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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

2.1.1.1 Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan proses mental untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi. Dimana informasi tersebut diperoleh dari hasil pengamatan, 

pengalaman, akal sehat atau melalui media-media komunikasi. 

Menurut Rudinow dan Barry dalam Yuniar (2012: 10) berpendapat bahwa 

“Berpikir kritis adalah sebuah proses yang menekankan sebuah basis kepercayaan-

kepercayaan yang logis dan rasional dan memberikan serangkaian standar dan 

prosedur untuk menganalisis, menguji dan mengevaluasi”. Sedangkan menurut Ennis 

dalam Hendriana, dkk (2017: 96), mendefinisikan “Berpikir kritis sebagai berfikir 

reflektif yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercayai atau 

yang dilakukan”. Berbeda dengan pendapat dari Hassoubah (2002: 85) “Berpikir 

kritis adalah berfikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan 

keputusan tentang apa yang harus dilakukan dan dipercayai”. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa berfikir kritis adalah sebuah proses berpikir yang beralasan, logis, 

rasional dan reflektif terhadap sebuah kepercayaan-kepercayaan, ide-ide, informasi 

maupun kegiatan dimana disertai dengan serangkaian prosedur yang memiliki standar 

tertentu untuk dapat melakukan tindakan mengenalisis, menguji dan mengevalusi. 
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2.1.1.2 Ciri-ciri Kemampuan Berpikir kritis 

Kemampuan berpikir kritis dalam hal pengetahuan kemampuan, sikap dan 

kebiasaan yang dapat meningkatkat kemampuan berfikir seseorang. Seperti halnya 

pendapat yang dikemukakan oleh Hassoubah (2002: 111) bahwa “salah satu orang 

yang berpikir kritis akan selalu mencari dan memaparkan hubungan antara masalah 

yang didiskusikan dengan masalah atau penglaman lain yang relevan”.  

Menurut Tanwil dan Liliasari (2013: 14) yang mengemukakan ciri-ciri orang 

yang berpikir kritis dalam hal pengetahuan kemampuan, sikap dan kebiasaan adalah 

sebagai berikut:  

a. Menggunakan fakta-fakta secara tepat dan jujur 

b. Mengorganisasi pikiran dan mengungkapkan dengan jelas, logis dan masuk 

akal 

c. Membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada logika yang valid 

dengan logika yang tidak valid 

d. Mengidentifikasi kecukupan data 

e. Menyangkal suatu argument yang tidak relevan dan menyampaikan 

argument yang relevan 

f. Mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari 

suatu pandangan 

g. Menyadari bahwa fakta dan pemahaman seseorang selalu terbatas 

h. Mengenal kemungkinan keliru dari suatu pendapat dan kemungkinan bias 

dalam pendapat. 

 

Secara garis besar ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis adalah seseorang mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi 

sebuah fakta, pemahaman maupun tindakan. Dengan adanya ciri-ciri juga dapat 

membuat kita mampu membedakan seseorang yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis dan yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. 
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Prosedur berpikir kritis menurut Kauchak dalam Rosyada (2004: 173) dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Prosedur Berpikir Kritis 

No Perbuatan Proses 

1 Observasi  

2 Perumusan berbagai 

macam pola pilihan dan 

generalisasi 

Membandingkan dan membuat klasifikasi 

3 Perumusan kesimpulan 

berdasarkan pada pola-

pola yang telah 

dikembangkan 

Penyimpulan, memprediksi, membuat hipotesis, 

mengidentifikasi kasus dan efek-efeknya 

4 Mengevaluasi 

kesimpulan berdasarkan 

fakta 

Mendukung kesimpulan dengan data, mengamati 

konsistensinya, mengidentifikasi bias, stereo 

tipe, pengulangan serta mengangkat kembali 

berbagai asumsi yang tidak pernah terumuskan, 

memahami kemungkinan generalisasi yang 

terlampau besar atau kecil serta mengidentifikasi 

berbagai informasi yang relevan dan yang tidak 

relevan 

Sumber: Dede Rosyada (2004: 173) 

2.1.1.3 Kemampuan Dasar dalam Berpikir Kritis 

Kemampuan berpiikir kritis memiliki beberapa kemampuan dasar yang harus 

dipenuhi, menurut Sihotang, dkk (2012: 8) mengemukakan kemampuan dasar dalam 

berpikir kritis sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk menentukan dan mengambil posisi yang tepat dalam 

mendiskusikan atau menyoal sebuah isu. 

