebelum 

menjawab 3) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mencari informasi yang diperlukan 4) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menguji solusi yang diperoleh dan 5) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan 

informasi dengan menggunakan tabel, grafik, dan lain-lain. 

Kedua, aspek yang berkaitan dengan materi pelajaran, 

meliputi: konsep, generalisasi, dan algoritme, serta pemecahan-

pemecahan masalah. Berikut ini merupakan indikator-indikator 

dari masing-masing aspek berpikir kritis yang berkaitan dengan 

materi pelajaran, yaitu: 

a. Memberikan penjelasan sederhana: yang meliputi; 1) 

memfokuskan pertanyaan 2) menganalisis pertanyaan 3) dan 4) 

bertanya dan menjawab tentang suatu penjelasan atau tantangan. 

b. Membangun keterampilan dasar: meliputi: 1) 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya 2) 

mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil 

observasi. 

c. Menyimpulkan, meliputi : 1) mendeduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi 2) menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi dan 3) membuat dan 

menentukan nilai pertimbangan. 
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d. Memberikan penjelasan lanjut, yaitu meliputi; 1) 

mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi dalam 

tiga dimensi 2) mengidentifikasi asumsi. 

e. Mengatur strategi dan taktik, yang meliputi: 1) menentukan 

tindakan 2) berinteraksi dengan orang lain.70 

Menurut Facione dalam jurnal Buletin Psokologi 2018 bahwa 

mengkonspeptualisasi berpikir kritis sehingga variabel yang terdiri 

dari dua aspek utama, yaitu:  

a. Keterampilan berpikir kritis atau critical-thinking skills 

b. Sikap kritis atau critical-thinking disposition.  

Aspek pertama merujuk pada kemampuan untuk 

menganalisis, mengevaluasi dan menyimpulkan, maka aspek kedua 

merujuk pada tendensi seseorang untuk menggunakan atau berpikir 

kritis. Berpikir kritis dipandang sulit tercapai bila seseorang hanya 

memiliki atau menekankan satu diantara dua aspek di atas. Tanpa 

disposisi berpikir kritis, seseorang akan jarang untuk mengaplikasikan 

kemampuan berpikir kritisnya, begitu pula sebaliknya, tanpa 

kemampuan berpikir kritis maka seseorang akan menghasilkan produk 

pemikiran yang kurang berkualitas.71 

Nickerson seorang ahli dalam berpikir kritis menyampaikan 

ciri-ciri orang yang berpikir kritis dalam hal pengetahuan, kemampuan, 

sikap, dan kebiasaan dalam bertindak adalah sebagai berikut: 

a. Menggunakan fakta-fakta secara mahir dan jujur 

                                                           
70Ahmad susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), h. 124-126.   
71Ahmad Sulaiman & Nandy Agustin Syakarofath, “Berpikir Kritis: Mendorong 

Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam”, dalam Jurnal Buletin Psikologi, 

Vol. 26 No. 2, 2018, h. 88.  
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b. Mengorganisasi pikiran dan mengaktualisasikannya dengan jelas, 

logis atau masuk akal 

c. Membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada logika yang 

valid dengan logika yang tidak valid 

d. Mengidentifikasi kecukupan data 

e. Memahami perbedaan antara penalaran dan rasionalisasi 

f. Mencoba untuk mengantisipasi kemungkinan konsekueinsi dari 

berbagai kegiatan 

g. Memahami ide sesuai dengan tingkat keyakinannya 

h. Melihat similaritas dan analogi secara tidak dangkal 

i. Dapat belajar secara independen dan mempunyai perhatian yang 

tak kunjung hilang dalam bekerjanya 

j. Menerapkan teknik problem solving dalam domain lain dari yang 

sudah dipelajarinya 

k. Dapat menyusun representasi masalah secara infotmal ke dalam 

cara formal 

l. Dapat menyatakan suatu argumen verbal yang tidak relevan dan 

mengungkapkan argumen yang esensial 

m. Mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan 

implikasi dari suatu pandangan 

n. Sensitif terhadap validitas dan intensitas dari suatu kepercayaan 

dengan validitas dan intensitas yang dipegangnya 

o. Menyadari bahwa fakta dan pengalaman seseorang selalu 

terbatas, banyak fakta yang harus dijelaskan dengan sikap non 

inquiri 
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p. Mengenali kemungkinan keliru dari suatu pendapat, 

memungkinkan bias dalam pendapat, dan mengenali bahaya dari 

pembobotan fakta menurut pilihan pribadi.72 

Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki pemikiran kritis 

menurut Eny S & Masrukan yaitu:  

a. Mampu berpikir secara rasional dalam menyikapi suatu 

permasalahan 

b. Mampu membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah 

c. Dapat melakukan analisis, mengorganisasi dan menggali 

informasi berdasarkan fakta yang ada 

d. Mampu menarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah dan 

dapat menyusun argumen dengan benar dan sistematik.73 

Dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek berpikir kritis terbagi 

ke dalam dua bagian yaitu aspek umum dan yang berkaitan materi 

pelajaran. Aspek umum meliputi; aspek kemampuan (abilities) dan 

aspek disposisi (disposition) sedangkan aspek yang berkaitan 

dengan materi pelajaran yaitu; memberikan penjelasan secara 

sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, 

memberikan penjelasan lanjut serta mengatur stategi dan taktik. 

Agar memudahkan kita dalam mengetahui seseorang yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis, kita dapat melihat sikap seseorang 

tersebut, berikut ciri-ciri dan beberapa sikap seseorang pemikir 

kritis: mempunyai perhatian yang tak kunjung hilang dalam 

                                                           
72Masitah, “Pengaruh Sikap Pemikiran Kritis Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mulawarman”, dalam Jurnal  

BIOedukasi, Vol. 3 No. 1 September 2014, h. 319. 
73Eny Sulistiani & Masrukan, “Pentingnya Berpikir Kritis dalam Pembelajaran 

Matematika untuk Menghadapi Tantangan MEA, dalam Jurnal Seminar Nasional Matematika 

X Universitas Negeri Semarang 2016, h. 608. 
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bekerjanya, menerapkan teknik problem solving dalam domain lain 

dari yang sudah dipelajarinya, mempertanyakan suatu pandangan 

dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan tersebut dan 

lain-lain. 

3. Faktor-faktor yang Dapat Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana 

pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir 

menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih dan 

rasional. Menurut Fisher dalam Deti Ahmatika Berpikir kritis 

menuntun adanya usaha, rasa peduli tentang keakurasian, kemauan, 

dan sikap tidak mudah menyerah ketika menghadapi tugas yang 

sulit. Demikian pula, dari orang yang berpikir kritis ini diperlukan 

adanya suatu sikap keterbukaan terhadap ide-ide baru. Memang hal 

ini bukan sesuatu yang mudah, namun harus dan tetap dilaksanakan 

dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir.74 

Selain menurut Fisher, menurut Hassoubah dalam jurnal 

Pendidikan Dasar Nusantara cara meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis yaitu:  

a. Membaca dengan kritis 

b. Meningkatkan daya analisis 

c. Mengembangkan kemampuan observasi/mengamati 

d. Meningkatkan rasa ingin tahu 

e. Kemampuan bertanya dan refleksi metakognisi 

f. Mengamati model dalam berpikir kritis 

                                                           
74Deti Ahmatika, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan 

Pendekatan Inquiry/Discovery”, dalam Jurnal Euclid, Vol. 3 No. 3, h. 395-396.    
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g. Diskusi yang kaya.75 

Adapun menurut Santrock untuk mampu berpikir secara kritis, 

anak harus mengambil peran aktif dalam proses belajar. Ini 

menunjukkan bahwa anak-anak perlu mengembangkan berbagai 

proses berpikir aktif, seperti: 

a. Mendengarkan secara seksama  

b. Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

c. Mengorganisasikan pemikiran-pemikiran mereka 

d. Memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan 

e. Melakukan deduksi 

f. Membedakan antara kesimpulan-kesimpulan yang secara 

logika valid dan tidak valid. 

Selain itu Santrock menambahkan bahwa anak-anak juga harus 

belajar bagaimana mengajukan pertanyaan klarifikasi, belajar 

bagaimana mengkombinasikan proses-proses berpikir untuk 

menguasai suatu pengetahuan baru, dan belajar melihat sesuatu dari 

berbagai sudut pandang.76 

Tokoh pendidikan berkebangsaan Brazil, Paulo Freire 

menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kesadaran berpikir 

kritis anak di dalam proses pendidikan yaitu guru dan murid harus 

berperan sebagai pemain bersama. Mereka bersama-sama 

memecahkan satu masalah. Guru tidak berpikir untuk menjadi 

murid, tetapi guru dan murid bersama-sama mencari dan 

                                                           
75Lydia Lia.P, Ida Sulistyawati dan Imas Srinana W, “Profil Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa SD di Kecamatan Bulak”, dalam Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, Vol. 1 No. 

2 Januari 2016, h. 68.   
76Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

162. 
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bertanggung jawab dalam suatu proses pertumbuhan. Guru dan 

murid saling mengajar dan belajar. Di sini terjadi dialog dan 

komunikasi horizontal, metode pendidikan ini dikenal juga dengan 

nama problem solving education, yaitu pendidikan dengan cara 

memberikan masalah untuk dipecahkan.77 

Dapat disimpulkan bahwa cara untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dengan memberikan 

pembelajaran yang bersifat pemecahan masalah (problem solving).  

