
 
 

ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA 

DIDIK PADA MATERI SUHU DAN PERUBAHANNYA KELAS 

VII SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

SUSI MULIAWATI 

NPM 1411090147 

 

 

 

 
Jurusan : Pendidikan Fisika 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/ 2021 M 



i 
 

ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA 

DIDIK PADA MATERI SUHU DAN PERUBAHANNYA KELAS 

VII SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

Dalam Ilmu Pendidikan Fisika 

 

 

 

 

Oleh  

 

SUSI MULIAWATI 

NPM : 1411090147 

 

 

 

Jurusan : Pendidikan Fisika 

 

 

 

Pembimbing I  : Sri Latifah, M.Sc 

Pembimbing II   : Happy Komikesari, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H/ 2021 M 



ii 
 

ABSTRAK 

 

ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA 

DIDIK PADA MATERI SUHU DAN PERUBAHNYA KELAS 

VII SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG 

 

Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks, memiliki 

dimensi yang luas, dan memiliki banyak sekali variabel yang 

mempengaruhinya. Fisika sendiri merupakan salah satu cabang ilmu 

pengetahuan alam (IPA) yang mendasari perkembangan teknologi 

maju dan konsep hidup harmonis dengan alam. Sebagai ilmu yang 

mempelajari fenomena alam, fisika juga memberikan pembelajaran 

yang baik bagi manusia untuk hidup selaras dan harmoni berdasarkan 

hukum alam. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

mampu menyeimbangkan antara potensi otak. Kemampuan berpikir 

kritis juga dipengaruhi oleh otak. Berdasarkan hasil survey di SMP 

Negeri 41 Bandar Lampung menunjukkan kurangnya kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada mengerjakan soal dilihat ketika guru 

memberikan soal pada saat pembelajaran berlangsung. Kemampuan 

sebagian peserta didik dalam menganalisis soal fisika yang merupakan 

indikator dari kemampuan berpikir kritis juga tergolong rendah. 

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana hasil analisis 

kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi suhu dan 

perubahannya di SMP Negeri 41 Bandar Lampung? Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini masuk 

kedalam penelitian pendekatan deskriptif. Sumber data yang 

digunakan adalah siswa Kelas VII SMP Negeri 41 Bandar Lampung. 

Untuk menganalisis menggunakan metode perhitungan excel. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama, pada uji 

tingkat kesukaran terdapat 20 butir soal, diperoleh 2 soal dengan 

kriteria mudah, 15 soal dengan kriteria sedang dan 2 soal dengan 

kriteria sukar. Kedua, pada hasil daya beda kemampuan berpikir 

kritis dari masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis yang 

berjumlah 20 soal mendapatkan kriteria jelek. Ketiga, pada indikator 

1 diperoleh hasil rata-rata tes seluruh peserta didik sebesar 37,34% ini 

tergolongg rendah. Keempat, pada indikator 2 diperoleh hasil rata-
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rata tes sebesar 37,6% ini tergolong rendah. Kelima, pada indikator 3 

diperoleh hasil rata-rata tes sebesar 47,93% ini tergolong rata-rata. 

Keenam, pada indikator 4 diperoleh hasil rata-rata tes sebesar 41,57% 

ini tergolong rata-rata. Ketujuh, pada indikator 5 diperoleh hasil rata-

rata tes sebesar 37,58% ini tergolong rendah. Kedelapan, secara 

keseluruhan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi 

suhu dan perubahannya pada kelas VII SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung mendapatkan presentasi sebesar 38,66% yang 

menunjukkan bahwa berpikir kitis peserta tersebut masuk kedalam 

kriteria rendah. 

 

Kata kunci : Analisis dan Kemampuan Berpikir Kritis 
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ABSTRACT 

 

CRITICAL THINKING ABILITY ANALYSIS OF STUDENTS 

ON TEMPERATURE MATERIALS AND CHANGES IN 

CLASS VII SMP NEGERI 41 BANDAR LAMPUNG 

 

 Education is a complex activity, has broad dimensions, and has 

many variables that influence it. Physics is a branch of natural 

science (IPA) which underlies the development of advanced 

technology and the concept of living in harmony with nature. As a 

science that studies natural phenomena, physics also provides good 

learning for humans to live in harmony and harmony based on natural 

laws. Effective learning is learning that is able to balance the 

potential of the brain. Critical thinking ability is also influenced by the 

brain. Based on the results of a survey at SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung, it shows that the students' lack of critical thinking skills 

when working on questions is seen when the teacher gives questions 

during the learning process. The ability of some students in analyzing 

physics questions which is an indicator of critical thinking skills is 

also low. 

 The problem of this research is how are the results of the analysis 

of students' critical thinking skills on the material temperature and its 

changes at SMP Negeri 41 Bandar Lampung? This study uses 

quantitative research methods. This research is included in the 

descriptive approach research. Sources of data used are students of 

Class VII SMP Negeri 41 Bandar Lampung. To analyze using excel 

calculation method. 

 The results of the study can be concluded that: first, in the level 

of difficulty test there are 20 items, 2 questions with easy criteria are 

obtained, 15 questions with moderate criteria and 2 questions with 

difficult criteria. Second, the results of the different critical thinking 

abilities of each critical thinking ability indicator which amounted to 

20 questions received poor criteria. Third, in indicator 1, the average 

test result for all students is 37.34%, which is low. Fourth, in 

indicator 2, the average test result of 37.6% is low. Fifth, in indicator 

3, the average test result of 47.93% is classified as average. Sixth, in 
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indicator 4 obtained an average test result of 41.57%, this is classified 

as average. Seventh, in indicator 5, the average test result of 37.58% 

is low. Eighth, overall students' critical thinking skills on the material 

of temperature and its changes in class VII SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung get a presentation of 38.66% which indicates that the 

participants' critical thinking falls into the low criteria. 

 

Keywords: Analysis and Critical Thinking Skills 
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MOTTO 

 

                          

Artinya : (7) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain; (8) dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(QS. Al-Insyirah:6-8) 

 

Bukankah ilmu uang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang 

harus mendatangi ilmu itu 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul dibawah ini untuk menghindari 

panafsiran yang berbeda. Judul skripsi ini adalah “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Materi Suhu 

dan Perubahannya  Kelas VII SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung”. Adapun fokus penelitian pada judul diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis merupakan sebuah kegiatan yang memuat 

kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu 

lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.  

2. Kemampuan Berpikir Kritis adalah kemampuan dalam 

menganalisis argumen, membuat kesimpulan 

menggunakan penalaran, menilai atau mengevaluasi dan 

membuat keputusan atau pemecah masalah. Berpikir kritis 

adalah cara berpikir tinggi atau berpikir dengan 

menghasilkan kemampuan mengidentifikasi suatu 

masalah, menganalisis, dan menentukan langkah-langkah 

pemecahan, membuat kesimpulan serta mengambil 

keputusan.  

