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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Konseptual 

2. 1.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Ida (2013: 2) Berpikir kritis merupakankemampuan 

berpikir yang harusdikembangkan dan dikuasai siswa dalamkonteks 

pembelajaran. Berpikir kritisadalah berpikir logis dan masuk akal 

yangdifokuskan pada pengambilan keputusantentang apa yang 

dipercaya dan dilakukan. Dalam prosespembelajaran 

membutuhkanketerampilan berpikir kritis untukmenganalisis gejala- 

gejala maupun fenomena-fenomena yang muncul. Selain keterampilan 

berpikir kritis siswa yang ditekankan, pemahaman konsep merupakan 

salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian di dalam 

pembelajaran karena akan berujung pada hasil belajar siswa. 

Kemampuan berpikir kritis tidak berarti orang yang suka 

berdebat dengan mempertengtangkan pendapat atau asumsi yang keliru, 

akan tetapi pemikir kritis juga dapat memberikan suatu solusi dari 

permasalahan dan pendapat yang disampaikan memiliki dasar yang 

tepat, rasional dan hati-hati. Sebagaimana menurut Ennis yang dikutip 

oleh Ida (2013: 4) bahwa berpikir kritis merupakan berpikir logis atau 

masuk akal yang berfokus pada pengambilan keputusan tentang yang 

dipercaya dan dilakukan seseorang. 

Menurut Jufri sebagaimana yang dikutip oleh Faisal (2015: 2) 

menjelaskan bahwa berpikir kritis selalu melewati beberapa tahap 
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dalam tindakannya yakni merumuskan masalah, memberikan argument, 

melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan evaluasi lalu 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan. Berpikir kritis juga 

lebih kompleks dari berpikir biasa pada umumnya yang hanya 

memahami konsep atau masalah saja tanpa bisa mengidentifikasi dan 

mengeksplorasi masalah untuk mencari solusi lebih lanjut karena 

berpikir kritis membutuhkan kemampuan mental dan kemampuan 

intelektual yang tinggi. 

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu proses yang bertujuan 

untuk membuat keputusan rasional yang diarahkan untuk memutuskan 

apakah meyakini atau melakukan sesuatu. Berpikir kritis adalah proses 

yang persistent/terus-menerus, aktif, dan teliti. Kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki seseorang dapat dikenali dari indicator- 

indikator/karakteristik-karakteristik kemampuan berpikir kritis yang 

dimilikinya. 

Dalam pemecahan masalah siswa dituntut untuk menggali dan 

menunjukkan kemampuan berpikir kritisnya mulai dari memahami 

masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana pemecahan 

dan melihat kembali pemecahan masalah yang dilaksanakan (Desti, 

2013: 2-3). 

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, dirumah 
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maupun dilingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai hasil yang optimal dibutuhkan berfikir secara aktif. Hal ini 

berate proses pembelajaran. oleh karena itu, berpikir kritis sangat 

penting dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual dimana 

pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir 

menggunakan pemikiran yang reaktif, independen, jernih, dan rasional. 

Berpikir kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi 

kognitif dalam menentukan tujuan. Proses tersebut dilalui setelah 

menetukan tujuan, mempertimbangkan, dan mengacu langusng kepada 

sasaran merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam 

rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, 

mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika 

menggunkan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks 

dan tipe yang tepat. 

Berpikir kritis menuntut 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 (Deti, 2013: 2-4). 

Pada dasarnya, kemampuan dan disposisi berpikir logis, kritis, 

dan kreatif adalah kemampuan dan disposisi esensial yang perlu 

dimiliki oleh dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika. 

Rasional yang mendukung pernyataan di atas di antaranya karena 
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kemampuan dan disposisi tersebut sesuai dengan visi matematika, 

tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pembelajaran matematika 

sekolah dan diperlukan untuk menghadapi suasana bersaing yang 

semakin ketat. Dalam beberapa pembahasan istilah berfikir logis 

(logical thinking) sering kali dipertukarkan dengan istilah bernalar logis 

(logical reasoning), karena keduanya memuat beberapa kegiatan yang 

serupa. 

Menurut Ennis sebagaimana dikutip oleh Setyorini (2011: 52-56 

mendefinisikan kemampuan berpikir kritis sebagai berpikir reflektif 

yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercayai  

atau yang dilakukan. Kemudian ia menguraikan keterampilan berpikir 

dan disposisi kritis secra lebih rinci. 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir 

evaluative yang memperlihatkan kemampuan manusia dalam melihat 

kesenjangan antara kenyataan dan kebenaran dengan mengacu kepada 

hal-hal ideal, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi serta mampu 

membuat tahapan-tahapan yang telah dipelajari dalam bentuk perilaku 

sehari-sehari baik di sekolah, dirumah maupun dalam masyarakat sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku. 

