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 Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa antara lain di karenakan gaya 

berpikir siswa yang berbeda-beda dan pembelajaran yang diterapkan di sekolah 

masih didominasi oleh guru sehingga kurang melatih kemampuan berpikir kritis 

pada siswa. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Kemampuan 

Berpikir Kritis Peserta Didik dalam Memecahkan Masalah ditinjau dari Gaya 

Berpikir sekuensial Abstrak. Metode yang digunakan adalah Meta-sintesis dengan 

pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan mengumpulkan  artikel-artikel yang berkenaan dengan kemampuan 

berpikir kritis dalam memecahkan masalah fisika ditinjau dari gaya berpikir 

sekuensial abstrak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen menurut Francis dan Baldesari dengan melakukan  screening untuk 

seleksi artikel dari proses pencarian dan pengambilan sesuai dengan kriteria yang 

memenuhi syarat secara eksplisit. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan artikel-artikel mengumpulkan  artikel-artikel yang berkenaan 

dengan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah fisika ditinjau dari 

gaya berpikir sekuensial abstrak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis isi (content analisys) dan proses tahapan penelitian untuk meta-

sintesis terdapat lima proses yaitu yang diawali dengan memformulasikan 

pertanyaan penelitian (formulating the review question), melakukan pencarian 

literatur systematic review (conducting a systematic literature search), melakukan 

screening dan seleksi artikel penelitian yang cocok (screening and selecting 

appropriate research articles), melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan 

kualitatif (analyzing and synthesizing qualitative findings). Berdasarkan hasil 

penelitian ditemukan Pada tahap menghasilkan solusi masalah peserta didik 

dengan gaya berpikir sekuensial abstrak mampu menyusun informasi yang 

penting dan relevan serta mencari informasi yang belum diketahui sehingga 

didapatkan informasi yang utuh untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik 

dengan gaya berpikir sekuensial abstrak mampu memenuhi seluruh indikator 

berpikir kritis menurut Ennis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang penting dalam bidang 

pendidikan. Hal ini dikarenakan mata pelajaran fisika dapat membuat peserta 

didik dalam berpikir logis, kritis dan kreatif untuk memecahkan berbagai 

persoalan dalam materi Fisika. Pembiasaan berfikir yang sistematis, logis, melatih 

imajinasi dan membentuk ide akan mengembangkan kemampuan manusia dalam 

memecahkan masalah kehidupan. Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran 

disekolah sebagai pendidikan formal sangat penting di karenakan  menentukan 

keberhasilan peserta didik yang pada akhirnya akan mempengaruhi perkembangan 

peserta didik secara keseluruhan.
1
 Perbaikan kualitas pendidikan di indonesia 

dapat dilakukan dengan cara mengubah sistem pembelajaran yang selama ini 

dilaksanakan dari sistem pembelajaran yang berpusat pada guru menuju 

pembelajaran yang lebih bermakna yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Sistem pembelajaran yang mengarahkan keterpusatan kepada siswa akan dapat 

menumbuhkan dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

maupun dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

Berpikir kritis merupakan hal yang terpenting, karena di era globalisasi 

sekarang ini teknologi semakin maju dan sudah seharusnya kita bisa memilih-

                                                             
1
 Fitri Istria dan Noviani, “Pengaruh Penggunaan Metode  Pembelajaran Problem  

Based Instruction (Pbi) Dan GuidedInquiry (Gi) Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa”.Jurnal Ilmiah, Vol. 3, No. 5 Juni 2018, h. 147. 
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milih infromasi yang benar juga mencari tau sebab akibat dan bukti yang masuk 

akal. Dengan demikian perlu adanya menanamkan kebiasaan berpikir kritis pada 

peserta didik supaya mereka bisa menyelesaikan atau memecahkan suatu 

persoalan yang mereka hadapi dalam proses belajar mengajar
2
. Ennis 

mendefinisikan bahwa berpikir kritis merupakan suatu proses penggunaan 

kemampuan secara rasional dan reflektif yang bertujuan untuk mengambil 

keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan.
3
 Dengan berpikir kritis siswa 

mampu merumuskan, mengidentifikasi, menafsirkan dan merencanakan 

pemecahan masalah sehingga dapat memahami permasalahan dengan lebih baik 

terhadap permasalahan yang dihadapi.  

Seorang guru atau pendidik sudah seharusnya mengajarkan kepada peserta 

didik untuk berpikir kritis. Ini dikarenakan agar peserta didik bisa 

memepertanggung jawabkan sebuah informasi yang didapatkannya dengan 

disertai alasan yang masuk akal.
4
 Kemampuan berpikir kritis juga dapat 

membiasakan peserta didik dalam mengevalusi suatu kesimpualan yang benar dan 

tepat. Dengan demikian berpikir kritis dapat kita ajarkan pada anak-anak dari usia 

dini. 

Selain itu, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta 

didik, guru juga harus mengetahui bagaimana karakteristik cara berpikir peserta 

                                                             
2
 Rahmaton,“Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis  Matematis Melalui Strategi 

REACT pada siswa kelas VII MTsN 6 Aceh Besar”, Skripsi,Banda Aceh : Fakultas Tarbiyah Uin 

Ar-Raniry, 2018, h.23. 

 
3
 Rifatul Mahmuzah ,”Peningkatan kemampuan berpikir kritis  Matematis siwa SMP 

Melalui Pendekatan Problem Solving”Jurnal Peluang, Vol. 4, No. 1, Oktober 2015, h. 65. 

 4
Hendriana.,Hardskill Dan Softskill Matematik Siswa. (Bandung : Refika Aditama, 2017), 

h. 37. 



 

 
 

3 

didik tersebut. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki pola pikir yang 

berbeda-beda dalam mengatur dan menangkap informaasi yang diterimanya.
5
 

Dengan demikian sudah seharusnya pendidik  bisa mengetahui perbedaan gaya-

gaya berpikir dari peserta didik.
6
 Oleh karena itu mengetahui gaya berpikir peserta 

didik sangatlah penting. 

Gaya berpikir adalah pola yang dipakai oleh seseorang dalam menerima 

informasi yang diperolehnya. Menurut  Deporter dan Hernacki menyatakan 

bahwa, Gaya berpikir adalah bagaimana cara seseorang dalam menerima dan 

mengolah suatu informasi yang didapatkannya di dalam otak. Oleh sebab itu gaya 

berpikir setiap individu tentunya mempunyai perbedaan masing-masing 

tergantung kebiasaan orang tersebut.  

Menurut Bobby Deporter ada 4 jenis gaya berpikir yaitu : sekuensial 

konkret, acak konkret, sekuensial abstrak, dan acak abstrak.Banyak macam gaya 

berpikir yang dikemukakan oleh para ahli beberapa diantaranya telah diuaraikan 

di atas. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil gaya berpikir sekuensial abstrak, 

dimana siswa dengan gaya berpikir sekuensial abstrak memiliki kemampuan 

penalaran yang tinggi, kritis dan analitis. Pemikir sekuensial abstrak ini lebih suka 

pelajaran yang disajikan dalam bentuk sistematis.
7
 

Masalah yang timbul dalam lapangan ialah kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan masih berpusat pada guru yang mengakibatkan kemampuan berpikir 

                                                             

5
 Endah Muliana, “Gaya Berpikir Siswa dalam Menganalisis Konsep fisika Melalui Grafik 

Kinematika. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika,”Vol 2 NO 2, 2017, h. 265. 

 6
 Bobby Deporter dan Hernacky, Quantum Learning. (Bandung : Kaifa, 2015), h. 124. 

7
 Olivia Nindy Alisa. Skripsi: “Strategi Mental Computation Siswa Bergaya Belajar 

Random dalam Menyelesaikan Soal Aritmatika Sosial di MI Ma’ruf Sambiroto”,(Surabaya: UIN 

SUNAN Ampel Surabaya, 2016), h 27. 
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siswa belum sepenuhnya dikembangkan. Seperti halnya hasil pengamatan 

lapangan di MAN KUTA BARO bahwa kegiatan pembelajaran masih bersifat 

teacher center. Hal ini dapat dilihat dengan guru menyajikan materi, dan 

memberikan contoh-contoh kepada siswa pada praktek pembelajarannya. Siswa 

selalu dibimbing atau diberikan petunjuk penyelesaian masalah secara lengkap, 

sehingga siswa belum mampu untuk belajar memecahkan masalah secara mandiri 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah. Hal 

ini mengakibatkan kemampuan berpikir kritis siswa belum berkembang optimal. 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa ini antara lain di karenakan gaya 

berpikir siswa yang berbeda-beda dan pembelajaran yang diterapkan di sekolah 

masih didominasi oleh guru sehingga kurang melatih kemampuan berpikir kritis 

pada siswa.  

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endah Muliana, Saminan 

dan Agus Wahyuni dengan judul penelitian“Gaya berpikir siswa dalam 

menganalisis konsep fisika melalui grafik kinematik” penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif, subjek dalam penelitian ini yaitu siswa 

kelas X Mipa1 dan X Mipa2 yang berjumlah 52 siswa. Instrument pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket atau kuisioner  yang 

diadaptasi dari buku Quantum Learning yang ditulis oleh Bobby Deporter dan 

Mike Hernacky. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa, adanya perbedaan gaya 

berpikir siswa dalam menganalisis konsep fisika. 

Herlina, Aprizal Lukman dan Maison dengan judul penelitian “Proses 

Berpikir Kreatif Siswa Tipe Sekuensial Abstrak dan Acak Abstrak pada 
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Pemecahan Masalah Biologi” instrument pengumpulan data ini dilakukan dengan 

wawancara think aloud yang dimodifikasi. Kemudian data ini dianalisis 

berdasarkan kerangka proses berpikir kreatif dalam langkah pemecahan masalah 

menurut Polya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa tipe Sekuensial 

Abstrak memenuhi indikator berpikir kreatif sedangkan tipe Acak abstrak tidak 

memenuhi indikator berpikir kreatif.  

Hilmi Lailatul Masrurah dengan judul penelitian “Analisis Berpikir 

Relasional Siswa dengan Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika”  dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini kelas VII-B MTs Negeri 1 Sidoarjo 

yang terdiri dari 32 siswa setelah itu subjek penelitian diberikan angket gaya 

berpikir model Gregorc untuk menentukan gaya berpikir sekuensial abstrak 

setelah itu subjek diberikan tes berpikir relasional dan wawancara berbasis tugas. 

Tes berpikir relasional dan wawancara dianalisis sesuai dengan indikator berpikir 

relasional.  

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian sebelumnya adalah 

metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Systematic Review dengan menggunakan pendekatan Meta Syntesis (kualitatif). 

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dalam Memecahkan Masalah 

Fisika Ditinjau dari Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak” 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didikdalam Memecahkan Masalah Fisika 

ditinjau dari Gaya Berpikir sekuensial Abstrak? 

 

C. Tujuan Masalah  

Tujuan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Untuk 

mendeskripsikan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dalam Memecahkan 

Masalah Fisika ditinjau dari Gaya Berpikir sekuensial Abstrak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Semogahasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran 

untuk meningkatkan agar tercapainya tujuan pendidikan. 

