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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINKING 

EMPOWERMENT BY QUESTIONING DENGAN TEKNIK MIND MAP 

TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS  

(Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Marga Sekampung  

Lampung Timur) 

 

Oleh 

Nova Dian Sari 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran thinking empowerment by questioning dengan Teknik 

mind map terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur. Adapun pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini 

menggunakan quasi eksperimen. Populasi data penelitian ini adalah 

seluruh peserta didikkelas VIII SMP Negeri Marga Sekampung 

Lampung Timur sebanyak 104 peserta didik yang terdistribusi dalam 

3 kelas. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik acak cluster 

random sampling dan memperoleh kelas VIII A sebagai kelas 

eksperimen dan VIII B sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran thinking empowerment by 

questioning dengan tenik mind map sedangkan kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran langsung. Pengumpulan data 

diperoleh dari hasil wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji independent 

sampel t test untuk menjawab hipotesis. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan uji liliefors untuk mengetahui data berdistribusi 

normal atau tidak. Kemudia uji homogenitas dilakukan untuk 

mengetahui data bersifat homogen atau tidak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap keterampilan berpikir 

kritis siswa mengguakan model model pembelajaran thinking 

empowerment by questioning dengan teknik mind map. Pengujian 

hipotesis meperoleh nilai sig (2-tailed) kurang dari ≤ taraf signifikan 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran thinking empowerment by questioning dengan Teknik 

mind map terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur. 

Kata kunci : model thinking empowerment by questioning, teknik 

mind map, berpikir kritis 
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MOTTO 

 

                               

                            

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 

bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”. 

(Q.S Albaqarah: 216) 

   

“Believe in something bigger than yourself and find your purpose in 

life” 

(Nova Dian Sari) 

 

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu 

sendiri dan tinggalkanlah jejak”. 

(Ralph Waldo Emerson) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penulis perlu memaparkan beberapa arti kata yang menjadi judul 

penelitian agar tidak menjadi kesalahpahaman. Judul penelitian yang 

dimaksud penulis yaitu ―Pengaruh Model Pembelajaran Thinking 

Empowerment By Questioning Dengan Teknik Mind Map Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Marga 

Sekampung Lampung Timur‖. Penegasan kata yang diambil dari judul 

penelitian diartikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh merupakan daya atau kekuatan yang timbul dari 

suatu hal, baik itu benda atau segala sesuatu yang ada di alam 

sehingga mempengaruhi apa saja yang ada disekitarnya.
1
 

2. Model Pembelajaran Thinking Empowerment By 

Questioning merupakan model pembelajaran yang 

berlangsung secara informatif, seluruhnya dilakukan dengan 

rangkaian atau jalinan pertanyaan yang telah dirancang secara 

tertulis. Pertanyaan yang dirancang secara tertulis akan 

membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 

melalui pertanyaan-pertanyaan.
2
 

3. Teknik Mind Mapping merupakan cara belajar yang efektif 

yang didalamnya terdapat aspek keterampilan mencatat, 

mengingat serta mengatur waktu untuk mengorganisasikan 

serta menyajikan konsep, ide ataupun informasi lainnya.
3
 

4. Keterampilan berpikir kritis merupakan cara seseorang 

untuk menyelesaikan masalah, dalam berpikir kritis seseorang 

dituntut untuk meningkatkan ide-ide dalam bentuk gagasan 

                                                             
 1 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (Jakarta: PT (persero) penerbitan 

dan percetakan, 2005), h. 849. 

 2 Aloysius Duran Corebima, Pengalaman Berupaya Menjadi Guru 

Profesional. (Malang: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, 

2009), h. 16. 

 3 Nikhilkumar D. Parikh, ‗Effectiveness of Teaching through Mind 

Mapping Technique‘, International Journal of Indian Psychology, 3.3 (2016), h.148-

156. 



 2 

untuk menghasilkan peningkatan kualitas dari hasil berpikir 

mereka.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan diibaratkan dengan ujung tombak kemajuan bagi 

sebuah bangsa. Sebuah bangsa akan menjadi maju apabila bangsa itu 

memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. 

Peningkatan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia, dengan adanya peningkatan kualitas tersebut dapat 

mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.
5
 

Upaya tersebut berkaitan erat dengan komponen pendidikan. 

Proses kegiatan belajar merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang penting, proses tersebut bisa dicapai bila sumber daya manusia 

dikelola secara efektif serta efisien guna mencapai suatu sasaran yang 

diharapkan secara optimal. Indikator tercapainya proses pembelajaran 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang tinggi, hasil belajar tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya model pembelajaran. 

Sebagai guru kita harus memilih model pembelajaran yang tepat agar 

pemikiran siswa berkembang. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara memberikan pertanyaan, 

dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut siswa akan dituntut 

untuk berpikir secara kritis.
6
 

Biologi atau bisa disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

berisi tentang pemahaman atau suatu konsep yang dilakukan secara 

sistematis dan ilmiah. Proses pembelajaran biologi menuntut siswa 

untuk menemukan sesuatu, hal ini yang menunjukkan bahwa biologi 

                                                             
 4 Sadam Husein, Lovy Herayanti, and Gunawan Gunawan, Pengaruh 

Penggunaan Multimedia Interaktif Terhadap Penguasaan Konsep Dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Suhu Dan Kalor, Jurnal Pendidikan Fisika Dan 

Teknologi, (2017), h. 221. 

 5 M.S.M.B Bilah, Perbedaan Dan Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) Dan Model Konvensional Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar IPA Biologi Pada Konsep 

Pencemaran Lingkungan Dan Kerusakan Lingkungan. (Jember: Program Studi 

Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember, 2014), h.17. 

 6 Nurmatari, Pengaruh Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan Dalam 

Pembelajaran Kooperatif Think Pair Shareterhadap Hasil Belajar Dan Aktivitas 

Siswa, Journal of Chemical Information and Modeling, (2013), h.1-18. 
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tidak jauh dari kata praktikum.
7
 Membiasakan siswa untuk belajar 

melalui proses kerja ilmiah selain dapat melatih keterampilan juga 

dapat membantu untuk membentuk pola pikir siswa secara ilmiah.
8
 

Pembelajaran IPA khususnya pada mata pelajaran biologi, 

metakognitif dan berpikir kritis belum dikelola secara langsung, 

terencana dan dilaksanakan dengan cara sengaja. Sebagian siswa 

hanya sengaja menghafal materi yang diajarkan tanpa memahami dan 

mengerti materi secara lebih, sehingga tingkat penalaran nya masih 

cukup rendah. Proses pembelajaran yang efektif dapat dilakukan 

dengan cara bertanya. Metode bertanya merupakan proses 

pembelajaran yang efektif, dari pertanyaan tersebut dapat memicu 

proses berpikir dan salah satu kegunaan terpenting dari pertanyaan 

adalah untuk memacu keterampilan tingkat tinggi.
9
 

 Saat proses belajar guru sangat dituntut untuk bisa memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta situasi peserta 

didik agar keberhasilan dalam belajar mudah untuk dicapai. 

Keberhasilan yang dimaksud sama halnya dengan peserta didik dapat 

mengembangkan konsep sistem peredaran darah dengan bahasanya 

sendiri. Seperti yang tertuang dalam Al-qur‘an yaitu:  

Q.S Al-Mujadilah: 11  

                        

                         

                        

Artinya: 

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Al-

                                                             
 7 Pelatihan Pengembangan and others, Pelatihan Pengembangan Praktikum 

Ipa Berbasis Lingkungan, Inotek, 15.1 (2014), h. 97–108. 