Artinya harus mampu menentukan posisi yang tepat terhadap sebuah 

permasalahan yang kita hadapi. Dengan kata lain, tidak boleh berada dalam 

posisi yang tidak jelas. Maka jangan membiarkan diri sendiri bimbang 

dalam menentukan posisi. Karena tidak tepatnya menentukan posisi dapat 

memicu konflik sosial dan membuat seseorang tidak bisa mendiskusikan 

isu tanpa pijakan yang jelas. 
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b. Pemikiran yang kita berikan harus relevan dengan topik yang sedang 

dibicarakan. 

Apa yang disampaikan harus berkaitan dengan topik ataupun isu yang 

sedang diperbincangkan. Seseorang harus menyampaikan pemikiran-

pemikiran yang sesuai dengan isu tersebut. Karena apabila yang 

disampaikan tidak sesuai dengan yang sedang diperbincangkan dapat 

menyebabkan salah penafsiran bagi orang lain. 

c. Argumen yang kita sampaikan harus rasional. 

Seseorang harus memiliki argumen yang mampu menguatkan posisi anda 

sehingga pendapat seseorang dapat diterima oleh orang lain. Seseorang 

juga harus dapat menunjukan secara meyakinkan mengenai pendapat yang 

kita sampaikan.  

d. Dengan alasan-alasan yang jelas. 

Seseorang harus memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah 

keputusan atas klaim yang dibuat orang lain disertai dengan alasan-alasan 

yang jelas. 

e. Keputusan tersebut harus datang dari dalam diri sendiri. 

Keputusan  yang seseorang ambil harus berasal dari dalam diri sendiri 

bukan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kemampuan dasar dalam berpikir kritis 

yaitu harus mampu menempatkan diri dalam posisi yang tepat, harus berpikir secara 

relevan agar nantinya memiliki argumen yang kuat sehingga argumen kita dapat 

diterima oleh orang lain dan juga dalam mengambil keputusan harus karena 

keyakinan diri sendiri bukan karena faktor lain. 

2.1.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapat 

yang di kemukakan oleh Puskur (2010: 3) yaitu: 

a. Faktor Nature 

Merupakan faktor berdasarkan daya nalar, logika, dan   analisis. 

b. Faktor Nurture 

Merupakan faktor yang berasal dari lingkungan yang memfasilitasi 

pengembangan dan pengungkapan pikiran termasuk kemampuan 

mempertahankan dan menerima argument yang berbeda. 
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Dari penjelasan tersebut, maka berpikir kritis dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor berasal dari  diri sendiri dan lingkungan. Sehingga apabila siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis itu berarti ia memiliki pemikiran yang logis dan 

mempunyai daya nalar serta didukung oleh lingkungan yang mampu menampung dan 

menerima berbagai argumen yang mampu membuat siswa menjadi berpikir kritis. 

2.1.1.5 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Ennis (2012: 11) mengungkapkan bahwa ada 12 indikator berpikir kritis yan 

dikelompokkan dalam 5 besar aktivitas sebagai berikut: 

a. Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification), yang berisi 

memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan, dan bertanya serta 

menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan. 

b. Membangun keterampilan dasar (basic support), yang terdiri dari 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya  atau tidak dan 

mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 

c. Menyimpulkan atau membuat inferensi (inferring), yang terdiri dari 

kegiatan mendeduksi atau mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi 

atau mempertimbangkan hasil induksi, untuk sampai pada kesimpulan. 

d. Memberikan penjelasan lanjut (advanced clarification), yang terdiri dari 

mengidentifikasi istilah-istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi 

serta mengidnetifikasi asumsi. 

e. Mengatur strategi dan taktik (strategies and tactics), terdiri dari 

menentukan tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. 