2. Secara praktis  

a. Bagi siswa 

Sebagai masukan agar siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga 

dapat mendorong siswa lebih giat belajar pemahaman fisika  

b. Bagi guru 

Dapat memberikan gambaran kepada guru tentang Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa ditinjau dari Gaya Berpikir sekuensial Abstrak sehingga guru dapat 

melakukan pembinaan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan yang lebih 

baik lagi. 
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c. Bagi sekolah  

Sebagai acuan untuk meningkatkan keberhasilan belajar terutama pada mata 

pelajaran fiska dengan mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis dan gaya 

berpikir siswa. 

d.  Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai dokumentasi bagi peneliti yang lain dalam mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 

 

E. Definisi Operasionl 

 Untuk menghindari penfsiran yang berbeda, maka perlu dijelaskan 

beberapa istilah yang didefinisikan sebagai berikut : 

1. Berpikir kritis adalah berpikir yang menguji, menghubungkan, dan    

mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Termasuk di dalam 

berpikir kritis adalah mengelompokan, mengorganisasikan, mengingat, 

dan menganalisis informasi. 

2. Pemecahan Masalah adalah sebagai proses mensintesis berbagai 

konsep, aturan, atau rumus untuk memecahkan masalah 

3. Gaya berpikir Sekuensial Abstrak adalah salah satu gaya berpikir yang 

dikemukakan oleh Gregorc. Siswa dengan gaya berpikir Sekuensial 

abstrak memiliki penalaran yang tinggi, proses berpikir logis, rasional, 

kritis, analitis, dan intelektual sehingga siswa dengan gaya berpikir 

sekuensial abstrak memiliki kecerdasan yang tinggi, suka berpikir 

dalam konsep dan menganalisis informasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Berpikir Kritis  

1. Pengertian Berpikir  

Berpikir merupakan salah satu aktivitas manusia yang sangat diperlukan 

ketika menghadapi suatu persoalan atau masalah yang harus dipecahkan.Dapat  

dikatakan bahwa kemampuan berpikir inilah yang membuat manusia lebih 

istimewa dari pada makhluk lainnya.
8
 Dengan adanya kemampuan berpikir kita 

memperoleh suatu solusi dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Berpikir 

mengarahkan kita  pada satu tujuan yang ingin kita kehendaki. 

Suatu proses atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu 

dalam menemukan suatu solusi yang diinginkan disebut dengan berpikir. Dan 

ketika seseorang berada dalam suatu masalah maka dapat dipecahkan atau 

diselesaikan dengan cara berpikir.
9
 Ketika kita sedang proses berpikir tentunya 

otak kita bekerja dengan banyaknya timbul pertanyaan atau Tanya jawab yang 

terjadi di dalam pikiran  kita. Bagi peserta didik berpikir didefinisikan 

kemampuan menyelesaikan atau menganalisis suatu permasalahan yang 

didapatkan dari suatu materi yang diperoleh, dengan mengetahui sebab akibatnya. 

Agar mendapatkan suatu solusi atau pengetahuan dalam meyelesaikan suatu 

                                                             
8
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 

43. 

9
Abu Ahmadi,Psikologi Pendidikan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 83. 
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masalah maka harus disertakan juga oleh suatu penalaran dalam berpikir.
10

 Jadi 

dengan berpikir kita bisa menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan masalah 

dengan lebih baik.  

Menurut Ngalim purwanto dalam proses berpikir adanya arah dan tujuan 

yang ingin dicapai atau dikehendaki dalam suatu masalah tertentu
11

. Agar pesera 

didik terbiasa dengan berpikir yang benar dengan pendekatan yang seimbang, 

cerdas dan dapat dipertanggung jawabkan maka kita harus mengajarkan berpikir 

dalam konteks yang benar. 

Menurut Resnick, dalam proses berpikir adanya persamaan dan perbedaan 

tergantung apa yang dipikirkan oleh orang tersebut.
12

 Maksudnya, ketika proses 

berpikir setiap manusia tetap berbeda tergantung masalah yang sedang dihadapi 

oleh setiap orang. Rusyna mendeskripsikan berpikir berpikir dalam bukunya 

sebagai : 

a) Kegiatan awal untuk mengolah pengetahuan yang telah diterima melalui 

panca indera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran Penggunaan 

otak secara sadar untuk mencari sebab, berdebat, mempertimbangkan, 

memperkirakan dan merefleksikan suatu subjek; b) Kegiatan yang 

melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek atau 

peristiwa; c) Berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin dengan cara 

menimbang-nimbang, merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, 

menunjukkan alasan-alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan 

pikiran, mencari hal-hal yang saling berhubungan, mencari tau mengapa 

                                                             

 
10

 Moh Maskur, Mathematical Intelegence, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. l43. 

11
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 

43. 
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 Mohamad Nur, Model Pembelajaran Berbasisi Masalah, (Surabaya : Pusat Sains dan 

Matematika Sekolah UNESA, 2011), h. 9. 
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dan untuk apa sesuatu terjadi, dan membahas suatu realitas dengan 

menggunakan konsep atau berbagai pengertian.
13

 

  Berdasarkan beberapa pengertian berpikir yang telah dijelaskan 

sebelumnya di atas, dapat kita ketahui bahwa ciri utama berpikir didasari oleh 

suatu proses yang abstrak, dan keterkaitan dalam memecahkan suatu masalah. 

Implikasi kemampuan berpikir pada peserta didik merupakan hal yang terpenting 

dalam proses belajar mengajar, dengan demikian perserta didik bisa 

menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan agar 

mereka terbiasa dalam mengerjakan suatu permasalahan  sehingga bisa 

menemukan sebuah solusi dengan baik dan benar.  

2. Berpikir kritis  

Berpikir kritis (critical thinking) adalah kemampuan seseorang dalam 

mengolah informasi yang didapat baik itu melalui pengamatan, penalaran atau 

komunikasi sehingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dengan benar.
14

 

Menurut Elaine, berpikir kritis menjelaskan tujuan, anggapan-anggapan, nilai-

nilai, ide-ide, mempertimbangkan bukti, memecahkan masalah, dan juga menilai 

kesimpulan. Seperti yang kita ketahui kata “kritis” berarti “teliti, benar atau 

intens” dalam berpikir.
15

 Kemampuan berpikir krits ini mempunyai keterlibatan 

kemampuan yang logis dalam sebuah keputusan dan dalam konteks yang 

                                                             
13

 Adun Rusyna, Keterampilan Berpikir, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), h. 1. 

14
 Ratna Purwati, “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Menyelesaikan 

Masalah Persamaan Kuadrat Pada Pembelajaranmodel Creative Problem Solving.”Vol. 7, No. 1, 

2016, h 86. 

15
 Elaine B. Johnson.,Contextual Teaching and Learning, (Mizan Learning Center (MLC) : 

Bandung, 2007), h. 186. 
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kompleks.
16

 Menurut Richard Paul cara berpikir yang baik dan benar agar 

menemukan sebuah solusi adalah dengan menerapkan cara berpikir yang teratur 

atau tersruktur dan logis.
17

 Sedangakn menurut Lilis Lismaya berpikir kritis 

adalah sebuah proses intelektual dengan melakukan pembuatan konsep, 

penerapan, melakukan sintesis atau mengevaluasi informasi yang diperoleh dari 

observasi, pengalaman, refleksi, pemikiran, atau komunikasi sebagai dasar untuk 

meyakini dan melakukan suatu tindakan. Berpikir kritis sebagai cognitive skill, di 

dalamnya terdapat kegiatan interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan 

serta pengelolaan diri. 

a. Interpretasi adalah kemampuan untuk memahami dan menjelaskan 

pengertian dari situasi, pengalaman, kejadian, data, keputusan, konvensi, 

kepercayaan, aturan, prosedur dan kriteria.  

b. Analisis adalah mengidentifikasi hubungan dari beberapa pernyataan-

pernyataan, konsep, deskripsi, dan berbagai model yang dipergunakan 

untuk merefleksikan pemikiran, pandangan, kepercayaan, keputusan, 

alasan, informasi dan opini. Mengevaluasi ide dan pendapat orang lain, 

mendeteksi argument dan menganalisis argumen merupakan bagian dari 

analisis.  

c. Evaluasi adalah kemampuan untuk menguji kebenaran pernyataan yang 

digunakan untuk menyampaikan pemikiran, persepsi, pandangan, 

                                                             
16

 Wayan Kariasa, “Pengaruh Model Pembelajaran kooperatif Tipe STAD  dengan 

Pemecahan Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis.”dalam Jurnal Program 

Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha Vol 3. 2015, h 3. 

17
 Richard Paul, Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World. 

Foundation for Critical Thinking, h.121. 
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keputusan, alasan serta opini. Evaluasi juga merupakan kemampuan untuk 

menguji hubungan berbagai pernyataan, deskripsi, pertanyaan dan bentuk 

lain yang dipakai dalam merefleksikan pemikiran.  

d. Inferensi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memilih elemen 

yang dibutuhkan untuk menyusun simpulan yang memiliki alasan, untuk 

menduka dan menegakkan diagnosis, untuk mempertimbangkan informasi 

apa sajakah yang dibutuhkan dan untuk memutuskan konsekuensi yang 

harus diambil dari data, informasi, pernyataan, kejadian, prinsip, opini, 

konsep dan lain sebagainya.  

e. Kemampuan menjelaskan adalah kemampuan menyatakan hasil 

pemikiran, penjelasan, alasan berdasarkan pertimbangan bukti, konsep 

metodologi, kriteriologi dan konteks. Termasuk dalam keterampilan ini 

adalah kemampuan menyampaikan hasil, menjelaskan prosedur dan 

mempresentasikan argumen.  

f. Self Regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengatur sendiri 

dalam berpikir. Dengan kemampuan ini seseorang akan selalu memeriksa 

ulang hasil berpikirnya untuk kemudian diperbaiki sehingga menghasilkan 

keputusan yang lebih baik.  

Berpikir kritis sebenarnya merupakan proses melibatkan integrasi 

pengalaman pribadi, pelatihan dan skill (kemampuan/kemahiran) disertai dengan 

alasan dalam mengambil keputusan untuk menjelaskan kebenaran sebuah 
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informasi.
18

 Atau dengan kata lain merupakan aktivitas mengidentifikasi suatu 

permasalahan dengan menggunakan pengalaman sebelumnya dan mencari 

hubungan antara permasalahan tersebut. 

 

Tabel 2.1 Kerangka Kerja Berpikir Kritis Ennis  

Tahap Dalam Proses 
Berpikir yang 

Diperlukan 
Contoh Praktis 

Melakukan klarifikasi 

dasar 

Memahami isu dengan 

cermat 

Akankah saya tinggal di 

rumah dan belajar atau 

mengunjung teman ? 