 8 Salwa Hasruddin dan Rezeqi, Analisis Pelaksanaan Praktikum Biologi 

Dan Permasalahannya Di Sma Negeri Sekabupaten Karoanalisis Pelaksanaan 

Praktikum Biologi Dan Permasalahannya Di Sma Negeri Sekabupaten Karo, 

Tabularasa, 9.I (2012), no.1. h.17-32. 

 9 Aunurrahman, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 

333. 
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lah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

 Sesuai dengan ayat diatas bahwa dijelaskannya pendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dan menjadi 

suatu prioritas yang sangat utama. Karena dengan adanya pendidikan 

membuat seseorang mengalami perubahan tingkah laku pada dirinya 

yang menjadi lebih baik. Allah SWT akan meningkatkan derajat suatu 

kaum yang beriman, berilmu dan memiliki pengetahuan. Bukan saja 

ilmu yang berkaitan dengan ibadah tetapi semua ilmu pengetahuan 

yang memiliki manfaatnya untuk suatu kepentingan dunia dan akhirat. 

 Belajar didefinisikan sebagai proses suatu kegiatan dan bukan 

dari suatu hasil kegiatan. Karena hasil suatu kegiatan tersebut bukan 

hanya mengingat dan penguasaan latihan saja akan tetapi lebih luas 

lagi tentang suatu pengalaman yang dilalui untuk menghasilkan 

perubahan kelakuan yang mengalami proses belajar. Belajar juga 

merupakan suatu proses yang kompleks, karena terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup. Adanya perubahan tingkah laku 

pada diri seseorang adalah pertanda karena orang tersebut telah 

mengalami proses belajar. Pada perubahan tingkah laku yang 

dimaksud disini yaitu perubahan yang bersifat kognitif (pengetahuan), 

psikomotorik (keterampilan), serta afektif (nilai dan sikap).
10

 Sejalan 

dengan ayat Q.S Al-Mujadilah/58: 11.
11

 Berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil prapenelitian kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur 

memiliki kemampuan berpikir yang rendah, hal tersebut dibuktikan 

dari data. 

 

 

                                                             
10

 Evelin Siregar, Teori Belajar Dan Pembelajaran (Bogor, 2017), 

h.3. 
 11 BK Muchlisin, ‗Isi Kandungan Surat Ali Imran Ayat 190-191 Dan 

Terjemahan‘, 2019, 3–6 <https://webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-ali-imran-

ayat-190-191/>. 
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Tabel 1. 1 

Data Hasil PraPenelitian Soal 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Marga Sekampung Lampung Timur Tahun 2021/2022 

No Indikator Persentase Kriteria 

1 Memberikan penjelasan sederhana 25,78% Kurang 

2 Membangun keterampilan dasar 18,72% Kurang 

3 Menyimpulkan 21,27% Kurang 

4 Memberikan penjelasan lebih lanjut 20,49% Kurang 

5 Mengatur strategi dan taktik 36,86% Kurang 

Sumber: Hasil Soal Pretest Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur. 

 

Berdasarkan hasil dari soal kemampuan berpikir kritis telah 

diberikan kepada 104 siswa kelas VIII, peneliti memberikan 10 soal 

yang masing-masing soal memiliki indikator berpikir kritis menurut 

Ennis yang setiap soalnya berbeda. Pada setiap indikator yang 

diberikan hanya beberapa anak yang bisa menjawabnya dengan benar 

yang dibuktikan dengan hasil pada tabel 1.1 presentase masih dalam 

kreteria kurang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dalam 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII IPA masih dalam kategori 

rendah atau kurang baik.  

Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar yang masih 

bersifat teacher centered yang menjadikan pola belajar siswa yang 

masih monoton dan pasif sehingga mengakibatkan kurang aktifnya 

siswa dalam melakukan proses belajar sehingga para siswa lebih 

banyak mendengar daripada mengajukan pertanyaan. Padahal dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cenderung Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan ibu Nur Aini S.Pd guru bidang 

studi IPA kelas VIII di SMP Negeri 1 Marga Sekampung Lampung 

Timur mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih 

belum dikembangkan, hal ini diakibatkan minimnya pengetahuan 

yang dimiliki oleh guru dalam mengetahui macam-macam model 

pembelajaran, selain itu juga kurangnya kesempatan bagi guru untuk 

mengikuti pelatihan yang dapat menambah pengetahuan peserta didik. 



 6 

Dalam proses belajar mengajarnya masih menggunakan metode 

teacher centered sehingga hal ini yang menyebabkan siswa tidak 

berperan aktif dalam proses belajar dan menyebabkan tidak adanya 

dorongan siswa untuk berpikir kritis. Hal tersebut dibuktikan dengan 

tabel hasil prapenelitian, dari ketiga kelas tersebut tingkat kemampuan 

berpikir kritisnya berada pada kategori kurang. Proses belajar-

mengajar dengan metode teacher centered membuat para siswa 

merasa bosan yang mengakibatkan turunnya motivasi serta hasil 

belajar siswa, hal ini membuat penulis berasumsi bahwa 50% 

memiliki kemampuan dalam berpikir kritis yang tergolong rendah 

dengan dibuktikan nya dari hasil prapenelitian diatas yang masih 

dibawah rata-rata. Maka dari itu proses belajar mengajar masih perlu 

dilakukan perbaikan dalam pembelajaran. 

Saat menerima proses pembelajaran akan lebih mudah apabila 

disampaikan dengan strategi yang sesuai dengan intelegensi siswa 

yang dominan. Apabila intelegensi siswa beragam, maka sebaiknya 

strategi yang diambil pun harus beraneka ragam. Peran guru sangatlah 

penting untuk mencari strategi belajar yang tepat agar siswanya 

mampu menguasai kompetensi yang diinginkan.
12

 Perkembangan 

pendidikan yang meningkat saat ini sangat memungkinkan guru untuk 

memilih berbagai strategi pembelajaran yang cocok dan tepat bagi 

siswa guna mengembangkan potensi nya sebagaimana yang telah 

diamanatkan dari tujuan pendidikan nasional yakni meningkatkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, kreatif, mandiri, cakap dan menjadi warga negara yang 

demokrasi dan bertanggung jawab.
13

 

Terjadinya perubahan paradigma teaching (pengajaran) yang 

bergeser pada paradigma learning (pembelajaran), dari paham 

behavioristik menuju paham konstruktivistik, dari pengajaran yang 

berpusat pada guru (teacher centered) menuju pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered), semua itu menuntut guru 

                                                             
 12 P Suparno, Kajian Dan Pengantar Kurikulum IPA SMP & MTP 

(Jogjakarta: Sanata Dharma, 2007), h. 205. 

 13 Depdiknas, ‗Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003‘, Jakarta: Depdiknas, 2003. 



 7 

untuk dapat mengaktifkan dan memberdayakan siswa belajar secara 

aktif, kreatif, dan inovatif.
14

 Tapi pada kenyataannya fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum mengaplikasikan 

pembelajaran yang berorientasi konstruktivisme, tidak adanya proses 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa, kemampuan 

berpikir yang masih dikategorikan rendah, serta belum adanya 

pemberdayaan sikap sosial sebagaimana yang telah diamanatkan 

tujuan pendidikan nasional.
15

 

Peserta didik harus mengikuti gaya belajar yang telah diterapkan 

oleh guru tanpa memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik 

dalam memahami suatu pembelajaran. Hal ini yang membuat banyak 

peserta didik belum bisa memahami materi pembelajaran yang telah 

diajarkan. 

