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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Hakekat Kemampuan Berpikir Kritis 

a. Pengertian Berpikir 

  Berpikir adalah sebuah kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan 

yang kita terima melalui pancaindera, dan ditunjukkan untuk mencapai 

suatu kebenaran dan istilah berpikir dipergunakan untuk menunjukkan 

suatu bentuk kegiatan akal yang khas dan terarah
10

. Plato berangapan 

berpikir itu adalah berbicara didalam hati. Adapun proses berpikir itu 

pada pokoknya ada tiga langkah, yaitu;  

1) pembentukan pengertian 

2) pembentukan pendapat 

 3) penarikan kesimpulan
11

. 

Situasi belajar dan mengajar yang dapat mendorong proses-proses 

yang menghasilkan mental yang diinginkan dari suatu kegiatan disebut 

kemampuan berpikir. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penilaian 

bahwa campur tangan seorang guru dapat meningkatkan pemikiran 

serta dengan mensyaratkan adanya penggunaan proses mental untuk 

merencanakan, mendeskripsikan, dan mengevaluasi proses berpikir dan 

belajar. 

                                                           
10

 Department Pendidikan Nasional, Pembelajaran yang Mengembangkan Criticall 

Thinking, (Jakarta: Direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah direktorat 

pembinaan sekolah menengah atas, 2009), hal.9 
11

 Drs. Sumadi Suryabrata, B.A., M.A., Ed.S., Ph.D, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1984), hal. 55. 
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Ada beberapa makna berpikir menurut John Dewey, yaitu; 

a. Pertama, berpikir adalah stream of counsciousness. Arus kesadaran 

ini muncul dan hadir setiap hari mengalir tanpa terkontrol. 

b. Kedua, berpikir adalah imajinasi atau kesadaran. Pada 

umumnyaimajinasi ini muncul secara tidak langsung atau tidak 

bersentuhanlangsung dengan sesuatu yang sedang dipikirkan. 

c. Ketiga, berpikir semakna dengan keyakinan yang dimiliki 

seseorangsehingga dirinya bisa beropini, berpendapat atau 

bertindak. 

d. Keempat, berpikir reflektif adalah rangkaian pemikiran 

yangdianggap terbaik. Dalam hal ini, terdapat proses memahami 

masalah,meneliti atau menggali informasi sampai memecahkan 

masalah
12

. 

Dalam berpikir seseorang akan mengolah dan mengorganisasikan 

bagian-bagian dari pengetahuannya, sehingga pengalaman-pengalaman 

dan pengetahuan yang tidak teratur menjadi tersusun serta dapat 

dipahami dan dikuasai. Untuk membentuk suatu pengetahuan yang 

tersusun dan memahami serta menguasai pengetahuan tidaklah 

mudah.Hal ini bergantung pada seberapa besar usaha seseorang dalam 

menemukan suatu makna atau materi. Rusdi mengutip Frenkel 

mengatakan bahwa seberapa baik seseorang dalam berpikir bergantung 

pada usahanya dalam menemukan suatu makna atau materi yang dapat 

                                                           
12

Ika Humaeroh, Analisis Kemampuan Kreatif Siswa pada Materi Elektrokimia Melalui 

Model Open Ended Problems (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 8 
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dilihat dari kemauannya untuk berusaha dan proses yang dia lewati, 

karena kemampuan berpikir tidak dapat diberikan oleh seorang guru 

kepada siswa. 

Syafruddin Nurdin dkk dalam bukunya mengutip Nasution 

mengatakan bahwa unsur-unsur keterampilan berpikir yang perlu 

dikuasai siswa yaitu mengamati, melaporkan, mengklarifikasi, memberi 

label, menyusun dan mengurutkan, menginterpretasi, membuat 

generalisasi, membuat inferensi, dan memecahkan problema
13

. 

b. Pengertian 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 penu tujuan/manfaat dan akurat/tepat
14

. 

Menurut Jhonson berpikir kritis merupakan sebuah proses yang 

terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis 

asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis adalah 

kemampuan berpendapat dengan cara terorganisir dan tujuan berpikir 

kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam
15

. 

                                                           
13

Herti Patmawati, Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran 

Larutan Elektrolit dan Nonelektroit dengan Metode Praktikum (Jakarta: Fakultas Imu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 16-18 
14

 Titik Anggareni, Konsep Dasar Berfikir, (Yogyakarta: UNY, 2014), hal. 1. 
15

 Elaine B. Jhonson, Contextual Teaching and Learning, (Bandung: Mizan Learning 

Centre (MLC), 2009), hal. 183 
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   Maka, dapat disimpulkan berpikir kritis merupakan kegiatan yang 

memacu mental sesorang untuk menganalisis, mendalami, dan menarik 

sebuah kesimpulan untuk menggali dan mendapatkan sebuah pemahaman 

yang lebih mendalam. 

b. Kemampuan Berpikir Kritis 

 Perubahan kurikulum di tingkat pendidikan menengah 

mengharapkan peranan pendidik atau calon pendidik sains (kimia) tidak 

hanya aktif mentransfer pengetahuan saja ke peserta didik tetapi juga 

harus; (a) mampu melibatkan siswa secara aktif untuk mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri melalui kegiatan bekerja dan belajar secara 

kolaboratif, berdiskusi, curah pendapat, dan mampu menumbuhkan 

budaya inkuri dan (b) memiliki pengetahuan yang luas dan dalam serta 

keterampilan berpikir tingkat tinggi (berpikir kritis)
16

. 