Menganalisis sudut 

pandang 

Jika saya tinggal di 

rumah, artinya… 

Jika saya pergi, 

artinya… 

Bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang 

mengklarifikasi dan 

menantang 

Apa keuntugan dari 

setiap tindakan ? berapa 

biaya masing-masing 

Mengumpulkan 

informasi dasar 

Mempertimbangkan 

kredibilitas berbagai 

sumber informasi 

Siapa yang dapat 

membantu saya dengan 

efektif 

Mengumpulkan dan 

meskor informasi 

Ketika ditanya teman, 

saa akan berkata… 

Ketika ditanya orang 

tua, saya berkata… 

Membuat inferensi 

Membuat dan meskor 

deduksi dengan 

menggunakan informasi 

yang ada 

Jika saya pergi, 

implikasinya… 

Jika saya tinggal di 

rumah, implikasinya… 

 

Membuat dan meskor 

induksi 

 

Bagaimana saya dapat 

memenuhi kebutuhan? 

Membuat dan meskor 

pertimbangan yang 

bermanfaat 

Kebutuhan mana yang 

paling penting? 
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 Lilis Lismaya, Berpikir Kritis dan Problem Based Learning, (Surabaya: Media Sahabat 

Cendekia, 2019), h. 9. 
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Melakukan klarifikasi 

lanjut 

 

Mendefinisikan istilah 

dan menentukan definisi 

jika diperlukan 

 

 

 

Apa makna dari 

hukuman? 

Apa makna dari 

persahabatan? 

 

 

 

Mengidentifikasi asumsi 

 

Belajar itu baik 

Saya belajar sekarang 

Teman itu penting 

Membuat dan 

mengkomunikasikan 

kesimpulan yang 

terbaik 

Memutuskan suatu 

tindakan 

Anda memutuskan 

 

Mengkomunikasikan 

keputusan kepada orang 

lain 

Mengkomunikasikan 

kepada semua orang 

Sumber: Lilis Lismaya (2019) 

 

Peserta didik yang berpikir kritis adalah peserta didik yang berpikir 

cerdas yang bisa menganalisis dan mengevaluasi setiap informasi yang didapat. 

Selain itu, berpikir kritis dapat kita definisikan juga sebagai “berpikir yang 

memiliki maksud, logis dan rasional, dan berorientasi tujuan” dan “kecakapan 

untuk menganalisis sesuatu informasi dan ide-ide secara hati-hati dan logis dari 

berbagai macam perspektif. Secara umum kita definisikanbahwa berpikir kritis 

yaitu sebuah proses yang menggunakan kecerdasan dalam menganalisis, 

mengevaluasi sebuah persoalan sehingga didapatkan kesimpulan dengan tepat. 

Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil observasi, pengalaman, pemikiran, 

pertimbangan, dan komunikasi, yang akan membimbing dalam menentukan sikap 
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dan tindakan. Dengan demikian dalam proses berpikir kritis ketika mengambil 

sebuah keputusan haruslah bersifat logis. 
19

 

Menurut Johnson berpikir kritis adalah proses berpikir yang jelas dan 

terorganisir yang digunakan dalam aktivitas mental seperti pemecahan masalah 

pengambilan keputusan, analisis asumsi dan penyelidikan ilmiah.
20

 Sedangkan 

menurut Christina dan Kristin, Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang 

dalam berpikir untuk memecahkan suatu masalah yaitu dengan menganalisis dan 

menggali  konsep yang didapat atau informasi yang diperoleh..
21

 

Santrock menyatakan bahwa, peserta didik yang dapat dikatakan berpikir 

kritis adalah peserta didik yang mampu menyelesaikan persoalan dan aktif di 

dalam kelas. Peserta didik yang aktif dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya 

dalam mengolah dan mencari informasi sehingga mereka bisa memperoleh 

pengetahuan  yang baru. Berpikir kritis juga didefinisikan sebagai suatu aktivitas 

dalam proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan, atau membandingkan 

ide, menguji pernyataan, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan, 

menentukan prioritas dan membuat pilihan.
22

 

                                                             
19

 Siti Zubaidah, “Berpikir Kritis: Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi yang Dapat 

Dikembangkan melalui Pembelajaran Sains”,Pascasarjana: Universitas Negeri Malang, 2010. 

20
  Elaine B, Johnson, Contextual Teaching and Learning( Menjadikan Kegiatan Belajar 

Mengajar Mengasyikan dan Bermakna), (Bandung: Mizan Learning Center, 2007), h. 183.  

21
  Christina & Kristin, “Efektivitas Model Pembelajaran Tipe Group Investigation (Gi) Dan 

Cooperative Integrated Reading and Composition (Circ) Dalam Meningkatkan Kreativitas Berpikir 

Kritis Dan Hasil Belajar Ips Siswa Kelas 4”, Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan,Vol. 

6, No. 3. 2016, h. 222. 

22
 Cece Wijaya., Pendidikan Remedial Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya 

Manusia (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2010), h. 81. 
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Ennis mendefinisikan berpikir kritis adalah berpikir yang menguji, 

menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Termasuk 

di dalam berpikir kritis adalah mengelompokan, mengorganisasikan, mengingat, 

dan menganalisis informasi. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebuah pemikiran 

yang logis dan teliti yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya 

atau dilakukan.
23

 

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Berpikir kritis 

menuntut kita supaya tidak langsung percaya dengan pengetahuan yang bersifat 

dugaan atau perkiraan dengan demikian berpikir kritis ini dituntut agar kita bisa 

menyeleksi atau membuktikan setiap pengetahuan atau informasi yang bersifat 

dugaan (Asumtif). Dapat dikatakan bahwa orang yang berpikir kritis itu tidak 

mudah percaya pada sesuatu yang bersifat asumtif dan akan mengumpulkan bukti-

bukti atau informasi yang benar. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang berpikir kritis di atas mempunyai 

tujuan yang sama. Facione membagi kecakapan berpikir kritis menjadi enam 

kecakapan yaitu : interprestasi, analisis, evaluasi, inference, penjelasan dan 

regulasi diri.
24

 Menurut Ennis, berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang 

logis atau masuk akal dan berpikir yang secara mendalam agar sampai pada 

sebuah keputusan yang tepat. Ada enam unsur dasar dalam berpikir kritis menurut 

Ennis, yaitu : fokus (focus), alasan (reason), kesimpulan (inference), situasi 

(situation), kejelasan (clarity), dan pemeriksaan secara menyeluruh (overview). 
                                                             

23
Widdy Sukma Nugraha, “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Penguasaan 

Konsep Ipa Siswa Sd Dengan Menggunakan Model Problem Based Learning”, Jurnal Pendidikan 

Dasar  Vol. 10 No.2 Juli 2018, h. 120. 

24
 Ratna Hidayah.,Critical Thinking Skill: Konsep Dan Inidikator Penilaian. Jurnal Taman 

Cendekia Vol. 01 No. 02.2017,h. 129. 
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Kemudian Ennis mengidentifikasi indikator berpikir kritis yang dikelompokkan 

dalam lima besar ativitas yaitu : 

a. Memberikan penjelasan sederhana atau mendasar (Elementary Clarification) 

1) Memusatkan pada pertanyaan 

2) Menganalisis alasan 

3) Mengajukan dan menjawab klarifikasi (membedakan dan 

mengelompokkan) 

b. Membangun keterampilan dasar (Basic Support) 

1) Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak  

2) Mengamati dan menggunakan laporan hasil observasi 

c. Menyimpulkan (Interference) 

1) Dengan penalaran deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi 

2) Dengan penalaran induksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

3) Membuat atau menentukan pertimbangan nilai 

d. Memberikan penjelasan lebih lanjut (Advanced Clarification) 

1) Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi dalam tiga dimensi 

(bentuk, strategi dan isi) 

2) Mengidentifikasi asumsi 

e. Mengatur strategi dan taktik (Strategy and Tactics) 

1) Memutuskan tindakan  

2) Berinteraksi dengan orang lain.
25

 

                                                             
25

 Husnidar, “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis”, Jurnal Didaktik Matematika, Vol. 1,  No. 1, 2014, h. 13. 
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Menurut Karim dan Normaya indikator berpikir kritis mencakup : 

a) Interpretasi Memahami masalah yang ditunjukkan dengan menulis yang 

diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan tepat. b) Analisis 

Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pernyataan-pernyataan, 

pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang 

ditunjukkan dengan membuat model matematika dengan tepat dan 

memberi penjelasan yang tepat. c) Evaluasi Menggunakan strategi yang 

tepat dalam menyelesaikan soal, lengkap, dan benar dalam melakukan 

perhitungan. d) Inferensi Dapat menarik kesimpulan dari apa yang 

ditanyakan.
26

 

 

Menurut Garisson cara yang paling relevan mengevaluasi proses berpikir 

kritis sebagai suatu pemecahan masalah dapat dilakukan melalui lima langkah, 

yaitu : 

a) Keterampilan mengidentifikasi masalah, didasarkan pada motivasi 

belajar, siswa mempelajari masalah kemudian mempelajari keterkaitan 

sebagai dasar untuk memahaminya. b) Keterampilan mendefinisikan 

masalah, siswa menganalisis masalah untuk mendapatkan pemahaman 

yang jelas tentang nilai, kekuatan dan asumsi yang mendasari perumusan 

masalah. c) Keterampilan mengeksplorasi masalah, dimana diperlakukan 

pemahaman yang luas terhadap masalah sehingga dapat mengusulkan 

sebuah ide sebagai dasar hipotesis. Di samping itu juga diperlakukan 

keterampilan kreatif untuk memperluas kemungkinan dalam mendapatkan 

pemecahan masalah. d) Keterampilan mengevaluasi masalah, di sini 

dibutuhkan keterampilan membuat keputusan, pernyataan, penghargaan, 

evaluasi dan kritik dalam mengahadapi masalah. e) Keterampilan 

mengintegrasi masalah, disini dituntut keterampilan untuk bisa 

mengaplikasikan suatu solusi melalui kesepakatan kelompok.
27

 

 

Menurut Henry, berpikir kritis mencakup indikator sebagai berikut : 

a) klarifikasi dasar yang berarti meneliti atau mempelajari sebuah 

masalah, mengidentifikasikan unsur-unsurnya, meneliti hubungan-

hubungannya; b) klarifikasi mendalam yang berarti menganalisis sebuah 

                                                             
26

Karim and Normaya, “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika dengan Menggunakan Model Jucama di Sekolah Menengah Pertama,”Jurnal 

Pendidikan Matematika, vol. 3, no. 1, 2015, h 92. 

27
 Rahmaton, Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis  Matematis Melalui Strategi 

REAC…, h.26. 
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masalah untuk memahami nilai-nilai kepercayaan-kepercayaan dan 

asumsi-asumsi utamanya; c) inferensi yang berarti mengakui dan 

mengemukakan sebuah ide berdasarkan pada proposisi yang benar; d) 

assesmen yang berarti memebuat keputusan-keputusan, evaluasi-evaluasi 

dan kritik-kritik; e) strategi yang berarti menerapkan solusi stelah pilihan 

atau keputusan.
28

 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas indikator kemampuan 

berpikir kritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah indikator 

kemampuan berpikir kritis menurut Ennis. Indikator berpikir kritis yang ditinjau 

atau yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga indikator, karena jika 

peserta didik dapat memenuhi ketiga indikator dari kelima indikator berpikir kritis 

maka dapat digolongkan bahwa peserta didik sudah mampu berpikir kritis.
29

 

Ketiga indikator tersebut adalah : 

a. Elementary Clarification (memberikan penjelasan sederhana) 

Dalam menyelesaikan soal fisika siswa harus memberikan alasan yang 

logis dalam persoalan sebelum ia memutuskan untuk memilih strategi atau 

prosedur yang tepat.  

b. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah 

yaitu keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian, siswa 

dapat memilih langkah yang tepat, menerapkan prosedur (operasi hitung), dan 

urutan penyelesaian sesuai dengan pemecahan masalah. 

c. Inference (menarik kesimpulan) 

                                                             
28

 Dennis K Filsaime, Menguak Rahasia Berpikir Kritis dan Kreatif, (Jakarta: Prestasi 

Pustakakarya, 2008), h. 69. 