Model pembelajaran yang dapat mengembangkan proses berpikir 

kritis siswa salah satunya ada model thinking empowerment by 

questioning, model ini membantu siswa untuk berpikir kritis dengan 

melakukan analisis fakta menggunakan logika, dan melahirkan ide-ide 

baru.
16

 Penggunaan model pembelajaran thinking empowerment by 

questioning selama proses pembelajaran, menggunakan kerja otak 

yang lebih cenderung bekerja adalah otak kiri meskipun melibatkan 

kerja otak kanan dengan pembentukan konsep. Otak kiri merupakan 

otak logika, mengatur fungsi mental dan pengolahan informasi yang 

berhubungan dengan kata, angka, analisis, logika, urutan, garis, daftar 

dan hitungan. Sifat ingatan otak kiri adalah jangka pendek, sedangkan 

otak kanan sifat ingatannya adalah jangka panjang. Otak kanan yang 

sering disebut dengan otak seni atau otak kreatif, mengatur fungsi 

mental yang berhubungan dengan berpikir secara konseptual, gambar, 

irama, warna, dimensi/bentuk, imajinasi, dan melamun. Salah satu 

                                                             
 14 A Duran Corebima, Pemberdayaan Penlaran Pada PBM IPA Biologi SMP 

Untuk Menunjang Perkembangan Penalaran Formal Mahasiswa Di Jenjang Perguruan 

Tinggi. (Malang: Lemlit UM, 2000), h. 78. 

 15 Vandalita Maria and Magdalena Rambitan, ‗Strategi Pembelajaran 

Berpola Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan Dipadu Think Pair and Share 

Dalam Memberdayakan Sikap Sosial Siswa Multietnis (2012), h. 18–24. 

 16 Fakultas Kedokteran and Universitas Jember, Pengaruh Model 

Pembelajaran Thinking Empowerment By Questioning (TEQ) Dengan Metode 

Eksperimen Terhadap Kemampuan Berpikir Rasional Dan Hasil Belajar Biologi 

Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Tanggul Jember, (2012), h.13. 
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metode pembelajaran yang banyak melibatkan kerja otak kanan adalah 

mind map.
17

 Mind map merupakan cara mengorganisasi dan 

menyiapkan konsep, ide ataupun informasi lainnya dalam bentuk 

diagram dengan menggunakan kombinasi gambar (simbol), warna dan 

garis-garis yang saling menghubungkan konsep yang dipetakan, hal 

ini bertujuan untuk membantu siswa dapat melihat suatu materi 

sebagai pengetahuan yang utuh sehingga dapat diingat dengan cepat 

dan mudah.
18

 

Perpaduan antara model pembelajaran thinking empowerment by 

questioning dengan teknik mind map dapat membuat proses 

pembelajaran yang serius dan tidak membosankan. Siswa tidak 

kelebihan beban otak kirinya saat belajar dikelas, sehingga membuat 

siswa dapat menggunakan kedua belah otaknya dengan seimbang dan 

terjadi sebuah sinergi yang dapat menghasilkan kemampuan otak 

siswa dapat bekerja dua kali lipat atau bahkan tidak terbatas. 

Merujuk dari permasalahan diatas, diduga bahwa model 

pembelajaran thinking empowerment by questioning dengan teknik 

mind mapping dapat membantu proses pembelajaran biologi yang 

dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sehingga perlu 

dilakukan penelitian ―Pengaruh Model Pembelajaran Thinking 

Empowerment By Questioning Dengan Teknik Mind Map Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 

Marga Sekampung Lampung Timur‖ 

 

C. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran thinking empowerment by questioning 

dengan teknik mind map belum diterapkan di SMP Negeri 1 

Marga Sekampung Lampung Timur.  

2. Model pembelajaran yang dipakai di SMP Negeri 1 Marga 

Sekampung Lampung Timur masih bersifat teacher centered. 

                                                             
 17 Windura, Susanto, Mind Map Langkah Demi Langkah (Jakarta: PT Elek 

Media Kompitindo, 2010), h. 19. 

 18 Widura, S. Mind Map Untuk Siswa, Guru, Dan Orang Tua (Jakarta: 

Gramedia, 2013), h. 16. 
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3. Model pembelajaran thinking empowerment by questioning 

belum diterapkan di SMP Negeri 1 Marga Sekampung 

Lampung Timur, hal ini dikarenakan guru belum memahami 

bagaimana cara menerapkan keterampilan berpikir kritis. 

4. Rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

pembelajaran biologi di SMP Negeri 1 Marga Sekampung. 

5. Rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

biologi, serta guru belum mengetahui indikator dan instrument 

kemampuan berpikir kritis.  

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah awal dari model pembelajaran thinking 

empowerment by questioning sebagai berikut: sediakan, 

lakukan, renungkan, dan pikirkan. Evaluasi dan arahan 

terdapat pada bagian akhir.
19

 

2. Menurut Caroline Edward, mind map merupakan teknik yang 

mengoptimalkan sumber potensi serta kapasitas otak manusia 

dengan cara paling efektif dan efisien yang berupa 

memasukkan, menyimpan dan mengeluarkan data dari otak ke 

otak.
20

 

3. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dibatasi dengan 

indikator berpikir kritis menurut Ennis yaitu: memberi 

penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, 

menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, serta 

mengatur strategi dan taktik.
21

 

                                                             
 19 Riski Nur Sholeha and Jekti Prihatin, Pengaruh Model Pembelajaran 

Thinking Empowerment by Questioning ( TEQ ) Dengan Mind Mapping Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Biologi (Effect of Thinking 

Empowerment by Questioning ( TEQ ) Learning Model with Mind Mapping on Ability 

Of, 22, 2015), h.1-8. 

 20 Caroline Edward, Mind Mapp Untuk Anak Sehat Dan Cerdas 

(Yogyakarta: Sakti, 2009), h. 64. 

 
21

 R Norris, S. and Ennis, Evaluating Critical Thinking (Pacific Grove, CA: 

Critical Thinking Press and Software, 1989). 
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4. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur tahun 

ajaran 2020/2021. 

5. Materi pembelajaran yang dipilih adalah sistem peredaran 

darah. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran thinking 

empowerment by questioning dengan teknik mind map terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Marga 

Sekampung Lampung Timur? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model 

pembelajaran thinking empowerment by questioning dengan teknik 

mind map terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi guru: memberikan alternatif model pembelajaran dalam 

bentuk keterampilan berpikir kritis dalam belajar siswa. 

2. Bagi siswa, mampu mengembangkan keterampilan berpikir 

kritis siswa. 

3. Bagi sekolah, dapat memberikan upaya peningkatan kualitas 

belajar mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Marga Sekampung 

Lampung Timur 

4. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman tersendiri dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan model dan 

media pembelajaran yang tepat guna menambah wawasan 

terhadap berpikir kritis siswa. 
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H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlailatil Karomah tentang 

pengaruh pemberdayaan berpikir melalui pertanyaan terhadap 

berpikir kritis menyatakan bahwa PBMP dapat meningkatkan 

berpikir kritis. Hal ini disebabkan kemampuan berpikir kritis 

dapat dikembangkan melalui berbagai aktivitas, diantaranya 

dengan membuat pertanyaan. Proses tersebut menuntut siswa 

menjawab pertanyan pada lembar siswa. Jawaban dari 

pertanyaan PBMP akan mengakumulasi seluruh konsep yang 

ada pada lembar PBMP dengan demikian dapat meningkatkan 

berpikir kritis. Hasil penelitian menunjukkan strategi PBMP 

berpengaruh terhadap berpikir kritis. Peningkatan berpikir 

kritis pada kelas eksperimen dengan strategi PBMP lebih 

tinggi 6% dibandingkan kelas kontrol.
22

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni merupakan penelitian 

Quasi Eksperimen design dengan menggunakan desain The 

Non-equivalence Post test Only Kontrol Group Design. Hasil 

analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif untuk 

hasil belajar peserta sebagai kelas X MIPA 2 eksperimen 

dengan menggunakan Model Pembelajaran thinking 

empowerment by questioning (teq) dengan metode mind 

mapping dengan nilai rentannya dari nilai tertinggi ke 

terendah yaitu 95-45 dan berada pada kategorisasi hasil 

belajar dengan kategori tinggi dengan rata-ratanya sebanyak 

72,74 sedangkan pada kelas X MIPA 3 sebagai kelas kontrol 

dengan menggunakan Model Pembelajaran Konvensional 

dengan nilai rentan nya diperoleh dari nilai tertinggi ke nilai 

yang terendah yaitu 90-25 dan berada pada kategorisasi hasil 

belajar dengan kategori rendah dengan nilai rata-ratanya 

diperoleh sebesar 59,19. Implikasi dari penelitian ini yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran 

