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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teori  

1. Keterampilan berpikir kritis  

a. Pengertian Keterampilan berpikir kritis 

Berpikir merupakan aktivitas mental yang tidak dapat 

dipisahkan dari aktivitas manusia, karena berpikir merupakan ciri 

yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Susanto 

(2013: 121) menjelaskan bahwa berpikir adalah proses mental yang 

menghasilkan pengetahuan. Berpikir mampu mempersiapkan peserta 

didik untuk berpikir mengenai disiplin serta dipakai untuk pemenuhan 

kebutuhan intelektual dan pengembangan potensi siswa. Kusnawa 

(2013: 8) berpendapat bahwa berpikir adalah: 

“Suatu istilah yang digunakan dalam menggambarkan aktivitas 

mental, baik berupa tindakan yang disadari maupun tidak 

disadari yang sepenuhnya masuk dalam tindakan rutin atau 

kegiatan sehari-hari, tetapi tindakan ini memerlukan perhatian 

langsung untuk bertindak ke arah yang lebih sadar secara 

sengaja dan refleksi membawa ke aspek-aspek tertentu”. 

 

Pendapat para ahli, menunjukan bahwa pengertian berpikir adalah 

suatu aktivitas mental yang dilakukan secara sadar oleh manusia 

dalam kegiatan sehari-hari atas dasar pengalaman sehingga 

menghasilkan pengetahuan.   

Keterampilan berpikir dikelompokan menjadi keterampilan 

berpikir dasar dan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir dasar 
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antaranya ada berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis telah 

menjadi  istilah yang sangat populer dalam dunia pendidikan beberapa 

tahun ini. Keterampilan berpikir kritis yang diterapkan guru dalam 

pembelajaran memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran di 

tengah banyaknya informasi.  

Keterampilan berpikir kritis dalam pandangan Susanto (2013: 

121) adalah  suatu kegiatan menganalisis idea atau gagasan ke arah 

yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, 

mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah yang 

lebih sempurna.Keterampilan berpikir kritis membuat siswa dapat 

mengetahui kebenaran berdasarkan fakta dengan melakukan 

rangkaian kegiatan seperti menganalisis hal yang spesifik lalu 

mengkaji, mengidentifikasi agar kebenaran itu lebih sempurna.  

Ennis (Kuswana, 2013: 19) menjelaskan bahwa berpikir kritis 

merupakan berpikir wajar dan reflektif yang fokus dalam menentukan 

apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Keterampilan berpikir kritis 

berperan penting dalam mempersiapkan siswa menjadi pemecah 

masalah yang baik dan mampu membuat keputusan maupun 

kesimpulan yang matang dan mampu dipertanggungjawabkan secara 

akademis. 

Keterampilan berpikir kritis perlu dikembangkan di sekolah 

karena melalui keterampilan berpikir kritis siswa dapat lebih mudah 

memahami konsep, peka akan masalah yang terjadi sehingga dapat 
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menyelesaikan permasalahan dan menerapkan konsep sesuai dengan 

situasi yang terjadi. Materi dan tahap-tahapan yang dikembangakan di 

SD harus sesuai dengan tingkat kognitif anak yang masih berada pada 

tahap operasional konkret.  

Pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

adalah kegiatan berpikir dalam menganalisis ide, gagasan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Berpikir kritis membantu manusia 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan 

memikirkan langkah kedepan yang akan diambil dalam 

menyelesaikan permasalahan setelah mengetahui sebab akibat dari 

permasalahan yang muncul. Keterampilan berpikir kritis menjadikan 

siswa dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan cara 

mengobservasi, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya 

sehingga siswa dapat berkembang dalam kehidupannya.  

b. Pentingnya Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis juga harus dimiliki dan 

dikembangkan dalam diri siswa. Mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis siswa akan memudahkan siswa dalam memahami 

konsep, peka terhadap masalah yang terjadi sehingga dapat 

memahami dan menyelesaikan masalah serta mampu mengaplikasikan 

konsep dakam situasi yang berbeda. Pengembangan keterampilan 

berpikir kritis dalam diri siswa tidak terjadi secara instan atau 

dilakukan oleh siswa sendiri akan tetapi pengembangan keterampilan 
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berpikir kritis memerlukan guru yang ahli. Guru yang ahli yaitu guru 

yang memiliki keahlian memilih media, karena media merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan 

keterampilan berpikir kritis.  

Pengembangan berpikir kritis memerlukan model pembelajaran 

yang tepat dalam pelaksanaannya. Pandangan Susanto (2013: 127) 

tentang model pembelajaran yang dilakukan secara konseptual dapat 

dikembangkan untuk lebih menekankan pada peningkatan 

menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis sesuai dengan 

tingkat perkembangan usianya. Pendapat Sutisyana (Susanto, 2013: 

127) terkait berpikir kritis siswa dapat ditumbuh kembangkan melalui 

proses mengamati, membandingkan, mengelompokan, menghipotesis, 

mengumpulkan data, menafsirkan, menyimpulkan, menyelesaikan 

masalah, dan mengambil keputusan.  

Keterampilan berpikir kritis merupakan implementasi awal dari 

ide siswa dalam menemukan konsep. Tilar (2011: 17) menyebutkan 

pentingnya berpikir kritis antara lain:  

1) Mengembangkan berpikir kritis dalam pendidikan berarti 

memberikan penghargaan kepada siswa.  

2) Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal di dalam 

pendidikan karena mempersiapkan siswa untuk kehidupan 

kedewasaannya. 

3) Pengembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan 

merupakan suatu cita-cita tradisional seperti apa yang ingin 

dicapai melalui pelajaran ilmu-ilmu eksak kelamaan serta 

mata-mata pelajaran lainnya yang secara tradisional 

dianggap dapat mengembangkan berpikir kritis.  

  

Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis…, Rahma Hanifah, FKIP UMP, 2019



 

 

13 
 

Pandangan para ahli yang sudah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa berpikir kritis sangat penting bagi siswa karena 

berpikir kritis membantu siswa lebih memahami konsep yang 

diajarkan guru serta membuat siswa lebih peka terhadap masalah 

sehingga dapat menyelesaikan masalah. Pengembangan keterampilan 

berpikir kritis siswa dalam penerapannya disekolah tidak lepas 

kaitannya dengan guru sebagai pelaksana kegiatan. Keterampilan 

berpikir kritis yang dikembangkan di sekolah dapat mempersiapkan 

siswa untuk kehidupan kedewasaannya serta sebagai bentuk 

penghargaan kepada siswa dalam dunia pendidikan. 

c. Tahapan-tahapan keterampilan berpikir kritis 

Guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dituntut untuk 

menguasai, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan materi kepada 

siswa agar siswa mudah menerima dan memahami apa yang diajarkan 

oleh guru.Guru dalam melatih siswa agar mampu keterampilan 

berpikir kritis harus ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahapan ini 

seperti yang diungkapkan oleh Arif dalam (Susanto, 2013: 129) 

bahwa ada lima tahap melatih keterampilan berpikir kritis kepada 

siswa yaitu:  

1) Keterampilan menganalisis, yaitu  suatu keterampilan 

menguraikan sebuah struktur ke dalam kompone-komponen 

agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut.  

2) Keterampilan menyintesis, yaitu keterampilan yang berlawanan 

dengan keterampilan menganalisis, yakni keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentuk atau 

susunan yang baru.  
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3) Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, merupakan 

keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian 

baru.  

4) Keterampilan menyimpulkan, yaitu kegiatan akal pikiran 

manusia berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang 

dimilikinya, dapat beranjak mencapai pengertian atau 

pengetahuan (kebenaran) baru yang lain.  

5) Keterampilan mengevaluasi atau menilai. Keterampilan ini 

menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuai dengan berbagai kriteria yang ada.  

 

Pendapat dari beberapa ahli mengenai siswa mampu 

keterampilan berpikir kritis, peneliti menyimpulkan bahwa siswa 

mampu berpikir kritis, karena berpikir kritis dapat dilatih dengan cara 

pemberian latihan-latihan soal kepada siswa sehingga siswa bisa 

mengidentifikasi masalah dan bisa menyelesaikannya.  Siswa di beri 

kesempatan untuk bertanya dan melakukan eksperimen terhadap 

percobaan agar siswa lebih berkembang dalam pembelajaran. Guru 

memberikan kesempatan kepada siswa dengan membebaskan siswa 

dalam berpikir, mengemukakan pendapat, dan bertindak dalam 

menyelesaikan masalahnya. Kegiatan ini dapat membantu siswa 

dalam berpikir kritis. 

d. Indikator Keterampilan Berpikir Kritis 

Keterampilan berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis 

untuk memecahkan suatu permasalahan. Keterampilan berpikir kritis 

siswa dapat diukur melalui indikator ketrampilan berpikir kritis. Ennis 

(Tawil & Liliasari2013:9) menyatakan ada lima indikator yang sesuai 

dengan tingkat kognitif anak sekolah dasar seperti terlihat pada tabel 

2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Indikator berpikir kritis 

Indikator Kata-kata operasional 

Memberikan 

penjelasan sederhana 

Menganalisis pertanyaan, mengajukan dan 

menjawab pertanyaan klarifikasi 

Membangun 

keterampilan dasar 

Menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti, 

menilai hasil penelitian 

Menyimpulkan Mereduksi dan menilai deduksi, 

menginduksi dan menilai iduksi, membuat 

dan menilai penilaian yang berharga 

Memberikan 

penjelasan lebih lanjut 

Mendefinisikan istilah, menilai definisi, 

mengidentifikasi asumsi 

Mengatur strategi dan 

taktik 

Menentukan sebuah tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain 

(Sumber: Ennis dalam Tawil, 2013:9)  

Berdasarkan tabel 2.1 indikator berpikir kritis menurut Ennis 

menyebutkan bahwa ada lima indikator keterampilan berpikir kritis yaitu 

memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, 

menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi. 

Indikator berpikir kritis akan menjadi pedoman bagi guru dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam kegiatan 

pembelajaran.  

2. Sikap Ilmiah  

a. Pengertian Sikap  

Sikap merupakan salah satu aspek penting yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran. Hamdani (2011: 140) 

menjelaskan bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan untuk 

mereaksi terhadap suatu hal, orang, benda dengan suka, atau tidak 

suka, acuh atau tak acuh. Sikap dapat dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan dalam diri seseorang. Sikap 
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berarti sebuah kecenderungan bagi seseorang untuk menerima atau 

menolak sebuah objek, sebagai objek yang baik atau tidak baik, 

berharga atau tidak berharga. 

Sikap ini dipengaruhi oleh kognitif emosi dan kecenderungan 

seseorang dalam bertindak yang membawa perubahan tingkah laku.  