Berpikir kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif 

yang masuk akal atau berdasarkan nalar dengan menekankan pada 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau diyakini 

untuk menentukan apa yang akan dikerjakan. Berpikir kritis dibagi 

menjadi 5 kelompok, yaitu; (1) Memberikan penjelasan sederhana 

(elementary clarification); (2) Membangun keterampilan dasar (basic 

support); (3) Menyimpulkan (inferring); (4) Memberikan penjelasan 

                                                           
16

 Ismono, Suyatno, Tukiran, The Development of  Teaching Material Based on Concept 

Maps to Train Of Higher Order Thinking Skills Chamical Education of Students in The Subject 

Matter of Isomer (Surabaya: UNS, 2015), hal. 2. 
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lanjut (advance clarification); (5) Mengatur strategi dan taktik (strategy  

and tactics)
17

. 

 Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi selalu dapat 

menemukan cara untuk mengatasi setiap masalah yang ditemuinya 

sehingga apat memunculkan berpikir kritisnya. Menurut Dipasqualu 

(2003) kemampuan berpikir kritis ini dapat dipandang sebagai 

kemampuan berpikir kritis siswa untuk membandingkan dua atau lebih 

informasi yang diperoleh. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis ini 

maka siswa mampu menggabungkan informasi dari berbagai sumber 

serta menjelaskannya sebaik memprediksinya.  

 Menurut Kurniasih dalm jurnal Dwi Asti Ardiani, bahwa seseorang 

yang memiliki kompenen sikap kritis akan memiliki karakter tertentu 

yaitu karakter cenderung untuk mencari tahu sesuatu yang mendasari 

keputusan dan tindakan, karakter yang tidak memihak dan tidak 

sewanang-wenang, karakter untuk menilai objektif terhadap fakta-fakta 

yang relevan, dan karakter bernilai aspek-aspek berpikir kritis seperti 

kejujuran intelektual, keadilan, simpatik, dan objektivitas
18

. 

 

 

 

 

                                                           
17

Yayan Karyani, Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA Kelas XI Pada 

Materi Hidrolisis Garam dengan Model Learning Cycle 5E dan Metode Praktikum (Bandung : 

FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal. 35 
18

 Dwi Asti Ardiani, Op. Cit, hal.576. 
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c. Indikator Berpikir Kritis 

Menurut Ennis dalam Hanumi Omtiyani Rusdi ada 12 indikator 

berpikir kritis yang dikelompokkan kedalam 5 aspek kelompok 

berpikir kritis, yaitu sebagai berikut
19

. 

   Tabel II.1 Indikator berpikir Kritis menurut Ennis 

No Aspek Kelompok Indikator Sub-Indikator 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Memfokuskan 

pertanyaan 
 Mengidentifikasi atau  merumuskan 

 Mengidentifikasi atau  merumuskan 

kritteria untuk mempertimbangkan 

kemungkinan jawaban 

 Menjaga kondisi berpikir 

Menganalisis 

argument 
 Mengientifikasi kesimpulan 

 Mengidentifikasi kalimat-kalimat 

pertanyaan 

 Mengidentifikasi kalimat-kalimat bukan 

pertanyaan 

 Mengidentifikasi dan menangani 

ketidak tepatan 

 Melihat struktur dari suatu argumen 

 Membuat ringkasan 

Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan  

 Memberikan penjelasan sederhana 

(Mengapa?, Apa ide utamamu?, apa 

yang anda maksud dengan....?, Apakah 

yang membuat perbedaan?, Apakah 

faktanya?, Dapatkah anda mengatakan 

beberapa hal itu?) 

 Menyebutkan contoh (Sebutkan contoh 

dari...?, Sebutkan yang bukan contoh 

...?) 