thinking empowerment by questioning (teq) dengan Metode 

                                                             
 22 Nurlailatil Karomah, A Duran Corebima, and Murni Saptasari, ‗Pengaruh 

Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan Terhadap Berpikir Kritis, Motivasi, Dan 

Pemahaman Konsep Biologi Siswa SMA Di Pasuruan‘, Journal Online State 

University of Malang, 2014, h. 1–11. 
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mind mapping sangat berpengaruh terhadap hasil belajar fisika 

peserta didik. 
23

  

3. Penelitian oleh Rizki Nur Istiqomah tentang pengaruh Model 

Pembelajaran Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik pada mata pelajaran IPA, penelitian ini dilakukan 

karena kurangnya model pembelajaran yang dipakai di 

sekolah SDN 2 Sidoharjo Pringsewu yang hanya berpusat 

pada guru. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya hasil 

belajar dari peserta didik. Penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian Quasi 

Exsperimental Design, teknik pengumpulan data berupa tes 

hasil belajar pretest dan post test yang berbentuk soal pilihan 

ganda dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji 

normalitas menggunakan uji liliefors, uji homogenitas 

menggunakan uji Fisher dan uji hipotesis meggunakan uji t. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil H1 diterima. Artinya, 

adanya pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA.
24

 

4. Penelitian oleh Ariek Wulandari tentang Pengaruh Model 

Pembelajaran Thinking Empowerment By Questioning 

dengan metode Eksperiment Terhadap Kemampuan Berpikir 

Rasional dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas IX SMA 

Negeri 2 Tanggul Jember, kelebihan model TEQ dapat 

digunakan melatih peserta didik untuk mampu berpikir 

rasional, menggunakan logika, menganalisis fakta-fakta dan 

melahirkan ide-ide baru. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran Thinking Empowerment by Questioning (TEQ) 

dengan metode eksperimen terhadap kemampuan berpikir 

rasional siswa dan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

Thinking Empowerment by Questioning (TEQ) dengan 

                                                             
 23 Sumarni, Efektivitas Model Pembelajaran Thinking Empowerment by 

Questioning (TEQ ) Dengan metode Mind Mapping Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Peserta Didik Di Sma Negeri 7 Pinrang, 2019, h. 15. 

 
24

 Rizki Nur Istiqomah, Pengaruh Model Pembelajaran Mind Mapping 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SDN 2 

Sidoharjo Pringsewu, 2015. 
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metode eksperimen terhadap hasil belajar biologi serta untuk 

mengetahui efektifitas pembelajaran Thinking Empowerment 

by Questioning (TEQ) dengan metode eksperimen 

terhadapkemampuan berpikir rasional dan hasil belajar biologi 

siswa.
25

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, adanya pengaruh 

saat menggunakan model pembelajaran thinking empowerment by 

questioning (teq) pada penelitian terdahulu belum ada yang menghub-

ungkannya dengan materi biologi dan disesuaikan dengan sistem 

peredaran darah yang dikaitkan dengan teknik mind map. Mengapa 

memilih materi sistem peredaran darah, karena materi tersebut mem-

iliki ruang lingkup yang luas sehingga sangat cocok dikaitkan dengan 

teknik mind map agar lebih mudah untuk memahami materi tersebut.  

Hal ini membuat penulis yakin untuk melakukan penelitian mengenai 

―Pengaruh Model Pembelajaran Thinking Empowerment by 

Questioning dengan Teknik Mind Map Terhadap Keterampilan 

Berpikir Kritis siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Marga Sekampung 

Lampung Timur‖. Kajian yang dilakukan menghasilkan adanya 

pengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian dan sistematika  

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan tentang hakikat pembelajaran 

biologi, model pembelajaran thinking empowerment 

                                                             
 

25
A, Wulandari, Pengaruh Model Pembelajaran Thinking Empowerment By 

Questioning dengan metode Eksperiment Terhadap Kemampuan Berpikir Rasional 

dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas IX SMA Negeri 2 Tanggul Jember, 2012, h. 8.   
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by questioning, teknik mind map, dan keterampilan 

  berpikir kritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat 

penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, 

 populasi, sample, teknik sampling, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba 

isntrumen, dan uji analisis data. 

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi tempat 

penelitian, pelaksanan penelitian, penyajian data, 

analisis data, dan pembahasan hasil. 

BAB V : KESIMPULAN dan REKOMENDASI 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan 

rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teoritik 

1. Hakekat IPA dan Pembelajaran IPA 

IPA dapat diartikan secara berbeda menurut sudut pandang 

yang dipergunakan. Orang awam sering mendefinisikan IPA 

sebagai kumpulan informasi ilmiah. Di lain pihak ilmuwan 

memandang IPA sebagai suatu metode untuk menguji hipotesis. 

Sedangkan filosofi mungkin mengartikan nya sebagai cara 

bertanya tentang kebenaran dari apa yang di ketahui. Berdasarkan 

pandangan para ahli tersebut, pengertian IPA dapat didefinisikan 

secara komprehensif. IPA dapat dipandang sebagai cara berpikir, 

sebagai cara untuk melakukan penyelidikan dan sebagai kumpulan 

pengetahuan tentang alam. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Collete dan Chiappetta yang menyatakan bahwa 

Sains/IPA, pada hakikatnya merupakan : 1) Sekumpulan 

pengetahuan (a body of knowledge); 2) Sebagai cara berpikir (a 

way of thinking); dan 3) Sebagai cara penyelidikan (a way of 

investigating) tentang alam semesta ini.
26

 

a. IPA yang disebut sebagai kumpulan pengetahuan (a body 

of knowledge) 

Hasil-hasil penemuan dari kegiatan kreatif para ilmuwan 

selama berabad-abad dikumpulkan dan disusun secara 

sistematik menjadi kumpulan pengetahuan yang 

dikelompokkan sesuai dengan bidang kajiannya, misalnya 

fisika, biologi, kimia dan sebagainya. Di dalam IPA, 

kumpulan tersebut dapat berupa: fakta, konsep, prinsip, 

hukum, teori maupun model. 

1) Fakta 

Fakta-fakta sains memberikan landasan bagi konsep, 

prinsip dan teori. Fakta merupakan suatu kebenaran dan 

                                                             
 

26
 Collette, Alfred T. dan Eugene L, Chiappetta. Science Instruction In the 

Middle and Secondary Schools. 2nd Edition. (Newyork: Macmillan Pub. Co, 1994), h. 