Thrustone (Fatonah & Prasetyo, 2014: 27-28) menjelaskan bahwa 

sikap merupakan kecenderungan dan perasaan, kecurigaan dan 

prasangka, pra pemahaman yang mendetail, ide-ide, rasa takut acaman 

dan keyakinan tentang suatu hal. Sikap berperan dalam mengambil 

tindakan yang diambil seseorang tergantung pada penilaian untung 

dan rugi, baik atau buruk dari suatu tindakan yang dilakukannya.  

Pengertian sikap yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa sikap merupakan kencenderungan seseorang dalam mereaksi 

suatu objek baik itu menerima atau menolak objek, sebagai tindakan 

rasa suka dan tidak suka terhadap objek. Sikap siswa pada proses 

pembelajaran akan terwujud dalam sikap suka atau tidak suka siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Sikap siswa dapat mengenai cara guru 

dalam mengajar, materi pelajaran yang diajarkan serta lingkungan 

disekitarnya.  

b. Pengertian Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah dalam pembelajaran sains sering dihubungkan 

dengan sikap terhadap sains. Keduanya memang saling berhubungan 

dan mempengaruhi perbuatan akan tetapi keduanya berbeda. Sikap 
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terhadap sains merupakan kecenderungan siswa untuk senang atau 

tidak senang terhadap sains, seperti menganggap sains sukar dipelajari 

dan kurang menarik. Berbeda halnya dengan sikap ilmiah, seperti 

yang dijelaskan oleh Patta Bundu pada jurnal (Basuki, 2014: 22) 

bahwa sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh ilmuan 

dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan baru, seperti 

objektif terhadap fakta, berhati-hati, bertanggung jawab, berhati 

terbuka, selalu ingin meneliti, dan lain-lain. 

Sikap ilmiah dapat muncul secara alamiah dalam pembelajaran. 

Pendapat Susanto (2013: 169) sikap ilmiah dapat dikembangkan 

melalui kegiatan diskusi, percobaan, dan observasi dalam 

pembelajaran Sains. Kegiatan diskusi, percobaan dan observasi 

dilakukan untuk mendorong siswa mempunyai sikap keingintahuan 

cukup tinggi untuk mengenali lingkungannya. Siswa harus diberikan 

pengalaman dalam melakukan kegiatan serta kesempatan unutk 

mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap terhadap alam, 

sehingga dapat mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam. Pendapat 

Aswata (Alawiyah, 2016: 168) tentang sikap ilmiah adalah sikap atau 

nilai-nilai yang muncul dari dalam diri yang mendorong seseorang 

bertingkah laku terhadap suatu objek yang dilakukan secara sistematis 

melalui langkah-langkah ilmiah. Sikap ilmiah dapat muncul dari 

dalam diri seseorang untuk memberi perlakuan terhadap objek 
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Pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap 

ilmiah merupakan sikap untuk menemukan pengetahuan baru dengan 

menerima atau menolak cara berfikir yang sesuai dengan metode 

keilmuan. Sikap ilmiah dapat dikembangkan melalui kegiatan 

pembelajaran seperti melakukan percobaan, simulasi, dan kegiatan 

proyek di lapangan. Kegiatan ini akan meningkatkan rasa ingin tahu, 

rasa senang siswa, dan akan memudahkan siswa dalam memahami 

materi dengan pengalaman langsung. Penerapan sikap ilmiah sekolah  

harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak agar 

memudahkann siswa dalam mengerti dan memahami materi yang 

diajarkan. 

Peranan utama guru dibutuhkan dalam pembelajaran untuk 

menumbuhkan sikap ilmiah. Harlen (Alawiyah, 2016: 168)  

mengemukakan bahwa ada empat peranan guru dalam 

mengembangkan sikap yakni: 

“Memperlihatkan contoh sikap ilmiah, memberi penguatan 

positif terhadap sikap ilmiah dengan pujian dan penghargaan, 

memberikan kesempatan untuk pengembangan sikap ilmiah, dan 

mendiskusikan tingkah laku yang berhubungan dengan sikap 

ilmiah.” 

 

Guru dalam pembelajaran memberikan contoh yang positif yang dapat 

diterima oleh siswa dengan pendapat guru yang dapat diubah, agar 

siswa dapat menerima pendapat orang lain. Guru selain memberikan 

contoh, guru dapat memberikan siswa penguatan terkait materi 

dengan memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang sudah 
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berani menyatakan pendapat dan bertanya terkait materi yang 

diajakan.  Pujian dan penghargaan yang diberikan guru kepada siswa 

dapat memotivasi siswa untuk melakukan percobaan dan menyatakan 

pendapat lagi. Pengembangan sikap ilmiah dapat dilakukan dengan 

meletakan barang baru dikelas untuk memancing rasa ingin tahu 

siswa. Mendisikusikan tingkah laku yang berhubungan dengan sikap 

ilmiah. 

c. Indikator Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang 

ilmuan untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan. Sulistyorini 

(Susanto, 2013:169) mengemukakan bahwa ada sembilan aspek yang 

dikembangkan dari sikap ilmiah dalam pembelajaran, yaitu:  

1) sikap ingin tahu, 2) mendapat sesuatu yang baru, 3) sikap 

kerja sama, 4) tidak putus asa, 5) tidak berperasangka, 6) mawas 

diri, 7) bertanggung jawab, 8) berpikir bebas, dan 9) 

kedisiplinan diri. 