4. Manfaat Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis sangat penting bagi siswa karena 

dengan keterampilan ini siswa mampu bersikap rasional dan 

memilih alternatif pilihan yang terbaik bagi dirinya. Siswa yang 

memiliki keterampilan berpikir kritis akan selalu bertanya pada diri 

sendiri dalam setiap menghadapi segala persoalannya untuk 

menentukan yang terbaik bagi dirinya. Demikian juga jika siswa 

yang memiliki keterampilan berpikir kritis akan terpatri dalam 

watak dan kepribadiannya serta terimplementasi dalam segala aspek 

kehidupannya.78 

Selain itu terdapat beberapa manfaat lain apabila anak-anak 

memiliki keterampilan berpikir kritis. Bila berpikir secara kritis 

dimulai sejak awal atau masa anak-anak, maka manfaat yang bisa 

didapatkan ketika di bangku sekolah, perguruan tinggi hingga dunia 

kerja akan sangat terasa. Berikut di antaranya: 

 

 

                                                           
77Desmita, Psikologi Perkembangan, ... , h. 162. 
78Masitah, “Pengaruh Sikap Pemikiran Kritis Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Mulawarman”, ..., h. 319. 
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a. Meningkatkan Kepekaan 

Kritis bisa diartikan sebagai berpikir secara lebih terorganisasi 

dan logis. Cara melatihnya yang paling mudah adalah 

mempertanyakan suatu hal sebelum memutuskan. Dengan begitu 

akan muncul sebuah kepekaaan terhadap dampak yang 

ditimbulkan baik untuk sekitar dan juga yang lainnya.Tidak 

hanya itu, dengan memiliki kemampuan ini, seorang akan 

menjadi lebih peka terhadap beberapa hal detail yang mungkin 

terlewatkan. Misalnya, sebelum sampai pada sebuah keputusan 

di dalam kelas, siswa yang terlatih untuk berpikir kritis akan 

mempertanyakan hal yang bisa saja memperkuat keputusan 

tersebut atau justru kembali mempertimbangkannya. 

b. Menghemat Waktu 

Terbiasa menerapkan pola berpikir seperti ini, seorang siswa 

akan mungkin untuk menyimpan lebih banyak waktu untuk 

memutuskan sesuatu. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan untuk 

mencerna informasi mana saja yang relevan dengan pokok 

masalah. Sehingga, hal-hal yang tidak berkaitan tidak akan 

masuk dalam pertimbangan dan membuat proses berpikir 

menjadi lebih cepat.Kegiatan seperti ini dapat dilatih dalam 

proses belajar di kelas melalui sebuah diskusi kecil. Dengan 

memberikan contoh dan kemudian membiarkan siswa berpikir 

sesuai dengan pola pikir mereka, maka akan diketahui 

kekurangan dan cara memperbaikinya.79 

 

 

                                                           
79Jessica, 8 Agustus 2018, https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-

cara-melatihnya/, diakses pada 22 Maret 2020 pukul 10:30. 

https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-cara-melatihnya/
https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-cara-melatihnya/
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c. Menghargai Perbedaan Pendapat 

Manfaat penting lainnya ialah seorang akan lebih bisa 

menghargai perbedaan pendapat yang ada. Kepekaan akan 

mendorong seorang untuk melihat sesuatu lebih jauh, alih-alih 

bersikap menghakimi.Berpikir kritis akan mendorong seseorang 

untuk belajar memahami alasan di balik sebuah keputusan. 

Dengan melatih siswa berpikir logis, akan menimbulkan suasana 

belajar yang efektif dan akan terlihat jiwa-jiwa kepemimpinan di 

antara mereka.80 

d. Meningkatkan Kemampuan Komunikasi 

Dengan menstimulasi seorang anak melalui beberapa pertanyaan 

di balik sebuah pernyataan, kemampuan berpikir kritis akan 

semakin kuat terbangun. Mindset yang mereka miliki adalah 

hanya berfokus pada hal yang penting dan relevan, begitu pula 

ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain.Cara melatih 

kebiasaan ini bisa melalui kebiasaan membaca yang ditanamkan 

sejak dini. Pengetahuan yang luas dan kemampuan memilah 

informasi akan sangat berguna bagi seseorang, baik ketika masih 

dalam masa belajar di sekolah ataupun kuliah. Mereka akan 

menjadi rekan diskusi yang menyenangkan dengan siapa pun 

mereka berhadapan. 

e. Menjadi Lebih Bijaksana 

Kemampuan ini tentunya harus dikuasai oleh seorang 

mahasiswa, tetapi akan lebih baik bila dimulai sejak anak-anak 

berada di bangku sekolah. Caranya adalah dengan melibatkan 

mereka dalam diskusi kelas dan juga kegiatan yang 

                                                           
80Jessica, 8 Agustus 2018, https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-

cara-melatihnya/, ... 

https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-cara-melatihnya/
https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-cara-melatihnya/
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membutuhkan koordinasi dari banyak orang. Manfaat terakhir 

yang bisa dirasakan dari berpikir kritis adalah terbentuknya 

pribadi yang bijaksana. Hal ini dikarenakan pola pikir yang 

terorganisasi, kemampuan untuk melihat lebih luas, dan 

pemahaman akan sebuah alasan di balik keputusan.  

Kemampuan seperti ini tidak bisa didapatkan secara instan, 

melainkan melalui metode belajar di kelas yang beragam. Dengan 

begitu, akan mendorong munculnya pola berpikir kritis yang tidak 

hanya bermanfaat untuk anak itu sendiri, tetapi juga kondisi kelas 

yang kondusif.81 

Dapat sisimpulkan bahwa manfaat melatih kemampuan 

berpikir kritis sejak kecil yaitu; dapat meningkatkan kepekaan, 

menhemat waktu, dapat menghargai perbedaan pendapat, dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi dan dapat belajar menjadi 

lebih bijaksana. 

F. Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran 

Untuk menghadapi tantangan zaman, diperlukan pendidikan 

yang berpikir kritis. Bila pendidik atau guru memiliki gaya pikir kritis, 

ia akan mampu memberikan suasana pada pembelajaran yang bermutu. 

Untuk mampu berpikir kritis guru harus banyak membaca, belajar dan 

kemudian mengajarkan secara baik dan benar kepada peserta didik, 

sehingga kompetensi lulusan memiliki standar mutu yang diharapkan.82 

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan adalah perubahan kurikulum dari kurikulum 2006 menjadi 

kurikulum 2013 (K-13). Sejalan dengan implementasi K-13, guru 

                                                           
81Jessica, 8 Agustus 2018, https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-

cara-melatihnya/, diakses pada 22 Maret 2020 pukul 10.30. 
82Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2019), h. 155. 

https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-cara-melatihnya/
https://www.educenter.id/manfaat-berpikir-kritis-dan-cara-melatihnya/
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diharapkan mengubah paradigma pembelajaran yang awalnya berpusat 

kepada guru (teacher centered) menjadi berpusat kepada siswa (student 

centered), dan mengembangkan model pembelajaran kolaboratif serta 

kooperatif sehingga para siswa memiliki pengalaman belajar yang 

bermakna, mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mampu 

menyelesaikan masalah.83 Pembelajaran dengan kurikulum 2013 

melatih siswa untuk mencari tahu, bukan hanya diberi tahu tentang 

ilmu pengetahuan tetapi juga menekankan kemampuan berbahasa 

sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berpikir logis, 

sistematis dan kreatif. Penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat 

berpikir siswa mulai dari yang rendah hingga yang tinggi, bukan hanya 

sekedar hafalan konsep tetapi juga mengukur proses kerja siswa dan 

hasil serta menggunakan portofolio pembelajaran siswa.84 

Pengembangan pembelajaran berorientasi pada keterampilan 

berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

merupakan program yang dikembangkan sebagai upaya Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan 

Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini 

dikembangkan  mengikuti arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang pada tahun 2018 telah terintegrasi pada penguatan 

                                                           
83Idris Apandi, “Pendekatan Saintifik, HOTS, Literasi dan Pendidikan Karakter 

dalam pembelajaran Abad 21”,  

https://www.kompasiana.com/idrisapandi/5d0c8a690d823029f070a5c2/pendekatan-saitifik-

hots-literasi-dan-pendidikan-karakter-dalam-pembelajaran-abad-21, diakses pada 28 Juni 

2020.  
84Ahcmad Fanani dan Dian Kusmaharti, “Pengembangan Pembelajaran Berbasis 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) di Sekolah Dasar Kelas V”, dalam Jurnal Pendidikan 

Dasar, h. 3 

https://www.kompasiana.com/idrisapandi/5d0c8a690d823029f070a5c2/pendekatan-saitifik-hots-literasi-dan-pendidikan-karakter-dalam-pembelajaran-abad-21
https://www.kompasiana.com/idrisapandi/5d0c8a690d823029f070a5c2/pendekatan-saitifik-hots-literasi-dan-pendidikan-karakter-dalam-pembelajaran-abad-21
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pendidikan karakter dan pembelajaran berorientasi pada keterampilan 

Berpikir Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).85 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) atau bila diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia menjadi keterampilan berpikir tingkat 

tinggi adalah cara berpikir pada tingkat yang lebih tinggi dari pada 

menghafal, atau menceritakan kembali sesuatu. Definisi ini dikutip 

oleh Budi Slamet Saepudin dari artikel karya Alice Thimad dan Glenda 

Thorne yang berjudul How to Incraese Higher Order Thinking.86 

Menurut Saputra dalam Husna Mengatakan bahwa HOTS 

(Higher Order Thinking Skills)merupakan suatu proses berpikir peserta 

didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari 

berbagai konsep dan metode kognitif serta taksonomi pembelajaran, 

pengajaran dan penelitian.87 

Adapun menurut Barrat dalam Achmad dan Dian HOTS 

(Higher Order Thinking Skills) adalah keterampilan berpikir tingkat 

tinggi yang menuntut pemikiran secara kritis, kreatif, analitis terhadap 

informasi dan data dalam memecahkan permasalahan.88 

Dapat disimpulkan bahwa HOTS (Higher Order Thinking 

Skills) adalah proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang 

lebih tinggi yang menuntut pemikiran secara kritis, analisis dan kreatif 

terhadap informasi dan data dalam pemecahan masalah. 

