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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 penulisan skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Prof. Dr. Hj. 

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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menggandakan huruf yang bertanda tasydiid. Aturan ini 

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. 
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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.   



99 
 

 
 

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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