29
 Ali Syahbana, “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Kontekstual untuk  

Mengukur Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP”,  Vol. 4, h.24 
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Penarikan kesimpulan yang benar harus didasarkan pada langkah-langkah 

dari alasan-alasan kesimpulan yang logis dan siswa dapat menuliskan kesimpulan 

dengan benar.  

 

B. Pemecahan Masalah Fisika 

Pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-

langkah tertentu (heuristik), yang sering disebut sebagai model atau langkah-

langkah pemecahan masalah, untuk menemukan solusi suatu masalah. Heuristik 

merupakan pedoman atau langkah-langkah umum yang digunakan untuk 

memandu penyelesaian masalah. Namun langkah-langkah ini tidak menjamin 

kesuksesan individu dalam memecahkan masalah. Sementara itu Kirkley 

mendefinisikan pemecahan masalah sebagai proses mensintesis berbagai konsep, 

aturan, atau rumus untuk memecahkan masalah. Pengertian pemecahan masalah 

yang dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa diperolehnya solusi suatu 

masalah menjadi syarat bagi proses pemecahan masalah dikatakan berhasil.
30

 

Pada pembelajaran fisika, kemampuan menyelesaikan masalah siswa 

masih tergolong rendah. Dalam mengerjakan soal-soal fisika yang diberikan oleh 

guru, siswa lebih sering langsung menggunakan persamaan matematis tanpa 

melakukan analisis, menebak rumus yang digunakan dan menghafal contoh soal 

yang telah dikerjakan untuk mengerjakan soal-soal lain.mengalami kesulitan 

ketika berhadapan dengan permasalahan yang kompleks. Siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan kuantitatif sederhana namun kurang memiliki 

                                                             
30

  Kirkley, J. Principles for Teaching Problem Solving. Plato Learning Center. 2003, h. 
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kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Siswa 

mengalami kesulitan karena strategi yang diajarkan dalam pembelajaran hanya 

untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan matematis 

semata.
31

 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan seseorang untuk 

menemukan solusi melalui suatu proses yang melibatkan pemerolehan informasi. 

Menurut Chi dan Glaser kemampuan pemecahan masalah sebagai aktivitas 

kognitif kompleks yang didalamnya termasuk mendapatkan informasi dan 

mengorganisasikan dalam bentuk struktur pengetahuan.
32

 Heler menyatakan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah pada hakikatnya kemampuan berpikir 

(learning to think) atau belajar bernalar (learning to reason), yaitu berpikir atau 

bernalar, mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dijumpai.
33

 

 Berdasarkan pengertian dari para ahli yang telah diuraikan di atas maka 

dapat kita simpulkan bahwa, kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan 

menerapkan konsep-konsep pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan baru atau memecahkan suatu masalah yang 

dihadapi. 

 Pemecahan masalah sangat erat kaitannya dengan konsep fisika. Faktor 

yang mempengaruhi pemecahan masalah fisika yaitu struktur pengetahuan yang 
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dimiliki siswa yang memecahkan masalah dan karakter permasalahan.
34

 Heler 

mengajukan langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran fisika melalui lima 

tahap yaittu : 

1. Memvisualisasikan masalah (Visualize the problem) 

Pada langkah ini, pertama sekali yang dilakukan adalah dengan membuat 

daftar variabel yang diketahui dan tidak diketahui.  

2. Menggambarkan masalah dalam deskripsi fisika (Describe the problem 

in physics description) 

Pada langkah ini, mendedkripsikan dengan membuat diagram benda bebas 

dan memilih sistem koordinat. 

3. Merencanakan solusi (Plan the solution) 

Pada langkah ini yaitu merencanakan solusi dengan cara mengubah 

deskripsi fisika menjadi representasi matematis. 

4. Melaksanakan rencana (Execute the plan) 

Yaitu melaksanakan rencana dengan melakukan operasi matematis.  

5. Periksa dan evaluasi (Check and evaluate) 

Yaitu mengevaluasi solusi yang didapatkan dengan mengecek 

kelengkapan jawaban, tanda, satuan, dan nilai.
35

 

 

C. Hubungan Berpikir Kritis dengan Pemecahan masalah 

Kemampuan berfikir kritis adalah kemampuan yang penting karena dapat 

mengembangkan dan menyatakan ide-ide penting, membantu kita dalam mengkaji 
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gagasan-gagasan yang rumit secara sistematis untuk dapat memahami lebih baik 

sehingga mencegah orangorang untuk membuat keputusan yang buruk dan 

membantu mereka dalam memecahkan masalah. Sementara itu, hampir setiap 

bidang kehidupan manusia memerlukan kemampuan pemecahan masalah. 

Bahkan, kesuksesan dalam kehidupan sangat ditentukan oleh kemampuannya 

dalam memecahkan masalah baik dalam skala besar maupun kecil. Dalam hal ini 

berfikir kritis menjadi syarat yang penting bagi setiap orang untuk memecahkan 

masalah. 

Pemecahan masalah mempunyai keterkaitan dengan berpikir kritis. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Spliter bahwa, berpikir kritis diperlukan dalam 

pemecahan masalah karena dalam pemecahan masalah berpikir kritis memberikan 

arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, serta membantu menemukan 

keterkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya secara lebih akurat. Siswa yang 

kritis dalam pembelajaran akan terbantu dalam memecahkan masalah.
36

 Berpikir 

kritis tidak hanya berguna untuk mengiris, dan menganalisis masalah tetapi juga 

membantu menemukan akar masalah, memahami masalah dengan baik penting 

untuk dapat memecahkan masalah.
37

 Selain itu berpikir kritis juga secara 

sistematis menganalisis sebuah informasi menggunakan pendekatan yang 

terorganisir berdasarkan logika untuk menguji keakuratan dari sebuah informasi, 

tidak hanya menerima begitu saja cara mengerjakan sesuatu hanya karena selama 
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ini begitu cara mengerjakannya dan menganggap suatu pernyataan benar hanya 

karena orang lain membenarkannya.
38

 

Siswono mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu proses atau 

upaya individu untuk merespon atau mengatasi halanganatau kendala ketika suatu 

jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas.
39

 Polya mengartikan 

pemecahan masalah sebagai suatu usahamencari jalan keluar dari suatu kesulitan 

guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dapat dicapai. Siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah fisika cenderung 

menggunakan argumen kualitatif berdasarkan konsep fisika yang mendasari 

masalah (deep feature), mengevaluasi solusi, dan cenderung menggunakan alat 

bantu representasi. Hal sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan rendah 

dalam pemecahan masalah fisika cenderung mengenali masalah bedasarkan sajian 

masalah (surface feature), tidak melakukan evaluasi, dan cenderung 

menggunakan rumus dalam memecahkan masalah.
40

 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa berpikir kritis erat 

kaitannya dengan pemecahan masalah dimana dengan berpikir kritis siswa tidak 

hanya bisa menganalisis suatu masalah tetapi juga bisa menuntaskan sampai ke 

akar dari masalah tersebut. Di karenakan  hal ini sangat penting dalam 

memecahkan suatu persoalan atau permasalahan. 
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D. Gaya Berpikir  

 

Menurut Lusiana, gaya berpikir adalah sebagai kecenderungan seseorang 

yang relatif tetap dalam mengatur atau memproses suatu informasi, baik dalam 

menerima dan memunculkan kembali informasi, ataupun memecahkan masalah, 

dan cara yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan 

dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang 

berhubungan dengan lingkungan belajar. Berkenaan dengan cara belajar peserta 

didik, Anthony F. Gregorc menjelaskan tentang bagaimana seseorang 

menggunakan pikiran dalam menerima dan mengolah informasi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua hal penting yang perlu diketahui 

tentang bagaimana cara peserta didik  dapat menangkap, melihat dan memahami 

materi pelajaran. Fungsi otak dalam menerima pelajaran terbagi menjadi dua yaitu 

persepsi dan pengaturan. Persepsi diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam menangkap materi pelajaran, mencermati dan selanjutnya 

menerima konsep yang telah diajarkan.  

Pengaturan atau penyusunan diartikan sebagai cara mengatur informasi 

atau konsep yang telah dipelajari, dan menggunakan informasi tersebut untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan persepsi yang ditangkap. Pada tahap 

persepsi, pelajar dapat menangkap informasi secara konkrit artinya informasi 

diperoleh melalui penggunaan panca indra, peserta didik akan menangkap materi 

pelajaran yang rasional menurut penglihatan, pendengaran, atau tindakan. Selain 

itu, peserta didik dapat menangkap informasi secara abstrak artinya peserta didik 

memahami materi pelajaran yang disertai dengan emosi, intusi, imajinasi, 
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menekankan pada perasaan dan ide. Meskipun setiap orang dapat menggunakan 

kedua persepsi tersebut namun salah satu akan lebih mendominasi.  

Setelah peserta didik dapat menangkap segala informasi, selanjutnya 

adalah peserta didikakan mengatur atau mengolah informasi tersebut. Tahap 

pengaturan atau penyusunan juga dikelompokkan menjadi dua yaitu sekuensial 

dan acak. peserta didik yang sekuensial adalah peserta didik memiliki kemampuan 

untuk mengurutkan, menyusun dan menyimpan informasi secara beraturan, logis 

dan bertahap, sedangkan mahasiswa yang acak adalah mahasiswa yang memiliki 

kemampuan untuk mengurutkan, menyusun dan menyimpan informasi secara 

serabutan tanpa urutan yang khusus, bagian demi bagian dan bukan informasi 

secara menyeluruh. Perbedaan berpikir dan kematangan berpikir dipengaruhi oleh 

gaya berpikir. 
41

 

 

Gaya berpikir adalah mode atau cara berpikir yang dipakai oleh seseorang 

dalam menangkap informasi dan mengolah informasi tersebut.
42

 Gaya berpikir 

diperkenalkan oleh Anthony Gregorc. Anthony Gregorc merupakan seorang 

professor dibidang kurikulum dan pengajaran di Universitas Connecticut 

Amerika. Gregorc mengelompokkan gaya berpikir kedalam empat kelompok yang 

meliputi, gaya berpikir sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret dan 

acak abstrak. Gaya berpikir ini menyajikan cara yang terorganisasi untuk 

mempertimbangkan bagaimana pikiran bekerja, Gregorc membagi otak ke dalam 
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dua macam, pertama persepsi (konkret dan abstrak) yaitu cara menerima 

informasi, kedua pengaturan (sekuensial dan acak) yaitu cara menggunakan 

informasi yang kita persepsikan.
43

 Setiap orang mempunyai kecenderungan gaya 

berpikir yang berbeda-beda. Menurut Bobby Deporter ada 4 jenis gaya berpikir 

yaitu : 

a. Sekuensial konkret 

Tipe pemikir ini lebih mendasarkan dirinya pada kenyataan, memproses 

informasi dengan cara terstruktur, terurut dan linier. Bagi para pemikir sekuensial 

konkret, realitas terdiri dari apa yang dapat mereka ketahui melalui indera fisik 

mereka, yaitu indera penglihatan, peraba, pendengaran, perasa dan penciuman. 