 

 

Harlen (Fatonah & Prasetyo, 2014: 31) membuat 

pengelompokan aspek sikap ilmiah yang lebih lengkap yaitu:  

1) Curiosity (sikap ingin tahu), 2) Respect for evidence 

(sikap respek terhadap sains) 3) Critical Reflection (sikap 

refleksi kritis), 4) Perseverance (Sikap ketekunan), 5) 

Cretivity and inventiveness (sikap kreatif dan penemuan), 6) 

Open mindedness (sikap berpikiran terbuka), 7) Co-

operation with others (sikap bekerjasama dengan orang lain, 

8) Willingness to tolerate uncertainty (sikap keinginan 

menerima ketidakpastian, dan 9) Sensitivity to environment 

(sikap sensitif terhadap lingkungan). 
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Aspek sikap ilmiah yang dikemukakan para ahli cukup bervariasi 

meskipun secara keseluruhan tidak jauh berbeda satu sama lain, 

seperti sikap ingin tahu, sikap bekerjasama, berpikir bebas, sikap 

kreatif dan penemuan.  

Penguasaan aspek sikap imiah tersebut merujuk pada sejauh 

mana siswa mengalami perubahan pada sikap dan sistem nilai dalam 

proses keilmuan. Pengukuran sikap ilmiah dapa dilakukan melalui 

beberapa indikator sikap yang dikembangkan berdasarkan dimensi 

untuk memudahkan dalam penyusunan instrumen. Harlen (Fatonah & 

Prasetyo, 2014: 32-33) menjelaskan indikator sikap ilmiah seperti 

pada tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.2Indikator Sikap Ilmiah  

Dimensi Indikator 

Sikap ingin tahu 1. Antusias mencari jawaban 

2. Perhatian pada objek yang diamati 

3. Antusias terhadap proses sains 

4. Menanyakan setiap langkah kegiatan 

Sikap senantiasa 

mendahulukan 

data/fakta 

1. Objektif/jujur 

2. Tidak memanipulasi data 

3. Tidak purbasangka  

4. Mengambil keputusan sesuai fakta 

5. Tidak mencampur fakta dengan pendapat 

Sikap berpikir kritis 1. Meragukan teman-teman  

2. Menanyakan setiap perubahan atau hal 

baru 

3. Mengulangi kegiatan yang dilakukan 

4. Tidak mengabaikan data meskipun kecil 

Sikap penemuan dan 

kreatifitas 

1. Menggunakan fakta-fakta untuk dasar 

konklusi  

2. Merubah pendapat dalam merespon 

terhadap fakta 

3. Menunjukan laporan berbeda dengan 

teman sekelas 

4. Menggunakan alat tidak biasanya  

5. Menyarankan percobaan-percobaan baru  
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Dimensi Indikator 

6. Menguraikan konklusi baru hasil 

penngamatan   

Sikap berpikiran 

terbuka dan 

kerjasama 

1. Menghargai pendapat teman/temuan 

orang lain 

2. Mau mengubah pendapat jika data kurang  

3. Menerima saran teman  

4. Tidak merasa paling benar 

5. Menganggap setiap kesimpulan adalah 

tentatife 

6. Berpartisipasi aktif dalam kelompok 

Sikap ketekunan  1. Melanjutkan meneliti “kebaruan” hilang 

2. Mengulangi percobaan meskipun 

berakibat kegagalan 

3. Melengkapi satu kegiatan meskipun teman 

sekelasnya selesai lebih awal 

Sikap peka terhadap 

lingkungan 

1. Perhatian terhadap peristiwa sekitar 

2. Partisipasi pada kegiatan sosial  

3. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

(Sumber: Fatonah & Prasety, 2014: 32-33) 

Indikator di atas dikembangakan dari aspek-aspek sikap ilmiah 

yang dijelaskan oleh Harlen. Indikator sikap ilmiah siswa menurut 

Harlen ada tujuh yaitu sikap ingin tahu, sikap senantiasa 

mendahulukan fakta atau data, sikap berpikir kritis, sikap penemuan 

dan kreatifitas, sikap berpikiran terbuka dan kerjasama, sikap 

ketekunan, dan sikap peka terhadap lingkungan. Indikator yang 

dijabarkan akan dikembangkan lagi untuk membuat instrumen sikap 

ilmiah yang akan diteliti. Pengembangan indikator setiap aspek 

dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun butir 

instrumen yang akan digunakan untuk mengukur sikap ilmiah yang 

dimiliki siswa. 
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3. Mind Mapping 

a. Pengertian Mind Mapping  

Mind mapping  diperkenalkan pertama kali oleh Tony Buzan 

pada tahun 1970-an. Buzan (2012: 4) mengemukakan bahwa mind 

mapping merupakan cara mencatat kreatif, efektif, dan secara harfiah 

“memetakan” pikiran-pikiran seseorang sehingga dapat 

mempermudah dalam menempatkan dan mengeluarkan informasi dari 

otak. Pikiran-pikiran yang dipetakan ini kemudian akan direalisasikan 

dalam sebuah gambar yang dapat mewakili area yang menarik atau 

ide-ide yang menarik tertentu. Mind mapping memudahkan untuk 

menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke 

luar otak dari otak karena mind mapping memetakan konsep yang ada 

dalam otak lalu direalisasikan ke dalam gambar atau jaring-jaring 

untuk memudahkan kita mengingat dan memahami konsep. 