3. Peserta Didik merupakan anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang bersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu  

4. Suhu merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyatakan derajat. Alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur suhu adalah termometer. Suhu dapat 

mengakibatkan benda memuai, baik itu pemuaian 

panjang, pemuaian luas, hingga pemuaian volume.  
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B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Bahkan ada pepatah yang 

mengatakan maju mundurnya suatu Negara tergantung pada 

pendidikan yang diberikan kepada masyarakatnya.
1
  

Pendidikan merupakan proses mengubah sikap peserta 

didik menjadi manusia yang berpikir secara dewasa sehingga 

mampu hidup mandiri dalam mendapakan pengetahuan. 

Melalui pendidikan peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan secara optimal dan dapat mewujudkan fungsi 

dirinya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan masyarakat. 

Untuk itu, peningkatan pendidikan seseorang merupakan cara 

yang paling efisien dalam memperbaiki akhlak dan sifat 

peserta didik.
2
 Maka dari itu pendidikan menjadi sarana utama 

yang perlu dikelola, secara sistematis dan konsisten.
3
 

Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan bercita-cita 

ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Namun, 

cita-cita demikian tidak mungkin dicapai jika manusia itu 

sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya 

seoptimal mungkin melalui proses kependidikan, karena 

                                                           
1 Nurul Faqih Isro‟I, Anik Ghufron, “Keefektifan Metode Brain-Based 

Learning Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika”. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan. Volume 2, No 2, Oktober 2015, h 

202. 
2 Husnidar & dkk, “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa”. 

Jurnal Didaktik Matematika, Vol. 1 No.  
2 (2014), h. 71–82.  
3 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 

3. 
4 Fuad Ihsan, Op.Cit 
5 Fuad Ihsan, Op.Cit, h. 115 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: 

Diponegoro, 2011), h. 543. 
7 Yusnita Irda, Masykur Rubhan, dan Suherman, “Modifikasi Model 

Pembelajaran Gerlach dan Ely Melalui Integrasi Nilai-Nilai Keislaman Sebagai 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis”. Al-Jabar: Jurnal 

Pendidikan Matematika, Vol. 7 No. 1 (2016), h. 29–38. 
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proses kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap 

berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan 

atau cita-cita tersebut.
4
 Sehingga dapat tercapai tujuan 

pendidikan Nasional yaitu pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan 

rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan.
5
 

Pentingnya pendidikan bagi umat manusia, Allah SWT 

mengistimewakan orang-orang yang beriman dan memiliki 

ilmu sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur‟an surat Al-

Mujadalah ayat 11 :
6
   

                     

                      

                         

      

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", 

Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa begitu pentingnya 

pendidikan sehingga harus dijadikan prioritas utama dalam 

pembangunan bangsa. Pentingnya pendidikan tersebut 

menyebabkan perlu adanya peningkatan mutu dalam 

pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh, mencakup 

semua aspek pendidikan. Pendidikan bisa dikatakan kegiatan 

yang kompleks, memiliki dimensi yang luas, dan memiliki 

banyak sekali variabel yang mempengaruhinya, karena itu 

pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi setiap 

manusia.
7
 Pembaharuan sangat diperlukan dalam proses 

pendidikan  untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Proses pembaharuan dapat dilakukan dalam pembelajaran 

disekolah meliputi model, metode, atau materi pembelajaran. 

Materi pembelajaran yang ada dan umum disekolah-sekolah 

salah satunya adalah fisika.  

Fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan 

alam (IPA) yang mendasari perkembangan teknologi maju 

dan konsep hidup harmonis dengan alam. Sebagai ilmu yang 

mempelajari fenomena alam, fisika juga memberikan 

pembelajaran yang baik bagi manusia untuk hidup selaras dan 

harmoni berdasarkan hukum alam. Pengelolaan sumber daya 

alam dan lingkungan serta pengurangan dampak dari bencana 

alam tidak akan berjalan secara optimal tanpa pemahaman 

yang mendalam dan baik tentang fisika.  

Proses pembelajaran fisika banyak peserta didik yang 

mengeluh karena susah dan sukar untuk memahami konsep 

fisika yang menuntut pemikiran abstrak. Hal ini disebabkan 

karena pembelajaran fisika dihadapkan pada soal-soal 

perhitungan dan peserta didik harus mampu mempersepsikan 

suatu kejadian alam dalam analisa secara matematis.
8
 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang meminta peserta didik 

                                                           
 
8 Intan Putriana, Yusrizal, dan Adi Rahwanto, “ Penerapan Model 

Pembelajaran Advance Organizer Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Fluida Dinamis Di SMAN 5 Banda 

Aceh”. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (SNP), Unsyiah 2017, April 13. 
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untuk berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif memang 

tidak diragukan lagi. Fisika memiliki hubungan yang jelas 

dalam setiap konsep sehingga peserta didik dapat berpikir 

dengan baik sehingga dapat dikembangkan dengan 

mempelajari fisika. Peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis adalah pada saat peserta didik aktif bertanya 

karena tidak puas dengan penjelasan yang diberikan.
9
 

Pada era reformasi sekarang ini, kemampuan berpikir 

kritis menjadi kemampuan yang sangat diperlukan agar 

peserta didik sanggup menghadapi perubahan keadaan atau 

tantangan-tantangan dalam kehidupan yang selalu 

berkembang. Kemampuan berpikir kritis melatih peserta didik 

untuk membuat keputusan dari berbagai sudut pandang secara 

cermat, teliti dan logis. Oleh karena itu sebaiknya 

pembelajaran disekolah melatih peserta didik untuk menggali 

kemampuan berpikir kritis.  

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

mampu menyeimbangkan antara potensi otak kanan dan otak 

kiri. Jika pembelajaran dalam kelas tidak melibatkan kedua 

fungsi otak itu, maka terjadi ketidakseimbangan kognitif pada 

diri peserta didik, yaitu potensi salah satu bagian otak akan 

melemah dikarenakan tidak digunakannya fungsi bagian otak 

tersebut.
10

 

Kemampuan berpikir dipengaruhi oleh otak. Otak 

merupakan pusat dari semua aktivitas termasuk berpikir.
11

 

Sementara itu, mengajarkan kemampuan koneksi matematis 

                                                           
9 Muhammad Syahrul Kahar, “Analisis Kemampuan Berpikir Matematis 

Siswa SMA kota Sorong terhadap Butir Soal dengan Graded Response Model”. 

Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2 No. 1 (Juni 2017), h. 12.  
10Karunia eka lestari, “Implementasi Brain-Based Learning. Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Koneksi Dan Kemampuan Berpikir Kritis Serta Motivasi 

Belajar Siswa SMP”, (Jurnal Pendidikan Unsika), Vol. 2, No 1 November 2014.h. 38 
11 Alfadina Wisudawati, Mita Anggrayani, “Penerapan Pembelajaran 

Fisika Berdasarkan Strategi Brain-Based Learning Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berfikir Kritis Siswa Pada Materi Elastisitas Kelas XI Di SMA Negeri 1 

Wonoayu Sidoharjo”. Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika (Jipf) Vol. 03 No 02 Tahun 

2014, h. 4 
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dan berpikir kritis perlu didukung oleh pergerakan otak kanan, 

misalnya dengan melibatkan unsur-unsur yang dapat 

mempengaruhi emosi seperti unsur  estetika, serta melalui 

proses belajar yang menyenangkan dan menggairahkan 

sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan peserta didik 

menjadi lebih termotivasi untuk belajar.
12

 

Menurut Anderson, bila berpikir kritis dikembangkan, 

seseorang akan cenderung untuk mencari kebenaran, berfikir 

divergen (terbuka dan toleran terhadap ide-ide baru), dapat 

menganalisis masalah dengan baik, dan dapat berfikir secara 

mandiri. Spliter menyatakan bahwa peserta didik yang 

berpikir kritis akan menjadikan penalaran sebagai landasan 

berpikir, berani mengambil keputusan dan konsisten dengan 

keputusan tersebut.
13

 

Berdasarkan hasil survey di SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung masih kurangnya kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada mengerjakan soal dilihat ketika guru memberikan 

soal pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam menjawab 

soal, beberapa peserta didik tidak menulis hal yang mereka 

tau dan ditanyakan dalam soal. Jadi sebagian peserta didik 

tidak tertarik untuk mempelajari fisika, karena mereka 

menganggap fisika merupakan pelajaran yang cukup sulit, 

sehingga peserta didik sulit untuk memahami pembelajaran 

yang telah diberikan oleh guru tersebut. Selain itu, sebagian 

peserta didik tidak mampu menentukan cara yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah dalm instrumen. 

Tahap-tahap yang dijalani beberapa peserta didik untuk 

memperoleh jawaban juga tidak sesuai sistematis. Setelah 

menulis jawabannya, sebagian peserta didik juga tidak 

memberikan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh dan 

tidak berusaha mencari solusi lain yang dapat ditempuh dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Kenyataan yang terlibat bahwa 

                                                           
12 Karunia Eka Lestari, Op.Cit.  
13 Ibid, h 37 
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kemampuan tersebut adalah sebagian indikator dari 

kemampuan berpikir kritis.
14

 

Pembelajaran yang berlangsung di kelas masih belum 

mengoptimalkan usaha untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) dalam hal ini 

keterampilan berpikir kritis.
15

 Kemampuan sebagian peserta 

didik dalam menganalisis soal fisika yang merupakan 

indikator dari kemampuan berpikir kritis juga tergolong 

rendah. Hal ini dikarenakan peserta didik jarang sekali 

dituntut untuk menganalisis apakah informasi yang diberikan 

pada soal dapat digunakan semuanya dalam penyelesaian 

masalah tersebut atau tidak. Selain itu, peserta didik juga tidak 

dituntut untuk mengetahui konsep fisika apa saja yang ia 

gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

Selain itu, keengganan peserta didik untuk bertanya saat 

diberi kesempatan oleh guru menunjukkan bahwa peserta 

didik belum memiliki sejumlah keterampilan yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang pemikir kritis.
16

 

Untuk merancang kegiatan belajar mengajar yang dapat 

merangsang siswa supaya aktif berpartisipasi dalam proses 

belajar mengajar, diperlukan strategi yang tepat dalam 

penyampaiannya yaitu dimulai dari digunakannya metode, 

pendekatan atau bahkan tipe yang dapat membangkitkan 

siswanya untuk memotivasi belajar, berusaha menghadirkan 

pembelajaran yang menarik dan diminati oleh siswa, 

sehingga hasil belajar siswa bukan lagi menjadi masalah 

yang besar.
17

  

                                                           
14 Hasil survey dan wawancara  
15 Sri Latifah. “Pengaruh Model pembelajaran kooperatif tipe time token 

berbantuan puzzle terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X pada 

materi gelombang”. Program Studi Pendidikan Fisika, FTK IAIN Raden Intan 

Lampung 
16 Annisa Aprilia, S.Pd, Wawancara Guru Fisika SMP 41 Bandar Lampung  
17 Happy Komikesari, 2016. “Peningkatan Keterampilan Proses Sains Dan 

Hasil Belajar Fisika Siswa Pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team 

Achievement Division”. Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah 01 (1) (2016)  
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Upaya agar kemampuan berpikir kritis peserta didik 

berkembang lebih baik, salah satu caranya yaitu dapat 

mengulas kembali materi. Sebelum di mulainya pembelajaran 

menjelaskan pokok-pokok penting yang harus diperhatikan 

dalam penyelesaian soal. Cara lainnya yaitu dengan 

mengembangkan model pembelajaran kearah yang lebih 

baik, efektif, kondusif, menyenangkan atau yang berbeda 

dengan yang biasa dilakukan disekolah tersebut yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran yang efektif, efesien dan 

menarik untuk meningkatkan berpikir kritis.  

Dalam pembelajaran dikelas, kemampuan peserta didik 

dalam menerima dan memproses informasi yang diberikan 

oleh guru tidaklah sama. Perbedaan tersebut biasanya 

berpengaruh pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan 

soal. Cara berpikir kritis tidak mesti sama antar setiap peserta 

didik lainnya. Dari perbedaan tersebut dapat menyebabkan 

beberapa hal, salah satunya yaitu dalam kemampuan 

menerima dan memproses informasi yang telah diperoleh 

ketika pembelajaran berlangsung. Kemampuan tersebut dapat 

dikenal sebagai salah satu karakteristik peserta didik.
18

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas 

serta permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran fisika. 

Maka peneliti ingin menganalisis bagaimana kemampuan 

berpikir kritis siswa di SMP Negeri 41 Bandar Lampung.  

Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta 

Didik Pada Materi Suhu dan Perubahannya Kelas VII 

SMP Negeri 41 Bandar Lampung ”. 

 

 

 

                                                           
18 Suryabrata, sumadi. 2011. “Psikologi Pendidikan”. Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Pembelajaran Fisika cukup sulit  

b. Peserta didik tidak tertarik untuk mempelajari fisika, 

karena masih berpikir fisika suatu pelajaran yang 

cukup sukar.  

c. Pendidik kurang memberikan kesempatan peserta 

didik untuk mengembangkan proses berpikir  

d. Kemampuan berpikir kritis peserta didik yang rendah 

dalam menyelesaikan soal 

2. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini memfokuskan 

yang muncul dalam pembelajaran fisika yaitu: 

a. Kemampuan berpikir pada penelitian ini dibatasi 

kemampuan berpikir kritis 

b. Pokok bahasan dibatasi materi suhu dan 

perubahannya 

c. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana hasil analisis 

kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi suhu 

dan perubahannya di SMP Negeri 41 Bandar Lampung?” 
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E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik pada 

materi suhu dan perubahannya di SMP Negeri 41 Bandar 

Lampung.  