Gaya berpikir ini memperhatikan dan mengingat realitas dengan mudah dan 

mengingat fakta-fakta, informasi, rumus-rumus dan aturan-aturan khusus yang 

mudah
44

. Catatan atau makalah adalah cara yang baik bagi pemikir sekuensial 

konkret untuk belajar. Biasanya pemikir ini  mengalami kesulitan ketika diminta 

untuk menangkap suatu pelajaran yang bersifat abstrak.  

 

b. Sekuensial Abstrak 

Pemikir ini cenderung kritis dan analitis dikarenakan mereka mempunyai 

daya imajinasi yang kuat. Juga berkemampuan penalaran yang tinggi. Proses 

berpikirnya logis, rasional, terstruktur dan intelektual sehingga pemikir ini lebih 

mudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Dapat dikatakan mereka mempunyai 

kecerdasan yang tinggi dan ketika menerima informasi mereka tidak mudah 
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menerimanya begitu saja tanpa diselidiki. Pada umumnya mereka menangkap 

pelajaran atau informasi secara abstrak dan tidak memerlukan peragaaan yang 

konkret
45

. Pemikir sekuensial abstrak suka berpikir dalam konsep dan 

menganalisis informasi. Mereka sangat menghargai orang-orag dan peristiwa-

peristiwa yang teratur rapi.  

 

c. Acak Konkret 

Pemikir ini mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku 

yang kurang terstruktur. Pemikir acak konkret sama seperti pemikir sekuensial 

konkret, dikarenakan mereka berpikir berdasarkan kenyataan tetapi ingin 

melakukan pendekatan yang coba-coba. Pemikir ini cenderung mengalami 

masalah di sekolahnya sebab pemikir ini bukanlah tipe penurut.  

 

d. Acak Abstrak 

Pemikir acak abstrak ini cenderung menggunakan perasaan sebagai bagian 

utama dunianya. Pemikir ini menyerap ide-ide dan informasi dan suka belajar 

kelompok namun tidak terstruktur. Mereka suka berbicara, menjabarkan 

pemikiran, merefleksi sesuatu, membayangkan, mencari ide dan membuat 

hubungan personal. Gaya berpikir yang mempunyai pendapat bahwa semua 

pengalaman hidup merupakan pelajaran yang berharga, pada umumnya cara 

belajar anak model ini tidak teratur danpenjadwalannya sangat menyiksa bagi 
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mereka, pelajaran yang disajikan secara berurutan atau sistematis tidaklah 

menarik bagi mereka.
46

 

Dari keempat gaya berpikir di atas peneliti ingin menjelaskan lebih lanjut 

mengenai gaya berpikir sekuensial abstrak yang akan digunakan pada proses 

penelitian. Gaya berpikir sekuensial abstrak bertipe pemikiran abstrak, berpikir 

konseptual dan menganalisis informasi. Tipe ini biasanya tidak mau menerima 

begitu saja segala informasi tanpa melakukan cek dan ricek. Orang yang memiliki 

gaya berpikir sekuensial abstrak umumnya senang dengan dunia teori, segala 

sesuatu dihubungkan dengan teori yang mereka baca. Berdasarkan teori-teori yang 

mereka baca, mereka mau berargumentasi panjang lebar tentang halhal yang 

mereka bicarakan. Realitas bagi para pemikir sekuensial abstrak adalah dunia teori 

dan pemikiran abstrak. Mereka suka berpikir dalam konsep dan menganalisis 

informasi. Sangat mudah bagi pemikir sekuensial abstrak untuk mengetahui hal-

hal penting seperti titik-titik kunci dan detail-detail penting. Proses berpikir yang 

mereka miliki adalah logis, rasional, dan intelektual.
47

 Berbeda dengan gaya 

berpikir konkrit, orang-orang yang berpikir abstrak lebih cenderung menggunakan 

otak sebelah kanan lebih dominan daripada otak sebelah kiri. Otak kanan lebih 

bersifat kreatif, biasanya memainkan peranan dengan hal-hal yang berhubungan 

dengan irama, musik, gambar, dan imajinasi. Seperti yang dikemukakan DePorter 

dan Hernacki proses berpikir otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan 

holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk mengetahui hal yang 
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bersifat nonverbal, seperti perasaan, emosi, kesadaran yang berkenaan dengan 

perasaan (merasakan kehadiran benda atau orang), kesadaran spasial, pengenalan 

bentuk dan pola, musik, seni, kepekaan warna, kreativitas, dan visualisasi.Gaya 

berpikir sekuensial abstrak ini biasanya mempunyai ide-ide yang bagus dan 

mereka selalu megumpulkan banyak informasi sebelum bertindak. Orang yang 

mempuyai tipe ini selain senang membaca mereka juga senang berdiskusi. 

Biasanya tipe sekuensial abstrak ini lebih mneyukai berkerja sendiri dari pada 

berkelompok.  

Basis pengetahuan karakteristik gaya berpikir sekuensial abstrak yaitu : 

suka manila sesuatu, orang yang kritis, suka berdebat, lebih suka pada hal-hal 

yang berhubungan dengan sekolah, semua kegiatannya harus terjadwal, suka 

memikirkan sesuatu yang masuk akal, senang berpikir, lebih suka membaca dan 

suka menilai sesuatu.
48

 Dari berbagai informasi mengenai gaya berpikir 

sekuensial abstrak, bahwa anak yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

 

Table 2.2 

Ciri-ciri gaya berpikir sekuensial abstrak 

Gaya 

berpikir 

sekuensial 

abstrak 

 Mempunyai penalaran yang tinggi 

 Proses berpikir yang logis, rasional, intelektual 

 Senang berpikir dalam konsep dan menganalisis 
informasi 

 Menggunakan bukti-bukti untuk membuktikan atau 

menyanggal teori-teori 

 Cenderung berpkir kritis dan analitis 

 Memiliki kecerdasan yang tinggi 

Sumber : Bobby Deporter (2015) 
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Untuk mengetahui seorang siswa termasuk dalam karakteristik cara berpikir 

siswa, seorang pembimbing program Super Camp di California bernama John 

Parks Le Tellier dalam buku Deporter dan Hernacky merancang suatu tes untuk 

menentukannya. Langkah-langkahnya adalah : 

1) Siswa diminta membaca setiap kelompok yang terdiri dari empat kata. 

2) Siswa diminta memilih dua kata dari empat kata yang paling sesuai yang 

menggambarkan dirinya. Tak ada jawaban yang benar atau salah. Setiap 

siswa akan memberikan jawaban yang berbeda, yang penting adalah bersikap 

jujur. 

3) Setelah siswa menyelesaikan setiap butir tes tersebut, huruf-huruf dari kata 

yang dipilih dilingkari pada setiap nomor dalam empat kolom yang 

disediakan. 

4) Jawaban pada kolom I, II, III, dan IV dijumlahkan dan kemudian pada 

masing-masing kolom dikalikan dengan empat. 

5) Kotak dengan jumlah terbesar itulah yang menunjukkan cara berpikir siswa 

tersebut.
49

 

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap siswa 

memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengolah suatu informasi atau gaya pikir 

yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dan karakteristik gaya 

berpikir siswa dibagi dalam 4 tipe yaitu : sekuensial konkret, sekuensial abstrak, 

acak konkret dan acak abstrak. 
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E. Hubungan berpikir kritis dengan gaya bepikir sekuensial abstrak  

Dalam fisika perlu adanya kemampuan berpikir kritis agar bisa 

memecahkan permasalahan dalam materi fisika. Ada enam unsur dasar dalam 

berpikir kritis menurut Ennis, yaitu : fokus (focus), alasan (reason), kesimpulan 

(inference), situasi (situation), kejelasan (clarity), dan pemeriksaan secara 

menyeluruh (overview). Adapun karakteristik berpikir kritis yang dikelompokkan 

dalam lima besar ativitas yaitu : 

a. Elementaary Clarification (Memberikan penjelasan dasar) 

1)  Memusatkan pada pertanyaan 

2) Menganalisis alasan 

3) Mengajukan dan menjawab klarifikasi (membedakan dan mengelompokkan) 

b. Basic Support (Membangun keterampilan dasar) 

1) Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak  

2) Mengamati dan menggunakan laporan hasil observasi 

c.  Interference (Menyimpulkan) 

1) Dengan penalaran deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi 

2) Dengan penalaran induksi dan mempertimbangkan hasil induksi 

3) Membuat atau menentukan pertimbangan nilai 

d.  Advanced Clarification (Memberikan penjelasan lebih lanjut) 

1) Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi dalam tiga dimensi 

(bentuk, strategi dan isi) 

2) Mengidentifikasi asumsi 

e. Strategy and Tactics (Mengatur strategi dan taktik) 
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1) Memutuskan tindakan  

2) Berinteraksi dengan orang lain.
50

 

 

Jadi, berpikir kritis memerlukan siswa yang kemampuan penalarannya 

tinggi, logis dan terurut. Dari indikator yang telah dipaparkan di atas mengenai 

berpikir kritis kemungkinan besar peserta didik yang memiliki karakteristik 

seperti ini adalah perserta didik yang mempunya tipe gaya berpikir sekuensial 

abstrak, dimana pesrta didik yang memiliki tipe ini dapat meyelesaikan suatu 

permasalahan dengan baik dibandingkan dengan gaya berpikir yang lain. orang 

yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkrit cenderung menggunakan belahan 

otak kiri dan proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, linier, dan 

rasional. Otak kiri lebih bersifat akademis dan memainkan peranan dalam 

pemrosesan logika, kata-kata, matematika, dan urutan. Otak kiri berpikir secara 

sekuensial, teratur, logis dan runtut, dan kesemua karakteristik ini sangat sesuai 

dengan mata pelajaran fisika. Adapun ciri-ciri dari gaya berpikir sekuensial 

abstrak yang dijelaskan oleh Bobby Deporter sebagai berikut : 

a) Realitas bagi siswa SA adalah teori metafisis dan pemikiran abstrak; 

b) Peserta didik SA suka berpikir dalam konsep dan menganalisis 

informasi; c) Peserta didik SA sangat menghargai orang-orang dan 

peristiwa yang teratur Rapi; d) Peserta didik SA ini mempunyai proses 

berpikir logis, rasional dan intelektual; e) Aktivitas yang disukai oleh 

peserta didik SA ini adalah membaca, dan jika mereka mempunyai 

suatu proyek atau eksperimen maka mereka akan meneliti secara 

mendalam; f) Peserta didik ini ingin mengetahun sebab akibat dan juga 

memahami teori serta konsep.
51
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F. Gaya Berpikir Siswa Dalam Menganalisis Konsep Fisika 

