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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan sebuah bangsa. Bangsa 

akan menjadi maju apabila memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan bermutu tinggi. Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

mengatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan 

menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Adapun salah satu contoh pengaplikasian tujuan tersebut adalah penerapan 

kurikulum 2013 (K-13), dimana salah satu tujuan K-13 ini yaitu membentuk 

peserta didik melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(kemampuan). Kemampuan yang diperlukan salah satunya adalah kemampuan 

berpikir kritis siswa. Jika diamati dalam ruang lingkup ilmu sains, 

yangmengemban peranan penting dalam proses berpikir kritis adalah mata 

pelajaran kimia
1
. Salah satu pembelajaran kimia yang memerlukan kemampuan 

berpikir kritis adalah stoikiometri, dimana pada materi ini perlu ditekankan 

pada pemahaman konsep, prinsip dan rumus-rumus agar selanjutnya dapat 
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menelaah suatu soal, lalu menyelesaikan masalah matematis yang umumnya 

terdapat pada materi ini.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 di 

SMAN 1 Bagan Sinembah diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

masih kurang dilatih dalam pembelajaran, khususnya pada materi stoikiometri. 

Karena, umumnya pembelajaran kimia disekolah bersifat menghafal rumus dan 

siswa cenderung hanya menerima materi yang diajarkan tanpa mau menelaah 

rumus- rumus lebih lanjut. Hal ini tentunya berdampak pada kempampuan 

berpikir kritis siswa yang rendah, sehingga siswa sulit menentukan rumus dan 

menyelesaikan masalah matematis. Dengan demikian, guru sebagai pendidik 

harusnya melakukan pengembangan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.  

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan siswa dalam penalaran 

yang didasarkan pada logika terhadap suatu kenyataan. Siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis mampu mengolah informasi, kemudian 

menganalisisnya, mengevaluasi, menalar dengan logikanya selanjutnya 

mengkomunikasikan penalarannya dengan baik
2
.Pada dasarnya siswa 

mempunyai keterampilan berpikir kritis dalam belajar misalnya keterampilan 

bertanya, hipotesis, klasifikasi, observasi (pengamatan),dan interpretasi
3
. 

Tetapi, keterampilan-keterampilan ini terkadang tidak berkembang dengan 

baik, kerena umumnya guru masih menyampaikan materi secara konvensional. 
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Maka, selain metode, model, dan strategi pembelajaran, perangkat 

pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan output pendidikan adalah 

media pembelajaran. 

Pada penelitian ini digunakan media pembelajaran yaitu media mind 

mapping yang bertujuan untuk melihat kemampuan berfikir kritis siswa 

terhadap materi stoikiometri. Mind Mapping (peta pikiran) merupakan teknik 

meringkas materi yang dipelajari  dan memproyeksikan masalah yang dihadapi 

ke dalam bentuk peta atau teknik grafik sehingga lebih mudah memahaminya. 

Maka, penggunaan mind mapping pada materi stoikiometri ini dapat membantu 

pemahaman konsep dasar stoikiometri dan selanjutnya diharapkan dapat 

memicu kemampuan berpikir kritis siswa. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan mind mapping salah 

satunya oleh Nita Ristiani dan Iin Sunarti , yangmenyatakan bahwamodel 

pembelajaran Problem Solving berbasis Mind Mapping lebih efektif dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dibandingkan dengan 

metode pembelajaran ceramah.
4
. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan media pembelajaran 

Mind Mapping di SMAN 1 Bagan Sinembah, khususnya dalam aspek berpikir 

kritis siswa. Adapun judul penelitian tersebut adalah:“Analisis Kemampuan 
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Berpikir Kritis Siswa pada Materi Stoikiometri Menggunakan Media 

Mind Mapping.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan arah penelitian ini, 

maka perlu diberi penjelasan terhadap beberapa istilah yang digunakan, 

diantaranya adalah: 

1. Berpikir Kritis  

Berpikir kritis adalah suatu proses menantang seseorang individu untuk 

menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi untuk membuat penilaian. 

Berpikir kritis adalah suatu cara yang sitematis untuk membuat dan 

membentuk fikiran seseorang, sehingga dapat berfungsi dengan penuh 

tujuan/manfaat dan akurat/tepat
5
. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Liliasari dalam jurnal Dwi Asti Ardiani, kemampuan berpikir 

kritis merupakan salah satu modal dasar atau modal intelektual yang sangat 

penting bagi setiap orang dan merupakan bagian yang fundamental dari 

kematangan manusia. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa keampuan 

berpikir kritis ini sangat penting bagi siswa untuk dapat mengembangkan 

pengetahuan yang telah dimiliki sehingga pengetahuannya menjadi lebih 

baik serta lebih mendalam
6
. 
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3. Media Pembelajaran 

Media pembelajaraan adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, 

yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan 

dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa)
7
. 

4. Mind Mapping 

Mind mapping merupakan cara mencatatyang kreatif, efektif, dan dapat 

memetakan pikiran-pikiran. Hal ini memungkinkan siswa berkreativitas 

dengan imajinasinya sehingga materi pelajaran yang diajarkan mudah 

terserap. Mind mapping dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan dan 

melibatkan garis lengkung, simbol, kata serta gambar yang sesuai dengan 

satu rangkaian aturan yang sederhana, mendasar, alami dan sesuai dengan 

cara kerja otak
8
. 

5. Stoikiometri 

Stoikiometri adalah perhitungan kimia yang menyangkut hubungan zat 

kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi
9
. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah, antara lain: 

a. Pembelajaran kimia belum melatih keterampilan berpikir kritis siswa. 
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b. Banyak peserta didik yang pasif dan kurang mampu mengembangkan 

prinsip, konsep dan rumus- rumus yang diperoleh. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka ruang lingkup masalah yang 

diteliti dibatasi pada hal-hal berikut: 

a. Kemampuan berpikir kritis siswa yang diteliti meliputi indikator 

menganalisis argument, mengidentifikasi asumsi, mendeduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi, dan menentukan tindakan. 

b. Materi yang digunakan pada kegiatan pembelajaran dibatasi pada 

pokok bahasan konsep mol. 

3. Rumusan Masalah 

Dari uraian dan beberapa hasil penelitian yang telah diungkap diatas 

maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi stokiometri pada pokok 

bahasan konsep mol menggunakan media mind mapping? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

keterampilan berpikir kritis siswa pada materi stoikiometri pada pokok 

bahasan konsep mol menggunakan media mind mapping. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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a. Secara Teoritis : 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan 

ilmu pendidikan, terutama dalam menggunakan media mind 

mapping. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti 

berikutnya yang tertarik dengan masalah ini. 

3) Secara Praktis 

1) Bagi siswa, media mind mapping diharapkan dapat menumbuhkan 

keaktifan sehingga dapat meningkatkan pola pikir kritis siswa 

2) Bagi guru kimia, media mind mapping dijadikan masukan dalam 

mengajarkan dan menyampaikan materi stoikiometri. 

3) Bagi sekolah, dapat dijadikan bahan masukan/saran dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar kimia di sekolah. 

4) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan peneliti dalam 

mengembangkan profesionalismenya dalam menerapkan proses 

mengajar di kemudian hari. 

 