                                                           
85 Rijal, “Tujuan Pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills)”, 

https://www.rijal09.com/2018/1/tujuan-pembelajaran-hots-high-order-thinking-skill.html, 

diakses pada 2 Juli 2020. 
86Budi Slamet Saepudin, “HOTS Konsep Berpikir Mengahadapi Tantangan Abad 

21”, http://disdikkbb.org/?news=hots-konsep-berpikir-menghadapi-tantangan-abad-21, 

diakses pada 28 Juni 2020. 
87Husna Nur Dinni, “HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan Kaitannya dengan 

Kemampuan Literasi Matematika”, dalam Prisma 1, 2018, h. 171. 
88Ahcmad Fanani dan Dian Kusmaharti, “Pengembangan Pembelajaran Berbasis 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) di Sekolah Dasar Kelas V”. 

https://www.rijal09.com/2018/1/tujuan-pembelajaran-hots-high-order-thinking-skill.html
http://disdikkbb.org/?news=hots-konsep-berpikir-menghadapi-tantangan-abad-21
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HOTS (Higher Order Thinking Skills) pertama kali 

dikemukakan oleh seorang penulis sekaligus Assosiate Professor dari 

Dusquance University bernama Susan M Brookhart. Dia 

mendefinisikan  bahwa model ini sebagai  cara untuk transfer 

pengetahuan, berpikir kritis dan memecahkan masalah. HOTS tak 

sekedar model soal, tetapi juga mencakup model pengajaran. Model 

pengajaran harus mencakup kemampuan berpikir kritis, contoh, 

pengaplikasian pemikiran dan diadaptasikan dengan kebutuhan peserta 

didik yang berbeda-beda.89 

Taksonomi Bloom yang diungkapkan oleh Ramlan Effendi 

dalam Reksiana merupakan struktur hirarki (bertingkat) yang 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan keterampilan berpikir 

seseorang mulai dari level rendah (low) hingga yang tinggi (higher). 

jika menilik dari asal-usulnya, taksonomi ini bermula dari pemikiran 

dan penelitian seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yaitu 

Benjamin S. Pada tahun 1950, Bloom melakukan evaluasi hasil belajar 

di sekolah yang sebagian besar butir soal yang diajukan hanya berupa 

soal tentang hapalan. Sedangkan menurutnya hapalan merupakan 

tingkat terendah dalam kemampuan berpikir seseorang. Kemudian 

Bloom membuat suatu formulasi agar proses pembelajaran 

menghasilkan siswa memiliki kecakapan. Atas dasar inilah, maka 

disusun suatu Taksonomi Bloom dan dipublikasikan olehnya pada 

tahun 1956 dengan judul “Taxonomy of Educational Objectives: 

Classification of Educational Goals”90 

                                                           
89Fuaddilah Ali Sofyan, “Implementasi HOTS pada Kirikulum 2013”, dalam Jurnal 

Inventa, Vol. III No. 1 Maret 2019, h. 3. 
90Reksiana, “Deskripsi Pembelajaran Reclective-Metacognitive Learning (RML) 

dalam Mencapai Berpikir Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Kurikulum KKNI”. 



58 
 

 
 

Di awal penemuannya, Benjamin S. Bloom menciptakan suatu 

klafisikasi berdasarkan urutan keterampilan berpikir dalam suatu 

proses yang semakin lama semakin tinggi atau semakin meningkat. 

Pada tahap permulaan, Taksonomi Bloom hanya terdiri dari dua bagian 

yaitu ranah kognitif dan ranah afektif (cognitve domain and affective 

domain). Selanjutnya, pada tahun 1966 Simpson melengkapi kedua 

ranah tersebut dengan ranah psikomotor. Dengan demikian, 

Taksonomi ini menjadi tiga ranah bagian yaitu ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotor. Selang beberapa dekade, konsep tersebut 

mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) oleh Lorin Anderson pada tahun 1990 yang 

kemudian dikenal dengan ‘Revisi Taksonomi Bloom’.Kemudian pada 

tahun 2001 revisi ini muncul kembali sebagai usaha untuk 

memperbaharui perbaikan di bidang pengembangan kecakapan 

berpikir siswa oleh Anderson dan Krathwol. Perubahan utama yang 

dilakukan oleh kedua perevisi ini ialah perubahan pada  tinggat 

pembelajaran kesatu, dimana menurut Bloom adalah penguasaan 

pengetahuan. Menurut Anderson ini merupakan hal yang sering 

menyebabkan kerancuan dengan aspek pengetahuan, sehingga pada 

peringkat kesati ini yang semula penguasaan kemampuan diubah 

menjadi kalimat kerja aktifnya yaitu mengingat (remember).91 

Menurut Ismaluddin dalam Reksiana menyatakan bahwa 

konsep taksonomi Bloom  direvitalisasi  oleh Anderson dan Krathwol 

dengan terdapat tiga komponen dalam ranah kognitif yang menjadi 

bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order 

thinking. Ketiga aspek tersebut yaitu aspek analisa, aspek evaluasi dan 

                                                           
91Reksiana, “Deskripsi Pembelajaran Reclective-Metacognitive Learning (RML) 

dalam Mencapai Berpikir Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Kurikulum KKNI”. 
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aspek mencipta. Revisi Taksonomi Bloom yang dilakukan kedua tokoh 

ini juga lebih berfokus pada bagaimana domain kognitif lebih 

meningkat dan aplikatif bagi praktik pembelajaran dan pendidik seperti 

guru dan dosen. Nantinya revisi ini diharapkan dapat membantu 

pendidik dalam mengolah dan merumuskan tujuan pembelajaran dan 

strategi penilaian yang efisien.92 

Sanjaya mengatakan bahwa implementasi kurikulum 

pembelajaran selama ini belum memuaskan. Salah satu permasalahan 

yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah lemahnya 

proses pembelajaran.93 Perkataan Sanjaya pun dibenarkan dengan 

adanya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrul Bahri dan 

Supahar dalam Jurnal  Pendidikan Islam pada tahun 2019 yang 

mengatakan bahwa Pelaksanaan pembelajaran formal kurang mampu 

mendorong anak mengembangkan kemampuan berpikir dan 

kebanyakan pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada 

kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi.94 

Berpikir kritis merupakan bagian dari “keterampilan berpikir”. 

Pembelajaran keterampilan berpikir merujuk kepada pendekatan 

melalui strategi khusus dan prosedur yang bisa dilaksanakan, serta 

dapat digunakan oleh peserta didik dengan cara yang terkontrol dan 

sadar untuk membuat mereka belajar lebih efektif. Strategi dan 

prosedur menggunakan spontanitas dan atau dirancang secara 

sistematis serta spesifik, luas atau bersifat umum.95 

                                                           
92Reksiana, “Deskripsi Pembelajaran Reclective-Metacognitive Learning (RML) 

dalam Mencapai Berpikir Higher Order Thinking Skill (HOTS) Pada Kurikulum KKNI”. 
93Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 1. 
94Muhammad Fajrul Bahri dan Supahar, “Kemampuan Berpikir Kritis Menggunakan 

Tes Terintegrasi Agama dan Sains dalam Pembelajaran PAI di SMA”, dalam Jurnal Edukasi 

Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 08 No. 02 Agustus 2019, h. 248.    
95Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, ...,  h. 156. 
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Pendekatan keterampilan berpikir diidentifikasikan sebagai 

kegiatan yang terorganisasi untuk mengidentifikasi proses mental 

peserta didik, atau peserta didik perlu merencanakan, mendeskripsikan  

dan mengevaluasi proses berpikir dan belajar, sedangkan kemampuan 

bepikir mengisyaratkan bahwa terdapat situasi belajar dan mengajar 

yang dapat mendorong proses-proses yang mengasilkan mental yang 

diinginkan dari kegiatan. Hal ini diperkuat dengan penilaian bahwa 

pemikiran dapat ditingkatkan melalui campur tangan seorang guru dan 

mensyaratkan adanya penggunaan  peroses mental untuk 

merencanakan, mendeskripsikan dan mengevaluasi proses berpikir dan 

belajar.96 

Menurut Juhji dan Adila dalam Jurnal Genealogi PAI 

mengatakan bahwa guru yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik yaitu guru dapat mempertahankan 

profesinya, yakni guru harus memiliki kualifikasi pendidikan profesi 

yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang 

yang ditekuni, mampu berkomunikasi baik dengan anak didiknya, 

mempunyai jiwa kreatif dan produktif, serta mempunyai etos kerja dan 

komitmen tinggi terhadap profesinya.97 

Keterampilan berpikir berhubungan dengan salah satu bagian 

dari fungsi otak. Semakin otak digunakan akan semakin mudah untuk 

menempatkan keahlian hingga berpikir kritis. Keahlian berpikir kritis 

sendiri melalui tahapan pengamatan, interpretasi, analisis, kesimpulan, 

evaluasi, penjelasan dan metakogrisi. 