90. 
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keadaan suatu objek atau benda, serta mempresentasikan 

pada apa yang dapat diamati. Fakta sains dapat di 

definisikan berdasarkan 2 (dua) kriteria yaitu: 1) dapat 

diamati secara langsung; 2) dapat ditunjukkan atau di 

demonstrasikan setiap waktu. Oleh karena itu, fakta 

terbuka bagi siapa saja untuk mengamatinya, Namun 

demikian, harus diingat bahwa tidak semua fakta dapat 

ditunjukkan setiap saat, misalnya letusan gunung api, 

tsunami, gerhana matahari atau gerhana bulan dan 

sebagainya. 

2) Konsep 

Konsep merupakan abstraksi dari kejadian-kejadian, 

objek-objek atau fenomena yang memiliki sifat-sifat atau 

atribut tertentu, misalnya konsep tentang bunyi, konsep 

tentang panas atau kalor, konsep ion, atom, molekul dan 

sebagainya. Pelajaran IPA terdapat konsep-konsep yang 

sudah dipahami oleh siswa, tetapi ada juga yang sukar. 

Sukar mudahnya suatu konsep untuk dipahami tergantung 

pada tingkat abstraksi atau keabstrakan dari konsep 

tersebut. 

3) Prinsip dan hukum 

Prinsip dan hukum sering digunakan secara bergantian 

karena keduanya dianggap sebagai sinonim. Kedua hal 

tersebut dibentuk dari fakta-fakta dan konsep-konsep, 

bersifat lebih umum dari pada fakta, tetapi juga berkaitan 

dengan fenomena yang dapat diamati. Sebagai contoh 

tentang hukum-hukum gas dan hukum Newton tentang 

gerak dapat diamati di bawah kondisi tertentu. 

4) Teori 

Selain mendeskripsikan fenomena alam dan 

pengklasifikasiannya, IPA juga berusaha menjelaskan 

sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat diamati secara 

langsung. Untuk mencapai hal itu disusunlah teori, 

misalnya teori atom, teori kinetik gas, teori relativitas dan 

sebagainya. Suatu teori tidak pernah berubah menjadi fakta 
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atau hukum, melainkan tetap bersifat tentatif sampai ia 

terbukti tidak benar atau direvisi. 

5) Model 

Model merupakan representasi atau wakil dari sesuatu 

yang tidak dapat kita lihat. Model sangat berguna dalam 

membantu kita untuk memahami suatu fenomena alam. 

Selain itu model juga membantu kita dalam menjelaskan 

dan memahami suatu teori. Misal, model gerhana 

membantu kita dalam menjelaskan peristiwa gerhana bulan 

maupun gerhana matahari. Model sistem tata surya 

membantu kita dalam memahami gerak planet-planet 

mengelilingi matahari. 

b. IPA sebagai cara berpikir (a way of thinking) 

IPA merupakan aktifitas manusia yang ditandai dengan 

proses bepikir yang berlangsung didalam pikiran manusia. 

Kegiatan mental para ilmuwan memberikan gambaran tentang 

rasa ingin tahu (curiousity) dan hasrat manusia untuk 

memahami fenomena alam. Para ilmuwan didorong oleh rasa 

ingin tahu dan alasan yang kuat berusaha menggambarkan dan 

menjelaskan fenomena alam. Pekerjaan mereka oleh para ahli 

filsafat IPA dan para ahli psikologi kognitif dipandang sebagai 

kegiatan yang kreatif dimana ide-ide dan penjelasan dari 

sesuatu gejala alam disusun didalam pikiran. Oleh karena itu, 

argumentasi para ilmuwan dalam bekerja memberikan rambu-

rambu penting yang berhubungan dengan hakikat IPA. 

Kecenderungan para ilmuwan untuk penemuan sesuatu 

nampaknya terdorong atau termotivasi oleh rasa percaya 

bahwa hukum alam dapat disusun dari hasil observasi dan 

dijelaskan melalui pikiran dan alasan. Selain itu rasa percaya 

bahwa alam semesta ini dapat dipahami juga terdorong oleh 

keinginan untuk menemukan sesuatu. Rasa ingin tahu tersebut 

tampak pada anak-anak yang secara konstan melakukan 

eksplorasi terhadap lingkungan mereka dan seringnya mereka 

bertanya mengapa sesuatu dapat terjadi. Karakteristik para 

ilmuwan adalah memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan 

pada fenomena alam, yang bahkan kadang-kadang jauh diluar 
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jangkauan pikiran orang pada umumnya. Nicolas Copernicus, 

misalnya dengan berani menyatakan bahwa matahari 

merupakan pusat sistem tata surya (heliosentris), padahal saat 

itu paham yang dianut adalah paham geosentris di mana bumi 

dianggap sebagai pusat sistem tata surya. Masih banyak 

contoh ilmuwan-ilmuwan lain yang memiliki rasa ingin tahu 

yang begitu besar, misalnya Newton, Benjamin Franklin, 

Faraday dan sebagainya. 

c. IPA sebagai cara penyelidikan (a way of investigating) 

IPA sebagai cara penyelidikan memberikan ilustrasi 

tentang pendekatan yang digunakan dalam menyusun 

pengetahuan. Di dalam IPA kita mengenal banyak metode, 

yang menunjukkan usaha manusia untuk menyelesaikan 

masalah. Sejumlah metode yang digunakan oleh para ilmuwan 

tersebut mendasarkan pada keinginan laboratorium atau 

eksperimen yang memfokuskan pada hubungan sebab akibat.  

Memahami fenomena alam dan hukum-hukum yang 

berlaku harus mempelajari objek-objek dan kejadian-kejadian 

dialam. Objek dan kejadian alam tersebut harus diselidiki 

melalui eksperimen dan observasi serta dicari penjelasannya 

melalui proses pemikiran untuk mendapatkan alasan atau 

argumentasinya. Pemahaman tentang proses yaitu cara 

bagaimana informasi ilmiah diperoleh, diuji, dan di 

validasikan merupakan hal yang sangat penting dalam IPA. 

Dari pembahasan tentang hakikat IPA tersebut, IPA dapat 

dipandang sebagai suatu proses dan sekaligus produk. Oleh 

karena itu, dalam pembelajaran IPA, kedua hal itu harus 

dijadikan pertimbangan dalam memilih strategi atau metode 

mengajar sehingga proses belajar mengajar (pembelajaran) 

dapat berlangsung efektif dan efisien. 

Pada proses belajar-mengajar IPA secara konvensional, 

hanya mengandalkan pada olah pikir (minds on), yang berarti 

memperlakukan IPA sebagai kumpulan pengetahuan (a body 

of knowledge), hal ini berarti siswa cenderung hanya 

menguasai konsep- konsep IPA dengan sedikit bahkan tanpa 

diperolehnya keterampilan proses. Berbeda jika pembelajaran 
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dilakukan melalui kegiatan praktik (practical work) sehingga 

siswa tidak hanya melakukan olah pikir (minds on) tetapi juga 

olah tangan (hands on). Kegiatan ini diartikan sebagai 

kegiatan praktik atau practical  work. 

Menurut Kerr dalam bukunya Practical Work in School, 

seperti dikutip Sudomo bahwasanya kegiatan praktik 

merupakan percobaan yang disampaikan oleh guru dalam 

bentuk demonstrasi secara kooperatif oleh sekelompok siswa 

maupun percobaan dan observasi oleh siswa. Kegiatan 

tersebut dapat berlangsung di  laboratorium atau tempat lain. 

Pendapat lain yang lebih luas dikemukakan oleh Reid dan 

Hudson yang menambahkan penggunaan komputer 

(Computer Assisted Learning) dan film video dalam 

pembelajaran sains sebagai kegiatan praktik. Untuk era 

sekarang ini, pemanfaatan komputer dan film video pada 

pembelajaran IPA dirasakan sangat membantu karena 

keduanya memiliki kelebihan. Komputer misalnya dapat 

digunakan untuk melakukan simulasi percobaan IPA yang 

sukar atau bahkan tidak mungkin dilakukan secara langsung. 