Mind mapping mempunyai konsep seperti halnya sebuah peta 

kota. Memiliki pusat ditengah dengan beberapa jalan yang menyebar 

kesegala arah. Pusat mind mapping mewakili ide pokok pikiran 

sedangkan jalan-jalan tersebut mewakili penjabaran dari pokok 

pikiran. Pada dasarnya otak manusia terdiri dari jutaan sel kecil yang 

disebut neuron. Neuron memilki bagian pusat (nukleus) serta 

sejumlah cabang (akson) yang menyebar kesegala arah. Ketika 

sejumlah informasi masuk kedalam sel otak, maka akson akan 

meneruskan pesan tersebut melalui cabang-cabangnya ke sel-sel otak 
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lainnya, sehingga menciptakan keterhubungan. Sel-sel saraf yang 

terhubung makin banyak, maka semakin banyak pula pengetahuan 

yang didapatnya. Jika dilihat dari bentuk, struktur dan cara kerjanya, 

sel otak manusia ternyata  sama dengan mind map. Oleh sebab itu,  

tidak heran jika mind mapping dapat membantu otak ketika  

mengorganisasikan pengetahuan dengan cara mengasosiasikan 

berbagai informasi atau materi pembelajaran. Contoh Gambar mind 

mapping dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Contoh  mind mapping lebah 

 

Mind mapping merupakan cara kreatif bagi tiap pembelajaran 

untuk menghasilkan sebuah gagasan, mencatat apa yang dipelajari, 

atau untuk merencanakan tugas baru. Meminta siswa membuat mind 

mapping memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi dengan jelas 

dan kreatif apa yang telah mereka pelajari atau apa yang tengah 
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mereka rencanakan. Pandangan Windura (2010: 16) tentang Mind 

mapping atau peta pikiran merupakan suatu teknis grafis yang 

memungkinkan kita untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan otak 

kita untuk keperluan berpikir dan belajar.  

Mind mapping  bisa dikatakan menggunakan pengingat visual 

dan sensorik sejalan dengan pendapat Shoimins (2014: 105) tentang 

pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk 

membentuk kesan. Otak manusia lebih mudah mengingat apabila 

informasi yang dia dapat dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-

bentuk dan perasaan. Mind mapping ini dapat membangkitkan ide-ide 

yang orisinil dan memudahkan untuk memacu ingatan seseorang. 

Mind mapping juga digunakan untuk belajar, mengorganisasikan, dan 

merencanakan pemikiran apa yang akan dilakukan.  

Pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mind 

mapping adalah peta pikiran yang memanfaatkan otak untuk 

mendapatkan informasi dan menghasilkan suatu gagasan dengan cara 

yang kreatif dan inovatif. Mind mapping memudahkan kita untuk 

mengingat informasi dengan memetakan pemikiran-pemikiran yang 

ada di otak. Mengingat informasi lebih mudah dengan menggunakan 

pengingat visual dengan menggunakan gambar-gambar dalam mind 

mapping. 
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b. Prinsip Mind Mapping 

Mind mapping  merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan 

dalam menyusun fakta dalam pikiran. Penggunaan mind mapping 

dalam kegiatan dapat mempermudah ingatan dalam memperoleh 

informasi dibandingkan teknik pencatatan tradisional. Buzan (2012: 6) 

mengemukakan pendapat bahwa dasar dari mind mapping  yaitu dapat 

membantu otak manusia dalam merencanakan, berkomunikasi, 

menjadi lebih kreatif, mengehemat waktu, menyelesaikan masalah, 

memusatkan perhatian, menyusun, dan menjelaskan pikiran-pikiran 

mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, melihat 

“gambar keseluruhan” dan menyelamatkan pohon.  

Pandangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip mind 

mapping adalah mempermudah manusia dalam melakukan pemecahan 

masalah dengan efektif dan efsisien. Mind mapping membantu pelajar 

mengatasi kesulitan, mengetahui apa yang hendak ditulis, serta 

mengorganisasi gagasan, sebab teknik ini mampu membantu siswa 

menemukan gagasan, mengetahui apa yang hendak ditulis, seta 

bagaimana memulainya. Mind mapping efisien dalam membantu 

siswa untuk memahami konsep materi yang diajarkan dalam kegiatan 

pembelajaran karena siswa membuat ide-ide dari materi yang 

diajarkan  oleh guru dan dicatat dalam kata-kata yang mudah 

dipahami oleh siswa sendiri karena dibuat sendiri oleh siswa.  
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c. Manfaat Mind Mapping 

Mind mapping merupakan peta bagi ingatan dalam menyusun 

fakta dan pikiran. Mind mapping membantu seseroang dalam 

menempatkan ide, gagasan dan konsep yang ada di pikiran seseorang 

sehungga memudahkan dalam mencari informasi. Buzan (2012: 5) 

mengungkapkan bahwa mind mapping  sama seperti peta jalan yang 

mempunyai manfaat seperti: 

1) Memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area 

yang luas.  

2) Memungkinkan seseorang merencanakan rute atau membuat 

pilihan – pilihan dan mengetahui kemana akan pergi dan 

dimana seseorang berada.  

3) Mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat.  

4) Mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita 

melihat jalan – jalan terobosan kreatif baru.  

5) Menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat.  