2 Membangun 

keterampilan 

dasar  

Mempertimbangkan 

apakah sumber 

dapat dipercaya 

atau tidak 

 Mempertimbangkan  keahlian 

 Mempertimbangkan  kemenarikan 

konflik 

 Mempertimbangkan kesesuaian sumber 

 Mempertimbangkan  reputasi 

 Mempertimbangkan  pengguanaan 

prosedur 

 Mempertimbangkan  penggunaan 

prosedur yang tepat 

 Mempertimbangkan  resiko untuk 

reputasi 

 Kemampuan untuk  memberikan alasan 

                                                           
19

Adun Rusyana, Keterampilan Berpikir,: pedoman Praktis Para peneliti Keterampilan 

Berpikir, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal. 110 



14 
 

 

 

No Aspek Kelompok Indikator Sub-Indikator 

 Kebiasaan berhati-hati 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

laporan observasi 

 Melibatkan sedikit dugaan  

 Menggunakan waktu yang singkat 

antara observasi dan laporan 

 Melaporkan hasil observasi 

 Merekam hasil observasi 

 Menggunakan bukti yang benar 

 Menggunakan akses yang baik 

 Menggunakan teknologi 

 Mempertanggung jawabkan hasil 

observasi. 

3 Menyimpulkan  Mendedukssi dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

 Siklus logika-Euler 

 Mmengkondisikan logika 

 Menyatakan tafsiran 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

 Mengemukakan hal yang umum 

 Mengemukakan kesimpulan dan 

hipotesis 

1) Mengemukakan hipotesis 

2) Merancan g eksperimen 

3) Menarik kesimpulan sesuai 

fakta 

4) Menarik kesimpulandari 

menyelidiki 

Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan latar 

belakang fakta-fakta 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan akibat 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan berdasarkan penerapan 

fakta 

 Membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan keseimbangan  masalah 

4 Membarikan 

penjelasan lanjut 

Mendefinisikan 

istilah dan 

mempertimbangkan 

suatu defenisi 

 Membuat bentuk definisi (sinonim, 

klasifikasi, rentan, ekivalen, operasional 

contoh dan bukan contoh) 

 Strategi membuat defenisi 

1) Bertindak dengan memberikan 

penjelasan lanjut 

2) Mengidentifikasi dan 

menangani ketidakbenaran 

yang disengaja 

 Membuat isi definisi 

Mengidentifikasi 

asumsi-asumsi 
 Penjelasan bukan peryataan  

 Menkontruksi argumen 

5 Mengatur strategi 

dan taktik 

Menentukan suatu 

tindakan 
 Mengungkap masalah 

 Memilih kriteria untuk 
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No Aspek Kelompok Indikator Sub-Indikator 

mempertimbangkan solusi yang 

mungkin  

 Merumuskan solusi alternatif 

 Menentukan tindakan sementara 

 Mengulang kembali  

 Mengamati penerapannya 

Berinteraksi dengan 

orang lain 
 Menggunakan argumen 

 Menggunakan strategi logika 

 Menggunakan strategi retorika 

 Menunjukkan  posisi, orasin atau 

tulisan. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berdasarkan asal katanya dari bahasa latin, medium, yang 

berarti perantara. Media oleh karenanya apat diartikan sebagai 

perantara antara pengirim informasiyang berfungsi sebagai sumber 

atau resources dan penerima informasi atau recevier. 

Media pembelajaran, yang memuat informasi dan pengetahuan, 

pada umumnya digunakan untuk membuat proses belajar menjadi 

lebih efektif dan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga dapat 

membuat aktivitas belajar menjadi lebih menarik sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar dan 

pembelajaran, media pembelajaran berperan dalam menjembatani 

proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dari 

narasumber kepada siswa
20

. Adapun fungsi media dalam proses 

pembelajaran ditunjukkan pada gambar II. 1 berikut: 

                                                           
20

 Dr. Benny A. Pribadi, M. A, Media dan Teknologi  Pembelajaran  (Jakarta: Kencana, 

2017), hal. 13 Dan 15.  
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METODE 

 

Gambar II. 1 Fungsi Media dalam Pembelajaran
21

 

Faktor- faktor yang mempengaruhi penggunaan media dalam 

pembelajaran adalah: 

1) Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2) Karakteristik siswa atau sasaran. 

3) Jenis rangsangan belajar yang diinginkan. 

4) Keadaan latar atau lingkungan. 

5) Kondisi setempat
22

. 

b. Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi kedalam: 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau 

media yang hanya memiliki unsur suara, sepeti radio dan rekaman 

suara. 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong kedalam 

                                                           
21

 Prof. DR. H. Ramayulis, Dasar- Dasar Kependidikan (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 

hal. 215. 
22

 Nunuk Suryani, Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Ombak, 2012), 

hal. 136. 

GURU SISWA MEDIA   PESAN 
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media visual adalah: flim, slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, 

dan berbagai bentuk yang dicetak seperti media grafis dan lain 

sebagainya. 

3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, 

misalnya rekaman video, berbagai ukuran flim, slide suara, dan lain 

sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih 

menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama 

dan kedua. 

Dilihat dari kemmpuan jangkauannya, media dapat pula dibagi 

ke dalam : 

1) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, 

seperti radio dan televisi. Melalui media ini siswa dapat 

mempelajari hal- hal atau kejadian- kejadianyang aktual 

secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. 