 

Sistem identifikasi gaya belajar membedakan cara bagaimana kita 

menyerap informasi. Untuk menentukan dominasi otak dan bagaimana kita 

memproses informasi, kita dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh 

Anthony Gregorc menurutnya ada dua kemungkinan dominasi otak yaitu persepsi 

konkret dan abstrak, dan kemampuan pengaturan secara sekuensial (linear) dan 

acak (non linear).Kedua kemungkinan dominasi otak ini dapat dipadukan menjadi 

empat kombinasi kelompok yang disebut dengan gaya berpikir kita. Gregorc 

menyebut gaya ini sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret dan acak 

abstrak. Orang yang termasuk dua kategori “sekuensial” cenderung memiliki 

dominasi otak kiri (logis, analitis, sekuensial, linear dan rasional), sedangkan 

orang-orang yang berpikir secara “acak” (random) biasanya termasuk dalam 

dominasi otak kanan (acak, tidak teratur, intuitif dan holistik). Berdasarkan hasil 

analisis data gaya berpikir siswa yang dijadikan sebagai subjek penelitian untuk 

masing-masing gaya berpikir dapat dilihat pada grafik dan penjelasannya sebagai 

berikut. 
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Gambar 1 Grafik Persentase Gaya Berpikir Siswa Dalam Menganalisis Konsep 

Fisika Melalui Grafik Kinematika. 

 

Keterangan : 

S1 = Sekuensial Konkret 

S2 = Sekuensial Abstrak 

A1 = Acak Abstrak 

A2 = Acak Konkret 

 

Sumber: Endah Muliana (2017) 

 

1. Gaya Berpikir Sekuensial Konkret (S1) 

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa peserta didik dengan gaya berpikir 

sekuensial konkret (S1) dalam menganalisis konsep fisika melalui grafik 

kinematika dari 52 peserta didik, sebanyak 14 peserta didik atau 27% yang 

menggunakan gaya berpikir sekuensial konkret (S1). Peserta didik dengan gaya 

berpikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan dan memproses informasi 

dengan cara yang teratur, linier dan sekuensial. Peserta didik yang menggunakan 

gaya berpikir S1 ini memperhatikan dan mengingat fakta-fakta, informasi, rumus-
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rumus, dan aturan-aturan khusus yang mudah. Mereka selalu mengerjakan tugas 

tepat waktu, terencana dan tidak suka hal-hal yang mendadak, mereka pun tidak 

suka menumpuk tugas. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh bobby deporter 

dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning “peserta didik dengan cara 

berpikir sekuensial konkret memperhaatikan dan mengingat detail dengan lebih 

mudah, mengatur tugas dalam proses tahap demi tahapdan berusaha mencapai 

kesempurnaan. Mereka selalu memecahkan masalah dan mengambil keputusan 

berdasarkan fakta atau kenyataan dan mengolah informasi dengan cara yang 

teratur, linier, dan sekuensial.  

 Bagi peserta didik dengan cara berpikir sekuensial konkret, realitas sendiri 

apa yang mereka ketahui melalui indra fisik mereka yaitu indra penglihatan, 

peraba, pendengaran, perasa dan penciuman. Mereka memperhatikan dan 

mengingat dengan mudah.” Dimana hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil belajar 

peserta didik yang diperoleh dari nilai menganalisis konsep fisika melalui grafik 

kinematika pokok bahasan GLB (Gerak Lurus Beraturan) dan GLBB (Gerak 

Lurus Berubah Beraturan) diperoleh hasil bahwa terdapat 8 peserta didik yang 

termasuk kategori baik, 4 peserta didik masuk kategori cukup dan 2 peserta didik 

masuk kategori kurang, walaupun peserta didik S1 dapat mengingat fakta 

informasi, rumus, dan aturan khusus dengan mudah namun masih ada peserta 

didik yang masuk kategori kurang, hal ini dikarenakan pembelajaran fisika yang 

memang cenderung ke sesuatu yang abstrak, tidak hanya berpatokan pada rumus-

rumus saja. Ada beberapa kiat yang dapat dilakukan oleh pemikir skuensial 

konkrit S1 yaitu: lebih membangun kekuatan organisasional, mencari tahu dengan 
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detail apa yang dibutuhkan, membagi tugas dalam beberapa tahap dan menata 

lingkungan kerja yang tenang, berikut adalah beberapa kiat bagi peserta didik 

yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret :mengatur dan merencakan 

minggu atau hari-hari secara realistis, pastikan mengetahui semua detail yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan tentukan deadline dan pecah tugas 

menjadi beberapa tahap.
52

 

 

2. Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak (S2)  

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa peserta didik dengan gaya berpikir 

sekuensial abstrak (S2), dalam menganalisis konsep fisika hanya 7 orang atau 

14%, gaya berpikir S2 mengucapkan fakta yang diketahui dari permasalahan yang 

diberikan. Pada tahap penyelesaian menganalisis konsep fisika melalui grafik 

kinematika, hal yang pertama dilakukan S2 adalah menggambarkan keadaan yang 

diketahui dan ditanyakan untuk memahami permasalahan.Realitas bagi seorang 

peserta didik dengan cara berpikir sekuensial abstrak adalah dunia teori metafisis 

dan pemikiran abstrak. Mereka senang berpikir dalam konsep dan menganalisis 

informasi. Proses berpikir mereka logis, rasional dan intelektual. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai menganalisis 

konsep fisika melalui grafik kinematika pokok bahasan GLB (Gerak Lurus 

Beraturan) dan GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan) diperoleh hasil bahwa 

terdapat 3 peserta didik yang termasuk kategori baik, 2 peserta didik masuk 

kategori cukup dan 2 peserta didik masuk kategori kurang, berdasarkan 
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pernyataan angket “saya lebih suka belajar dengan membaca” siswa S2 lebih suka 

belajar dengan cara membaca. Biasanya aktivitas favorit peserta didik yang 

memiliki cara  berpikir sekuensial abstrak adalah membaca, dan jika suatu hal 

perlu diteliti mereka melakukannya secara mendalam. Mereka ingin mengetahui 

sebab-sebab dibalik akibat dan memahami teori serta konsep. Kiat-kiat bagi para 

peserta didik dengan cara berpikir sekuensial abstrak adalah : ketika memecahkan 

masalah, ubah masalah menjadi situasi teoritis dan pecahkan dengan cara itu, 

Perbanyak rujukan, Upayakan suatu keteraturan, dan buatlah tabel-tabel, grafik 

langkah-langkah dan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas 

Jadi, kiat jitu pemikir sekuensial abstrak, suka berpikir dalam konsep dan 

menganalisis informasi. peserta didik ini mudah untuk meneropong hal-hal 

penting, proses berpikir sekuensial abstrak ini logis, intelektual dan rasional. 

 

3. Gaya Berpikir Acak Abstrak (A1)  

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa peserta didik dengan gaya 

berpikir acak abstrak (A1), dalam menganalisis konsep fisika melalui grafik 

kinematika sebanyak 18 peserta didik atau 34%, gaya berpikir A1 dalam 

menganalisis konsep fisika melalui grafik kinematika mengucapkan fakta yang 

diketahui secara acak dan tidak lengkap. A1 mengucapkan secara informasi yang 

diketahui secara acak, artinya peserta didik dengan gaya berpikir A1 tidak 

menyebutkan sebagaimana urutan dalam permasalahan yang diberikan. Sesuai 

dengan isi angket “saya tipe yang imajinatif” menyatakan siswa A1 senang 

berimajinasi, dan menggunakan khayalan yang kuat untuk menyelesaikan suatu 
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masalah. Gaya berpikir acak abstrak pada umumnya peserta didik ini tidak teratur, 

dan penjadwalannya sangat menyiksa bagi mereka, pelajaran yang disajikan 

secara berurutan atau sistematis tidaklah menarik bagi mereka. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari nilai 

menganalisis konsep fisika melalui grafik kinematika pokok bahasan GLB (Gerak 

Lurus Beraturan) dan GLBB (Gerak Lurus Berubah Beraturan) diperoleh hasil 

bahwa terdapat 2 peserta didik yang termasuk kategori baik, 15 peserta didik 

masuk kategori cukup dan 3 peserta didik masuk kategori kurang, walaupun 

peserta didik yang menggunakan gaya berpikir A1 membutuhkan waktu lama 

dalam memproses informasi namun masih ada 2 peserta didik yang termasuk 

kekategori baik, hal ini dikarenakan faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar 

seperti gaya berpikir, minat dan motivasi. 

 Ada beberapa kiat yang dapat dilakukan oleh pemikir acak abstrak A1 

yaitu: menggunakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, mengetahui 

betapa kuat emosi mempengaruhi konsentrasinya, membangun kekuatan belajar 

dengan berasosiasi, waspada terhadap waktu karena sering mengabaikannya, dan 

menggunakan isyarat-isyarat visual, kiat jitu pemikir sekuensial abstrak adalah : 

Carilah teman-teman yang bisa bekerja sama, Bekerjalah dengan konsep besar 

terlebih dahulu baru kemudian ke detail, berhati-hatilah untuk memberikan waktu 

yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.
53
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4. Gaya Berpikir Acak Konkrit (A2) 

  Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa peserta didik dengan gaya 

berpikir acak konkret (A2), dalam menganalisis konsep fisika melalui grafik 

kinematika sebanyak 13 peserta didik atau 25%, peserta didik dengan cara 

berpikir acak konkret mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan 

perilaku yang kurang terstruktur. Seperti pemikir sekuensial konkret mereka 

berdasarkan pada fakta dan kenyataan tetapi ingin melakukan pendekatan coba-

coba (trial and error). Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil belajar peserta didik 

yang diperoleh dari nilai menganalisis konsep fisika melalui grafik kinematika 

pokok bahasan GLB (Gerak Lurus Beraturan) dan GLBB (Gerak Lurus Berubah 

Beraturan) diperoleh hasil bahwa terdapat 3 peserta didik yang termasuk kategori 

baik, 10 peserta didik masuk kategori cukup dan tidak ada peserta didik yang 

berkategori kurang,ini disebabkan mereka mempunyai dorongan kuat untuk 

menemukan alternative dan mengerjakan segala sesuatu dengan cara mereka 

sendiri. Mereka lebih berorientasi pada proses dari pada hasil, sehingga pekerjaan-

pekerjaan sering tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan.   