 

Mind mapping sebagai strategi pembelajaran tentu memiliki 

kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Kelebihan mind 

Shoimin (2014: 107) menyebutkan beberapa kelebihan dari mind 

mapping sebagai berikut: 

1) Mind mapping merupakan cara cepat 

2) Mind mapping dapat digunakan untuk mengorganisasika ide-

ide yang muncul dalam pemikiran  

3) Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang 

lain  

4) Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk 

menulis  

 

Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Shoimin (2014: 107)  

menyebutkan beberapa kekurangan dari mind mapping sebagai 

berikut: 

Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis…, Rahma Hanifah, FKIP UMP, 2019



 

 

27 
 

1) Hanya siswa aktif yang terlibat  

2) Tidak seluruh murid belajar 

3) Jumlah detail informasi tidak dapat dimasukan 

 

Pendapat ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keunggulan mind mapping memudahkan siswa dalam pembelajaran 

dengan mengorganisasikan ide-ide dalam pemikiran serta membantu 

siswa dalam memecahkan permasalahan secara kreatif. Mind mapping 

juga mempunyai kelemahan dimana hanya siswa tertentu yang aktif 

dan belajar. Penelitian yang dilakukan akan meminimalisis 

kekurangan dan meningkatkan keunggulan pada mind mapping.  

d. Langkah-langkah Membuat Mind Mapping 

Langkah-langakah  mind mapping menurut Tony Buzan (2012: 

15-16) terdapat tujuh langkah sebagai berikut: 

a) Mulailah membuat mind mapping  dari bagian tengah kertas 

kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar, karena 

memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak untuk 

menyebar kepada otak lalu menyebar ke segala arah dan 

mengungkapkan dirinya dengan kebuh bebas dan alami.  

b) Menggunakan gambar atau foto untuk ide sentral, karena 

sebuah gambar bermakna seribu kata dan membantu kita 

berkonsentrasi dan mengaktifkan otak manusia. 

c) Menggunakan warna, karena bagi otak, warna sama 

menariknya dengan gambar. Warna membuat mind mapping  

lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif dan 

menyenangkan.  

d) Menghubungkan cabang–cabang tingkat dua dan tiga ketingkat 

satu dan dua, dan seterusnya. Hal tersebut dikarenakan otak 

bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengkaitkan dua atau 

tiga atau empat hal sekaligus. Bila kita menghubungkan 

cabang–cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan 

mengingat.  

e) Membuat garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. 

Hal itu dikarenakan garis luru akan membosankan otak.  
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f) Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena kata 

kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibelitas 

pada mind mapping.  

g) Menggunakan gambar, karena seperti gambar sentral, setiap 

gambar bermakna seribu kata.  

 

Memperhatikan cara-cara membuat mind mapping dan 

menerapkannya dalam pembelajaran siswa dapat berlatih 

mengembangkan otaknya secara maksimal sehingga siswa dapat 

berkonsentrasi. Siswa dalam mempraktikan mind mapping dituntut 

untuk lebih kreatif dalam membuat mind mapping sehingga siswa 

tidak merasa dibatasi dalam pembuatan mind mapping. Mind mapping  

dapat membuat siswa mengekspresikan hasil kreatifitasnya sesuai 

imajinasinya sendiri. Mind mapping juga dapat membuat siswa 

berpikir kritis karena siswa diminta untuk merangkum secara 

mendetail terkait dengan materi yang diajarkan.  

Penerapan langkah-langkah membuat mind mapping dapat 

diterapkan dalam suatu strategi dengan menggunakan rumus 

TEFCAS. Buzan (2012: 71) menjelaskan bahwa TEFCAS merupakan 

singkatan-singkatan huruf-huruf pertama dari enam kata utama yang 

merumuskan langkah-langkah fundamental yang harus dilakukan oleh 

otak ketika mempelajari sesuatu. Penjelasan mengenai rumus 

TEFCAS sebagai berikut: 

a. T – Trial (Percobaan) 

Kesuksesan seseorang diawali dengan adanya suatu 

percobaan. Kita tidak akan tahu titik kelemahan dan kekurangan 
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kita jika kita tidak mencoba, begitu juga dalam hal yang kita 

pelajari, tidak akan ada yang terjadi jika kita tidak mencobanya 

terlebih dahulu, seperti kita belajar menari kita akan mengambil 

langkah pertama untuk mencobanya dan hal itu tidak bisa 

terelakan terjadi. Pembelajaran dengan menggunakan mind 

mapping pada tahap awal siswa dirangsang untuk mencoba 

mencurahkan segenap pemikirannya kedalam mind map dengan 

tidak terlalu menghiraukan kesalahan, karena akan mendapatkan 

tindak lanjut pada tahap-tahap selanjutnya. 

b. E – Even (Peristiwa) 

Setelah melakukan tahap percobaan, maka akan adanya 

kekurangan atau kesalahan. Untuk memperbaiki kekurangan-

kekurangan tersebut maka pikirkan kembali tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan apa yang dipercobakan dapat dibantu atau 

dirangsang dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut dapat ditimbulkan sebagai rangsangan dari 

guru, rekan sekelasnya atau bahkan dari siswa itu sendiri. 

c. F – Feedback (umpan balik)  

Tahapan umpan balik dilaksanakan untuk mengetahui 

kekurangan serta kesesuaian dari mind mapping yang telah 

dibuat. Apakah mind mapping yang dibuat telah sesuai dengan 

apa yang diharapkan atau belum,hal tersebut akan terkoreksi pada 

tahap ini. Umpan balik dapat diberikan dengan berbagai cara 
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yaitu secara individual antara guru dan siswa, guru kepada 

sekelompok siswa ataupun guru kepada seluruh siswa dikelas. 