                                                           
96Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, ..., h. 156. 
97Juhji dan Adila Suardi, “Profesi Guru dalam Mengembangkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik di Era Globalisasi”, dalam Jurnal Genealogi PAI,Vol. 5 No. 1 

Januari-Juni 2018, h. 24.  
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Pencapaian pembelajaran tidak boleh parsial, semua dimensi 

(potensi) baik pengetahuan Sikap dan keterampilan harus ditumbuhkan 

secara holistik (utuh). Begitu pula dengan capaian dimensi 

pengetahuan. Enam tahapan berpikir kognitif harus ditumbuhkan pada 

diri peserta didik. Tidak bisa peserta didik diarahkan hanya untuk 

memiliki penguasaan “mengingat” pengetahuan saja (lower thinking 

skills). Keterampilan berpikir peserta didik harus dilatih dan dibiasakan 

hingga mampu memiliki kompetensi “menciptakan” (higher thinking 

skills).98 

Pembelajaran yang terintegrasi pada agama menekankan 

kepada pembuktian hakikat agama dengan kehidupan sehari-hari. 

Seperti beriman kepada Allah, untuk memahami hakikat percaya 

kepada Allah dibuktikan dengan kita beribadah kepada Allah seperti 

mengerjakan  sholat, puasa dan meminta segala sesuatu hanya kepada 

Allah. Hal-hal tersebut menuntut peserta didik untuk mencari 

pendekatan secara ilmiah terhadap ibadah yang dilakukan sehari-

sehari, bukan hanya dengan ibadah (hablum min Allah) saja, tetapi juga 

proses sosial (hablum minannas) dan hablum minal alam.  

Majid dan Rochman menjelaskan esensi dari pendekatan ilmiah 

yang menekankan kepada pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara 

peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

pembelajaran.99 Kolaborasi ini pun tidak berhenti antar peserta didik, 

tetapi guru dan peserta didik bisa bekerja sama dalam hal pembelajaran 

yang baik untuk saling mendukung dengan menyelesaikan setiap tugas 

maupun permasalahan yang diberikan oleh guru. Terlebih dalam materi 

                                                           
98Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, ..., h. 157-158. 
99Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi 

Kurikulum 2013, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 71.   
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agama yang diintegrasikan dalam ibadah sehari-hari, perlu adanya 

sinkronisasi yang baik agar pembelajaran semakin beragam.100 

Pendekatan ilmiah harus memenuhi kaidah –kaidah 

pembelajaran yang harus dipenuhi, yaitu: 

a) Materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat 

dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. 

b) Interaksi antar peserta didik, guru dan peserta didik harus terlepas 

dari prasangka, pemikiran yang subjektif atau penalaran yang 

keluar dari alur berpikir logis. 

c) Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, analisis dan tepat 

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan 

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. 

d) Harus berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

e) Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara sederhana, jelas dan 

menarik sistem penyajiannya.101 

Asumsi dari kaidah pendekatan ilmiah inilah yang digunakan 

dalam memahami integrasi agama secara mendalam terhadap 

pembelajaran PAI. 

Implementasi pengembangan berpikir kritis adalah kreativitas, 

yaitu mengoptimalkan kemampuan keahlian atau metode-strategi 

kognitif untuk memastikan keputusan suatu tujuan. Kegiatan ini 

dilakukan setelah memastikan kepastian suatu tujuan, dengan 

pertimbangan, serta berlandaskan secara langsung pada objek yang 

dituju. Ini merupakan proses berpikir yang penting untuk 

                                                           
100Muhammad Fajrul Bahri dan Supahar, “Kemampuan Berpikir Kritis Menggunakan 

Tes Terintegrasi Agama dan Sains dalam Pembelajaran PAI di SMA”, ..., h. 239-240. 
101Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah dalam Implementasi 

Kurikulum 2013, ...,h. 73.  
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dikembangkan sebagai upaya menyelesaikan problem, menentukan 

dan merancang kesimpulan, menyatukan dengan kumpulan dari 

berbagai hal yang mungkin, serta menentukan keputusan saat 

mengoptimalkan segala keahlian secara maksimal untuk keefektifan 

dalam kenyataan serta keadaan yang cermat.102 

Berpikir kritis adalah proses suatu kejadian dengan beberapa 

evaluasi serta beberapa pertimbangan kesimpulan akan kejadian 

sesuatu yang diambil ketika menentukan suatu putusan yang tepat. 

Critical thinking bisa juga dikatakan directed thinking, karena berpikir 

secara langsung adalah tertuju pada suatu fokus. Di sini berpikir kritis 

akan menghasilkan konstruksi individu sebagai subjek, sehingga dalam 

psikolgi pendidikan, berpikir kritis adalah proses mental-individu yang 

berpijak pada psikologi kognitif manusia, yang merupakan proses 

mental yang terus menerus dan bukan kegiatan yang bersifat 

mekanistik semata.103 

Anderson dan Krathwohl menjelaskan bahwa kemampuan 

berpikir ktiris sangat penting dikembangkan pada diri peserta didik 

sebagai dasar penguasaan jenjang kognitif yang lebih tinggi 

(menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi).104 

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

berpikir kritis siswa yaitu model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) atau dalam terjemah bahasa Indonesia yaitu 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Menurut Moffit dalam 

Rusman PBL merupakan sebagai suatu pendekatan pengajaran yang 

                                                           
102Syamsul Huda Rohmadi, “Pengembangan Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

dalam Al-Qur`an: Perspektif Psikologi Pendidikan”, ..., h. 34. 
103Syamsul Huda Rohmadi, “Pengembangan Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

dalam Al-Qur`an: Perspektif Psikologi Pendidikan”. 
104Lorin W. Anderson dan David R. Krathohl, Kerangka Landasan untuk Pembelajar, 

Pengajar, dan Asesmen,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 



64 
 

 
 

menggunakan masalah di dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterapilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh 

pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran105 

Menurut Arrends dalam Trianto menyatakan bahwa pengajaran 

berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

mana siswa dapat mengerjakan permasalahan autentik dengan maksud 

untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri 

dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri.106 

Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) yaitu pendekatan pengajaran yang 

menggunakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari 

sebagai konteks permasalahan bagi peserta didik untuk belajar berpikir 

kritis dan keterampilan memecahkan masalah dengan maksud untuk 

menyusun pengetahuan mereka sendiri dan mengembangkan 

kemandirian serta percaya diri.    

Keterlibatan siswa dalam setiap proses belajar merupakan 

bagian penting dalam pengembangan kemampuan siswa itu sendiri, 

karena keterlibatan tersebut merupakan kegiatan mental-intelektual 

dan sosial-emosional. Dalam keterlibatan itu, siswa (baik secara 

mandiri atau dengan bantuan dari guru atau teman) cenderung 

mengembangkan mental-intelektualnya, yakni untuk secara berani dan 

meyakinkan menerima, menghayati, menelaah dan mengajukan solusi 

atas masalah yang ada. Dalam waktu yang bersamaan, siswa juga 

                                                           
105Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru 

edisi kedua, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 241. 
106Trianto, Pemikiran Belajar Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Inovatif-

Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 90. 
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sedang berlatih mengembangkan emosi-sosialnya, yang berindikasi 

pada kemampuannya memberikan respon atau keinginan untuk berbuat 

sesuatu, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang tersaji 

dalam materi pelajaran; yang tidak akan lagi menanggapi masalah yang 

ada dalam pelajaran sebatas sebagai tugas sekolah, karena mereka 

memiliki kemampuan untuk menginternalisasi masalah tersebut 

sehingga solusi atau jawaban yang diberikan akan lebih mudah 

diterima dan masuk akal.107 

Berikut langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) atau dalam Bahasa Indonesia disebut 

dengan Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Langkah-langkah PBL (Problem Based Learning) 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang 

diperlukan dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan 

masalah 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasi tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut 

3 Membimbing 

pengalaman 

individu/kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

                                                           
107Lilas Priana Jumanti, Pengaruh Penerapan Metode Inkuiri Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 26 Makassar, Skripsi 

Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 2017, h. 13-14. 
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untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Membantu dalam merencenakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan 

 

Dapat kita perhatikan bersama bahwa tahap-tahap tersebut 

menunjukkan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang mana 

menuntut siswa berperan aktif untuk belajar mandiri bersama 

kelompoknya dalam menemukan solusi atau pengetahuan untuk 

memecahkan masalah yang disajikan oleh guru. Sedangkan guru 

berperan dalam menyajikan masalah yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, mendorong siswa untuk belajar aktif, memberikan 

fasilitas yang dapat memudahkan siswa untuk menemukan jawaban 

dari masalah tersebut serta memberi kesimpulan dan evaluasi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu 

atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan”.108 

Dengan kata lain metode penelitian adalah cara yang tepat dengan 

berpikir secara seksama untuk memecahkan masalah penelitian dengan 

cara mencari, merumuskan, menganalisis sampai dengan tahap 

menyusun laporan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka.109 Menurut Abdul Rohman Sholeh, penelitian kepustakaan 

(library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk 

mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang 

ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-

kisah sejarah.110 Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait 

dengan obyek penelitian. 

 

                                                           
108Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 1 
109 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.  
110Abdul Rahman Sholeh, Penelitian Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63. 
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2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis 

tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.111 

B. Sumber Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau 

library research, Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal 

dari berbagai literatur, diantaranya buku, jurnal, dokumen pribadi dan 

lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber primer 

dalam penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang 

menjadi objek dalam penelitian ini, yakni buku-buku dan jurnal-

jurnal yang membahas tentang berpikir kritis salah satunya yaitu 

buku yang berjudul Nalar Kritis Muslim Abad XXI karya Ahmad 

Rizky M. Umar, Jurnal   yang berjudul Pengembangan Berpikir 

Kritis (Critical Thinking) dalam Al-Qur`an: Perspektif Psikologi 

Pendidikan karya Syamsul Huda Rohmadi dan Tafsir Al-Misbah 

karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab,M.A.  

