
SKALA KOGNITIF BERFIKIR KRITIS 

PETUNJUK 

1. Skala ini terdiri dari 25 pernyataan. Anda diminta membaca pernyataan dan kemudian 

memberikan jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda sendiri dengan cara memilih 

salah satu jawaban “Sangat Setuju” atau “Setuju” atau “Tidak Tahu” atau “Ragu-ragu” atau 

“Tidak Tahu”dengan memberikan tanda silang (X). 

2. Karena setiap jawaban sesuai dengan keadaan masing-masing, maka tidak ada jawaban yang 

dianggap salah. 

3. Setelah selesai menjawab semua pernyataan, periksalah kembali, jangan sampai ada 

pernyataan yang belum terjawab. 

PERNYATAAN 

1. Pertanyaan yang investigatif adalah pertanyaan yang tidak komunikatif 

2. Pertanyaan yang investigatif adalah pertanyaan yang harus dihindari 

3. Pertanyaan yang mengarah pada investigasi membuat saya merasa dihakimi. 

4.  Argumen yang baik adalah argumen yang sesuai dengan kebutuhan. 

5. Kemampuan Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari permasalahan yang berbeda 

diperlukan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. 

6. Menganalisa permasalahan secara khusus dengan rinci justru memperlama penyelesaian 

masalah. 

7. Mengidentifikasi suatu permasalahan menjadi masalah-masalah yang lebih spesifik adalah hal 

yang sulit dikerjakan. 

8. Kesalahan dalam menterjemahkan suatu permasalahaan adalah hal yang wajar. 



9. Kesalahan dalam menterjemahkan suatu permasalahan adalah hal yang sangat fatal. 

       10. Menganalisa data adalah pekerjaan yang bertele-tele dan dapat menghambat penyelesaian 

suatu masalah. 

11. Menganalisa data hanya diperlukan dalam pengambilan keputusan masalah-masalah tertentu. 

       12. Data yang lengkap justru akan membuat penyelesaian masalah menjadi lama. 

13. Membuat generalisasi suatu permasalahan tidak bisa dibenarkan secara ilmiah. 

14. Kemampuan menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada adalah kemampuan yang perlu 

dikembangkan. 

15.  Kemampuan menarik kesimpulan diperlukan untuk mencari penyelesaian suatu masalah. 

16.  Mengevaluasi berdasarkan fakta adalah suatu hal yang tidak mungkin dikerjakan. 

17.  Dalam mengevaluasi suatu permaslahan perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan.  

       18. Alternatif penyelesaian dari suatu masalah adalah hal yang diperlukan sebagai langkah 

antisipatif. 

     19.  Penyelesaian alternative hanya perlu dicari setelah penyelesaian utama tidak dapat dikerjakan. 

     20.  Menentukan jalan keluar dari setiap permasalahan adalah hal yang harus segera dilakukan. 

     21.  Menunda penyelesaian masalah untuk sementara waktu dapat membuat fikiran menjadi tenang. 

     22.  Semua kemungkinan yang ada harus dicoba tanpa berfikir panjang. 

     23.  Banyaknya pilihan yang ada membuat orang perlu melaksanakan semua pilihan tersebut. 

     24.  Semua kemungkinan yang ada harus dicoba tanpa berfikir panjang. 

     25.  Banyaknya pilihan yang ada membuat orang perlu melaksanakan semua pilihan tersebut 