Umpan balik dapat diberikan dengan memberikan komentar atau 

umpan balik dengan rekannya. Umpan balik yang diberikan 

bertujuan untuk memotivasi dan membantu siswa dalam 

menemukan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.  

d. C – Check (memeriksa) 

Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memeriksa 

kembali mind mapping yang telah dibuat.  Umpan balik yang 

diterima oleh siswa baik itu umpan balik dari guru maupun dari 

siswa, akan dijadikan acuan untuk memikirkan Informasi-

informasi apa yang harus ditambahkan, diperbaiki atau bahkan 

dihilangkan sama sekali dalam mind mapping.  

e. A – Adjust (Penyesuaian) 

Tahap penyesuaian dilakukan setelah mendapatkan umpan 

balik baik itu dari guru maupun dari sesama rekannya. Seseorang 

melakukan penyesuaian jika setelah melakukan pengecekan atau 

refleksi , dirasa memang terdapat sesuatu yang harus disesuaikan 

berdasarkan respon yang diterima. 

f. S – Success (Sukses) 

Tahap success dilakukan setelah melakukan beberapa 

penyesuaian atau perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang 

dimiliki untuk mencapai  tujuan membuat suatu mind mapping, 
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misalnya ketika seseorang membuat mind mapping hanya 

bertujuan untuk menjabarkan sesuatu maka setelah  hal tersebut 

terjabarkan sesuai dengan kebutuhan, maka dapat dikatakan orang 

tersebut telah sukses membuat mind mappingnya. 

Tahapan-tahapan strategi mind maping yang peneliti gunakan 

akan dimodifikasi dengan tahapan yang semula ada enam menjadi 

empat yaitu trial, feedback, adjust, dan success. Modifikasi ini 

dilakukan karena peneliti menganggap kegiatan pada tahapan event 

dapat dilakukan selama kegiatan trial berlangsung, dimana pada saat 

mencoba membuat mind mapping pasti ada peristiwa yang terjadi saat 

melakukannnya. Peristiwa yang dialami Pada tahap check 

(pengecekan) dan adjust (penyesuaian) dapat dijadikan satu tahapan. 

Pengecekan dilakukan terhadap mind mapping yang telah dibuat lalu 

dilanjutkan dengan adanya penyesuaian setelah dilakukan 

pengecekan. 

Tahapan trial (mencoba), siswa mencoba membuat mind 

mapping terkait materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 

kata kunci untuk membuat mind mapping. Pada tahap umpan balik 

siswa akan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau 

komentar terhadap hasil mind mapping rekan sekelasnya. Pada tahap 

penyesuaian guru dan siswa mengecek hasil mind mapping telah 

dibuatnya dan disesuai dengan umpan balik yang diterima siswa dari 

rekan sekelasnya. Pada tahap terakhir success siswa diberikan 
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penjelasan terkait materi yang diajarkan dan menyimpulkan isi dari 

mind mapping. 

B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian relevan yang berkaitan  dengan penelitian ini, 

antara lain: 

1. Penelitian oleh Irwan Hidayat, Siti Malikhah Towaf, Ruminiati tahun 

2017 berjudul Penerapan model pembelajaran Cooperatif Script 

Berbantuan Mind Map untuk Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Kritis 

dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD N 1 Prigi-Kebumen. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen pengumpulan data 

menggunakan lembar observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas V SD N 1 Prigi Kebumen tahun 

pelajaran 2015/2016 sebanyak 13 siswa. Penelitian ini menggunakan dua 

siklus dan masing-masing siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. 

Presentase keterampilan berpikir kritis pada siklus I mencapai 64,29% 9 

(8 siswa) dan pada siklus II meningkat menjadi 84,61% (11 siswa). 

Prestasi belajar pada siklus I ranah afektif mencapai 76.92% (10 siswa), 

kognitif 69,23 (9 siswa) dan pada siklus II meningkat pada ranah afetif 

mencapai 92,30% (12 siswa).  Hasil penelitian menunjukkan perbedaan 

terhadap ketrampilan berpikir kritis  dan hasil belajar siswa disetiap 

siklusnya meningkat dengan menggunakan pembelajaran berbantuan 

mind mapping. 
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2. Penelitian oleh Muhittin Oz, Esra Kabatas Memis tahun 2018 berjudul 

Effect of Multi Modal Representations on the Critical Thinking Skills of 

the Fifth Grade Students. Penelitian ini bertujuan untuk mengekslorasi 

efek dari Multi Modal Representations dalam menulis untuk mempelajari 

kegiatan ada pemikiran kritis siswa. Metode yang digunakan yaitu metode 

eksperimen campuran, dimana kelompok yang dipilih secara acak 

dijadikan kelompok kontrol dan kelas lainnya sebagai kelompok 

eksperimen. Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas V dengan jumlah 32 

siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan adalag Critical Thinking 

Tes (CTT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara kelas yang menggunakan model Multi Modal Representations 

dengan kelas yang tidak menggunakan moedl itu. Kelas yang 

menggunakan Multi Modal Representations dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dibandingkan kelas yang tidak menggunakan 

Multi Modal Representations.  