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut 

peneliti dapat menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder 

pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang dapat menjelaskan 

                                                           
111Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 

13. 
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berpikir kritis menurut pandangan Islam diantaranya Kitab Tafsir 

Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh M. ‘Abdul Ghoffar, Kitab 

Tafsir Al-Muyassar yang diterjemahkan oleh Izzuddin Karimi dkk, 

beberapa buku dan jurnal lain yang mendukung penelitian ini. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil data-

data dari tafsir Al-Qur`an, hadits dan pendapat mengenai berpikir kritis 

menurut pendapat para ulama. Konsep berpikir kritis dalam penelitian 

ini mencakup pengertian berpikir kritis, tahapan berpikir kritis, 

perbandingan antara berpikir kritis dalam psikologi dengan berpikir 

kritis dalam pandangan Islam dan penerapan berpikir kritis dalam 

pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) kelas XII semester 

ganjil. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.112  Atau dengan kata lain, dokumen adalah 

tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu 

ide tertentu. atau mudahnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya 

yang lain.  

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik 

baik data primer maupun sekundernya berasal dari buku-buku, 

dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur lainnya. Selain itu 

                                                           
112Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d, ... , h. 329 
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juga peneliti megumpulkan data dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan 

pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran secara teoritis.113 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola kategori data satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan 

mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut 

bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat 

menjadi teori substantif.114 Adapun analisis data yang digunakan 

peneliti adalah: 

1. Deskriptif Analitik 

Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara 

menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan 

kedua cara secara bersamaan maka diharapkan objek dapat 

diberikan makna secara maksimal.115 Teknik deskriptif analitik ini 

penulis gunakan untuk mengungkapkan relevansi berpikir kritis ke 

dalam pandangan Islam.  

Berpikir kritis secara umum dan berpikir kritis dalam 

pandangan Islam diuraikan dan dianalisis dengan metode 

deskriptif analitik agar mengetahui bagaimana hasil kombinasi 

                                                           
113Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung: ALUMNI, 1998), h. 

78. 
114Sandu Siyoto dan Ali Sodikin, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), Cet Ke- 1, h. 120. 
115Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, (Pustaka Pelajar, 2010), h. 336. 
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berpikir kritis antara keduanya yang kemudian dapat diterapkan 

dalam pembelajaran. 

2. Analisis Isi 

Ricard Budd mengemukakan bahwa analisis isi adalah teknik 

sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau 

suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku 

komunikasi yang terbuka dari komunikator terpilih. Imam 

Suprayogo dalam Mahmud mengatakan bahwa metode ini 

biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Pada saat ini, 

analisis ini digunakan secara luas dalam penelitian lain mengingat 

metode ini sangat efisien dan efektif, mendasar dan multiguna, 

termasuk untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. 

Dengan menggunakan analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh 

media massa, kitab suci, atau sumber informasi lain secara 

objektif, sistimatis dan relevan116. 

Dalam dunia pendidikan, analisis ini tepat digunakan apabila 

penelitian ditujukan untuk memahami pesan dan muatan nilai 

kependidikan yang terkandung dalam dokumen-dokumen 

penelitian. Untuk memahami konsep pendidikan Islam dalam Al-

Quran, hadits, kitab-kitab kuning misalnya, dapat juga 

menggunakan metode ini.117 Adapun judul skripsi ini adalah 

critical thinking dalam pandangan pendidikan Islam, yang mana 

skripsi ini memberikan pemahaman bagaimana berpikir kritis 

dalam pendidikan Islam. 

                                                           
116Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 104-

105. 
117Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, ..., h. 105.  
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BAB 1V 

ANALISA PENERAPAN BERPIKIR KRITIS MENURUT  

PANDANGAN ISLAM DALAM PEMBELAJARAN 

A. Pengertian Berpikir Kritis dalam Pandangan Islam 

Makna berpikir yang terdapat dalam Al-Qur`an tidaklah sama 

dengan apa yang tertata pada otak manusia atau logika secara fitrah yang 

membentuk pijakan setiap pemahaman. Akan tetapi yang dikatakan 

berpikir di sini adalah sesuatu yang dapat mengarahkan manusia bernalar 

dari bermacam pengetahuan dan sains sebagai hasil dari sebuah observasi 

dan penelitian. Ilmu pengetahuan ini dimungkinkan menjadi dasar dalam 

mengetahui pesan Allah SWT dalam nas-nas wahyu.118 

Allah SWT, melalui QS. Ali Imran ayat 190-191 mengajak 

manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan 

bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al-Misbah yaitu dengan 

mengoptimalkan fungsi otak untuk memikirkan akan penciptaan langit 

dan bumi serta memanfaatkan potensi akalnya untuk menggali tanda-

tanda kebesaran Allah dan memanfaatkan potensi akalnya sehingga 

menghasilkan suatu pemikiran dan pengetahuan.119 Semua itu merupakan 

tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. bagi mereka yang mau 

memikirkannya, dan mereka disebut sebagai Uulul Albaab. Semula 

fenomena tersebut adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. bagi orang-

orang yang memiliki akal sempurna. Akal yang mampu mengambil 

hakikat dan hikmah segala sesuatu dan semua itu menjadi isnpirasi bagi 

orang-orang yang berakal.  

                                                           
118Syamsul Huda Rohmadi, “Pengembangan Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

dalam Al-Qur`an: Perspektif Psikologi Pendidikan”, ...,h. 28. 
119Khiyarotul Qudriyah, “Konsep Pendidik dan Peserta Didik dalam Surat Ali Imran 

Ayat 190-191 Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar” ..., h. 85-86. 
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Imam Nawawi menyebutkan bahwa Ulul Albaab adalah mereka 

yang berpengetahuan yang suci, tidak hanyut dalam derasnya arus dan 

mereka mengerti, meguasai dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun 

menurut Ibnu Katsir mewakili ulama Salaf, menjelaskan bahwa Ulul 

Albaab adalah orang yang mempunyai akal dan pemahaman. Jabir Al-

Jazairi, Ulul Albaab adalah orang-orang yang mempunyai akal cerdas dan 

mau berpikir tentang hal-hal yang berguna. Adapun Sayyid Qutb dalam 

menafsirkan QS. Az-Zumar ayat 18 Ulul Albaab adalah “akal sehat” ialah 

yang menuntun pemiliknya kepada kesucian dan keselamatan.120 

Sedangkan dalam surat Az-Zumar ayat 18 dijelaskan bahwa orang-

orang yang berpikir akan mendapat kabar gembira yakni yang 

mendengarkan omongan lalu mengikuti omongan yang terbaik dan lebih 

membawa ke arah kebenaran. Merekalah, bukan yang lain, yang akan 

ditunjuki Allah untuk mendapat hidayah. Dan merekalah orang-orang 

yang memiliki pikiran yang cemerlang. Menurut Sayyid Qutb dalam 

jurnal JIA, kata Ulul Albaab diartikan dengan “akal yang sehat” ialah yang 

menuntut pemiliknya kepada kesucian dan keselamatan, barang siapa 

yang tidak mengikuti jalan kesucian dan keselamatan, maka seolah-olah 

akalnya telah direnggut dan tidak akan merasakan nikmat akal yang telah 

dianugerahkan kepadanya. orang yang berakal sehat ialah orang-orang 

yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, 

mana yang mesti didahulukan dan mana yang tidak.Menurut Syaikh Prof. 

Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa maksud 

dari ayat ini adalah (yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu 

mengikuti apa yang baik di antaranya) mengikuti sesuatu yang 

mengandung kemaslahatan bagi mereka. (mereka itulah orang-orang yang 

                                                           
120Sri Aliyah, “Ulul Albab dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur`an” dalam Jurnal JIA No 

1 Juni 2013, h. 120-122. 
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telah diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 

akal) yang mempunyai pikiran. 

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, orang yang 

cerdas (berpikir kritis) ialah orang yang dapat mengintrospeksi dirinya dan 

dapat mempersiapkan untuk kehidupannya setelah mati dengan cara selalu 

beramal baik. Dalam hal ini seseorang yang berpikir kritis senantiasa 

memikirkan bahwa apa yang akan dilakukan membawa kebaikan baik di 

dunia maupun kelak di akhirat. 

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa kehormatan dan harga diri 

seseorang ditentukan oleh kecerdasannya. Oleh karena itu manusia wajib 

bersyukur  dengan menjaga baik-baik akal yang dimilikinya dan tidak 

boleh dirusak dengan cara apapun karena dengan akal, manusia dapat 

memilih mana yang benar dan mana yang salah dan dengan akal pula 

manusia dapat menyeleksi perbuatan mana yang bermanfaat dan 

perbuatan mana yang mudharat. 

Dari beberapa analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian berpikir kritis dalam pandangan Islam adalah seseorang yang 

dapat mengoptimalkan fungsi otak dan memanfaatkan potensi akalnya 

sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik  

dengan cara mencari kejelasan hakikat atau kebenaran suatu fakta dengan 

teliti dan seksama (tabayyun) serta dapat menghasilkan suatu pemikiran 

dan pengetahuan yang jika dilakukannya akan membawa kebaikan baik di 

dunia maupun di akhirat. Adapun orang yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis disebut dengan Ulul Albaab. 