  Kiat-kiat bagi peserta didik dengan cara berpikir acak konkret adalah : 

percayalah bahwa melihat segala sesuatu lebih dari sudut pandang adalah hal yang 

baik, tentukan deadline untuk setiap tugas dan kemudian usahakan untuk 

menyelesaikan tepat waktu. Jadi, kiat jitu yang dimiliki gaya berpikir acak konkrit 

yaitu suka memulai hal-hal yang baru, menyukai tantangan, penuh rasa ingin tahu, 

dan suka berpetualang. Dapat dilihat pada gambar 1 frekuensi terbesar ada pada 

gaya berpikir AA yang berjumlah 18 peserta didik atau jika dipresentasekan 



 

 
 

41 

sebanyak 34%. Sedangkan urutan kedua yaitu gaya berpikir SK sebanyak 14 

peserta didik denganpresentase sebanyak 27%. Gaya berpikir AK mempunyai 

frekuensi sebanyak 13 peserta didik dengan persentase sebanyak 25% dan gaya 

berpikir SA frekuensinya yaitu 7 peserta didik dengan persentase 14%.
54
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Meta-sintesis 

dengan pendekatan kualitatif, meta sisntesis yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori meta agregasi (meta-aggregation) yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dengan cara merangkum berbagai hasil 

penelitian. meta sintesis yaitu metode Sistematik Literature Review yang 

mengidentifikasi, menilai dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu 

topik penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan 

sebelumnya.
55

 Peneliti menggunakan metode ini dikarenakan keadaan Covid 19 

yang tidak bisa secara langusng untuk menggumpulkan data primer. 

 

B. Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan artikel-artikel yang berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah fisika ditinjau dari gaya berpikir sekuensial abstrak. 

 

C. Instrumen Penelitian 

 Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen menurut 

Francis dan Baldesari dengan melakukan screening untuk seleksi artikel dari 
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proses pencarian dan pengambilan sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat 

secara eksplisit, memeriksa setiap studi pada kriteria yang layak dan mencatat 

informasi. Cara yang dilakukan antara lain dengan menetapkan kriteria inklusi dan 

eksklusi ini akan menjamin bahwa artikel yang digunakan benar-benar sesuai 

dengan konteks penelitian. 

1. Kriteria Inklusi  

 Artikel yang menjelaskan konsep berpikir kritis, pemecahan masalah 

dan gaya berpikir. 

 Artikel yang diterbitkan pada kurun waktu 2015-2020 

 

2. Kriteria Eksklusi 

 Artikel yang hanya fokus pada gaya berpikir menurut Anthony Gregorc. 

 

D. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan artikel-artikel 

mengumpulkan  artikel-artikel yang berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis 

dalam memecahkan masalah fisika ditinjau dari gaya berpikir sekuensial abstrak. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analisys), yaitu suatu analisis dengan memaparkan data dan sekaligus 

melakukan analisis terhadap isi dari data tersebut. 
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F. Tahapan Penelitian 

 Proses tahapan penelitian untuk meta-sintesis terdapat lima proses yaitu : 

1) Menentukan tujuan dan rumusan masalah 

2) Melakukan pencarian literature  

3) Melakukan screening dan seleksi artikel penelitian yang cocok 

4) Melakukan analisis dan sintesis temuan-temuan kualitatif 

5) Kesimpulan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

 Penulis melakukan telaah literatur yang dimulai dengan mencari artikel 

yang berkenaan dengan menggunakan kata kunci berpikir kritis, pemecahan 

masalah dan gaya berpikir dengan kriteria inklusi Artikel yang menjelaskan 

konsep berpikir kritis, pemecahan masalah dan gaya berpikir. Dan tahun 

penerbitan yang diterbitkan pada kurun waktu 2015-2020. 

Tabel 4.1 Literatur Review Artikel 

Peneliti  Tujuan  Metode 

penelitian  

Kemampuan berpikir kritis 

yang ditinjau dari gaya 

berpikir sekuensial abstrak 

Endah 

Muliana 

untuk mengetahui 

gaya berpikir siswa 

dalam menganalisis 

konsep fisika 

melalui grafik pada 

konsep kinematika 

Deskriptif 

Kualitatif 

peserta didik dengan gaya 

berpikir sekuensial abstrak 

mempunyai kemampuan 

penalaran cenderung kritis 

dan analitis, karena  

peserta didik ini memiliki 

daya imajinasi yang kuat. 

Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil belajar 

peserta didik yang 

diperoleh dari nilai 

menganalisis konsep fisika 

melalui grafik kinematika 

pokok bahasan GLB 

(Gerak Lurus Beraturan) 

dan GLBB (Gerak Lurus 

Berubah Beraturan) 

diperoleh hasil bahwa 

terdapat 3 peserta didik 

yang termasuk kategori 

baik, 2 peserta didik 

masuk kategori cukup dan 

2 peserta didik masuk 

kategori kurang, 

berdasarkan pernyataan 

angket “saya lebih suka 
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belajar dengan membaca” 

peserta didik Sekuensial 

abstrak lebih suka belajar 

dengan cara membaca. 

Pada umunya peserta didik 

menangkap pelajaran atau 

informasi secara abstrak 

dan tidak memerlukan 

peragaan yang konkret. 

 

Diyan 

Patimah 

Untuk 

mendeskripsikan 

Gaya Berpikir Siswa 

SMA Dalam 

Memecahkan 

Masalah Fisika Pada 

Materi Gerak 

Parabola. 

Deskriptif 

Kualitatif 

Siswa yang memiliki gaya 

berpikir sekuensial abstrak 

memiliki motivasi dan 

dorongan dalam dirinya, 

sehingga ia selalu 

berusaha untuk 

meningkatkan atau 

mempertahankan 

kemampuannya 

semaksimal mungkin 

dengan menggunakan 

standar keunggulan 

dengan cara menciptakan 

dan mengidentifikasi 

alternatif-alternatif 

pemecahan masalah, 

mampu untuk melakukan 

berbagai hal serta lancar 

dalam mengemukakan 

gagasan-gagasannya. 

 

 

Hilmi 

Lailatul 

Masrurah. 

Mendeskripsikan  

Berpikir Relasional 

Siswa dengan Gaya 

Berpikir Sekuensial 

Abstrak 

 Dalam Menyelesaikan 

Masalah. siswa dengan 

gaya berpikir sekuensial 

abstrak dapat 

menyelesaikan masalah 

dari tipe soal berpikir 

relasional established 

relational thinking, 

consolidating relational 

thinking, dan emerging 

relational thinking dengan 

benar dan lebih terarah 

pada indikator berpikir 

relasional established 
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relational thinking.  

 

Ulfa Putri 

Rahmadiana 

Untuk 

mendeskripsikan 

Profil Berpikir 

Analitis Peserta 

didik dengan Gaya 

Berpikir Sekuensial 

Abstrak dalam 

menyelesaikan  ILL-

Structured Problem. 

Deskriptif 

Kualitatif 

peserta didik dengan gaya 

berpikir sekuensial abstrak 

telah mampu memilah 

informasi yang penting 

dari masalah dengan 

menyebutkan apa yang 

diketahui dan ditanyakan 

secara lengkap 

Hurrotu 

Ainir 

Rohmah 

Untuk 

mengidentifikasi 

Tingkat Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

Di Tinjau Dari Gaya 

Berpikir 

Deskriptif 

Kualitatif 

siswa yang mempunyai 

tipe gaya berpikir 

sekuensial abstrak 

mempunyai tingkat 

kemampuan berpikir kritis 

level 3 yaitu kritis. 

Seseorang yang berpikir 

kritis level 3 memenuhi 

semua indikator berpikir 

kritis. 

 

 

 

 Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa Peserta didik dengan gaya berpikir 

sekuensial abstrak mampu memilih konsep, strategi penyelesaian dan langkah-

langkah dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan karakteristik peserta 

didik yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak yaitu lebih kreatif dalam 

merencanakan dan menyelesaikan permasalahan. Bobby Deporter menyatakan 

peserta didik dengan gaya berpikir sekuensial abstrak merupakan siswa dengan 

proses berpikir kritis, logis, rasional, intelektual bahkan peserta didik dengan gaya 

berpikir sekuensial abstrak dapat menganalisis berbagai macam informasi, 

sehingga peserta didik dengan gaya berpikir ini mampu menyelesaikan masalah 

fisika dengan mudah. Pemecahan masalah fisika juga bergantung dari 



 

 
 

48 

karakteristik berpikir siswa dalam mencari dan mengolah hasil pembelajaran yang 

diterimanya. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dipengaruhi oleh 

gaya berpikir masing-masing siswa, gaya berpikir itu sendiri dapat dipengaruhi 

oleh kebiasaan siswa ketika mengikuti pembelajaran di kelas maupun kebiasaan 

siswa belajar di rumah. 

 Berdasarkan hasil Content Analysis padaEndah Muliana bahwa akibat 

dari rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa salah satunya  mata pelajaran 

fisika banyak membahas yang abstrak dari pada yang konkret. Pemahaman 

konsep abstrak fisika memerlukan proses berpikir tingkat tinggi. Siswa umumnya 

mempelajari konsep abstrak dengan menggunakan alat praktikum sederhana, lalu 

direpresentasikan dengan analisis matematis tanpa dapat mengetahui makna fisis 

dari gejala yang abstrak tersebut. Hal ini sebagai penyebab kesulitan siswa dalam 

mempelajari konsep abstrak fisika.  

 Diyan Patimah bahwa Meningkatnya pemahaman konsep siswa dalam 

belajar tergantung bagaimana siswa itu berpikir dalam mengolah informasi, untuk 

itu siswa membutuhkan cara-cara berpikir yang disebut sebagai gaya berpikir, jika 

siswa yang memiliki gaya berpikir tinggi akan dapat memecahkan masalah yang 

diberikan guru dengan baik sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsepnya, 

dan juga sebaliknya jika siswa yang memiliki gaya berpikir rendah kurang mampu 

menyelesaikan masalah dengan baik sehingga mengakibatkan pemahaman 

konsepnya rendah. Selain itu, meningkatanya pemahaman konsep siswa 

tergantung bagaimana seorang guru dalam mengelola pembelajaran, peranan 

seorang guru dalam proses belajar mengajar fisika tidak hanya memberikan 
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informasi kepada siswa tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip ilmu 

pengetahuan yang berorientasi kepada observasi dan eksperimen, guru harus 

memperhatikan karakteristik siswa dalam belajar, setiap siswa memiliki gaya 

belajar berbeda-beda sehingga guru harus memiliki kemampuan dalam 

memvariasikan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga 

siswa tidak bosan dalam belajar. Contoh yang sering terjadi di lapangan adalah 

guru akan mengurangi nilai jika terdapat siswa yang saat mengerjakan soal 

hitungan melakukan lompatan tahapan. Pada kenyataannya, terdapat siswa yang 

memiliki karakteristik tidak menyukai penulisan bertahap dan terperinci, 

terkadang siswa tersebut memilih untuk melompati tahap perhitungan jika 

perhitungannya tidak terlalu rumit. Hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru 

adalah bahwa setiap siswa memiliki cara tersendiri dalam mengolah dan mengatur 

informasi yang diperoleh. Jika seorang guru menginginkan pembelajaran sesuai 

sesuai keinginannya, misalnya dalam hal penilaian harus menuliskannya secara 

lengkap, baik aspek yang diketahui dan aspek yang ditanyakan, serta perhitungan 

juga harus terurut dan lengkap secara bertahap, sebaiknya memberikan 

pengarahan dan pengertian kepada siswanya secara perlahan. Sehingga siswa 

yang tidak menyukai pembelajaran seperti itu tidak merasa terbebani dan dapat 

menyesuaikan diri secara perlahan. 