3. Penelitian oleh Masfer Ahmad Alwadai tahun 2014 berujudl Islamic 

Teachers’s Preceptions of Improving Critical Thinking Skills in Saudi 

Arabian Elementary Schools. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

pemikiran guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di 

sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah Sequential mixed-method 

metode campuran skuensial) dengan pengumpulan data kuantitatif dan 

penjelasan hasil kuantitatif dengan data kualitatif. Penelitian dilakukan 

pada guru laki-laki dan perempuan di sekolah-sekolah dasar dengan dua 

fase.  Fase pertama dengan melakukan survei  untuk mengetahui pendapat 
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guru tentang keterampilan berpikir kritis dan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat mereka dalam 

menerapkan ketrampilan berpikir kritis. Fase yang kedua data kualitatif 

dikumpulkan dengan wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplor 

presepsi mereka tentang keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah 

dasar Saudi. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa faktor yang 

menghambat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yaitu 

kemampuan siswa dengan rata-rata keseluruhan 4,31 pada skala 5 poin 

merupakan hambatan tertinggi, sedangkan Kurikulum studi islam 

merupakan peringkat terendah dengan rata-rata 2,57.  

4. Penelitian oleh N. L. Santiasih, A.A. I. N. Marhaeni, I. N. Tika tahun 

2013 berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD No.1 

Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 

2013/2014. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 

rancangan posttest only control group design. Penelitian dilaksanakan 

pada kelas V di SD No. 1 Kerobokan dengan jumlah sampel sebesar 99 

siswa yang dibagi menjadi kelompok kontrol dan eksperimen. Hasil dari 

penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil belajar dan sikap ilmiah 

antara siswa yang mengikuti  model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kelas yang 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing sikap ilmiah dan 

hasil belajar siswa meningkat signifikan dibandingkan menggunakan 

model pembelajarn konvensional. 
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C. Kerangka Berpikir 

Keterampilan berpikir kritis siswa kelas V di SD N 1 Prigi dalam 

kegiatan pembelajaran dapat dikatakan masih rendah sehinga sikap ilmiah 

siswa juga rendah. Rendahnya keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah 

siswa ditandai dengan siswa masih belum aktif dalam pembelajaran, rasa 

keingintahuan siswa juga masih rendah, hal ini bisa dilihat dari enggannya 

siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

siswa juga belum berani mengungkapkan pendapatnya terkait hasil 

pengamatan dan percobaan yang dilakukannya, siswa enggan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan teman di depan kelas, dan siswa 

belum bisa menyimpulkan materi pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. 

Pada proses pembelajaran, faktor guru dan strategi dalam 

pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan ketrampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa, 

seorang guru harus dapat menggunakan strategi yang sesuai dalam 

pembelajaran dan dapat menarik minat anak dalam pembelajaran.Startegi 

yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran harus bisa membuat siswa 

aktif dalam pembelajaran dan hendaknya mempermudah siswa dalam 

memahami dan mengerti pembelajaran sehingga siswa dapat berpikir kritis 

dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa.  

Dilihat dari kondisi tersebut, peneliti akan melakukan inovasi dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis mind mapping pada kegiatan 

pembelajaran di kelas. Pembelajaran mind mapping merupakan pembelajaran 
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yang menggunakan sistem kerja otak untuk kemampuan berpikir dan belajar 

secara kreatif yang mencerminkan cara kerja alami otak. Mind mapping dapat 

membantu siswa untuk berpikir merencanakan ide untuk menyelesaikan 

masalah dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran dengan 

memetakan konsep dari materi yang diajarkan. Mind mapping membantu 

siswa dalam mengidentifikasi materi yang diajarkan oleh guru agar lebih 

mudah dipahami dan di mengerti karena siswa membuat sendiri mind 

mapping sesuai materi dan sesuai keinginan siswa sehingga memudahkan 

siswa dalam pembelajaran. 

Peneliti akan melaksanakan tindakan dengan dua siklus yaitu siklus 1 

dan siklus 2 dengan setiap siklus terdapat dua pertemuan. Setiap pertemuan 

nanti akan di refleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 

pembelajaran yang tekah diterapkan. Kelebihan yang ada dalam pembelajaran 

akan diterapkan lagi dalam siklus selanjutnya sedangkan kekurangan dalam 

pembelajaran akan diperbaiki di siklus selanjutnya agar pembelajaran dapat 

lebih baik lagi. Penelitian ini diawali dengan perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi dengan menerapkan pembelajaran mind mapping untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis sehingga meningkatkan sikap 

ilmiah siswa pada siswa kelas VA SD N 1 Prigi. Kerangka berpikir peneliti 

dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka berpikir 

 

D. Hipotesa Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori maka hepotesis 

yang penulis ajukan sebagai berikut: 

KONDISI  

AWAL 

TINDAKAN  Guru menerapkan 

pembelajaran 

mind mapping 

1. Guru lebih banyak memberikan soal pada 

tahap ingatan dan pemahaman 

2. Guru masih belum menggunakan model 

pembelajaran yang bervariasi 

3. Siswa siswa masih belum menanggapi 

pertanyaan dari guru. 

4. Siswa bekum berani untuk mengemukakan 

pendapat 

5. Siswa masih belum berani bertanya terkait 

materi 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Pembelajaran tema 8 dengan 

menggunaan pembelajaran 

mind mapping dapat 

meningkatkan keterampilam 

berpikir kritis dan sikap 

ilmiah siswa 

KONDISI 

AKHIR 

Refleksi 

Refleksi 
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1. Pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis pada siswa kelas VA SD Negeri 1 prigi. 

2. Pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan sikap ilmiah pada siswa 

kelas VA SD Negeri 1 prigi  
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