Film video, dilain pihak dapat dipergunakan untuk 

memberikan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa yang 

jarang terjadi, berbahaya, misalnya film video tentang gerhana 

matahari total. 

Pelaksanaan kegiatan praktik IPA bervariasi mulai dari 

yang sangat sederhana bagi siswa Sekolah Dasar, menuju ke 

ruang lebih kompleks bagi siswa pada tingkat sekolah yang 

lebih tinggi. Kegiatan praktik dalam pembelajaran IPA sangat 

penting. Head menyatakan tiga hal yang mendukung 

pentingnya kegiatan praktik dalam pembelajaran IPA, yaitu 

bahwa kegiatan praktik dapat: 

1) Memotivasi siswa dalam belajar. 

2) Memberikan berbagai kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan sejumlah keterampilan. 
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3) Meningkatkan kualitas belajar siswa.
27

 

2. Karakteristik Biologi Sebagai Ilmu 

 Perkembangan biologi saat ini makin pesat. Berbagai ilmu 

pengetahuan telah berkembang dan melalui biologi, manusia 

mengenali dan memahami dirinya sendiri maupun makhluk hidup 

lainnya. Manusia merupakan mahluk hidup yang sempurna dengan 

adanya akal dan pikiran, manusia senantiasa memiliki rasa ingin 

tahu sehingga tercipta lah berbagai macam ilmu pengetahuan di 

mana salah satunya yakni biologi yang mempelajari makhluk hidup 

dan interaksi dengan lingkungan. 

 Biologi berasal dari dua kata yaitu ―Bios‖ yang artinya hidup 

dan ―Logos‖ yaitu ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang makluk hidup dan merupakan salah satu dari 

bagian ilmu sains yang memiliki karakteristik.
28

 

 

B. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atas suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

dikelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, 

termasuk didalamnya tujuan–tujuan pengajaran, tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari 

materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Selain 

itu setiap model pembelajaran selalu mempunyai tahap (sintaks) 

dalam proses pembelajaran nya. 
29

 

Model pembelajaran mempunyai enam ciri model pembelajaran 

yaitu: 

                                                             
 

27
 Zuhdan K. Prasetyo, Konsep Dasar Pendidikan IPA (Jogjakarta: FMIPA 

UMY, 2013), h. 7. 
 28 Campbell, Biologi Edisi Kelima Satu (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 1. 
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 Trianto, Mendesain ModelPembelajaranInovati- Progresif (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 10. 
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1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli   

tertentu, sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh 

Herbert Thelen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini 

dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara 

demokratis. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya 

model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan 

proses berpikir induktif. 

3. Dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar 

mengajar di kelas, misalnya model Synectic dirancang untuk 

memperbaiki kreativitas dalam pembelajaran mengarang. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan: 

a. Urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax) 

b. Adanya prinsip-prinsip reaksi 

c. Sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan 

pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model 

pembelajaran. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran 

yaitu: 

a. Dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat diukur 

b. Dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka panjang. 

6. Membuat persiapan mengajar (desain instruksional) dengan 

pedoman model pembelajaran yang dipilihnya.
30

 

Mengenai model pembelajaran untuk mengetahui kualitas model 

pembelajaran harus dilihat dari dua aspek yaitu aspek proses mengacu 

pada apakah proses pembelajaran mampu untuk menciptakan dengan 

suasana yang menyenangkan serta mendorong rasa kepercayaan diri 

peserta didik aktif dan berpikir kreatif, dan aspek produk mengacu 

pada pertanyaan apakah tujuan pembelajaran mampu untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah ditentukan. 

 

                                                             
 

30
 Rusman, Mode-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme 

Guru (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 132-136. 
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C. Model Pembelajaran Thinking Empowerment by Questioning 

(TEQ) 

Pembelajaran thinking empowerment by questioning (teq) atau 

pemberdayaan berpikir melalui pertanyaan (PBMP) adalah model 

pembelajaran yang dapat memberi pengetahuan melalui pertanyaan-

pertanyaan dengan pengalaman agar peserta didik dapat berpikir 

dengan idenya. TEQ merupakan model pembelajaran yang 

dilaksanakan melalui proses pembelajaran berlangsung dengan secara 

informatif dan dilakukan jalinan pertanyaan pada lembar kegiatan 

peserta didik yang dirancang secara tertulis. TEQ dapat melatih 

peserta didik agar aktif dalam proses pembelajaran dan menambahkan 

wawasan atau informasi dalam membangun konsep biologi melalui 

pertanyaan yang tertulis dalam lembar kegiatan peserta didik dan guru 

tidak harus terus-menerus membantu peserta didik tapi hanya sebagai 

fasilitator apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami 

oleh peserta didik.
31

 

Model pembelajaran TEQ diimplementasikan berupa lembar 

kerja peserta didik yang berisi jalinan pertanyaan-pertanyaan yang 

bertujuan mengkonstruksi pemahaman peserta didik. Terdapat 

beberapa karakteristik pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam 

menyusun suatu lembar TEQ, yaitu sebagai berikut: 

1. Gramatika bahasa Indonesia harus selalu dipakai dan 

digunakan dengan benar. 

2. Pertanyaan dapat diupayakan agar dimulai dari konsep 

sederhana ke konsep yang sulit. 

3. Jalinan pertanyaan ditata secara logis. 

4. Pertanyaan tentang hal yang sama dapat diulang dan 

dirumuskan dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

5. Satu konsep dan sub konsep dikaji sebanyak-banyaknya 

sesuai tingkat perkembangannya. 

6. Pertanyaan lain terkait dikembangkan dan diutamakan yang 

terkait dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
32

 

                                                             
 31 Sholeha and Prihatin, h. 10. 

 32 Sholeha and Prihatin, h. 10. 
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Melalui pembelajaran dengan TEQ diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir, yang merupakan salah satu ciri 

dari berkembangnya penalaran formal. Kemampuan berpikir dapat 

dikembangkan dalam berbagai aktivitas, diantaranya melalui 

penciptaan pertanyaan. Berpikir merupakan suatu hal yang dipandang 

biasa yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia 

menjadi makhluk yang dimuliakan. Ditinjau dari perspektif psikologi, 

berpikir merupakan cikal bakal ilmu yang sangat kompleks. Menurut 

Gilmer berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dan proses 

penggunaan gagasan atau lambang-lambang pengganti suatu aktivitas 

yang tampak secara fisik.
33

 

Konsep kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang 

reflektif, kritis dan kreatif yang berorientasi pada suatu proses 

intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), 

aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul (sintesis atau 

dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, atau 

komunikasi sebagai landasan suatu keyakinan (kepercayaan) dan 

tindakan.
34

 Berpikir kritis merupakan proses berpikir sistematis dalam 

mencari kebenaran dan membangun keyakinan terhadap sesuatu yang 

dikaji dan diteliti secara faktual dan realistis. 

Keterampilan berpikir kritis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam penelitian ini antara 

lain mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mengevaluasi 

masalah, dan menarik kesimpulan dari masalah tersebut. 

1. Gaya Berpikir Pendidik dan Peserta Didik dalam proses 

pembelajaran 

 Menurut Sterneberg gaya berpikir merupakan kecenderungan 

atau cara seseorang menggunakan intelektualitas nya untuk 

mendapatkan kebahagiaan apabila menghadapi sesuatu situasi atau 

melakukan suatu pekerjaan. Terdapat 13 jenis gaya berpikir 

berdasarkan 5 dimensi tahap yaitu: 

 

 

                                                             
 

33
 Kusnawa, h. 2. 

 34 Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru (Jakarta: Refrensi, 

2012), h. 86-87. 
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a. Dimensi fungsi 

1) Gaya berpikir impulsif/reflektif yang disebut sebagai 

tempo konseptual yaitu peserta didik cenderung 

bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih 

banyak waktu untuk merespons. 