Kemampuan berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal 

dan refleksi yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya 

atau dilakukan. Hakekatnya saat berpikir manusia sedang belajar 

menggunkan kemampuan berpikirnya secara intelektual dan pada saat 

bersama berpikir terlintas alternatif dan solusi persoalan yang dihadapi 
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sehingga ketika berpikir manusia dapat memutuskan apa yang mesti 

dilakukan karena dalam pengambilan keputusan adalah bagian dari 

berpikir kritis (Johnsosn, 2012: 1). 

Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan yang 

tepat dalam berpikir dan bekerja, dan membantu dalam menentukan 

keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih 

akurat.Pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa harus 

dikembangkan sedini mungkin, baik pada jenjang sekolah dasar 

maupun sekolah menengah(Ida, 2012: 20). 

Kemampuan berpikir kritis adalah proses merefleksi kembali 

dalam membentuk argument dan pernyataan, berpikir kritis 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Prestasi belajar di pengaruhi oleh 

dua faktor yaitu faktor eksternal yaitu faktor dari luar dan faktor 

internal yaitu faktor dari dalam(Risma, 2018: 138). 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang di hadapi oleh seseorang. Agar mampu 

memecahkan masalah dengan baik dituntut kemampuan analisis, 

sintesis, evaluasi, generalisasi, membandingkan, mendeduksi, 

mengklasifikasi informasi, menyimpulkan, dan mengambil keputusan. 

Kelebihan dari kemampuan bepikir kritis adalah siswa mampu 

menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan nyata sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya sehingga tidak hanya menjadi opini. 

Kemampuan berpikir kritis sangat berpengaruh terhadap prestasi 
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belajar, dengan berpikir kritis siswa akan mengemukakan ide-ide yang 

baru (I Ketut. 2015: 2). 

Menurut John Dewey sebagaimana dikutip oleh Kasdin (2012: 

 

3) kemampuan berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif, terus- 

menerus dan teliti mengenai sebuah pengetahuan yang diterima begitu 

saja dengan menyertakan alasan-alasan yang mendukung dan 

kesimpulan yang rasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Dari uraian di atas dapat disintesiskan bahwa kemampuan 

berpikir kritis adalah kemampuan yang terarah dan jelas dalam 

memecahkan masalah, menganalisis masalah, mengambil keputusan 

dan melakukan penelitian ilmiah dengan indicator: 1) merumuskan 

masalah; 2) menganalisis; 3) melakukan evaluasi; 4) menghasilkan 

penjelasan; 5) membuat keputusan. 

2.1.2 Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar adalah sebagai hasil yang dicapai oleh siswa dalam 

suatu pelajaran yang baik kualitas maupun jumblah pekerjaan siswa selama 

periode yang diberikan dan diukur menggunakan tes yang telah 

distandarisasikan. Prestasi belajar adalah hasil pembelajaran yang di capai 

sebagai salah satu indicator tercapainya kompotensi tertentu. Prestasi yang 

baik merupakan hasil dari pembelajaran yang sukses, pembelajaran akan 

menyumbangkan prestasi yang maksimal (Siti, 2013: 167). 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor yang berasal dalam diri sendiri, seperti motivasi, kecerdasan 



17 
 

emosional, kepercayaan diri, kemandirian dan lain-lain. Sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri sendiri, seperti sarana 

dan prasarana, lingkungan , guru dan metode dalam mengajar. Salah satu 

faktor internal yang penting dalam meningkatkan prestasi belajar (Intan, 

2015: 211). 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah di capai atau diperoleh anak 

berupa nilai mata pelajaran. Ditambahkan bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil akhir yang di capai oleh peserta didik setelah melakukan proses 

belajar. Prestasi adalah hasil yang telah di capai atau di peroleh anak berupa 

nilai mata pelajaran. Prestasi belajar merupakan hasil yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar 

(Sugeng, 2016: 262). 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan 

antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor 

biologis dan psikologis siswa. Faktor fisiologis seperti penglihatan, 

pendengaran, sturuktur tubuh, dan sebagainya, sedangkan faktor psikologis 

seperti kecerdasan, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Faktor eksternal terdiri 

atas dua macam yaitu faktor lingkungan sosial dan lingkungan nasional. 

Lingkungan sosial siswa seperti keluarga, guru dan staf, masyarkata, dan 

teman, sedangkan faktor nasional seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

tekhnologi, kesenian, iklim, dan fasilitas belajar (Lukman, 2015: 2-3). 