 Hurrotu Ainir Rohmah bahwa proses pembelajaran yang dapat dilakukan 

pendidik untuk memberikan pelayanan bagi peserta didik  dengan gaya berpikir 

sekuensial abstrak adalah memberika kesempatan kepada peserta didik untuk 

menemukan banyak informasi baik melalui membaca buku atau penggunaan 
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internet, kemudian hasil penelusurannya dapat disajikan dalam bentuk makalah 

atau presentasi. Dengan cara ini maka kemampuan verbal, kemampuan berpikir 

logis dan analitis akan terlatih. 

Hilmi Lailatul Masrurah, salah satu tujuan dari pemikiran adalah untuk 

memecahkan masalah. Untuk menyelesaikan masalah tentunya perlu proses 

berpikir, dan kemampuan berpikir dapat dilatih dengan menggunakan pemecahan 

masalah secara umum, dan khususnya masalah Fisika. Penyelesaian masalah 

adalah hal yang sangat penting dalam belajar fisika di sekolah karena dengan 

menyelesaikan masalah tersebut, siswa dapat memiliki kemampuan dalam cara 

berpikir, kebiasaan untuk bertahan, rasa ingin tahu yang tinggi, kepercayaan diri 

dalam situasi apapun, dan mungkin juga mampu menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka 

secara umum. Menyelesaikan masalah fisika bukan merupakan hal yang mudah 

bagi siswa. Ketika seorang siswa dihadapkan dengan permasalahan, maka dalam 

dirinya akan terjadi berbagai kondisi, antara lain : apa sebenarnya yang menjadi 

masalah dan bagaimana menyelesaikannya. Untuk sampai pada kondisi tersebut 

seorang perlu memahami informasi yang ada pada permasalahan dan relasi 

diantara informasi yang diberikan serta pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. 

Seorang yang berpikir relasional ketika akan menyelesaikanmasalah akan 

melakukan hal–hal : menciptakan gambaran masalah dalam pikirannya secara 

keseluruhan, menganalisis untuk menemukan struktur, mencari beberapa elemen 

penting atau relasi untuk membangun sebuah strategi penyelesaian.  
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 Ulfa Putri Rahmadiana menunjukkan bahwa pada peserta didik dengan 

gaya berpikir sekuensial abstrak dapat melalui hampir seluruh proses kognitif 

berpikir analitis. Peserta didik dengan gaya berpikir sekuensial abstrak memenuhi 

keseluruhan indikator membedakan (differentiating) Peserta didik dengan gaya 

berpikir sekuensial abstrak menyukai pendekatan logis, rasional, teoritis dan 

analitis serta memiliki kecerdasan tinggi sehingga ketika dihadapkan pada 

pemecahan masalah yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi akan 

lebih mudah dalam menyelesaikannya.  

 

B. Pembahasan   

 Berdasarkan Hasil penelitian Literature Review,Kemampuan berpikir 

kritis dalam pemecahan masalah merupakan hal yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang sulit bagi 

peserta didik dan kemampuan yang dimilikinya masih rendah. Hal ini mungkin 

disebabkan oleh desain pembelajaran yang kurang menciptakan atau memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mendesain pembelajaran yang tidak 

hanya meningkatkan hasil belajar peserta didik, tetapi juga mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah.  

 Peserta didik selama ini berpikir bahwa pelajaran fisika adalah salah satu 

pelajaran yang susah dimengerti. Hal ini terlihat ketika peserta didik susah untuk 

memahami konsep, rumus dan angka-angka. Ini disebabkan peserta didik tidak 

ada kemauan untuk belajar dalam meraih suatu prestasi. Kebanyakan peserta didik 
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tidak mampu memberikan hasil yang bagus dalam pembelajaran fisika. Padahal 

seperti yang kita ketahui bahwa mata pelajaran fisika adalah mata pelajaran yang 

bukan untuk dihafal tetapi perlu memahami konsep serta memerlukan penalaran 

agar menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam memahami konsep. Sehingga 

peserta didik tidak mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru dikarekan 

peserta didik kurang memahami konsep pelajaran fisika dan mereka menganggap 

bahwa pelajaran fisika sangat sulit dimengerti. Hal ini disebabkan sangat sedikit 

pendidik yang mampu memahami karakteristik individu peserta didik khususnya 

gaya berpikir atau gaya belajar peserta didik.  

 Berdasarkan uraian hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berpikir 

membedakan cara bagaimana kita menyerap informasi. Untuk menentukan 

dominasi otak dan bagaimana kita memproses informasi, kita dapat menggunakan 

model yang dikembangkan oleh Anthony Gregorc menurutnya ada dua 

kemungkinan dominasi otak yaitu persepsi konkret dan abstrak, dan kemampuan 

pengaturan secara sekuensial (linear) dan acak (non linear).Kedua kemungkinan 

dominasi otak ini dapat dipadukan menjadi empat kombinasi kelompok yang 

disebut dengan gaya berpikir kita. Gregorc menyebut gaya ini sekuensial konkret, 

sekuensial abstrak, acak konkret dan acak abstrak. Orang yang termasuk dua 

kategori “sekuensial” cenderung memiliki dominasi otak kiri (logis, analitis, 

sekuensial, linear dan rasional), sedangkan orang-orang yang berpikir secara 

“acak” (random) biasanya termasuk dalam dominasi otak kanan (acak, tidak 

teratur, intuitif dan holistik).Pada tahap menghasilkan solusi masalah, peserta 
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didik dengan gaya berpikir sekuensial anstrak mampu menyusun informasi yang 

penting dan relevan serta mencari informasi yang belum diketahui.  

 Berdasarkan analisis isi dapat diinterpretasikan bahwa gaya berpikir 

sekuensial abstrak menunjukkan pengaruh yang lebih baik dalam berfikir fisika 

dari pada gaya berpikir lainnya, hal ini sesuai dengan karakteristik fisika yaitu 

merupakan konsep abstrak. Gaya berpikir sekuensial abstrak memenuhi indikator 

kemampuan berpikir kritis dimana gaya berpikir ini memiliki kemampuan 

penalaran logis dalam menganalisa informasi, mampu memahami masalah dengan 

menjelaskan hal yang ditanyakan dan diketahui pada soal dengan tepat. tipe gaya 

berpikir sekuensial abstrak mempunyai tingkat kemampuan berpikir kritis level 3 

yaitu kritis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis isi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa : Pada tahap menghasilkan solusi masalah peserta didik dengan gaya 

berpikir sekuensial abstrak mampu menyusun informasi yang penting dan relevan 

serta mencari informasi yang belum diketahui sehingga didapatkan informasi yang 

utuh untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik dengan gaya berpikir sekuensial 

abstrak mampu memenuhi seluruh indikator berpikir kritis menurut Ennis. Hal ini 

sesuai dengan karakteristik dari peserta didik yang memiliki gaya berpikir 

sekuensial abstrak yang lebih kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. 

gaya berpikir sekuensial abstrak menunjukkan pengaruh yang lebih baik dalam 

berfikir fisika dari pada gaya berpikir lainnya, hal ini sesuai dengan karakteristik 

fisika yaitu merupakan konsep abstrak yang bersifat deklaratif dan prosedural. 

 Gaya berpikir sekuensial abstrak memenuhi indikator kemampuan 

berpikir kritis dimana gaya berpikir ini memiliki kemampuan penalaran logis 

dalam menganalisa informasi, mampu memahami masalah dengan menjelaskan 

hal yang ditanyakan dan diketahui pada soal dengan tepat. tipe gaya berpikir 

sekuensial abstrak mempunyai tingkat kemampuan berpikir kritis level 3 yaitu 

kritis. 
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B. Saran  

 Bagi peneliti selanjutnya, selain mengumpulkan sumber data sekunder 

juga disarankan untuk menggunakan sumber data primer agar lebih menguatkan 

teori-teori dan penelitian sebelumnya. 
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Lampiran 1 

Bacalah setiap kelompok kata-kata ini dan tandailah dua buah yang paling baik 

menggambarkan diri anda. 

1. a. imajinatif 9.  a. pembaca 

b. investigatif b. suka bergaul 

c.  mampumemecahkan masalah  c. realistis 

d. analitis d. perencana 

 

2. a. teratur       10.  a. penghafal 

b. mudah beradaptasi  b. berasosiasi 

c. kritsi  c. berpikir keras 

d. penuh rasa ingin tahu d. pemulai 

 

3. a. suka berdebat 11. a. pengubah 

b. langsung pada permasalahan b. penilai 

c. suka mecipta c. spontan 

d. suka menghubung-hubungkan d. diarahkan  

 

4. a. personal 12. a. berkomunikasi 

b. praktis b. menemukan 

c. akademis c. waspada  

d. suka bertualang d. suka nalar 

 

5. a. tepat 13. a. suka tantangan 

b. fleksibel b. suka berlatih 

c. sistematis c. peduli 

d. penemu d. memeriksa 

 

6. a.  suka berbagi 14.  a. menyelesaikan  

b.  teratur b. berandai-andai 

c. penuh perasaan c. dapat gagasan 

d mandiri d. menafsirkan 

 

7. a. kompetitif 15.  a. mengerjakan  

b. perfeksionis  b. berperasaan 

c. kooperatif c. berpikir  

d logis d. bereksperimen 

 

8. a. intelektual 

b. sensitif 

c. kerja keras  

d. mau mengambil resiko 
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Jumlahkan jawaban pada kolom I, II, III, IV. Kalikan masing-masing kolom 

dengan 4. Kotak dengan jumlah terbesar menjelaskan dengan cara apa paling 

sering mengolah informasi. 

1. C  D  A  B 

2. A  C  B  D 

3. B  A  D  C 

4. B  C  A  D 

5. A  C  B  D 

6. B  C  A  D 

7. B  D  C  A 

8. C  A  B  D 

9. D  A  B  C 

10. A  C  B  D 

11. D  B  C  A 

12. C  D  A  B 

13. B  D  C  A 

14. A  C  D  B 

15. A  C  B  D 

 

Jumlah Jumlah  Jumlah  Jumlah 

 

 

 

 I  II   III  IV 

I.   X 4 =     Sekuensial Konkret (SK) 

II.   X 4 =    Sekuensial Abstrak (SA) 

III.   X 4 =    Acak Abstrak (AA) 

IV.   X 4 =    Acak Konkret (AK) 
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Lampiran 2 

 FORM SCREENING ARTIKEL  

 

Judul Penelitian 

 
Nama Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Gaya Berpikir Siswa 

dalam Menganalisis 
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Endah Muliana 2017 SMA 

Analisis Berpikir 
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dengan Gaya Berpikir 

Sekuensial 

Abstrak,dimana dalam 

Menyelesaikan Masalah 

Hilmi Lailatul 

Masrurah 
2018 SMA 

Profil Berpikir Analitis 
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Sekuensial Abstrak 
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Kemampuan Berpikir 
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Analisis Kualitatif Gaya 
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