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ABSTRAK 

Izmi Zahara Lubis, (2018): Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada 

Materi Stoikiometri Menggunakan Media  Mind 

Mapping 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa pemasalahan yaitu 

pembelajaran kimia belum melatih keterampilan berpikir kritis siswa, banyaknya 

siswa yang pasif dan kurang mampu mengembangkan prinsip, konsep dan rumus-

rumus yang  telah dipelajari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa 

besar keterampilan berpikir kritis siswa pada materi stoikiometri pokok bahasan 

konsep mol menggunakan media mind mapping. Adapun metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif dengan desain penelitian menggunakan The One Shot 

Case Study. Sample dari penelitian ini adalah kelas X IPA IV SMA Negeri 1 

Bagan Sinembah yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini melalui penilaian media mind 

mapping, dan soal posttest yang berbentuk essay. Analisis data akhir pada 

penelitian ini yaitu rata-rata nilai mind mapping siswa sebesar 81.35% dengan 

kategori sangat baik, dan rata-rata pencapaian indikator berpikir kritis siswa 

sebesar 85.20% dengan kategori sangat baik. 
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ABSTRACT 

Izmi Zahara Lubis, (2018): An Analysis of Student Critic Thinking Ability by 

Using Mind Mapping Media on Stoichometry 

Lesson 

The research was instigated by some of problems were learning Chemistry 

was not yet train student critic thinking skills. Some of student was still pasive 

and less in developing the priciple, concept and formula that was learned. The 

research aimed at knowing  how big student critic thinking skill on stoichometry 

lesson with the main lesson on  mole concept by using  mind mapping. It was 

descriptive research with the one schot case study.  The tenth grade-student IPA 

of 4 class of State Senior High School 1 Bagan Sinambah was the sample that 

taking by using simple random sampling technique. The technique of collecting 

the data in this research were mind mapping media, and test in Essay form. The 

final data analysis was the student average velue of mind mapping was 81.35% 

that was very good category and the average indicator achivement of student critic 

thinking  was 85.20% with on very good category. 
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 ملخص
 

                              اضياتتحليل مهارة التفكير الناقد لدى التالميذ في مادة ري(: ۸۱۰۲عزمي زهارة لوبس، )
 .الكمياء باستخدام وسيلة الخريطة الذهنية

 
خلفية هذا البحث هي ادلشكالت يف تعليم درس الكمياء حيث هبا مل يبتكر التالميذ يف  

التفكري الناقد، وكثري من التالميذ سلبيون ومل يقدروا على تطوير ادلبدأ، وادلفهوم، والرموز اليت قد 
مهارة التفكري الناقد لدى التالميذ يف مادة  ويهدف هذا البحث إىل معرفة مقدارتعلموها. 

وأسلوب هذا البحث أسلوب  ريطة الذهنية.يف مفهوم اخللد باستخدام وسيلة اخل رياضيات الكمياء
وصفي بتصميم الدراسة احلالة واحدة بالرصاص. عينة هذا البحث تالميذ الفصل العاشر للعلوم 

ادلدرسة الثانوية احلكومية األوىل باكن سينمباه. وُعيِّنت العينة من خالل أسلوب تعيني ب ۶-الطبيعية
العينة العشوائية. وأسلوب مجع البيانات يف هذا البحث هو من خالل إنتاج وسيلة اخلريطة الذهنية، 

التالميذ من واألسئلة يف االختبار التحريري. وبناء على حتليل البيانات، كانت النتائج ادلعدلة لدى 
% وهي يف مستوى جيد، وأما نتيجة ادلؤشرات للتفكري ۵۳،۱۸خالل وسيلة اخلريطة الدهنية بقدر 

 % وهي يف مستوى جيد جدا. ۵۸،۵۸الناقد لدى التالميذ بقدر 
 

 قدرة التفكير الناقد، الخريطة الذهنية، رياضيات الكمياء. الكلمات األساسية: 
 