B. Tahapan Berpikir Kritis dalam Pandangan Islam 

Sejarah kenabian atau para Nabi dan Rasul ketika memecahkan 

masalah tidak lepas dari proses berpikir kritis, dimana ketika Nabi Nuh as 

membuat kapal karena perintah Allah. Akan tetapi proses psikologis 
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berpikir untuk memecahkan masalah tentang bentuk dan konstruksi kapal 

pasti terjadi. Adapula kisah raja Fir’aun dan Nabi Sulaiman yang sama-

sama diberi kekuasaan dan kekayaan akan tetapi memiliki perspektif yang 

berbeda dalam proses psikologis ketika menerima keadaan.121 Begitu juga 

sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya 

mengenai kisah Nabi Ibrahim as dalam perjalanan mencari Tuhan yang 

layak disembah, juga tidak lepas dari proses psikologi berpikir dalam 

jiwanya. Sejak kecil Nabi Ibrahim merasa bingung dengan perilaku 

masyarakat setempat yang menyembah patung berhala. Nabi Ibrahim 

merasa sangat bingung terhadap perilaku orang-orang yang menyembah 

berhala. Ia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya 

sangat besar mengenai hal tersebut. Di manakan Tuhan itu? Manakah yang 

dinamakan Tuhan? Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benar berhala itu 

adalah Tuhan?, baiknya Allah memberikan pemikiran yang cerdas dan 

kritis kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ia melihat bulan, bintang dan 

matahari. Namun apalah daya ternyata benda-benda langit itu menghilang. 

Nabi Ibrahim berpikir bahwa benda-benda langit itu bukanlah Tuhan. 

Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam Al-Qur`an 

Surat Al-An’am ayat 75-80. Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda 

berhala dan benda-benda langit bahwa itu bukan Tuhannya. Kemudian 

Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mengajak orang-orang 

menyembah Allah SWT dan jangan kembali menyembah berhala. Dan 

benda-benda langit itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Maka Nabi 

Ibrahim meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah SWT. Melalui proses 

psikologis yang panjang inilah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu tentang 

Tuhannya. 

                                                           
121Syamsul Huda Rohmadi, “Pengembangan Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

dalam Al-Qur`an: Perspektif Psikologi Pendidikan”, ...,h. 31. 
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Di dalam Islam untuk memastikan kebenaran akan sebuah 

informasi dikenal dengan istilah “tabayyun”. Umat Islam menggunakan 

metode tabayyun untuk menemukan solusi dalam memecahkan masalah. 

Konsep tabayyun  yang ada dalam Islam menggambarkan betapa berpikir 

kritis menjadi perhatian khusus yang kemudian digalakkan sejak awal 

kemunculannya bahkan hal ini tercantum di dalam Al-Qur`an. Perintah 

untuk tabayyun dimaksudkan agar menjaga kemungkinan timbulnya 

dampak negatif dari penerimaan berita yang tidak selektif, khususnya 

berita yang terkait kemasyarakatan karena jika tidak berhati-hati akan 

menimbulkan instabilitas dan disharmonis, bahkan dapat menyebabkan 

kekacauan dalam suatu kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

keselarasan antara konsep berpikir kritis dan tabayyun.122 

Dalam Al-Qur`an surat Al-Hujurat ayat 6 telah memberi petunjuk 

dan inspirasi pentingnya membangun budaya tabayyun untuk 

memperkecil atau meniadakan kesalahpahaman akibat distorsi informasi. 

Dengan demikian, energi umat manusia dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghindarkan diri dari 

kesia-siaan.123 Berikut ayat Al-Qur`an Surat Al-Hujurat ayat 6 yang 

memerintahkan umat Islam untuk bertabayyun dalam menerima 

kebenaran informasi: 

ٍة 
َ
َهال جَ ْيُبْوا َقْوًماٌۢ بِّ ْن ُتصِّ

َ
ُنْوْٓا ا َنَبٍا َفَتَبي َ ٌۢ بِّ

ق  ْم َفاسِّ
ُ
ْن َجاَۤءك َمُنْوْٓا اِّ

ّٰ
يَْن ا ذِّ

َ 
َها ال ي ُ

َ
يٰٓا

ْيَن  مِّ ُتْم نّٰدِّ
ْ
ى َما َفَعل

ّٰ
ُحْوا َعل  ٢َفُتْصبِّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang 

kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

                                                           
122Ahmad sulaiman dan Nandy Agustin Syafakarofath, “Berpikir Kritis: Mendorong 

Introduksi dan Reformulasi Konsep dalam Psikologi Islam”, ..., h.87. 
123Erwan Efendi, “Tabayyun dalam Jurnalistik”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Sumatera Utara, 2016. 
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kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena (kebodohan) yang akhirnya 

kamu menyesali perbuatan itu ”. (QS. Al-Hujurat [49]: 6) 

 

Para ulama berpendapat bahwa turunnya ayat tersebut berkaitan 

dengan kisahnya al-Walid bin ‘Uqbah abi Mu’thi yang mendapatkan tugas 

dari nabi Muhammad SAW.124 Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 

al-Harits menghadap Rasulullah SAW, beliau mengajaknya untuk masuk 

Islam. Ia pun berikrar menyatakan diri masuk Islam. Rasulullah SAW 

mengajaknya untuk mengeluarkan zakat, ia pun menyanggupi kewajiban 

itu dan berkata: “Ya Rasulullah, aku akan pulang ke kaumku untuk 

mengajak mereka masuk Islam dan menunaikan zakat. Orang-orang yang 

mengikuti ajakanku akan aku kumpulkan zakatnya. Apabila telah tiba 

waktunya, kirimlah utusan untuk mengambil zakat yang telah 

kukumpulkan itu”. Ketika al-Harits telah banyak mengumpulkan zakat, 

waktu yang sudah ditetapkan pun tiba, tak seorang utusan pun 

menemuinya. Al-Harits mengira telah terjadi sesuatu yang menyebabkan 

Rasulullah marah kepadanya. Ia pun memanggil para hartawan kaumnya 

dan berkata: “sesungguhnya Rasulullah telah menetapkan waktu untuk 

mengutus seseorang untuk mengambil zakat yang telah ada padaku, dan 

beliau tidak pernah menyalahi janjinya. Akan tetapi saya tidak tahu 

mengapa beliau mengangguhkan utusannya itu. Mungkinkah beliau 

marah? Mari kita berangkat menghadap Rasulullah. Rasulullah sesuai 

waktu yang ditetapkan telah mengutus al-Walid bin ‘Uqbah untuk 

mengambil dan menerima zakat yang ada pada al-Harits. Ketika al-Walid 

dalam perjalanan hatinya merasa gentar, lalu ia pulang sebelum sampai ke 

tempat yang dituju. Ia melaporkan (laporan palsu) kepada Rasulullah 

bahwa al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan 

mengancam akan membunuhnya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan 

                                                           
124M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, PT. Lentera Hati, 2009), h. 587. 
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berikutnya kepada Al-Harits dan sahabat-sahabatnya yang tengah menuju 

ke tempat Rasulullah. Setelah berhadap-hadapan, al-Harits menanyai 

utusan itu: “kepada siapa engkau diutus?” utusan itu menjawab: “kami 

diutus kepadamu”. Dia bertanya “mengapa?” mereka menjawab: 

“sesungguhnya Rasulullah telah mengutus al-Walid bin ‘Uqbah namun ia 

mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan 

bermaksud membunuhnya”. Al-Harits menjawab: “Demi Allah yang telah 

mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya, aku tidak melihatnya. 

Tidak ada yang datang kepadaku”. ketika mereka sampai di hadapan 

Rasulullah kemudian beliau bertanya: “mengapa engkau menahan zakat 

dan akan membunuh utusanku?” al-Harits menjawab: “ Demi Allah yang 

telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya, aku tidak berbuat 

demikian”. Maka turunlah ayat tersebut (Al-Hujurat ayat 6) sebagai 

peringatan kepada kaum mu`min agar tidak hanya menerima keterangan 

dari sebelah pihak saja.125 

Dari kisah al-Walid bin ‘Uqbah dapat disimpulkan bahwa tahapan  

berpikir kritis yaitu: pertama, dengan bertanya. Kedua, dengan 

mengumpulkan informasi atau data sebanyak mungkin dari sumber-

sumber terpercaya. Ketiga, melakukan pengamatan secara mendalam dari 

sumber-sumber terkait. Keempat menyimpulkan hasil pengamatan secara 

mendalam. 

Sedangkan dalam  kisah Al-Hubab bin Al-Mundzir yang telah 

penulis uraikan dalam bab 2  Prof. Tariq Ramadhan menarik 3 hal 

mengenai berpikir kritis, yaitu: Sumber, memahami dan pertanyaan. 

Terkait dengan sumber, kita harus menentukan apakah yang memutuskan 

itu dari Allah atau apa pendapat seseorang? Jika itu wahyu dari Allah 

maka wajib ditaati. Mungkin jika itu datang dari manusia maka ada yang 

                                                           
125Erwan Efendi, “Tabayyun dalam Jurnalistik”, ..., 2016. 
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bisa dipertanyakan. Adapun bertanya ada hubungannya dengan tingkat 

keimanan, keimanan yang mendalam justru dapat diperoleh dari 

serangkaian pertanyaan yang mendalam yang pada akhirnya justru dapat 

meningkatkan keyakinan kita terhadap kebenaran, bukan sekedar 

menerima tanpa mempertanyakan.  

Berdasarkan analisa hasil pemaparan kisah para Nabi dan sahabat 

terutama kisah Nabi Ibrahim dan asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 6 

penulis menyimpulkan bahwa tahapan berpikir kritis adalah sebagai 

berikut : 

a) Dimulai dengan munculnya pertanyaan dengan tujuan untuk 

mengetahui akan kebenaran sesuatu.   

b) Mengumpulkan informasi atau data sebanyak mungkin dari sumber-

sumber terpercaya. 

c) Kemudian untuk mengetahui kebenaran akan sebuah informasi 

dibutuhkan sumber-sumber yang jelas dan tidak bisa hanya 

mendapatkan satu sumber saja (tabayyun).  

d) Melakukan pengamatan secara mendalam dari sumber-sumber terkait. 

e) Menyimpulkan hasil pengamatan secara mendalam. 