 

Menurut Dike (2010: 22) mengenai aspek dan sub indikator kemampuan 

berpikir kritis sebagai berikut: 

a. Definisi dan klasifikasi masalah 

Aspek ini memiliki beberapa sub indikator antara lain: 

1) Mengidentifikasi isu-isu sentral atau pokok-pokok masalah 

2) Membandingkan kesamaan dan perbedaan 

3) Membuat dan merumuskan pertanyaan secara tepat (critical question) 

b. Menilai informasi yang berhubungan dengan masalah 

1) Siswa menemukan sebab-sebab kejadian permasalahan 

2) Siswa mampu menilai dampak atau konsekuensi 

3) Siswa mampu memprediksi konsekuensi lanjut dari dampak kejadian 
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c. Solusi masalah atau membuat kesimpulan dan memecahkan 

1) Siswa mampu menjelaskan permasalahan dna membuat kesimpulan 

sederhana 

2) Siswa merancang sebuahn solusi sederhana 

3) Siswa mampu merefleksikan nilai atau sikap dari peristiwa 

 

Dari indikator-indikator berpikir kritis yang sudah dikemukakan oleh 

beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator berpikir kritis yaitu 

mulai dari mengidentifikasi permasalahan, merumuskan pertanyaan-pertanyaan, 

menemukan sebab-akibat, memberikan penjelasan sederhana, merancang sebuah 

solusi, memberikan penjelasan lanjutan dan mampu membuat strategi atau taktik, 

serat mampu mereflesikan nilai dari permasalahan yang telah terjadi. 

2.1.1.6 Evaluasi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Garrison, dkk (2012: 11) ada lima langkah untuk mengevaluasi 

proses berpikir kritis yaitu: 

a. Keterampilan identifikasi masalah (Elementary clarification), didasarkan 

pada motivasi belajar, siswa mempelajari masalah kemudian mempelajari 

keterkaitan sebagai dasar untuk memahaminya. 

b. Keterampilan mendefinisikan masalah (In-depth clarification), siswa 

menganalisa masalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang 

nilai, kekuatan dan asumsi yang mendasari perumusan masalah. 

c. Keterampilan mengeksplorasi masalah (Inference), dimana diperlukan 

pemahaman yang luas terhadap masalah sehingga dapat mengusulkan 

sebuah ide sebagai dasar hipotesis. Selain itu diperlukan keterampilan 

kreatif untuk memperluas kemungkinan dalam mendapatkan pemecahan 

masalah. 

d. Keterampilan mengevaluasi masalah (Judgement), dimana dibutuhkan 

keterampilan membuat keputusan, pernyataan, penghargaan, evaluasi, dan 

kritik dalam menghadapi masalah. 

e. Keterampilan  mengintegrasikan masalah (Strategy formation), dimana 

dituntut keterampilan untuk bisa mengaplikasikan suatu solusi melalui 

kesepakatan kelompok. 
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Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka evaluasi terhadap 

kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan mulai dari menganalisis masalah, 

mengidentifikasi sebab-akibat dari permasalahan, menguraikan masalah sampai 

mengevaluasi masalah dan menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. 

2.1.2 Model Pembelajaran Problem Solving 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Problem Solving 

Model pembelajaran Problem Solving merupakan suatu cara mengajar yang 

dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk 

dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. 

Menurut Purwanto (2018: 280) Problem Solving adalah “Suatu proses dengan 

menggunakan strategi, cara atau teknik tertentu untuk menghadapi situasi baru, agar 

keadaan tersebut dapat dilalui sesuai keinginan yang ditetapkan”. 

Menurut Pepkin dalam Shoimin (2014: 135) Problem Solving adalah 

“Pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan 

pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan”. Sedangkan 

Menurut As’ari dalam Shoimin (2014: 135) “pembelajaran yang mampu melatih 

siswa berpikir tinggi adalah pembelajaran yang berbasis masalah”.  

Dari penjelasan para ahli tersebut, maka model pembelajaran Problem Solving 

merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah dimana mampu menstimulus 

siswa menjadi aktif dan mampu berpikir kritis, dan mampu melatih siswa untuk 

menghadapi berbagai masalah dalam pembelajaran dan dapat mencari pemecahan 

masalah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. 
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2.1.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran Problem Solving 

Menurut Gulo dalam Chotimah dan Fathurrohman (2018: 287) model 

pembelajaran Problem Solving terdiri dari 6 tahap sebagai berikut: 

a. Merumuskan masalah 

Kemampuan yang diperlukan adalah mengetahui dan merumuskan masalah 

secara jelas. 

b. Menelaah masalah 

Kemampuan yang diperlukan adalah menggunakan pengetahuan untuk 

memerinci dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. 

c. Merumuskan hipotesis 

Kemampuan yang diperlukan adalah berimajinasi dan menghayati ruang 

lingkup, sebab-akibat dan alternatif penyelesaian. 

d. Mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian 

hipotesis 

Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan mencari dan menyusun 

data serta menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar atau tabel. 

e. Pembuktian hipotesis 

Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan menelaah dan membahas 

data, kecakapan menghubung-hubungkan, dan menghitung serta 

keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. 

f. Menentukan pilihan penyelesaian 

Kemampuan yang diperlukan adalah kecakapan yang membuat alternatif 

penyelesaian serta kecakapan menilai pilihan dengan memperhitungkan 

akibat yang akan terjadi pada setiap pilihan. 