2) Media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh 

ruangan dan waktu seperti flim, slide, video, dan lain 

sebagainya. 

c. Manfaat Praktis Media dalam Pembelajaran 

Menurut Oemar Hamalik, media pengajaran mengandunga 

berbagai manfaat: 

1) Meletakkan dasar- dasar yang konkrit berfikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 
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2) Memperbesar perhatian siswa. 

3) Meletakkan dasar- dasar yang penting untuk perkembangan 

belajar, oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha seniri di kalangan siswa. 

5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu terutama 

melalui gambar hidup. 

6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan berbahasa. 

7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan 

cara lain dan membantu efesiansi dan keragaman yang lebih 

banyak dalam belajar
23

. 

3. Mind Mapping 

Mind mapping ( pemetaan pikiran) yang didefenisikan oleh Buzan 

adalah cara mencatat kreatif, efektif dan secara harfiah akan “memetakan” 

pikiran-pikiran
24

. Prinsip dasar mind mapp seperti pola pemikiran pada otak 

manusia, dengan memiliki banyak bahkan jutaan sel-sel cabang membentuk 

akar pengetahuan
25

.  Menurut Buzan pemetaan pikiran berbeda dengan 

pemetaan konsep. Dimana siswa dapat memvisualisasikan antara teori dan 

gagasan yang tidak sejalan yang dapat memacu kreatifitas dan pembelajaran 

                                                           
23

 Agung Istiadi, Media Pembelajaran Bahasa Arab  (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2014), Hal. 28   . 
24

 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2006). Hal. 4 
25

 Alamsyah Said, S.Pd,. M.Si dan Andi Budimanjaya, S.Pd, 95 Strategi Mengajar 

Multiple Intelligences Mengajar Sesuai Kerja Otak dan gaya Belajar Siswa (Jakarta: Kencana, 

2015). Hal. 172 
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yang lebih berarti. Selanjutnya melalui pemetaan pikiran dapat dilakukan 

penilaian
26

. 

Menurut Hadujo mind mapping adalah keterkaitan antara konsep 

materi pelajaran yang direpresentasikan dalam jaringan konsep yang 

dimulai dari inti permasalahan sampai pada bagian pendukung yang 

mempunyai hubungan satu dengan lainnya, sehingga dapat membentuk 

pengetahuan dan mempermudah pemahaman suantu topik pelajaran.  

Menurut Eric Jensen mind mapping sangat bermanfaat untuk 

memahami materi, terutama materi yang telah diterima oleh siswa dalam 

proses pembelajaran. Mind mapping bertujuan membuat materi pelajaran 

terpola secara visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, 

memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 

Menurut Tony Buzan dalam bukunya yang berjudul “Buku Pintar 

Mind Map” menunjukkan bahwa mind mapping ini akan membantu anak : 

(1) Mudah mengingat sesuatu; (2) Mengingat fakta, angka, dan rumus 

dengan mudah; (3) Meningkatkan motivasi dan konsentrasi; (4) Mengingat 

dan menghapal lebih cepat. Tony Buzan juga menunjukkan bahwa mind 

map mendorong untuk mencari kaitan (asosiasi) diantara informasi dan 

                                                           
26

 Annisafadillah, Ni Putu Laksmi Cintya Dewi, Dimas Ridho, Ahmad Nurlholis Majid, 

Meidiana Nur Budi Prastiwi, The Effect Of Aplication  Of Contextual Teaching And Learning 

(CTL) Model –Based On Lesson Study With Mind Mapping Media To Assess Student Learning 

Outcome On Chemistry On Colloid Systems, International Journal Of Science And Applied 

Science, Vol. 1, No. 2  (Yogyakarta: UNY, 2016), hal. 102. 
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membantu memilah dengan benar. Inilah sebabnya mengapa mind map 

memperudah otak untuk mengingat segalanya
27

. 

Mind mapping termasuk kedalam jenis media grafis yang merupakan 

bagian dari media visual. Sebagaimana halnya media yang lain media grafis 

berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran 

yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual
28

. 

Kreatifitas dalam belajar tekhnik mind mapping akan membantu siswa 

alam memahami dan menyerap informasi dengan cepat sehingga daya ingat 

siswa lebih optimal. Dengan menggunakan tekhnik mind mappingsiswa 

akan lebih tertarik untuk belajar kemudian akan dengan mudah mengingat 

dan memahami materi
29

. 

Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan mind mapping 

didalamnya siswa dikuatkan pada cara menghadapi persoalan engan langkah 

penyelesaian yang sitematis yaitu memahami masalah, menyusun rencana, 

melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali sehingga persoalan yang 

dihadapi akan dapan diatasi
30

. Berikut contoh gambar mind mapping pada 

gambar II. 2. 