Menurut Muray sebagaimana dikutip oleh Sri Reskia, dkk (2014: 83) 

berpendapat bahwa prestasi belajar adalah mengatasi hambatan, melatih 

kekuatan, berusaha melakukan secepat mungkin. Prestasi adalah segala 
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sesuatu yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

Menurut Winkel sebagaimana dikutip oleh Thahir (2014: 62)  

prestasi belajar adalah bukti keberhasilan usaha yang dicapai. Dari pendapat 

tersebut dapat dipahami bahwa prestasi adalah suatu hasil usaha yang 

diperoleh seseorang atas usaha yang dilakukan. Dalam bahasa inggris 

sendiri sebenarnya ada sebuah kata atau istilahb yang lain lebih 

menggambarkan “prestasi” dalam pengertian Indonesia atau sebagaimana 

digunakan dalam bahasa indonesia yaitu kata “achievement”. Tetapi karena 

kata itu berasal dari kata to achive yang berarti mencapai, kita lebih sering 

menerjemaahkan menjadi “pencapaian” atau yang dicapai. 

Berprestasi adalah suatu dorongan yang ada pada setiap manusia 

untuk mencapai hasil kegiatannya atau hasil kerjanya secara maksimal. 

Secara naluri setiap orang mempunyai kebutuhan untuk mengerjakan atau 

melakukan kegiatannya lebih baik dari sebelumnya atau lebih dari 

sebelumnya, dan bila mungkin lebih baik dari orang lain. Namun dalam 

realiitanya, untuk berprestasi atau mencapai hasil kegiatannya lebih baik 

dari sebelumnya atau lebih baik dari sebelumnya atau lebih baik dari orang 

lain tidak mudah, banyak kendalanya, justru kendala yang dihadapi dalam 

mencapai prestasi inilah yang mendorongnya untuk berusaha mengatasinya 

serta memelhara semangat kerja yang tinggi dan bersaing mengungguli 

orang lain (Thahir, dkk. 2014: 62). 

Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang dapat  

diciptakan dilakukan dan menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan 
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keuletan kerja, baik secara indivdu msupun kelompok. Sedangkan prestasi 

belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah di capai 

peserta didik dalam penguasaan tugas-tugas mata pelajaran yang diterima 

dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dinyatakan dalam angka atau 

huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu criteria. (Farah 2015: 218). 

Prestasi belajar adalah hasil usaha belajar yang dicapai seseorang 

siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di 

sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester 

di dalam bukti laporan yang disebut rapor. Belajar dapat diartikan suatu 

proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, serta sengaja, didasari dan 

perubahan tersebut relative menetap serta membawa pengaruh dan maanfaat 

yang positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lngkungan. (Eva, 2013: 

387) 

Menurut Tu’u sebagaimana yang dikutip oleh Maria (2015: 275) 

menyatakan prestasi belajar merupakan penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya 

ditujunkkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi 

belajar merujuk pada apa yang mampu dilakukan oleh seeorang dan 

seberapa baik ia melakukannya dalam menguasai bahan-bahan dan materi 

ajar yang telah diajarkan. 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangan oleh mata pelajaran. Lazimnya menunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar yang 
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diberikan oleh siswa, berdasarkan kemampuan internal yang diperolehnya 

seusai dengan tujuan instruksional, menamampakkan hasil belajar. Dalam 

proses belajar merupakan cerminan capaian tingkat penguasaan materi oleh 

siswa yang diperoleh dari proses pengukuran. (Laila, 2010: 30) 

Menurut Marsun, dkk sebagaimana dikutip oleh Siwi (2015: 70) 

berpendapat bahwa prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu 

sejauh mana peerta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, yang di 

ikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan seuatu 

dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah 

dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Prestasi belajar merupakan 

hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha- 

usaha belajar. Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah 

dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu 

tertentu baik perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan 

kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka 

atau pernyataan. 

Prestasi belajar adalah hasil pengukuran serta penilaian hasil usaha 

belajar dalam setiap perbuatan siswa untuk mencapai tujuan yang selalu 

diikuti dengan pengukuran dan penilaian. Prestasi belajar adalah hasil yang 

telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Prestasi belajar 

merupakan kecapakan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau 

periode tertentu (Rahma, 2010: 33). 

Menurut Muhibbin sebagaimana dikutip oleh Anisa (2012: 19) 

menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah merupakan taraf keberhasilan 
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murid atau santri dalam mempelajari materi pelajaran disekolah atau pondok 

pesantren dinyatakan dalam bentuk skor yang di peroleh dari hasil tes 

mengenai sejumblah materi pelajaran tertentu. Prestasi belajar merupakan 

realisasi atau pemekaran dari kecapakan potensi atau kapasitas yang dimiliki 

oleh seseorang yang dapat dilihat dari perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik. 