C. Perbandingan berpikir kritis dalam pandangan Islam dan Psikologi 

 Berpikir kritis melibatkan cara berpikir introspektif dan ptoduktif, 

serta mengevaluasi kejadian. Berikut tahapan berpikir kritis dalam 

pandangan Psikologi menurut John W. Santorck:126 

1. Menanyakan bagaimana dan mengapa bukan hanya apa yang terjadi 

2. Mencari bukti-bukti yang mendukung suatu “fakta” 

3. Beradu pendapat dengan cara yang masuk akal, bukan dengan emosi 

                                                           
126John W. Santrock, Penerjemah Mila Rachmawati & Anna Kuswanti, 

Perkembangan Anak, ... 
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4. Mengenali bahwa kadang-kadang ada lebih dari satu jawaban atau 

penjelasan 

5. Membandingkan jawaban-jawaban yang beragam dan menentukan 

mana yang terbaik 

6. Mengevaluasi apa yang dikatakan orang lain alih-alih menerima 

begitu saja sebagai kebenaran 

7. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dan berani berspekulasi 

untuk menciptakan ide-ide dan informasi-informasi baru. 

Kita telah mengetahui tahapan-tahapan berpikir kritis dalam 

pandangan psikologi dan dalam pandangan Islam. Dengan demikian 

penulis mencoba dapat mambandingkan antara keduanya dalam hal 

pengertian dan tahapan sebagai berikut: 

Aspek Perbedaan Persamaan 

Pengertian 

berpikir kritis 

Berpikir kritis dalam 

pandangan psikologi 

hanya berfokus pada 

peningkatan kecakapan 

kognitif saja, sedangkan 

dalam pandangan Islam 

bukan hanya 

menamabah kecakapan 

kognitif tetapi juga 

mengetahui apa yang 

dilakukan dapat menjadi 

kebaikan dunia maupun 

akhirat 

1. Sama-sama 

kegiatan 

menganalisis, 

mengidentifikasi 

dan mengkaji 

2. Sama-sama 

bertujuan untuk 

mendapatkan 

kebenaran 

3. Sama-sama 

bertujuan untuk 

menghasilkan 

pengetahuan atau 

gagasan baru 
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Tahapan berpikir 

kritis 

Berpikir kritis dalam 

pandangan Islam ada 

tahap tabayyun 

sedangkan tahapan 

berpikir kritis dalam   

Psikologi tidak ada. 

Sama-sama diawali 

dengan bertanya dan 

diakhiri dengan 

menyimpulkan hasil 

pengamatan secara 

mendalam 

 

D. Penerapan Berpikir Kritis dalam Pandangan Islam dalam 

Pendidikan  

Contoh penerapan berpikir kritis dalam pembelajaran yang penulis 

cantumkan di sini berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dengan penerapan model  PBL dalam pembelajaran PAI pada kelas XII  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Sekolah   : SMA Negeri 04 Bekasi    

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam  

Kelas/ Semester : XII/Ganjil 

Materi Pokok     : Bekerja Keras dan tanggung jawab 

Alokasi Waktu   : 4 Minggu x 3 Jam Pelajaran @45 Menit 

A. Kompetensi Inti 

 KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

 KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi 

secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional dan kawasan internasional”. 
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 KI 3: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah 

 KI 4: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari apa yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan.   

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indiktor 

 1.5 Meyakinkan bahwa agama 

mewajibkan umatnya 

untuk bekerja keras dan 

bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Meyakini bahwa agama 

mewajibkan  umatnya untuk 

bekerja keras dan bertanggung 

jawab dalam kehidupan sehari-

hari 

2.5 Berperilaku kerja keras 

dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 Berperilaku kerja  keras dan 

bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari 

  3.5 Menganalisis dan 

mengevaluasi perilaku 

bekerja keras dan 

 Menjelaskan makna bekerja 

keras dan tanggung jawab 
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bertanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-

hari yang berkembang di 

masyarakat  

 Mengidentifikasi cara-cara 

bekerja keras dan tanggung 

jawab 

 Mengidentifikasi dalil-dalil 

yang berkaitan dengan bekerja 

keras dan tanggung jawab 

 Mendiskusikan dalil-dalil yang 

berkaitan dengan bekerja keras 

bekerja keras dan tanggung 

jawab 

 Mengidentifikasi hikmah dan 

manfaat bekerja keras dan 

tanggung jawab 

 Menjelaskan hikmah dan 

manfaat bekerja keras dan 

bertanggung jawab 

 Menganalisis makna bekerja 

keras dan tanggung jawab 

 Menganalisis cara-cara bekerja 

keras dan tanggung jawab 

 Mengaitkan antara bekerja keras 

dan tanggung jawab dengan 

kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat 

 Menganalisis hikmah dan 

manfaat bekerja keras dan 

tanggung jawab   
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4.5 Mengaitkan perilaku 

bekerja keras dan 

bertanggung jawab 

kehidupan sehari-hari 

yang berkembang di 

masyarakat dengan 

keimanan 

 Menyimpulkan keterkaitan 

antara bekerja keras  dan 

tanggung jawab dengan 

kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat 

 Menyajikan paparan tentang 

makna, cara-cara, hikmah dan 

manfaat bekerja keras dan 

tanggung jawab 

 Menyajikan paparan keterkaitan 

antara bekerja keras dan 

tanggung jawab dengan 

kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 

dapat: 

1. Menyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja 

keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari 

2. Berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari 

3. Menjelaskan makna bekerja keras dan tanggung jawab 

4. Mengidentifikasi cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab 

5. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja 

keras dan tanggung jawab 

6. Mendiskusikan dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras 

dan tanggung jawab 
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7. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat bekerja keras dan 

tanggung jawab 

8. Menjelaskan hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung 

jawab 

9. Menganalisis makna bekerja keras dan tanggung jawab 

10. Menganalisis cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab 

11. Mengaitkan anatara bekerja keras dan tanggung jawab dengan 

kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat 

12. Menganalisis hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung 

jawab 

13. Menyimpulkan keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung 

jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di 

masyarakat 

14. Menyajikan paparan tentang makna, cara-cara, hikmah dan 

manfaat bekerja keras dan tanggung jawab 

15. Menyajikan paparan keterkaitan antara bekerja keras dan 

tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang 

berkembang di masyarakat 

D. Materi Pembelajaran 

Bekerja keras dan tanggung jawab 

1. Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

2. Cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab 

3. Dalil-dalil yang berkaitan dengan bekerja keras dan tanggung 

jawab 

4. Hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 
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2. Model Pembelajaran : Discovery learning, Problem Based    

Learning (PBL) 

3. Metode   : Tanya Jawab, wawancara, diskusi dan 

bermain peran 

F. Media Pembelajaran 

Media: 

 Worksheet atau lembar kerja (siswa) 

 Lembar penilaian 

 Al-Qur`an 

Alat/Bahan: 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & proyektor 

G. Sumber Belajar 

 Buku Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XII, Kemendikbud 

tahun 2016 

 Internet 

 Buku referensi yang relevan 

 LCD Proyektor 

 Film tawuran pelajar 

 Tafsir Al-Qur`an dan kitab hadits 

 Kitab asbabunnuzul dan asbabul wurud 

 Lingkungan setempat  

H. Langkah-langkah Pembelajaran  

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

1. Guru Orientasi 
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a. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan 

syukur kepada tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk 

memulai pembelajaran 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin  

c. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

2. Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan 

materi/tema/kegiatan sebelumnya 

 Mengaitkan kembali materi prasyarat dengan bertanya 

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

3. Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 

pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari 

 Apabila materi/tema/projek ini dikerjakan dengan baik dan 

sungguh-sungguh maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang materi: makna bekerja keras dan 

tanggung jawab 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang 

berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan 

 

4. Pemberian Acuan 

 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu 
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 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar 

sesuai dengan langkah-langkah belajar 

Kegiatan inti (105 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimulasi/pember

ian rangsangan) 

Kegiatan Literasi 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan 

untuk memusatkan perhatian pada topik materi 

Makna bekrja keras dan tanggung jawab 

dengan cara: 

 Melihat (tanpa atau dengan alat) 

Menanyakan gambar/foto/vidio yang 

relevan 

 Mengamati 

 Lembar kerja materi Makna bekrja keras 

dan tanggung jawab 

 Pemberian contoh-contoh materi Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab untuk 

dapat dikembangkan peserta didik, dari 

media interaktif, dsb 

 Membaca 

Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan 

di sekolah dengan membaca materi dari 

buku paket atau buku-buku penunjang lain, 

dari internet/materi yang berhubungan 
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dengan Makna bekerja keras dan tanggung 

jawab.  

 Menulis 

Menulis resume dari hasil pengamatan dan 

bacaan terkait Makna bekrja keras dan 

tanggung jawab 

 Mendengar 

Pemberian materi Makna bekrja keras dan 

tanggung jawab oleh guru 

 Menyimak 

Penjelasan pengantar kegiatan secara garis 

besar/global tentang materi pelajaran 

mengenai materi: 

 Makna bekerja keras dan tanggung 

jawab untuk melatih rasa syukur, 

kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, 

mencari informasi 

Problem 

statement 

(pertanyaan/identi

fikasi masalah) 

Critical Thinking (Berpikir Kritis) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan 

gambar yang disajikan dan akan dijawab 

melalui kegiatan belajar, contohnya: 

 Mengajukan pertanyaan tentang materi: 

 Makna bekerja keras dan tanggung 

jawab yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan 
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tentang apa yang diamati (dimulai dari 

pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotetik) untuk 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin 

tahu, kemampuan merumuskan 

pertanyaan untuk membentuk pikiran 

kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan 

belajar sepanjang hayat 

Data 

collection(pengu

mpulan data) 

Kegiatan Literasi 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah 

diidentifikasi melalui kegiatan: 

 Mengamati objek/kejadian 

Mengamati dengan seksama materi Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab yang 

sedang dipelajari dalam bentuk 

gambar/video/slide presentasi yang 

disajikan san mencoba 

menginterpretasikannya. 