 

 

                                                           
27

Tony Buzan, Buku Pintar Untuk Anak ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 

hal, 26 
28

 Dr. Arief S. Sadiman, Media Pendidikan ( Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2012), 

hal. 28. 
29

Ririn Purnama, , Ratman, dan Solfarina, Op. Cit, hal. 150. 
30

 Regina S. Lementut, Irwan Said, dan Kasmudin Mustapa, Op. Cit, hal. 114. 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 2 Contoh Gambar Mind Mapping 

 

4. Konsep Mol dalam Stoikiometri 

a. Pengertian Mol 

Mol merupakan satuan jumlah (seperti lusin), tetapi ukurannya jauh 

lebih besar. Satu mol adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah 

partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C-

12. Jumlah partikel dalam 1 mol adalah 6,02 x 10
23

 (disebut tetapan 

Avogrado). 

b. Hubungan mol dengan jumlah partikel 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Johan Loschmidt (1865) 

para ahli kimia menetapkan bahwa satu mol zat mengandung partikel zat 

sebanyak yang dikandung oleh 12 gram atom C-12, yaitu 6,02 x 10
23

 atom 

karbon. Walaupun angka 6,02 x 10
23

 dikemukakan oleh Johan Lodchmidt, 

dalam kenyataannya terkenal sebagai tetapan avogrado dengan lambang L. 
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Jadi, jumlah partikel dapat dihitung dengan mengalikan mol (n) dan 

tetapan Avogrado (L). 

c. Hubungan mol dengan massa 

Satu lusin jeruk dan satu lusin semangka mempunyai satuan yang 

sama, yaitu 12. Massa 1 lusin jeruk berbeda dengan massa 1 lusin 

semangka. Demikian halnya dengan atom atau molekul, meski jumlah 

molnya sama, massanya tentu berbeda tergandung pada jenisnya. 

Berapakah 1 mol zat? 

Massa 1 mol zat dapat ditentukan dengan memahami dua konsep 

berikut: 

1) Sumber mol adalah 12 gram C-12 

Artinya, massa 1 mol C-12 = 12 gram 

2) Massa atom relatif (Ar) atau massa molekul relatif (Mr) mempunyai 

perbandingan massa antar partikel zat itu dengan atom C-12 

Contoh:  

Massa atom relatif (Ar) Fe = 56, berarti massa 1 atom Fe : massa 1 atom 

C-12 = 56 : 12 

Massa 1 mol C-12 = 12 gram, maka: 

Massa 1 mol Fe=
1

5
x 12 gram = 56 gram 

Berdasarkan contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa: 
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1) Satu mol setiap zat sama dengan massa zat yang nilainya sebesar 

bilangan Ar atau Mr zat tersebut dalam satuan gram. 

2) Nilai Ar atau Mr  suatu zat menunjukkan massa zat yang mengandung 

jumlah partikel sebesar 6,02 x 10
23

 atau senilai satu mol. 

Jadi, jumlah massa (gram) untuk satu mol zat dinamakan massa molar 

(Mm) 

 

 

  

Hubungan jumlah mol (n) dengan massa zat (m) dapat ditulis sebagai 

berikut: 

m = n x mmataum =n x Ar atau Mr 

contoh soal: 

a. Berapa gram massa dari 2 mol oksigen (O)? 

Jawab : 

a. Diketahui noksigen = 2 mol 

            ArO    = 16 mol
-1 

         Ditanya: Massa O = ...? 

Penyelesaian: 

Massa O = n x ArO 

Massa molar (Mm) adalah jumlah massa (gram) 

suatu zat yang nilainya sama dengan massa atom 

relative (Ar) atau massa molekul relative (Mr) 

dalam satu mol zat 
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           = 2 mol x 16 g mol
-1

 

           = 32 gram 

d. Hubungan mol dengan volume 

1) Keadaan standar 

Volum satu mol gas pada keadaan standar disebut juga dengan volume 

molar. Keadaan standar atau STP adalah keadaan pada temperatur 0
o
C 

dan tekanan 1 atm. Volum 1 mol gas pada STP = 22,4 L. 

Hubungan 1 mol gas dengan volum pada keadaan standar berlaku 

hubungan sebagai berikut: 

Volum = mol x 22,4 Liter 

Contoh soal: 

Tentukanlah Volum dari 1 gram gas hydrogen (H2) pada keadaan 

standar? 

Jawab: 

Diketahui: m H2 = 1 gram 

             MrH2 = 2 g /mol
-1

 

Ditanya V. H2 = ...? 

n H2 = 5,0
2

1
1

2

2 
mg

g

HM

mH
 mol 

V = n x 22,4 liter mol
-1

 

    = 0,5 mol x 22,4 liter mol
-1

 

    = 11,2 L 
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2) Keadaan tidak standar 

Volum gas pada suhu dan tekanan tertentu dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan gas ideal. 