2) Gaya berpikir mendalam/dangkal merupakan sejauh 

mana peserta didik mempelajari materi dengan cara 

yang membantu mereka untuk memahami makna 

materi tersebut atau sekedar mencari apa-apa yang 

perlu untuk dipelajari (gaya dangkal). 

b. Dimensi bentuk 

1) Gaya berpikir monarki merupakan gaya berpikir 

individu yang terlalu fokus dalam melakukan sesuatu kerja 

dengan menggunakan sumber dan tenaga yang ada, antara 

kenyataan yang terdapat dalam style ini adalah ―saya akan 

menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

2) Gaya berpikir hierarki merupakan gaya berpikir 

individu yang suka melakukan banyak kerja, tetapi tahu 

memilih prioritas, jumlah masa dan tenaga yang hendak 

diperlukan, antara kenyataan yang terdapat dalam style ini 

adalah ―masalah-masalah yang banyak kerja dalam 

semasa, tetapi tidak tahu memilih prioritas. 

3) Gaya berpikir oligarki merupakan berpikir individu 

yang boleh melakukan banyak kerja dalam semasa, tetapi 

tidak tahu memilih prioritas, antara kenyataan yang 

terdapat dalam style ini adalah ―sewaktu mengerjakan 

tugas, saya cenderung melihat semua aspek pekerjaan itu 

penting‖. 

c. Gaya berpikir dimensi tetap 

1) Gaya berpikir global merupakan style berpikir 

individu yang suka kepada isu menyeluruh, abstrak dalam 

stail ini adalah ―saya menyukai pekerjaan yang tidak begitu 

memerlukan pemikiran mendalam. 
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2) Gaya berpikir logika style berpikir individu yang suka 

kepada sesuatu dengan mendalam dan spesifik dan 

konkret. Antara kenyataan yang terdapat dalam style ini 

adalah ―saya menyenangi pekerjaan yang memerlukan 

pemikiran mendalam‖. 

d. Gaya berpikir dimensi skop 

1) Gaya berpikir internal merupakan gaya berpikir 

individu yang introvert, berorientasikan tugas dan mereka 

suka melakukan suatu kerja secara sendirian, antara 

kenyataan yang terdapat dalam style ini adalah ―jika 

berdiskusi daripada membaca laporan‖. 

2) Gaya berpikir eksternal merupakan gaya berpikir 

individu yang ekstrovert, mereka berpikiran terbuka, suka 

berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, antara 

kenyataan yang terdapat dalam style ini adalah ―saya 

senang mengawasi semua tahap pekerjaan dengan 

memerlukan bantuan orang lain‖. 

e. Gaya berpikir dimensi kecondongan 

1) Gaya berpikir liberal merupakan gaya berpikir 

individu yang suka melakukan sesuatu dengan cara baru, 

ingin mengubah kebiasaan dan terbuka. Antara kenyataan 

yang terdapat dalam style ini adalah ―suasana yang saya 

senangi adalah dapat mencoba cara-cara baru‖. 

2) Gaya berpikir konservatif merupakan gaya berpikir 

individu yang suka ikut prosedur biasa dan coba 

melakukan sesuatu yang kurang jelas. Antara kenyataan 

yang terdapat dalam stail ini adalah ―saya senang 

melakukan sesuatu menurut kebiasaan‖.
35

 

Guru berperan sebagai penanya dan peserta didik sebagai 

penjawab, ini menekankan pada pengajuan sejumlah pertanyaan 

sehingga guru terlibat secara aktif dalam membangun dialog dengan 

peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana 

peserta didik memahami dan mengerti atau memiliki keyakinan 

terhadap subjek. Dengan demikian, akan terlihat jika terjadi 

                                                             
 35 Iskandar, h. 91-95. 
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pemahaman yang keliru atau benar, bukan hanya melibatkan guru 

untuk berpartisipasi dalam membuat pertanyaan, melainkan juga 

mengundang peserta didik untuk saling membagi dan memberi 

pandangan dan bahkan hipotesis mereka tentang dunia atau subjek, 

kemudian guru mengarahkan untuk menguji kebenaran, penjelasan, 

ketepatan, akurasi, keterpaduan, logis dan relevansinya dengan 

pertanyaan yang diajukan.
36

 

Model pertanyaan mencakup beberapa aspek seperti konsep, 

asumsi, rasional, perspektif, implikasi, dan pertanyaan. Penerapan 

model pertanyaan bertujuan agar peserta didik dapat memahami 

konsep yang sedang atau akan dipelajari, membuat asumsi atau 

dugaan sebelum mendalami objek yang hendak dipelajari, 

mengemukakan alasan, rasio, atau fakta-fakta yang membangun 

subjek yang sedang dikaji, memiliki perspektif dalam memandang 

atau melakukan sesuatu sehingga kebenaran yang ditemukan, 

memprediksi kemungkinan konsekuensi atau implikasi dari hasil 

temuan yang diberikan, dan membiasakan peserta didik untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan secara spontan.
37

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran TEQ yaitu bertujuan untuk mengetahui sampai dimana 

pengetahuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. 

Sehingga pada model pembelajaran TEQ tidak hanya guru yang 

berperan aktif tapi yang berperan aktif pada proses pembelajaran ini 

adalah peserta didik karena guru hanya sebagai fasilitator. 

 

1. Unsur- unsur Pembelajaran TEQ 

 Model pembelajaran TEQ memiliki unsur-unsur model belajar 

mengajar sebagai berikut. 

a. Sintakmatik 

Model pembelajaran TEQ mempunyai langkah-langkah 

sebagai berikut: 

 

                                                             
 36 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis 

Kecerdasan Jamak (Mutiple Intelligences) Mengidentifikasi Dan Mengemabngkan 

Multitalenta Anak (Jakarta: Kencana, 2013), h. 73-74. 

 37 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, h. 74. 
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Tabel 2. 1 

Fase kegiatan dari Thinking Empowerment by Questioning (TEQ) 

No Langkah-langkah Kegiatan 

1 Sediakan Siswa menyediakan alat dan bahan 

sesuai dengan perintah pada bagian 

sediakan pada lembar TEQ dengan 

topikm yang akan dibahas. 

2 Lakukan Siswa melakukan kegiatan mulai 

dari pengamatan, mencatat hasil, 

dan juga melakukan kegiatan Tanya 

jawab seperti perintah yang ada 

pada lembar TEQ . 

3 Renungkan  Berisi kesimpulan dari konsep dan 

subkonsep. Konsep didirikan atas 

dasar data amatan maupun butir-

butir pikiran pada bagian ― Re-

nungkan‖. 

4 Pikirkan Berisikan pertanyaan untuk 

menganalisis sejauh mana konsep 

dan subkonsep telah dikuasi oleh 

siswa. 

5 Evaluasi  Presentasi oleh guru. Tahap guru 

menerangkan materi yang akan 

dibahas secara garis besar. Guru 

mengajukan pertanyaan kompleks 

dan provokatif untuk mendorong 

peserta didik menemukan konsep 

yang akan dijelaskan, membuat 

definisi, selanjutnya mendorong 

peserta didik untuk menetapkan, 

menganalisis dan memecahkan 

masalah. 