 

F. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini 

memberikan manfaat baik bagi pembelajaran fisika maupun 

dalam upaya meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran 

fisika.  

1. Manfaat teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan terhadap pembelajaran fisika, 

utamanya dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik  

1) Peserta didik dapat meningkatkan keterampilan 

memecahkan masalah, membuat peserta didik 

lebih aktif dan berhasil memecahkan masalah- 

masalah yang bersifat kompleks.  

2) Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam 

menyelesaikan soal suhu dan perubahannya. 

b. Bagi Pendidik  

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk melihat sisi 

lain dari berbagai macam penyelesaian soal  

2) Tidak hanya terfokus pada cara-cara 

penyelesaian soal yang sudah lazim secara umu, 
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melainkan adanya kreativitas baru dalam 

menyelesaikan soal.  

c. Bagi Sekolah mendapat gagasan baru serta 

menumbuhkan semangat untuk memajukan keilmuan 

yang kompetitif.  

d. Bagi peneliti, penelitian ini mampu dijadikan sebagai 

bahan pembanding dan sebagai referensi bagi 

penelitian yang relevan.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

1. Rian Priyadi, Amin Mustajab, Mohammad Zaky Tatsar, 

Sentot Kusairi. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa SMA Kelas X MIPA Dalam Pembelajaran Fisika”. 

Hasil penelitian menunjukan kemampuan berpikir kritis 

siswa tergolong masih rendah pada kategori evaluasi. 

Siswa hanya mampu menyelesaikan perhitungan fisiknya 

namun tidak mampu menghubungkan konsep fisika 

dengan keadaan sebenernya, sehingga berdampak pada 

hasil belajar siswa.
19

 

2. Lilis Nuryanti, Siti Zubaidah, Markus Diantoro. 2018. 

“Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP”. 

Instrumen kemampuan berpikir kritis dikembangkan dari 

kemampuan berpikir kritis Ennis (2011). Instrumen 

berupa 15 soal uraian kemampuan berpikir yang terdiri 

dari 13 aspek. Instrumen soal yang digunakan telah 

divalidasi oleh dosen ahli. Analisis dilakukan terhadap 

jawaban siswa dan dikategorikan kedalam empat kategori 

yaitu benar/correctly (B), cukup benar/partially correct 

(C), kurang benar/partially incorrect (K), dan 

salah/incorrect (S). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

                                                           
19 Priyadi Rian, Amin Mustajab, dkk. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa SMA Kelas X MIPA Dalam Pembelajaran Fisika”.  Jurnal Pendidikan Fisika 

Tadulako Online (JPFT) Vol 6 No. 1 
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kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Hal ini 

membuktikan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

perlu dilatihkan lebih lanjut agar dapat ditingkatkan.
20

 

3. Anggia Rizki Permata, Muslim, Iyon Suyana. 2019. 

“Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA pada 

Materi Momentum dan Implus”.  Instrumen terdiri dari 

25 butir soal pilihan ganda yang telah divalidasi oleh 

ahli. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan 

memberikan penjelasan dasar, membangun keterampilan 

dasar, inferensi, membuat penjelasan lebih lanjut, strategi 

dan taktik. Kemampuan berpikir kritis siswa masih 

tergolong rendah dan kemampuan membuat penjelasan 

lebih lanjut memiliki nilai yang lebih rendah 

dibandingkan kemampuan lainnya.
21

 

4. Fery Hadi Sutrisno, Supriyono Koes H, Edi Sapriana. 

2017. “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa MAN 2 

tulungagung pada Materi Suhu dan Kalor”. Instrumen 

yang digunakan berupa 10 butir soal uraian pada materi 

suhu dan kalor yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan reliabilitas 

cronbach alpha 0,679. Analisi deskripsi rata-rata 

dilakukan terhadap jawaban siswa. Hasil dari penelitian 

ini yakni nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 

adalah 30,69 dari skala 100 dengan nilai tertinggi 56 dan 

nilai terendah 10. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa masih dalam kategori 

rendah.
22

 

                                                           
20 Nuryanti Lilis, Siti Zubaidah, Markus Diantoro. 2018. “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP”. Jurnal Pendidikan Teori, Penelitian, dan 

Pengembangan Volume 3 Nomor 2 Bulan Februari Halaman 155-158 
21 Permata Anggia Rizki, Muslim, Iyon Suyana. 2019. “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Pada Materi Momentum Dan Implus”.  

Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF2019 Volume VIII 
22 Sutrisno Fery Hadi, Supriyono Koes H, Edi Sapriana. 2017. 

“Kemampuan Berpikir Kritis Siswa MAN 2 tulungagung pada Materi Suhu dan 

Kalor”. Pros. Seminar Pend. IPA Pascasarjana UM Vol 2 
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5. Wahyu arini, Fikri Juliadi. 2018. “Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis pada Materi Pelajaran Fisika untuk Pokok 

Bahasan Vektor Siswa Kelas X SMA Negeri 4 

Lubuklinggau, Sumatera Selatan”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

terbagi menjadi empat kategori yaitu kategori tinggi 

(KBK 3) dengan presentase pencapaian sebesar 74,09%, 

kategori sedang (KBK 2) dengan presentase pencapaian 

sebesar 51,14%. Kategori rendah (KBK 1) dengan 

presentase pencapaian sebesar 24,43% dan kategori 

sangat rendah (KBK 0) dengan presentase pencapaian 

sebesar 11,67%. Dari hasil penelitian didapatkan juga 

pencapaian siswa pada setiap indikator KBK. Pencapaian 

siswa dalam memenuhi indikator interpretasi sebesar 

71,19%, analisis sebesar 25,53%, evaluasi sebesar 

27,14%, inferensi sebesar 32,86%, eksplikasi sebesar 

36,67% dan regulasi diri sebesar 32,38%. Dengan 

demikian kemampuan berpikir kritis siswa secara 

keseluruhan berada pada kategori rendah dengan 

persentase pencapaian sebesar 35,91%.
23

 