PV = nRT 

Persamaan tersebut dapat ditata ulang untuk menghitung volum gas 

sebagai berikut
31

. 

V = 
P

n

 

 

Keterangan: 

P = tekanan gas ideal (ATM), V = volum ggas (liter) 

n = jumlah mol gas  R = tetapan gas (0,082 L atm mol
-1

K
-1

) 

T = suhu mutlak gas (K) 

Contoh soal: 

Tentukanlah volum dari satu gram oksigen pada 27
o
C dan 1 atm (ArO 

= 16) 

Jawab: 

Diketahui: massa O = 1 gram, T = 27
o
C = 300 K, P = 1 atm 

Ditanya Voksigen = ...? 

 

 

                                                           
31

 Raudhatul Hanifa, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Terhadap Hasil Belajar Siswapada Materi Stoikiometri Di MAN 1 Pidie (Aceh: UIN Ar- Raniry, 

2017), hal. 26-32. 
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Penyelesaian: 

a. n O2 = 
 

    
 

      

        
= 0,03125 mol 

 

b. V O2 = 
     

 
 

=
                                        

     
  

= 0,77 L 

 

Hubungan antara jumlah mol dengan jumlah partikel, massa zat, 

dan volum zat dapat digambarkan sebagai berikut
32

. 

 

jumlah mol jumlah mol 

 

jumlah molekul   jumlah massa 

 

Jumlah volum 

 

Gambar II. 3 Hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel, massa, volum zat 

3) Rumus Empiris dan Rumus Molekul 

Dalam Kimia dikenal tiga macam rumus, yaitu rumus empiris(RE), 

rumus molekul (RM), dan struktur molekul. Rumus Empiris menyatakan 

perbandingan atom unsur dalam senyawa. Contohnya dalam etana terdapat 

                                                           
32

 Siti Rohmah, Pengaruh Problem Solving Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kimia 

Siswa Terhadap Konsep Mol Dalam Stoikiometri (Jakarta: UIN Jakarta, 2011), hal. 26-29. 

MOL 

(n) 

n = 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 

m = n x Mr 

n = 
 

  
 

V = n x 22,4 L 

X =n x 6, 02. 10
23 
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karbon dan hidrogen dengan perbandingan atomnya 1 : 3, sedangkan 

glukosa mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dengan perbandingan 

1: 2 : 1. Dengan demikian RE kedua senyawa adalah (CH3)n, dan (CH2O)n. 

Rumus molekul menyatakan baik jenis maupun jumlah atom yang 

terdapat dalam satu molekul, kita kembali ke contoh etana dan glukosa 

diatas. Dari penyelidikan ternyata etana dan glukosa mempunyai masing-

masing 2 dan 6, sehingga rumus molekulnya adalah C2H6, dan C6H12O6
33

. 

4) Kadar Zat dalam Campuran 

Jika dua zat yang berbeda dimasukkan dalam satu wadah ada tiga 

kemungkinan, yaitu bereaksi, bercampur, dan tidak bercampur. Jika 

bereaksi akan terbentuk zat baru yang sifatnya berbeda dari zat semula. 

Kalau zat bercampur maka sifatnya tidak berubah dan dapat dipisahkan 

kembali dengan cara fisika, seperti dengan destilasi, kristalisasi, 

kromatografi, dan lain-lain
34

. 

Kebanyakan larutan mempunyai salah satu komponen yang besar 

jumlahnya. Komponen yang besar itu disebut pelarut (solvent) dan yang lain 

disebut zat terlarut (solute). Sifat larutan sedikit menyimpang dari sifat 

pelarut, karena adanya zat terlarut.Penyimpangan itu makin besar jika 

komposisi zat terlarut ditambah.Untuk menyatakan komposisi larutan secara 

kuantitatif disebut konsentrasi. 

Konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat terlarut dengan 

pelarut.Perbandingan itu dapat diungkapkan dengan dua acara yaitu: 

                                                           
33

 Syukri, S. Op. Cit. hal 45-46 
34

 Syukri S, Kimia Dasar 2, (Bandung: ITB, 1999), hal. 350. 
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atau

                   

              
 

Berdasarkan ini muncullah beberapa satuan konsentrasi, yaitu 

fraksi mol, molar, molal, dan normal, serta ditambah dengan persentase 

massa, persen volume, dan ppm yang mana dapat terlihat jelas pada 

Tabel II.4. 