 Membaca sumber lain selain buku teks 

Secara disiplin melakukan kegiatan literasi 

dengan mencari dan membaca berbagai 

referensi dari berbagai sumber guna 

menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang materi Makna bekerja keras dan 

tanggung jawab yang sedang dipelajari  

 Aktivitas 
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Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal 

yang belum dapat dipahami dari kegiatan 

mengamati dan membaca yang akan 

diajukan kepada guru berkaitan dengan 

materi Makna bekerja keras dan tanggung 

jawab yang sedang dipelajari  

 Wawancara/tanya jawab dengan 

narasumber 

Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan 

materi Makna bekerja keras dan tanggung 

jawab yang telah disusun dalam daftar 

pertanyaan kepada guru 

Collaboration (Kerjasama) 

Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok untuk: 

 Mendiskusikan 

Peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas contoh dalam buku paket 

mengenai materi Makna bekerja keras dan 

tanggug jawab 

 Mengumpulkan informasi 

Mencatat semua informasi tentang materi 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

yang telah diperoleh pada buku catatan 

dengan tulisan yang rapi dan menggunakan 

bahasa indonesi yang baik dan benar 

 Mempresentasikan ulang 
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Peserta didik mengkomunikasikan secara 

lisan atau mempresentasikan materi dengan 

rasa percaya diri Makna bekerja keras dan 

tanggung jawab sesuai dengan 

pemahamannya. 

 Saling tukar informasi tentang materi: 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab. 

Dengan ditanggapi aktif  dari kelompok 

lainnya sehingga diperoleh sebuah 

pengetahuan baru yang dapat dijadikan 

sebagai bahan diskusi kelompok kemudian 

dengan menggunakan metode ilmiah yang 

terdapat pada buku pegangan peserta didik 

atau pada lembar kerja yang disediakan 

dengan cermat utuk mengembangkan sikap 

teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat 

orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan mengumpulkan 

informasi melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan kebiasaan 

belajar dan belajar sepanjang hayat. 

Data processing 

(pengolahan data) 

Collaboration (Kerjasama) dan Critical 

Thinking (Berpikir Kritis) 

Peserta didik dalam kelompok berdiskusi 

mengolah data hasil pengamatan dengan cara: 

 Berdiskusitentang data dari materi Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab 
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 Mengolah informasidari materi Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab yang 

sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya maupun 

hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi yang sedang 

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-

pertayaan pada lembar kerja 

 Peserta didik mengajarkan beberapa soal 

mengenai materi Makna bekerja keras dan 

tanggung jawab 

Verification 

(pembuktian) 

Critical Thinking (Berpikir Kritis) 

Peserta didik mendiskusikan hasil 

pengamatannya dengan memverifikasi hasil 

pengamatannya dengan data-data atau teori 

pada buku sumber melalui kegiatan: 

1. Menambah keluasan dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber yang 

memiliki pendapat yang berbeda sampai 

kepada yang bertentangan untuk 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, 

taat aturan, kerja keras, kemampuan 

menerapkan prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif dalam membuktikan 

tentang materi: Makna bekerja keras dan 

tanggung jawab antara lain dengan; peserta 

didik dan guru secara bersama-sama 
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membahas jawaban soal-soal yang telah 

dikerjakan oleh peserta didik 

Generalization(m

enarik 

kesimpulan) 

Communication (Berkomunikasi) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

1. Menyimpulkan hasil diskusi tentang materi 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

berupa kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, tertulis, atau media 

lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, 

teliti, toleransi, kemampuan berpikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat 

dengan sopan 

2. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

secara klasikal tentang materi: Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab 

3. Mengemukakan pendapat atas presentasi 

yang dilakukan tentang materi Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab dan 

ditanggapi oleh kelompok yang 

mempresentasikan 

4. Bertanya atas prestasi tentang materi Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab yang 

dilakukan dan peserta didik lain diberi 

kesempatan untuk menjawabnya. 

Creativity (Krativitas) 

1. Menyimpulkan tentang poin-poin penting 

yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang bari dilakukan berupa: laporan hasil 
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pengamatan secara tertulis tentang materi 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

2. Menjawab pertanyaan tentang materi 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

yang terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau lembar atau lembar kerja yang 

telah disediakan 

3. Bertanya tentang hal yang belum dipahami, 

atau guru melemparkan beberapa 

pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan 

materi Makna bekerja keras dan tanggung 

jawab yang akan selesai dipelajari 

4. Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

yang terdapat pada buku pegangan peserta 

didik atau pada lembar kerja yang telah 

disediakan secara individu untuk mengecek 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Catatan: Selama pembelajaran makna bekerja keras dan tanggung 

jawab berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 

pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa 

percaya diri, berperilaku jujur, tangguh mengahadapi masalah, 

tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

Peserta didik: 

1. Membuat resume (Creativity) dengan bimbingan guru tentang 

poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 
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tentang materi Makna bekerja keras dan tanggung jawab yang 

baru dilakukan 

2. Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Makna 

bekerja keras dan tanggung jawab yang baru diselesaikan 

3. Mengagendakan materi atau tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajari 

pada pertrmuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah 

Guru: 

1.Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk 

materi pelajaran Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

2. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi 

nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja pada materi pelajaran 

Makna bekerja keras dan tanggung jawab 

3. Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Makna bekerja 

keras dan tanggung jawab kepada kelompok yang memiliki 

kinerja dan kerjasama yang baik. 

 

Dalam hal ini penulis mengambil contoh RPP matapelajaran PAI 

(Pendidikan Agama Islam) kelas XII semester ganjil. Dilihat pada 

indikator yaitu mengidentifikasi dan menganalisis.  

Adapun dalam proses pembelajaran menurut penulis sudah 

mengikuti tahapan-tahapan berpikir kritis dalam Islam. Dimulai dengan 

Munculnya pertanyaan yang terdapat pada kegiatan critical thinking 

(berpikir kritis) di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk 

mengidentifikasi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya 

yaitu Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari sumber-
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sumber terpercaya terdapat pada kegiatan literasi di mana peserta didik 

mengumpulkan informasi yang yang relevan, mencari tambahan informasi 

dengan membaca sumber lain dari berbagai referensi dan sumber guna 

menambah pemahaman dan pengetahuan tentang materi, mencatat semua 

informasi yang telah diperoleh pada buku catatan dan saling tukar 

infromasi antara peserta didik guna menambah informasi baru dari 

kelompok lain. Selanjutnya yaitu tahapmencari sumber-sumberyang 

jelas dan harus mendapatkan banyak sumber (tabayyun) yaitu masih 

pada tahap literasi yang yang mana peserta didik mengadakan wawancara 

dengan narasumber (guru) dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi. Melakukan pengamatan secara mendalam dari 

sumber-sumber terkait terdapat pada kegiatan collaboration 

(kerjasama) dan critical thinking (berpikir kritis) di mana peserta didik 

berdiskusikan tentang data atau informasi yang telah didapat dan 

mengolahnya guna mendapatkan pengetahuan mengenai materi terkait. 

Menyimpulkan hasil pengamatan secara mendalam terdapat pada 

kegiatan communication (berkomunikasi) di mana peserta didik 

menyimpulkan hasil diskusi mengenai materi berupa kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. dengan 

penjelasan di atas, penerapan berpikir kritis dalam pembelajaran sesuai 

dengan berpikir kritis dalam Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perbandingan berpikir kritis dalam pandangan psikologi dan dalam 

pandangan Islam dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengertian dan aspek 

tahapan berpikir kritis. Aspek pengertian; persamaan antara keduanya 

yaitu: 1) keduanya sama-sama kegiatan menganalisis, mengidentifikasi 

dan mengkaji; 2) sama-sama bertujuan untuk mendapatkan kebenaran; 

3) sama-sama bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan atau gagasan 

baru, sedangkan perbedaannya yaitu berpikir kritis dalam pandangan 

psikologi hanya berfokus pada peningkatan kecakapan kognitif saja, 

sedangkan dalam pandangan Islam bukan hanya menambah kecakapan 

kognitif tetapi juga mengetahui apa yang dilakukan dapat menjadi 

kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu aspek tahapan 

berpikir kritis, persamaan antara keduanya yaitu sama-sama diawali 

dengan bertanya dan diakhiri dengan menyimpulkan hasil pengamatan 

secara mendalam sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu jika 

berpikir kitis dalam Islam ada tahap tabayyun sedangkan tahapan 

berpikir kritis dalam psikologi tidak ada.      

Adapun penerapan konsep berpikir kritis dalam pembelajaran 

dapat dilihat dari indikator dalam (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)  

RPP matapelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas XII semester 

ganjil yaitu mengidentifikasi, mendiskusikan dan menganalisis, karena 

dengan mengidentifikasi peserta didik dapat memilih informasi atau data 

yang relevan, adapun dengan berdiskusi peserta didik dapat saling 

bertukar informasi sehingga dapat mengumpulkan banyak informasi atau 

data, adapun dengan menganalisis peserta didik mendapatkan 

pengetahun secara mendalam.   
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B. Saran 

Diharapkan untuk para guru PAI memberikan pemahaman 

mengenai berpikir kritis dalam pandangan Islam ini kepada peserta didik 

agar senantiasa mengingat Allah SWT. dan selalu memperbanyak amal 

baik untuk bekal di akhirat. Adapun bagi peneliti selanjutnya diharapkan 

mampu melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan pendekatan 

hermeneutik untuk mengkaji tafsir Al-Qur`an secara mendalam. 
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