6. Shofwan Ridho, Ruwiyatun, Bambang Subali, dkk. 2020. 

“Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pokok 

Bahasan Klasifikasi Materi dan Perubahannya”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis pada aspek penjelasan dasar sebesar 31% (kategori 

rendah), membangun keterampilan dasar sebesar 61% 

(kategori sedang), menyimpulkan sebesar 7% (kategori 

sangat rendah), membuat penjelasan lebih lanjut sebesar 

46% (kategori sedang), serta strategi dan teknik sebesar 

20% (sangat rendah). Dengan demikian rata-rata 

kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan 

                                                           
23 Arini Wahyu, Fikri Juliadi. 2018. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

pada Materi Pelajaran Fisika untuk Pokok Bahasan Vektor Siswa Kelas X SMA 

Negeri 4 Lubuklinggau, Sumatera Selatan”. Berkala Fisika Indonesia Volume 10 

Nomor 1  
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berada pada kategori rendah dengan presentase 

pencapaian sebesar 35,2%.
24

 

7. Dinda Desma Romadona, Dian Adila. 2020. “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Pada Materi 

Gerak Harmonik Sederhana”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang baik, yaitu dengan 

presentase 52%. Namun, setelah dianalisis per indikator 

diperoleh siswa kurang baik dalam indikator membangun 

keterampilan dasar sebesar 53% dan memberikan 

penjelasan lebih lanjut sebesar 55%. Hasil penelitian ini 

diharapkan sebagai pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut.
25

 

8. Desi Nuzul Agnafia. 2019. “Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Biologi”. 

Berdasarkan analisis data diperoleh kemampuan berpikir 

kritis rata-rata skor penjelasan 72% kategori tinggi, 

interpretasi 63% kategori tinggi, analisis 31% kategori 

rendah, regulasi diri 51% kategori cukup, penilaian 46% 

kategori cukup, penilaian 46% kategori cukup dan 

inferensi 62% kategori tinggi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hampir semua siswa kritis kategori 

kemampuan berpikir cukup. 
26

 

9. Josi Agustiana. 2019. “Analisis Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa Pada Materi Koloid”. Hasil penelitian 

menunjukkan secara keseluruhan kualitas kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi koloid berada pada 

kategori sangat baik dengan presentase 84,4%. Indikator 

                                                           
24 Ridho Shofwan, DKK. 2020. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa Pokok Bahasan Klasifikasi Materi dan Perubahannya”. Jurnal Penelitian 

Pendidikan IPA (JPPIPA). 6 (1).  
25 Romadona Dinda Desma, Dian Adila. 2020. “Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa SMA Pada Materi Gerak Harmonik Sederhana”. Schrodinger : 

Journal Of Physics Education (SJPE). Vol 1 No.2  
26 Agnafia Desi Nuzul. 2019. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Dalam Pembelajaran Biologi”. Florea Volume 6 No. 1  
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yang memperoleh presentase lebih besar adalah indikator 

memberikan penjelasan sederhana sebanyak 95%, 

indikator keterampilan dasar sebanyak 94%, indikator 

menyimpulkan sebesar 82% dengan kategori sangat baik, 

indikator memberi penjelasan lanjut sebanyak 86% 

dengan kategori sangat baik. Sedangkan aspek yang 

jumlah presentasenya lebih kecil adalah indikator strategi 

dan taktik yaitu sebanyak 67% dengan kategori baik. Hal 

ini dikarenakan siswa kurang dalam mencari informasi 

dari suatu permasalahan.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Agustiana Josi. 2019. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada 

Materi Koloid”. Jurnal Kajian Pendidikan Sains Vol. 5 No. 1 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Analisis   

Awal kata analisis dari bahasa inggris yaitu analysis. Isis 

diubah dari kata yisis jadi dari kata analysis ke analisis. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) analisis 

merupakan penguraian dari bentuk uraian suatu pokok 

kedalam beberapa bagian dengan telaah bagian itu sehingga 

menjadi hubungan beberapa bagian untuk mendapatkan 

pengertian yang sudah benar dan dapat memahami 

keseluruhan arti tersebut.  

Analisis merupakan suatu gambaran dengan konsisten, 

uraian sebuah pokok masalah, selanjutnya masalah itu 

diuraikan sehingga mampu menjawab dari masalah itu untuk 

menghasilkan sebuah tujuan.
28

 Adapun menurut para ahli 

pengertian analisis antara lain: 

a. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas 

yang memuat kegiatan memilah, mengurai, 

membedakan sesuatu untuk digolongkan dan 

dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari 

ditafsir makna dan kaitannya. 

b. Menurut Komaruddin, analisis merupakan suatu 

kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-

tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi 

masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

c. Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis diartikan 

sebagai penguraian suatu poko atas berbagai bagiannya 

                                                           
28 Firmansyah. 2020. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Pada Materi 

Pecahan Kelas VII SMP Negeri 3 Pallangga”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  
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dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar 

bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. 

d. Menurut Kamus Akuntansi, analisis adalah melakukan 

evaluasi terhadap kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan 

dengan akuntansi dan alasan-alasan yang 

memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 

e. Menurut Anne Gregory, analisis adalah langkah pertama 

dari proses perencanaan. 

f. Menurut Syahrul, analisis berarti melakukan evaluasi 

terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang 

berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang 

memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.  

Analisis memiliki beberapa fungsi dan tujuan, meliputi : 

1. Fungsi analisis adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu 

lingkungan tertentu. Yang mana dapat diterapkan 

diberbagai jenis lingkungan dan juga keadaan. 

Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam 

keadaan kritis serta juga untuk keadaan yang 

membutuhkan strategi. Karena analisis dapat 

mengetahui keadaan mengenai lingkungan secara 

mendetail. 

b. Analisis mempunyai fungsi untuk dapat 

mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu 

lingkungan tersebut. 

c. Analisis juga bisa diterapkan diberbagai jenis 

lingkungan dan juga keadaan.  

d. Analisis akan lebih optimal untuk dipergunakan 

dalam keadaan yang kritis serta juga untuk keadaan 

yang membutuhkan strategi. 
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e. Disebabkan karena analisis bisa mengetahui secara 

detail mengenai keadaan di lingkungan saat ini. 

2. Tujuan analisis adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya 

akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau 

juga konflik, atau dapat saja hanya digunakan 

sebagai arsip. Analisis di dalam bidang pendidikan 

digunakan untuk melakukan sebuah penelitian 

dalam berbagai subjek keilmuan. 

b. Menyelesaikan krisis, konflik atau dapat juga 

digunakan sebagai arsip. 

c. Dalam bidang pendidikan analisis ini digunakan 

untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai 

subjek keilmuan. 