 Tabel II.4 Satuan Konsentrasi Larutan 

No. Nama Lambang Definisi 

1 Fraksi mol X                 

                            
 

2 Molar  M                 

             
 

3 Molal  M                 

              
 

4 Normal  N                          

             
 

5 Persen massa % w               

          
      

6 Persen volume % V                   

              
      

7 Parts per million Ppm                

          
 

 

1) Fraksi Mol 

Fraksi mol (X) adalah perbandingan mol salah satu komponen 

dengan jumlah mol semua komponen. Jika suatu larutan 

mengandung zat A, B, dan C dengan jumlah mol masing-masing nA, 

nB, dan nC maka fraksi mol masing-masing komponen adalah 

XA = 
  

    
 XB = 

  

    
 XC = 

  

    
 

ntot = nA + nB + nC 

dalam campuran (larutan) jumlah fraksi mol = 1 sehingga 

XA + XB + XC = 1 
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Fraksi mol biasa dipakai dalam perhitungan yang memerlukan 

komposisi zat terlarut dan pelarut, misalnya dalam tekanan uap jenuh 

suatu larutan. 

2) Kemolaran 

Kemolaran (M) adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap 

liter larutan.Harga kemolaran dapat ditentukan dengan menghitung 

mol zat terlarut dan volume larutan.Volume larutan adalah volume 

zat terlarut dan pelarut setelah bercampur.Satuan ini banyak 

digunakan dalam stoikiometri untuk menghitung zat terlarut. Nilai 

kemolaran dapat diubah menjadi mol bila diketahui kerapatan larutan 

yaitu untuk menghitung massa dan mol pelarut.  

3) Kemolalan 

Kemolalan (m) adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1.000 

g pelarut murni. Nilainya dapat ditentukan bila mol zat dan massa 

pelarut diketahui. Kemolalan mengandung informasi tentang jumlah 

zat terlarut dan pelarut sehingga mudah dipakai untuk menghitung 

fraksi mol, jika kerapatan larutan diketahui.Nilai kemolalan juga 

dapat digunakan untuk menentukan kemolarannya. 

4) Kenormalan 

Kenormalan (N) adalah jumlah ekivalen zat terlarut dalam tiap 

liter larutan.Ekivalen zat dalam larutan bergantung pada jenis reaksi 

yang dialami zat itu, karena satuan ini dipakai untuk penyetaraan zat 

dalam reaksi.Ekivalen suatu zat ada hubungannya dengaan molarnya, 
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dan hubugan itu bergantung pada jenis reaksi, apakah asam-basa atau 

redoks. 

Dalam reaksi asam-basa, ekivalen asam dan basa masing-

masing bergantung jumlah H
+
 dan OH

-
 yang dilepaskan, contohnya: 

HCl → H
+
 + Cl

-
   1M HCl = 1 N 

H2SO4 → 2H
+
 + SO4

2-
  1 M H2SO4 = 2N 

NaOH → Na
+
 + OH

-
  1 M NaOH = 1 N 

Ba(OH)2 → Ba
2+

 + 2OH
-
 1M Ba(OH)2 = 2N  

Pada reaksi redoks, nilai ekivalen bergantung pada jumlah elektron 

yang dilepaskan atau yang diterima oleh senyawa, contohnya seperti 

berikut: 

ᵒ 
-1

 
+2

       ᵒ 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

(Fe + 2H
+
 → Fe

2+
 + H2) 

Fe melepaskan 2e, maka 1 M Fe = 2 N 

Hidrogen menerima 1 e
-
 maka 1 M HCl = 1 N 

5) Persen Massa 

Persen massa (% w) adalah perbandingan massa zat terlarut 

dengan massa larutan dikalikan 100 %. Satuan ini bisa dipakai untuk 

larutan padat dalam cair, atau padat dalam padat. 

6) Persen Volume 

Persen volume (% V) adalah perbandingan volume zat terlarut 

dengan volume larutan dikalikan 100 %.Satuan ini sering digunakan 

untuk campuran dua cairan atau lebih, contohnya air dengan alkohol. 

Sebagai catatan, bila dua cairan dicampurkan, adakalanya tidak 

bersifat aditif. Artinya, jumlah campuran tidak sama dengan jumlah 
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kedua cairan sebelum dicampur, contohnya, 500 L air dicampur 

dengan 500 mL alkohol menjadi 960,4 mL dan bukan 1000 mL. 

Oleh sebab itu, dalam kimia istilah “persen” diartikan persen berat, 

kecuali kalau dinyatakan lain. 

7) Parts Per Million 

Parts Per Million (ppm) adalah milligram zat terlarut dalam 

tiap Kg larutan.Satuan ini sering dipakai untuk konsentrasi zat yang 

sangat kecil dalam larutan gas, cair, atau padat
35

. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian jurnal Annisa Fadillah, Ni Putu Laksmi Cintya Dewi, 