 

Menurut Shoimin (2014: 137) mengatakan bahwa lengkah-langkah model 

pembelajaran Problem Solving adalah sebagai berikut: 

a. Masalah sudah ada dan materi diberikan 

b. Siswa diberi masalah sebagai pemecahan (diskusi) kerja kelompok 

c. Masalah tidak dicari (sebagaimana pada Problem Based Learning dari 

kehidupan mereka sehari-hari) 

d. Siswa ditugaskan mengevaluasi (evaluating) dan bukan grapping pada 

problem based learning 

e. Siswa memberikan kesimpulan dari jawaban yang diberikan sebagai hasil 

akhir 

f. Penerapan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi sekaligus berlaku 

sebagai pengujian kebenaran pemecahan tersebut untuk dapat sampai 

kepada kesimpulan. 
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Dengan demikian, langkah-langkah model pembelajaran Problem Solving 

antara lain guru memberikan materi dan permasalahan, siswa diminta untuk 

menganalisis dan mengamati permasalahan yang diberikan oleh guru atau bisa juga 

mengambil permasalahan dari kehidupan sehari-hari, siswa diminta untuk membuat 

rencana penyelesaian permasalahan tersebut dan siswa melaksanakannya dengan 

membuat kesimpulan dari permasalahan tersebut, kemudian siswa 

mempresentasikannya dikelas. 

2.1.2.3 Manfaat, Tujuan Pembelajaran Problem Solving 

Manfaat dari penggunaan model pembelajaran Problem Solving pada proses 

belajar mengajar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Menurut 

Chotimah dan Fathurrohman (2018: 281) ada beberapa manfaat dari model 

pembelajaran Problem Solving, sebagai berikut: 

a. Mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan 

permasalahan, serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan 

mandiri 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir para siswa, anggapan yang 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin 

bertambah 

c. Melalui model pembelajaran Problem Solving kemampuan berfikir siswa 

diproses dalam situasi atau keadaan yang penuh dengan penghayatan, 

diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif 

d. Membina pengembangan sikap perasaan (ingin tahu lebih jauh) dan cara 

berpikir objektif-mandiri dan krisis analisis, baik secara individual maupun 

kelompok. 

 

Tujuan dari model pembelajaran Problem Solving sebagai berikut: 

a. Siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan kemudian 

menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya 

b. Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi 

siswa 
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c. Potensi intelektual siswa meningkat 

d. Siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses 

melakukan penemuan. 

 

Dari penjelasan mengenai manfaat dan tujuan dari model pembelajaran 

Problem Solving tersebut bahwa model pembelajaran Problem Solving mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa baik kemampuan berpikir kritis maupun 

kreatif dan juga mampu membuat siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

2.1.2.4 Kelebihan Model Pembelajaran Problem Solving 

Model pembelajaran Problem Solving menurut Chotimah dan Fathurrohman 

(2018: 283) memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 

a. Mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis 

b. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan 

c. Berfikir dan bertindak kreatif 

d. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis 

e. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan 

f. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan 

g. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dengan tepat 

h. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, 

khususnya dunia kerja 

i. Mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi 

j. Belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek 

k. Mendidik siswa percaya diri sendiri. 

 

Menurut Polya (2002: 30) model pembelajaran Problem Solving memiliki 

kelebihan sebagai berikut: 

a. Dapat membuat siswa lebih menghayati kehidupan sehari-hari 

b. Dapat melatih dan membiasakan para siswa untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah secara terampil 

c. Dapat membangun kemampuan berpikir siswa secara kreatif 

d. Siswa sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalah. 
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Secara garis besar kelebihan dari model pembelajaran Problem Solving yaitu 

mampu membuat siswa lebih memahami makna kehidupan sehari-hari mereka, 

membuat siswa mnejadi terbiasa untuk mengahadapi masalah dan juga membuat 

siswa mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada dihidup mereka, selain itu juga 

mampu membuat siswa menjadi memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif 

serta daya nalarnya juga digunakan. 