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Berpikir Kritis 

Menurut Sukayasa berpikir kritis adalah berpikir yang 

melibatkan aktivitas menguji, menghubungkan dan 

mengevaluasi semua aspek sebuah situasi atau masalah, 

termasuk juga mengumpulkan, mengorganisasikan, 

mengingat dan menganalisis informasi. Berpikir kritis 

juga merupakan kemampuan untuk membaca dengan 

pemahaman dan mengidentifikasi materi-materi yang 

diperlukan.
29

 Menurut Nasrun, berpikir kritis 

didefinisikan sebagai seperangkat keterampilan yang 

mendorong seseorang untuk berpikir logis, kemampuan 

                                                           
29 Aminudin Rusmin, “Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 6 Palu Pada Materi Hubungan”. Jurnal Elektronik Pendidikan Matematika 

Tadulako, Vol. 1 No. 1 (September 2013), h. 101–14 
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untuk berdebat secara proporsional dan mengevaluasi 

argumen secara logis dengan orang lain.
30

 

Definisi berpikir kritis ditegaskan oleh Robert Ennis 

yang menyatakan bahwa, “Critical thinking is 

reasonable, reflective thinking that is focused on deciding 

what to believe or do”. Berpikir kritis adalah pemikiran 

yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk 

memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

Ruggiero mengatakan bahwa berpikir kritis adalah 

adanya penilaian. “Critical Thinking, therefore may be 

defined as the pocces by which we test claims arguments 

and determine which have merit and which do not”, yang 

dapat kita artikan sebagai “Berpikir kritis dapat 

didefinisikan sebagai proses di mana kita menguji 

argumen dan menentukan mana yang terdapat 

keuntungan dan mana yang tidak”.   

Secara lebih terperinci, Halpern menegaskan: Critical 

thinking is the use of those cognitive skillsor strategies 

that in crease the probability of a desirable out come. It 

is used to describe thinking that is purposeful, reasoned, 

and goal directed the kind of thinking that in volved in 

solving problems, formulating inferences, calculating like 

lihoods, and making decisions when the thinker is using 

skills that are thought ful and effective for the particular 

context and type of thinking task. Critical thinking also in 

volves evaluating the thinking process the reasoning that 

went in to the conclusion we have arrive at the kinds off 

actor sconsidered in making adecision.
31

  

                                                           
30 Nasrun, “Contextual Learning Approach in Improving Critical Thinking 

Skills of Guidance and Counseling Students of State University of Medan”. 

International Journal of Sciences, Vol.18 No. 1 (2014), h. 151–61.  
30Kowiyah, “Kemampuan Berpikir Kritis”. Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 

3 No. 5 (Desember 2012), h. 75–79. 
31 Darmawan, “Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran IPS di MI 
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Definisi Halpern ini mengindikasikan dibutuhkannya 

beberapa tingkat keterampilan untuk sampai pada 

keterampilan berpikir kritis yang memadai, yakni untuk 

berpikir kritis seseorang harus reflektif, efektif, dan 

sensitif terhadap berbagai faktor yang mungkin 

berpengaruh pada saat pembuatan keputusan yaitu 

keputusan untuk menerima, menolak ataupun 

memodifikasi proposisi.  

Berpikir kritis menekankan pada peserta didik dalam 

penyelesaian masalah dari berbagai sumber perlu 

direncanakannya strategi, menciptakan banyak gagasan, 

teori atau pengalaman terdahulu dibandingkan dengan 

berbagai strategi. Pengembangan suatu stategi yang 

dimiliki peserta didik akan ditambah secara detail oleh 

suatu objek, gagasan, atau situasi.
32

 

Tujuan berpikir kritis adalah untuk mencapai 

pemahaman yang mendalam yang membuat seseorang 

mengerti maksud dibalik ide dan mengungkapkan makna 

dibalik suatu kejadian. Proses berpikir kritis 

mengharuskan keterbukaan pikiran, kerendahan hati, dan 

kesabaran. Kualitas-kualitas ini membantu seseorang 

mencapai pemahaman yang mendalam. Hal ini membuat 

pemikir kritis selalu berpikiran terbuka saat seseorang 

mencari keyakinan yang ditimbang baik-baik berdasarkan 

bukti logis dan logika yang benar.
33

 

Menurut ennis, berpikir kritis adalah berpikir logis 

dan reflektif yang difokuskan pada pengambilan 

keputusan yang akan dilakukan, berpikir kritis 

                                                                                                                             
Darrusaadah Pandeglang”. Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 11 No. 2 (2010), h. 

106–107. 
32 Mujib, “Mengembangkan Kemampuan Berfikir Kritis Melalui Metode 

Pembelajaran Improve”. Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 7 No. 1 

(Desember 2016), h. 169.   
33 Elita Justi Jamaan. Kemampuan Berpikir kritis matematis: apa dan 

bagaimana Dikembangkan pada peserta didik sekolah dasar. Seminar Nasional 

Pendidikan MIPA, UNP, 2014. H 35 
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merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 

pendidikan dan berpikir kritis merupakan kemampuan 

kognitif yang sangat penting. Berpikir kritis mencakup 

dua hal, yakni kemampuan berpikir kritis (critical 

thinking ability) dan disposisi berpikir kritis (critical 

thinking disposition). Kemampuan merujuk pada aspek 

kognitif dan disposisi merujuk pada aspek afektif.
34

 

 

b. Indikator Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan 

reflektif dengan menekankan pada pembuatan 

keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan.  

Pada dasarnya, kemampuan atau keterampilan 

berpikir kritis oleh Ennis dikembangkan menjadi 

indikator-indikator yang terdiri dari lima kelompok 

besar, dapat dilihat pada tabel berikut ini  

 

Tabel 2.1 Indikator Berpikir Kritis
35

 

  

N

o 

KemampuanBerpi

kir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Penjelasan 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

a. Memfokuskan 

pertanyaan  

1. Mengidentifikas

i atau 

merumuskan 

pertanyaan  

2. Mengidentifikas

i atau 

merumuskan 

                                                           
34 Priyadi, Amin Mustajab, dkk. “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa SMA Kelas X MIPA dalam Pembelajaran Fisika” Jurnal Pendidikan Fisika 

Tadulako Online Vol 6 No.1  
35 Dyah Ayu Wulandari. Op.Cit, h. 11. 
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criteria untuk  

3. Mempertimban

gkan 

kemungkinan 

jawaban 

  b. Menganalisis 

argument 

1. Mengidentifikas

i kesimpulan 

2. Mengidentifikas

i alasan yang 

dinyatakan 

3. Mengidentifikas

i alas an yang 

tidak 

dinyatakan 

4. Mengidentifikas

i dan 

menangani 

suatu 

ketidaktepatan 

5. Membuat 

ringkasan 

  c. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan 

1. Mengapa? 

2. Apa yang 

menjadi alas an 

utama? 

3. Apa yang 

dimaksud 

dengan? 

4. Apa yang 

menjadi 

contoh? 

5. Apa yang bukan 

contoh? 
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6. Apa yang 

menjadikan 

perbedaan? 

7. Apa yang akan 

kamu katakana 

tentang itu? 