Dimas Ridho, Ahmad Nurkholis Majid, Meidiana Nur Budi Prastiwi 

tahun 2017 program studi pendidikan kimia, Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul” Pengaruh Model Pembelajaran CTL 

dengan Media Mind Mapping terhadap Hasil Belajar Kimia Pada 

Materi Sistem Koloid” menunjukkan bahwa model pembelajaran 

CTL dengan menggunakan media mind mapping  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. hal ini ditunjukkan pada persentase 

hasil kelas ekperimen yang menggunakan model pembelajaran CTL 

dengan media mind mapping mengalami peningkatan sebesar 

72.88%
36

. Persamaan penelitian Annisa Fadillah, Ni Putu Laksmi 

Cintya Dewi, Dimas Ridho, Ahmad Nurkholis Majid,  dan Meidiana 

                                                           
35

Ibid, hal. 354-359. 
36

 Annisa Fadillah, Ni Putu Laksmi Cintya Dewi, Dimas Ridho, Ahmad 

Nurkholis Majid, Meidiana Nur Budi Prastiwi, Op. Cit. hal. 101 
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Nur Budi Prastiwi, dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

sama-sama menggunakan media  mind mapping dalam penelitian. 

2. Penelitian jurnal Regina S. Lementut, Irwan Said dan Kasmudin 

Mustapa (2017), FKIP Kimia Universitas Tadulako Palu, dengan 

penelitian yang berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran Guided 

Inquiry dengan Mind Map terhadap Hasil Belajar dan Motivasi Siswa 

Pada Materi Redoks di Kelas X SMA Negeri 5 Palu”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan penggunaan 

model pembelajaran guided inquiry dengan mind mapping terhadap 

hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari skor rata-rata postest masing- 

masing kelas, yaitu kelas eksperimen= 56,48 dan kelas kontrol= 

46,25. Hal tersebut juga diperkuat oleh analisis data uji t- dua pihak 

diperoleh ttabel< thitung (ttabel=1,67, thitung=2,43) dengan α=0,05 dan 

erajat kebebasan 61. Sedangkan pada motivasi siswa tidak 

berpengaruh. Hal dilihat dari hasil analisis angket motivasi siswa 

berdasarkan perhitungan deskriptif yang menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen berada pada sikap setuju dengan kategori positif yaitu 

82,58%, dan kelas kontrol berada pada sikap setuju dengan kategori 

positif 83,78%
37

. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu, penggunaan media mind 

mapping yang digunakan dalam pembelajaran. 

                                                           
37

 Regina S. Lementut, Irwan Said, dan Kasmudin Mustapa, Op. Cit, hal.113 dan 117 
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3. Penelitian jurnal Ririn Purnama, Ratman, dan Solfarina (2015), FKIP 

Kimia Universitas Tadulako Palu yang berjudul “Pengaruh Mind 

Mapping Melalui Brain Based Learning Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Ikatan Kimia di Kelas X MIA SMA Negeri 1 

Marawola”. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh 

mind mapping melalui brain based learning pada materi ikatan kimia 

di kelas X MIA Sma Negeri 1 Marawola terhadap hasil belajar sisa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh yaitu thitung= 4,95, dan 

ttabel= 2,02, sehingga jelas bahwa thitung> ttabel
38

. Adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, 

penggunaan mind mapping dalam pembelajaran. 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel, yaitu; 

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pembelajaran Mind 

Mapping. 

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

2. Prosedur Penelitian 

Secara rinci tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut; 

 

                                                           
38

Ririn Purnama, , Ratman, dan Solfarina, Op.Cit, hal. 149 dan 153. 
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a. Tahap Persiapan 

1) Menganalisis KI dan KD pada standar isi mata pelajaran kimia 

kelas XI sesuai dengan Kurikulum 2013 yang dipergunakan 

sekarang, serta menganalisis materi pada buku teks atau paket 

untuk menentukan konsep yang pembelajarannya dapat 

menggunakan media mind mapping dan pendekatan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Pada penelitian ini materi yang disajikan 

yaitu stoikiometri pada pokok bahasan konsep mol. 

2) Menganalisis kemampuan berpikir kritis dan menentukan 

indikator dan sub indikator kemampuan berpikir kritis yang akan 

dikembangkan. 

3) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

perangkatnya. 

4) Membuat instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data 

berupa soal posttest berbentuk essay kemampuan berpikir kritis 

dan penilaian mind mappingyang dibuat oleh peneliti yang 

dibimbing oleh dosen pembimbing. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Melakukan kegiatan belajar-mengajar (KBM). 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran khusus. 

3) Penyajian materi dan diakhir pembelajaran membimbing siswa 

membuat mind mapping sesuai informasi yang telah diperoleh 

dari pembelajaran. 
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4) Memberikan tes keterampilan berpikir kritis pada siswa untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis, yang kemudian hasil dari 

tes kemampuan berpikir kritis dianalisis apakah memenuhi 

kriteria kemampuan berpikir kritis atau tidak. 

c. Tahap Penyelesaian 

Kegiatan dalam tahap penyelesaian diantaranya; 

1) Mengolah data hasil penelitian 

2) Menganalisis dan membahas hasil penelitian 

3) Menarik kesimpulan. 

 