2.1.2.5 Kelemahan Model Pembelajaran Problem Solving 

Kelemahan dari model pembelajaran Problem Solving menurut Chotimah dan 

Fathurrohman (2018: 283) sebagai berikut: 

a. Memerlukan cukup banyak waktu 

b. Melibatkan lebih banyak orang 

c. Tidak semua materi pelajaran mengandung masalah 

d. Memerlukan perencanaan yang teratur dan matang 

e. Tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif 

 

Kelemahan dari model pembelajaran Problem Solving antara lain 

membutuhkan banyak waktu dan banyak orang yang terlibat, tidak semua mata 

pelajaran dapat menggunakan model pembelajaran ini karena tidak semua mata 

pelajaran berbasis masalah, serta membutuhkan persiapan yang teratur dan matang 

sebelum menggunakan model pembelajaran ini, yang paling penting model 

pembelajaran ini akan tidak efektif bila terdapat siswa yang pasif dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam 

model pembelajaran Problem Solving tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti 

membagikan terlebih dahulu materi maupun lembar diskusi untuk dipelajari dirumah 

sebagai bahan ajar dipertemuan selanjutnya, memberi reward bagi siswa yang 

bertanya agar memicu siswa yang pasif untuk bertanya.   



19 

 

19 
 

2.1.3 Media Pembelajaran Visual 

2.1.4.1 Pengertian Media Pembelajaran Visual 

Kata media berasal dari bahasa latin medium yang artinya perantara atau 

pengantar. Menurut Sadiman (2009: 7) “Media adalah segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga 

dapat merangsang pikiran, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi”.  

Menurut Hamdani (2011: 245) “Media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar”. Menurut Miarso dalam 

Susilana (2007: 6) berpendapat bahwa “Media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan siswa untuk belajar”. Media visual menurut 

Hamdani (2011: 248) adalah “Media yang dapat dilihat dengan menggunakan indera 

penglihatan”. 

Media dan media pembelajaran dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu 

yang dapat dijadikan sebagai alat bantu yang berteknologi mauapaun tidak yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan informasi atau pengetahuan kepada siswa sehingga 

mampu merangsang pikiran, perasaan, kemauan, perhatian dan minat siswa untuk 

belajar sehingga pembelajaran dapat terjadi. 

2.1.4.2 Syarat-syarat Media Pembelajaran Visual 

Tidak semua media layak untuk dijadikan sebagai media pembelajaran, karena 

media yang digunakan untuk menunjang pembelajaran harus yang mampu 

mengedukasi siswa dan mampu memperlancar dan mengefektifkan pembelajaran.  
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Menurut Sadiman (2006: 29-32) terdapat enam syarat yang harus dipenuhi 

oleh gambar yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai media pendidikan: 

a. Autentik, gambar tersebut harus secara jujur melukiskan situasi. 

b. Sederhana, komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukan poin-

poin pokok dalam gambar. 

c. Ukuran relative, gambar dapat memperbesar atau memperkecil benda atau 

objek yang sebenarnya. 

d. Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. 

e. Gambar hendaklah bagus dari segi seni dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

f. Tidak semua gambar yang bagus merupakan media yang bagus. 

 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan saat pembelajaran dan juga media yang digunakan harus menunjang 

kefektifan pembelajaran serta media juga harus mampu menumbuhkan minat siswa 

untuk belajar. 

2.1.4.3 Kelebihan dan Kelemahan Media Pembelajaran Visual 

Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

masing seperti halnya media pembelajaran visual. Kelebihan dari media pembelajaran 

visual menurut Hamalik (1994: 63-64) sebagai berikut: 

a. Bersifat konkret, gambar atau foto dapat dilihat oleh peserta didik dengan 

lebih jelas dan realistis menunjukan materi atau pesan yang disampaikan. 

b. Mengatasi ruang dan waktu, untuk menunjukan objek yang sesungguhnya 

dengan melihat gambar. 

c. Meminimalisasi keterbatasan pengamatan mata, untuk menerangkan objek 

tertentu yang sulit untuk diamati maka digunakanlah gambar. 

d. Dapat memperjelas suatu masalah, gambar memungkinkan suatu masalah 

dipahami secara sama. 