2 Membangun 

keterampilan dasar  

a. Mempertimbangk

an kredibilitas 

suatu sumber 

1. Mempertimban

gkan kesesuaian 

sumber 

2. Mempertimban

gkan 

penggunaan 

prosedur yang 

tepat 

3. Kemampuan 

untuk 

memberikan 

alas an 

4. Kebiasaan 

berhati-hati 

  b. Mengobservasi 

dan 

mempertimbangka

n hasil 

 

  Mengurangi 

praduga/menya

ngka 

  c. Observasi  1. Laporan 

dilakukan oleh 

pengamat 

sendiri 

2. Mencatat hal-

hal yang sangat 

diperlukan 

3. Mempertanggu

ng jawabkan 

hasil observasi 
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3  Menyimpulkan  a. Membuat 

deduksi dan 

mempertimbangk

an hasil deduksi 

 

  

Menginterpretas

ikan pernyataan 

 

  b. Membuat induksi 

dan 

mempertimbangk

an hasil induksi 

1. Mengemukakan 

hal yang umun 

2. Mengemukakan 

kesimpulan dan 

hipotesis 

3. Mengemukakan 

hipotesis 

4. Merancang 

eksperimen 

5. Menarik 

kesimpulan 

sesuai fakta 

6. Menarik 

kesimpulan dari 

hasil 

menyelidiki 

  c. Membuat 

keputusan dan 

mempertimbangk

an hasilnya  

1. Membuat dan 

menentukan 

hasil 

pertimbangan 

berdasarkan 

latar belakang 

fakta-fakta 

2. Membuat dan 

menentukan 

hasil 

pertimbangan 

berdasarkan 

akibat 
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mengaplikasika

n konsep 

3. Menyeimbangk

an, menimbang 

dan 

memutuskan 

4  Memberikan 

penjelasan  

a. Mendefinisikan 

istilah dan 

mempertimbangk

an definisi 

1. Membuat 

bentuk : 

sinonim, 

klarifikasi, 

rentang, 

akspresi yang 

sama, 

operasional, 

contoh dan non 

contoh 

2. Strategi 

membuat 

definisi 

bertindak 

dengan 

memberikan 

penjelasan 

lanjut 

3. Membuat ide 

definisi 

  b. Mengidentifikasi 

asumsi  

 Alasan yang tidak 

dinyatakan 

mengonstruksi 

argumen 

5  Mengatur strategi 

dan teknik 

 Menentukan suatu 

tindakan  

1. Mengungkap 

masalah 

2. Memelih 

criteria untuk 

mempertimbang

kan solusi yang 
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mungkin  

3. Merumuskan 

solusi 

alternative 

4. Menentukan 

tindakan 

sementara 

5. Me-review 

6. Mengamati 

penerapannya 

   Berinteraksi dengan 

orang lain  

1. Menggunakan 

argumen 

2. Menggunakan 

strategi logika 

3. Menunjukkan 

posisi, tulisan 

 

Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan 

yang tepat dalam berpikir dan bekerja, dan membantu 

dalam semua keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya 

dengan lebih akurat. Oleh sebab itu, berpikir kritis sangat 

dibutuhkan dalam pembelajaran. Penerapan berpikir kritis 

dalam pembelajaran perlu didukung dengan active 

learning. Active learning membuat setiap siswa aktif 

dalam pembelajaran.
36

 

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa 

berpikir kritis adalah suatu kemampuam menggunakan 

konsep yang telah dipahami sebelumnya, strategi yang 

hati-hati, dan argumen yang tepat untuk memperoleh 

                                                           
36  Widya Wati, Rini Fatimah. “Effect size Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Numbered Heads Together (Nht) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Pada Pembelajaran Fisika” (Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika „Al-BiRuNi‟ 05 (2) 

(2016), h. 214. 



 

 
 

28 

pengetahuan yang meliputi kegiatan menganalisa, 

mensintesis, mengenal, permasalahan dan pemecahannya, 

menyimpulkan dan mengevaluasi sehingga mampu 

membuat keputusan, pertimbangan, tindakan dan 

keyakinan. 

 

C. Materi pembelajaran 

a. Pengertian Suhu dan Perubahannya 

Dalam kehidupan sehari- hari dalam kehidupan 

sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau 

dinginnya suatu zat atau benda. Oven yang panas 

dikatakan bersuhu tinggi, sedangkan es yang membeku 

dikatakan memiliki suhu rendah. 

1) Suhu 

Pada kehidupan sehari, suhu merupakan ukuran 

mengenai panas atau dinginnya benda. Suhu suatu 

benda dapat berubah sehingga mengakibatkan 

perubahan sifat benda tersebut. Sifat benda yang dapat 

berubah karena perubahan suhu disebut “sifat 

termometrik”  alat  yang dirancang untuk mengukur 

suhu benda adalah termometer. Terdapat empat 

macam skala dalam pengukuran suhu yaitu skala 

celcius, reamur, fahrenheit dan kelvin.. 

Banyak  pertanyaan mengenai suhu diantaranya, 

berapakah suhu es yang sedang mencair? Agar semua 

orang dapat menyimpulkan nilai suhu yang sama 

maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional, 

banyak skala suhu yang diusulkan ahli. Disini kita 

akan bahas beberapa saja.  

a. Skala Celcius   

Andreas Celcius, seorang sarjana kebangsaan 

swedia yang menemukan sistem skala suhu 
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celcius. Skala celcius ia buat berdasarkan pada 

titik beku air pada 0 
o
 C dan titik didih air pada 

100 
o
 C. 

b. Skala Kelvin  

Skala kelvin di temukan oleh Lord Kelvin, Ia 

menetapkan apa yang disebut  0
o
  mutlak (0

o
  

Kelvin). Nol mutlak ini adalah suhu ketika 

partikel berhenti bergerak, sehingga tidak ada 

panas yang terdeteksi karena kalor yang ada 

sebanding dengan energi kinetik yang diperlukan 

partikel. Suhu mutlak (0
o
 K) kalau di konversi ke 

celcius menjadi -273,15 
o
 C 

c. Skala reamur  

Nama reamur diambil dari nama René Antoine 

Ferchault de Réaumur. Reamur mengusulkan 

suhu titik beku air pada suhu 0 
o
 C dan titik 

didihnya 80 
o
 C. 

d. Skala fahrenheit 

Skala Fahrenheit banyak digunakan  di Amerika 

Serikat. Skala ini ditemukan oleh ilmuan Jerman 

Bernama Gabriel Fahrenheit. Skala fahrenheit 

menggunakan campuran antara es dan garam 

dengan titik beku air bernilai 32 
o
 F dan titik 

didihnya 212 
o
  

 

2) Jenis-Jenis Termometer  

1. Termometer Zat Cair 

 Zat cair yang digunakan pada umumnya raksa 

atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki warna 

mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan 

suhu. Raksa membeku pada suhu rendah (-380C) 
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dan mendidih pada suhu yang tinggi (lebih dari 

3500C) sehingga dapat mengukur suhu pada 

rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat 

beracun, sehingga berbahaya jika termometer 

pecah.  