Menurut Djaelani sebagaimana dikutip oleh Umar (2017: 87)  

prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditujunkkan dengan nilai tes 

atau angka nila yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar adalah suatu hasil 

yang dicapai oleh masing-masing siswa dalam periode waktu tertentu 

sebagai hasil belajar yang biasanya berupa angka. 

Menurut Djarah sebagaimana dikutip oleh (Mutiatus 2014: 4) 

menjelaskan bahwa prestasi adalah apa yang telah diciptakan, hasil 

pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan keuletan 

kerja. Belajar adalah kegaiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan. 

Dari urian di atas dapat disintesiskan bahwa prestasi belajar adalah 

hasil yang di peroleh siswa setelah melakukan aktivitas belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka. Prestasi belajar yang di maksud 

dalam penelitian ini adalah nilai pengetahuan dan keterampilan pada rapor 

siswa (nilai semester). 
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2.2 Penelitian Relevan 

 

Setelah menelusuri berbagai literatur, tidak ditemukan studi atau 

penelitan yang sama persis peneliti lakukan. Namun, penelitian tentangi salah 

satu variabel yang diteliti disini sudah banyak dilakukan orang. 

1. Siti Oktaviani (2016) meneliti Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Pada 

Siswa Penggunaan Lembar Kerja Siswa Berbasis Discovery Learning 

Terhadap Hasil Belajar Siswa. Hasil studi menunjukkan kemampuan 

berfikir kritis berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam ranah 

kognitif jika dituliskan dalam persetase adalah sebesar 84,8%. 

2. Indah Yulistyani (2014) menelitiPengaruh Kemampuan Berpikir Kritis 

Dan Kreativitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akutansi Pada Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Banduyono Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Hasil studi menunjukkan hasil belajar sebesar 54,941 menyatakan bahwa 

jika kemampuan berpikir kritis, kreativitas siswa tetap (tidak mengalami 

perubahan) maka nilai prestasi belajar akuntasi sebesar 54,941%. 

3. Leonard (2014) meneliti Pengaruh Adversity Quotient (AQ) dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Terhadap Prestasi Belajar Matematika. Hasil 

studi menunjukkan bahwa penambahan 1 point pada kemampuan berfikir 

kritis akan menambah prestasi belajar matematika sebesar 5,33% 

4. Ibadadullah Malawi dan AA Trisiar (2016) Pengaruh Konsentrasi dan 

Kemampuan Berpikir Kritis Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas V 

SDN Manisrejo Kabupaten Magetan. Hasil studi menunjukkan 

kemampuan berfikir kritis (X2) yang diukur oleh prestasi belajar (Y) 

memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya 
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prestasi belajar. Besarnya kontribusi kemampuan berfikir kritis yang 

secara langsung mempengaruhi prestasi belajar (Y) sebesar 11,02%. 

2. 3 Kerangka Pikir 

 

Kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar 

 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang 

kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu 

informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan, dalam 

arti lain berpikir kritis adalah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap 

informasi yang diterima dalam menyelesaikan masalah, cara berpikir kritis 

yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, 

lakukan analisis dan evaluasi hasilnya, barulah ambil keputusan atau 

tindakan. 

Menurut Sukmadinata sebagaimana yang dikutip oleh Tu’u (2013: 

 

75) prestasi belajar adalah kemampuan seseorang dalam pencapaian berpikir 

yang tinggi. Prestasi belajar harus memiliki tiga aspek yaitu koginitif, 

afektif, dan psikomotorik. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa yang didapat dari proses pembelajaran. Prestasi belajar adalah hasil 

pencapaian maksimal menurut kemampuan anak pada waktu tertentu 

terhadap sesuatu yang dikerjakan, dipelajari dipahami dan diterapkan. 

Berdasarkan uraian diatas diduga kemampuan berpikir kritis 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan kerangka berpikir untuk 

memudahkan dalam memahami permasalahan yang akan diteliti dan 

disajikan dalam bentuk skema yang menunjukkan hubungan masing-masing 
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variabel. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan 

analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1Konstelasi pengaruh antara variabel penelitian 

 

2.4 Hipotesisi Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan kerangka berfikir di 

atas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai brikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan berpikir kritis 

terhadap prestasi belajar pengetahuan siswa kelas XI MIPA di SMA 

Negeri 6 Kendari. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan berpikir kritis 

terhadap prestasi belajar keterampilan siswa kelas XI MIPA di SMA 

Negeri 6 Kendari. 

Prestasi Belajar 

Keterampilan 

(Y2) 

Kemammpuan 

berfikir Kritis 

(X) 

Prestasi Belajar 

Pengetahuan 

(Y1) 
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