e. Murah dan mudah, gambar dapat dibuat oleh guru sendiri dengan biaya 

yang murah dan penggunaannya mudah. 
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Media pembelajaran tidak hanya memiliki kelebihan saja tetapi juga ada 

kelemahannya, menurut Hamalik (1994: 64) kelemahannya yaitu “Hanya 

menekankan pada presepsi indera mata dan ukurannya terbatas untuk kelompok 

belajar yang besar”. Oleh karena itu, media pembelajaran visual memiliki kelebihan 

dan kelemahan tersendiri. Kelebihannya adalah bersifat konkrit yang dapat 

memperjelas permasalahan, sedangkan kelemahannya media pembelajaran visual ini 

hanya menekankan pada indera penglihatan saja dan juga ukurannya terbatas. 

2.1.4.4 Teori Yang Melandasi Mengenai Media Visual 

Teori yang mendukung media gambar salah satunya adalah Edgar Dele. 

Dalam Sadiman (2014: 8) “mengklasifikasikan pengalaman menurut tingkat dari 

yang paling konkrit ke yang paling abstrak”. Klasifikasi tersebut kemudian dikenal 

dengan nama kerucut pengalaman (cone of ekperience) dan pada saat itu dianut 

secara luas dalam menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk pengalaman 

belajar tertentu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerucut Pengalaman (Cone Of Experience) 
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Berdasarkan Gambar 2.1 terdapat teori yang mendukung media pembelajaran 

visual memiliki 3 tingkatan utama yaitu “Pengalaman langsung (enactive), 

pengalaman pikotorial/gambar (iconic) dan pengalaman abstrak (symbolic)”. Ketiga 

tingkatan tersebut dapat mendunkung teori media pembelajaran dan tampilan visual 

(gambar) yang digunakan dalam pembelajaran dapat menghasilkan hasil yang lebih 

baik serta meningkatkan daya belajar siswa yang lebih baik. 

2.1.4 Teori-teori Yang Mendukung Penelitian 

Penelitian ini didukung oleh teori kontruktivisme, dimana dalam Parawati, 

dkk ( 2018: 88) teori kontruktivisme dinyatakan bahwa “Siswa harus menemukan 

sendiri informasi dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi 

baru dengan aturan-aturan lama dan meevisinya apabila aturan itu tidak sesuai”. Bagi 

siswa untuk dapat memahami dan menerapkan pengetahuan maka siswa harus 

mampu memecahkan masalah dan mampu menemukan potensi-potensi yang ada 

dalam dirinya untuk memperoleh solusi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Belajar menurut teori kontruktivisme merupakan suatu proses 

mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan 

pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. 

Sedangkan model pembelajaran Problem Solving itu sendiri merupakan salah satu 

model pembelajaran yang berbasis masalah dimana siswa dituntut untuk dapat 

menemukan masalah sendiri dan mampu memecahkan permasalahan tersebut dengan 

cara atau strategi sendiri. 
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2.1.4.1 Teori Belajar Brunner  

Teori belajar Brunner disebut juga teori belajar penemuan. Brunner 

menyatakan bahwa “Belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan 

manusia untuk menemukan hal-hal baru diluar informasi yang diberikan kepada 

dirinya”. Menurut Brunner dalam Faryadi (2017: 14) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran efektif bersikap aktif, konstruktif, berorientasi tujuan, investigative, 

dan bijaksana. Dengan demikian, pelajaran adalah terpusat pada peserta didik dan 

mereka mengonstruksi pengetahuan melalui investigasi–investigasi mereka sendiri”. 

Pembelajaran dalam lingkungan kontruktivis adalah berbasis penemuan dan 

bermakna. Menurut Brunner “Pengetahuan bukanlah entitas yang dapat berdiri 

sendiri, bahwa pengetahuan tidak langsung menular dari orang, tetapi lebih pada 

ditemukan secara individual”.  

Berdasarkan teori tersebut menyatakan bahwa siswa harus terlibat secara kritis 

dan memecahkan masalah mereka secara kolektif, serta siswa juga dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya melalui investigasi-investigasi mereka sendiri. Di 

dalam model pembelajaran Problem Solving siswa dituntut untuk berperan aktif dan 

mampu menemukan pengetahuannya sekaligus permasalahannya sendiri serta dapat 

menemukan penyelesaian suatu masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, teori 

belajar kontruktivisme menurut Brunner mendukung model pembelajaran Problem 

Solving. 
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2.1.4.2 Teori Belajar Jean piaget 

Teori kognitif Piaget (2018: 75-76) membahas “Munculnya dan diperolehnya 

Schemata-skema tentang bagaimana seseorang memersepsikan lingkungannya dalam 

tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam 

merepresentasikan informasi secara mental”. Teori tersebut digolongkan dalam teori 

kontruktivisme, dimana teori tersebut berpendapat bahwa kita membangun 

kemampuan kognitif melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap 

lingkungan.  