 Termometer yang umum digunakan adalah 

termometer zat cair dengan pengisi pipa 

kapilernya adalah raksa atau alkohol. 

Pertimbangan dipilihnya raksa sebagai pipa 

kapilet termometer adalah sebagai berikut :  

 Raksa tidak membasahi dinding kaca 

 Raksa merupakan penghantar panas yang baik  

 Kalor jenis raksa rendah akibatnya dengan 

perubahan panas yang kecil cukup dapat 

mengubah suhunya 

 Jangkauan ukur raksa lebar karena titik 

bekunya -39
0
C dan titik didihnya 357

0
C 

 Pengukuran suhu yang sangat rendah 

biasanya menggunakan termometer alkohol. 

Alkohol memiliki titik beku yang sangat rendah, 

yaitu -114
0
C. namun demikian, termometer 

alkohol tidak dapat digunakan untuk mengukur 

suhu benda yang tinggi sebab titik didihnya 

hanya 78
0
C

37
 

2. Termometer Bimetal  

Dua logam yang jenisnya berbeda dan 

dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, 

bimetal akan melengkung. Karena logam yang 

satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. 

                                                           
37 Fisikazone.com „Fisika Zone Belajar Fisika Online SMP‟, 

Fisikazone.com Fisika, SMP Kelas VII, 2013. Pp. 1-3  
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3. Termometer Kristal Cair  

Terdapat kristal cair yang warnanya dapat 

berubah jika suhu berubah. Kristal dikemas 

dalam plastik tipis, untuk mengukur suhu tubuh, 

suhu akuarium, dan sebagainya.  

 

3) Skala Suhu  

Saat ini, dikenal beberapa skala suhu, misalnya 

Celcius, Fahrenheit, Reamur dan Kelvin. Dengan 

demikian juga Celcius, Fahrenheit dan Reamur 

membuat skala suhu dalam SI. Skla kelvin, 

menggunakan nil mutlak, tidak menggunakan 

“derajat”. Pada suhu nol kelvin, tidak ada energi panas 

yang dimiliki benda. Perbedaan skala itu adalah angka 

pada titik tetap bawa dan titik tetap atas pada skala 

termometer tersebut.  

 

 

 

Gambar 2.1 Rentang Skala Celcius, Reamur, 

Fahrenheit dan Kelvin
38

 

 

 

                                                           
38 Ibid. H. 141 
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Perbandingan Skala Suhu :  

Skala C : skala R : skala F : skala K = 100 : 80 : 180 : 

100 

Skala C : skala R : skala F : skala K = 5 : 4 : 9 : 5  

Dengan memperhatikan titik tetap bawah 

(dibandingkan mulai dari nol semua), perbandingan 

angka suhunya : tC : tR : (tF – 32) : (tK – 273) = 5 : 4 : 

9 : 5 

Perbandingan diatas dapat digunakan untuk 

menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, 

konversi skala suhu dari celcius ke fahrenheit.  

 

4) Perubahan Akibat Suhu   

1. Pemuaian Zat Padat 

Zat padat dapat mengalami pemuian. Apabila 

zat padat dipanskan, zat padat itu akan memuai 

kesegala arah. Artinya, ukuran panjang, luas , dan 

volumenya menjadi bertambah. Pemuaian zat 

padat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

pemuaian panjang, pemuian luas dan pemuaian 

volume.  

Besaran yang menentukan pemuaian zat padat 

adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai 

panjang zat padat adalah bilangan yang 

menunjukkan pertambahan panjang tiap satu 

satuan panjang zat itu jika suhunya diaikkan 1
0
C. 
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Tabel 2.2 

Koefisien muai panjang 

Nama Zat 
Koefisien Muai Panjang 

(m/
0
C) 

Aluminium  0,000026 

Kuningan  0,000019 

Tembaga  0,000017 

Besi  0,000012 

Baja  0,000011 

Kaca Biasa 0,000009 

Kaca Pyrex  0,000003 

    

  Sedangkan rumus koefisien muai panjang yaitu : 

 

       Koefisien muai panjang = 

 

 

         Jika dalam bentuk lambang :  

α =  

 

Pertambahan panjang merupakan panjang akhir 

dikurangi panjang mula-mula (L1-L0).  

α =  
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Maka, panjang benda setelah pemuaian dapat 

ditentukan, yaitu:  

L = L0 + L0 (α x ) 

 

a). Pemuaian panjang Zat Padat  

Pada umunya benda zat padat akan 

memuai atau mengembang jika dipanaskan 

dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan 

penyusutan itu terjadi pada semua bagian 

benda, yaitu panjang, lebar dan tebal benda 

tersebut.  

Pada perancang bangunan, jembatan dan 

jalan raya harus memperhatikan sifat 

pemuaian dan penyusutan bahan karena 

perubahan suhu. Jembatan umunya dibuat 

dari besi baja yang saling disambungkan satu 

dengan lainnya. Agar sambungan besi baja 

tidak melengkung karena memuai akibat terik 

panas matahari atau menyusut dimalam hari, 

sambungan sambungan besi baja tidak 

dipasang rapat harus ada rongga yang cukup 

diantara sambungan –sambungan itu.  

Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian 

zat padat. Bimetal antara lain dimanfaatkan 

pada thermostat. Jika udara diruangan dingin, 

keping bimetal akan menyusut, membengkok 

ke kiri, dan menyentuh logam biasa sehingga 

kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan 

antara kedua ujung logam menjadikan 

rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas 

sehingga ruangan menjadi hangat.  
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b). Pemuaian Luas dan Volume Zat padat   

Jika suatu benda berbentuk lempengan 

dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah 

sisi-sisinya. Pemasangan pelat-pelat logam 

selalu memperhatikan terjadinya pemuaian 

luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai 

sebesar dua kali koefesien muai panjang. 

Berdasrkan data maka lempengan baja 

memiliki koefesien muai luas 0,000022/
0
C. 

Zat padat yang berbentuk kubus, balok 

atau bola apabila dipanaskan volumenya juga 

akan memuai. Pemuaian volume adalah 

pertambahan ukuran volume suatu benda 

karena menerima kalor. Pemuaian volume 

terjadi pada benda yang mempunyai ukuran 

panjang, lebar dan tebal.  

c). Pemuaian Zat Cair dan Gas  

Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai 

panjang ataupun muai luas, tetapi hanya 

dikenal muai ruang atau muai volume saja. 

Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat 

cair itu maka semakin besar muai volumenya. 

Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis 

zat cair berbeda-beda, akibatnya walaupun 

mula-mula volume zat cair sama tetapi 

setelah dipanaskan volumenya menjadi 

berbeda-beda.  

Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat 

pemuaian gas misalnya ketika memompa ban 
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sepeda jangan terlalu keras, seharusnya sesuai 

ukuran.
39
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