Oleh karena itu, pengetahuan dan perkembangan kognitif ini dibangun oleh 

manusia melalui pengaruh lingkungan. Teori Piaget menyatakan bahwa “belajar 

berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Dimana skema adalah 

suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara 

intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya”. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka teori belajar dari Piaget mendukung model pembelajaran 

Problem Solving. 

2.1.4.3 Teori Belajar Vygostsky 

Vygotsky (2018; 120) menyatakan bahwa “Perkembangan intelektual terjadi 

pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang dan ketika 

mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan oleh 

pengalamannya sendiri”. 

Vygotsky (2018: 117) dalam teorinya menyatakan bahwa “Pembelajaran 

terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum 

dipelajari, namun tugas itu berada dalam zone of proximal development- teori 
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mengenai tingkat perkembangan anak yang didefinisikan sebagai kemampuan 

pemecahan masalah dibawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih 

mampu”. 

Menurut Vygotsky dalam Faryadi (2017: 16) ia percaya bahwa: 

“Setiap peristiwa dalam perkembangan social akan muncul dua kali; pertama, 

muncul pada tahap social (inter-prikologis). Pada tahap ini, anak-anak 

berkembang sebagai akibat dari interaksi social. Kedua, muncul pada tahap 

individu (intra-psikologis). Dalam tahap ini, anak memerlukan perhatian 

individualistis dan dukungan untuk perkembangan. Intervensi semacam ini, 

juga disebut sebagai perancah (Scaffolding,) merupakan konsep penting dalam 

membantu pembelajaran memperbaiki pemahamannya mengenai persoalan 

yang rumit”. Oleh karena itu teori belajar Vygotsky mendukung model 

pembelajaran Problem Solving”.  

 

Dari pernyataan-pernyatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka teori 

yang melandasi penulisan ini adalah teori kontruktivisme. Dalam teori kontruktivisme 

belajar berdasarkan penemuan, pengalaman sendiri, dan informasi-informasi yang 

disampaikan selain dari guru yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

suatu pembelajaran sehingga siswa diajarkan untuk belajar secara mandiri, aktif, 

kreatif, mampu berpikir kritis dan berpikir secara logis. 

2.2 Kajian Empirik Penulisan Sebelumnya 

Tabel. 2.2 

Penulisan Sebelumnya 

No Judul Penulisan Penulis, Thn. Hasil Penulisan 

1. Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Solving untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Studi 

Kuasi Eksperimen Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas X SMA N 1 Taraju 

Tahun Pelajaran 2017/2018) 

Resa Sri 

Ratnasari/ 

(2018) 

Berdasarkan penulisan tersebut 

terbukti bahwa proses pembelajaran 

dikelas eksperimen dengan 

menggunakan model Problem 

Solving dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa 

yang lebih baik dibandingkan 

proses pembelajaran dikelas 

kontrol. 
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2. Penerapan Model Problem Based 

Learning (PBL) Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas VIII SMP N 5 

Sleman 

Devi Diyas Sari 

(2012) 

Berdasarkan hasil penulisan yang 

dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VIII B 

SMP N 5 Sleman dapat 

ditingkatkan melalui penerapan 

model pembelajaran Problem 

Based Learning.  

3. Penerapaan Model Pembelajaran 

Discovery Learning dan Group 

Investigation  Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Malyani/ (2018) Berdasarkan hasil penilitian yang 

dilaksanakan di kelas VIII SMPN 1 

Tasikmalaya, diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kritis yang 

signifikan antara siswa yang 

menggunakan model Discovery 

Learning dan yang menggunakan 

model Group Investigation sesudah 

perlakuan dengan melihat nilai 

mean different. 

4. Penerapan Model Cooperatif Learning 

Tipe Student Fasilitator And Explaining 

(SFAE) dengan Menggunakan Media 

Video Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa  

Ika Sarikah/ 

(2018) 

Berdasarkan hasil penulisan yang 

telah dilaksanakan dikelas XI IPS 

SMAN 7 Tasikmalaya diperoleh 

hasil bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe student fasilitator 

and explaining dengan siswa 

dikelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional.  

 

Dari hasil penelitian terdahulu secara umum dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, maka terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada variabel 

dependen/terikat (Y) yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan untuk 

perbedaannya terletak pada objek dan tempat penelitian, serta dalam penelitian terdahulu 
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tidak ada penggunaan uji Effect Size yang digunakan untuk mengetahui keefektifan dari 

penggunaan model pembelajaran sebagai variabel independen/bebas (X) sedangkan 

didalam penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan uji Effect Size. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Riduwan (2012: 33) mengatakan bahwa “Kerangka berfikir adalah 

dasar pemikiran dari penulis yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah 

kepustakaan. Kerangka berfikir penulisan akan memberikan arah yang dapat 

dijadikan pedoman bagi para penulis dalam melaksanakan penulisannya. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan suatu kemampuan yang saat ini sangat 

diperhatikan dalam perkembangan berpikir siswa. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

dengan dimilikinya kemampuan berpikir kritis maka siswa mampu untuk 

membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena pada dasarnya 

kemampuan berpikir kritis sendiri merupakan sikap mental untuk menganalisis atau 

mengevaluasi informasi.  

Oleh karena itu, keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya dilihat dari 

hasilnya saja melainkan juga ditinjau dari proses saat pembelajaran. Banyak faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran dan biasanya dilihat dari faktor 

internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternalnya adalah model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru saat mengajar. Penggunaan model pembelajaran saat ini 

adalah model pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi aktif, kreatif, 

mandiri, dan mampu berpikir kritis. 
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Salah satu model pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi berpikir 

kritis adalah model pembelajaran Problem Solving karena model tersebut 

menekankan kemampuan siswa untuk  melihat suatu masalah, lalu memecahkan 

masalah tersebut berdasarkan pengetahuan dan teori yang telah diketahui 

sebelumnya. Sesuai dengan pendapat dari Vygotsky (2018: 120) yang menyatakan 

bahwa “Perkembangan intelektual terjadi pada saat inividu berhadapan dengan 

pengalaman baru dan menantang dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang dimunculkan oleh pengalamannya sendiri”. 

Penggunaan model pembelajaran yang inovatif saja tidak cukup tetapi harus 

dibantu dengan penggunaan media pembelajaran sebagai sarana pembantu dalam 

pembelajaran juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pembelajaran 

salah satunya media visual. Penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan minat belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan juga pemilihan media 

pembelajaran yang tepat tentunya akan dapat menciptakan keberhasilan dalam 

pembelajaran sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Penggunaan model 

pembelajaran Problem Solving dengan bantuan media visual dalam penulisan ini 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  
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Dari uraian tersebut, maka secara ringkas kerangka pemikiran dari penulisan 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

         

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis 

Menurut Creswell dalam bukunya (2015: 231) Hipotesis adalah “Pernyataan 

dalam penulisan kuantitatif penulisannya membuat prediksi atau dugaan tentang hasil 

hubungan diantara atribut atau ciri khusus”. Selain itu menurut Sugiyono (2016: 96)  

menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penulisan, dimana rumusan masalah penulisan telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. 

Hipotesis dalam penulisan ini adalah: 

1. Hₒ :Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan 

model pembelajaran Problem Solving dengan bantuan media visual pada 

kelas eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. 

H₁  : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan  

model pembelajaran Problem Solving dengan bantual media visual pada 

kelas eksperimen sebelum dan sesudah perlakuan. 

 

Model pembelajaran Problem 

Solving dengan Bantuan 

Media Visual 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 
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2. Hₒ :Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan 

model pembelajaran Konvensional tanpa bantuan media visual pada kelas 

kontrol sebelum dan sesudah pembelajaran.  

H  l :Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan  

model pembelajaran Konvensional pada kelas kontrol  sebelum dan 

sesudah pembelajaran. 

3. Hₒ :Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Problem 

Solving dengan bantuan media visual dan kelas kontrol yang menggunakan  

model pembelajaran Konvensional sesudah perlakuan. 

H  l :Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa antara 

kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Problem Solving 

dengan bantuan media visual dan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran Konvensional sesudah perlakuan.  