6 Arahan Berisikan petunjuk yang meminta 

siswa untuk mencari jawaban atas 

pertanyaan yang ada pada lembar 

TEQ. 
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b. Sistem Sosial 

Sistem sosial yang berlaku dalam model ini merupakan 

pembentukan kelompok dengan kondisi peserta didik yang 

heterogen. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bertanya 

dan mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi. Peserta didik 

diharapkan mampu menganalisis fakta-fakta, menggunakan 

logika, berpikir kritis, dan melahirkan ide-ide baru. 

c. Prinsip reaksi 

Pengajar lebih berperan sebagai fasilitator dan konselor 

yang memberikan kritik dan saran yang bersahabat. Guru 

bukan yang ―tahu segalanya‖, namun antar peserta didik dan 

pendidik nya terjadi saling membelajarkan sehingga saling 

menguntungkan. 

d. Sistem pendukung 

Sarana dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran 

ini adalah lembar kegiatan peserta didik (LKPD), dan buku 

pelajaran. 

e. Dampak Instruksional 

Dampak instruksional yang diperoleh sebagai berikut. 

1) Peserta didik lebih memahami dan menguasai materi 

yang telah diberikan. 

2) Peserta didik mampu menerapkan konsep biologi 

dalam memecahkan masalah. 

3) Peserta didik mampu merespons dan menilai 

fenomena biologi yang terjadi serta kemampuan 

bersosialisasi. 

f. Dampak Pengiring 

Model pembelajaran TEQ memiliki dampak pengiring 

dari penerapan, yaitu sebagai berikut. 

1) Kemampuan bersikap jujur. 

2) Kemampuan menghargai pendapat orang lain. 

3) Kemampuan memandang masalah dari berbagai 

perspektif. 

4) Kemampuan berpikir kreatif atau berpikir divergen. 
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5) Memiliki rasa percaya diri. 

Mengembangkan tanggung jawab untuk mengelola dan saling 

memeriksa hasil kerja teman dalam kelompok, dengan penguasaan 

konsep oleh anggota kelompok.
38

 

Melalui langkah-langkah tersebut peserta didik diharapkan 

mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan model 

pembelajaran thinking empowerment by questioning. 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran TEQ 

 Suatu model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan, dengan salah satu kelebihan model TEQ yaitu mampu 

melatih peserta didik untuk berpikir kritis, memberikan ide-ide yang 

melalui pengalamannya dan menggunakan logika dengan imajinatif 

nya dalam menjawab pertanyaan, sehingga peserta didik mampu 

mengaktifkan proses pembelajaran. Kekurangan model pembelajaran 

TEQ yaitu dalam kegiatan proses pembelajaran sebagian besar yang 

aktif ialah peserta didik sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, 

sehingga sebagian ada peserta didik yang kurang senang ketika 

disuruh bekerja sama dengan temannya.
39

 

 Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran 

thinking empowerment by questioning diharapkan ada interaksi antara 

guru dan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran akan 

tercipta suasana yang lebih menyenangkan dan mampu mengaktifkan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada setiap model 

pembelajaran pastinya terdapat kekurangan dan kelebihan masing-

masing sehingga menjadi dasar bagi guru untuk mempertimbangkan 

dalam menerapkan model pembelajaran tersebut. Begitu pun dengan 

model pembelajaran thinking empowerment by questioning namun 

dengan berbagai kelebihan yang dimiliki diharapkan peserta didik 

betul-betul dapat aktif dalam pembelajaran ini. 

 

                                                             
 38 Sholeha and Prihatin, h. 11-13. 

 39 Sholeha and Prihatin. 
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D.    Metode Pembelajaran Mind Mapping 

Mind Mapping atau peta pikiran merupakan suatu metode untuk 

menghasilkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak 

kanan dan otak kirinya secara simultan. Mind Mapping merupakan 

salah satu bentuk pembelajaran yang digunakan melatih kemampuan 

menyajikan isi (content) materi dengan pemetaan pemikiran (Mind 

Mapping).  

Menurut Tony Buzan, mind map adalah cara mencatat yang 

kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran 

kita. Mind map merupakan cara termudah untuk menempatkan 

informasi kedalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak.
40

 

Mind map pertama kali ditemukan dan sekaligus dikembangkan oleh 

Tony Buzan pada tahun 1970-an. Mind map merupakan sistem 

pembelajaran yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, baik 

dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari.
41

 

Menurut Silberman, mind map adalah cara kreatif bagi peserta 

didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat 

pelajaran, serta melakukan perencanaan penelitian baru.
42

 Dengan 

memerintahkan kepada siswa untuk membuat mind map, maka 

mereka akan menemukan kemudahan saat mengidentifikasi secara 

jelas dan kreatif apa yang telah mereka pelajari. 

Sedangkan menurut Windura, mind map merupakan suatu teknis 

grafis yang memungkinkan kita untuk mengeksplorasi seluruh 

kemampuan otak dalam berpikir dan belajar. Pada saat pembuatan 

mind map melibatkan kerja kedua belah otak, yaitu otak kanan dan 

otak kiri. Otak kiri menginterpretasikan tulisan, urutan penulisan, dan 

hubungan antar kata. Sedangkan otak kanan menginterpretasikan 

warna, gambar, dan dimensi atau tata ruang.
43

 

Dari beberapa pengertian mengenai mind map maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa teknik pencatatan mind map merupakan bentuk 

                                                             
 40 Tony Buzan, Buku Pintar Mind Map (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010). 

 41 Sutanto Windura, Be an Absolute Genius (Jakarta: PT Alek Media 

Kompitindo, 2010), h. 69. 

 42 Malvin L Silberman, Active Learning: 101 Stategi Pembelajaran Aktif 

(Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 188. 

 43 Sutanto Windura, h. 16-17. 
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catatan yang disertai lambang, gambar, dan warna yang menarik, 

sehingga dapat memacu otak kanan, yang berperan dalam 

menginterpretasikan keindahan (warna dan gambar) dan kreatifitas. 

Selain itu, mind map juga memacu otak kiri yang berperan dalam 

menginterpretasikan logika dan ide matematis. Mind map juga dapat 

memberikan motivasi kepada siswa untuk berpikir secara kreatif dan 

menyeluruh serta dapat memahami suatu konsep, karena dalam proses 

pembelajaran siswa banyak melakukan kegiatan mental dengan 

menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari 

pemecahan masalah, baik dari siswa itu sendiri, lingkungan maupun 

masyarakat. 

Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat perkataan 

dan bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu 

mengorganisasi materi dan memberikan wawasan baru.
44

 Mind map 

dapat memungkinkan terjadinya semua hal itu, karena mind map 

merupakan teknik mencatat kreatif yang memudahkan dalam proses 

mengingat banyak informasi. 

Temuan Buzan ini didasarkan pada hasil riset Roger Sperry 

peraih nobel dari California Institute of Technology pada tahun 1980-

an yang menunjukkan bahwa otak memiliki dua belahan yang masing-

masing bekerja secara sangat berbeda. Secara ringkas, otak kiri 

berkaitan dengan logika, kata, angka, dan sebagainya yang berkaitan 

dengan aktivitas akademik. Sedangkan otak kanan berkaitan irama, 

imajinasi, warna, angan-angan, dan dimensi.
45

 

Otak lebih cepat mengingat dalam bentuk gambar atau warna dari 

pada tulisan, oleh karena itu belajar akan lebih efektif jika 

menggunakan gambar dan warna.
46

 Menurut Buzan, dengan 

memanfaatkan gambar dan teks ketika mencatat atau mengeluarkan 

sesuatu yang ada di dalam diri, maka telah menggunakan dua belahan 

otak secara sinergis. Apalagi jika dalam mind map itu kemudian 

ditambahkan warna-warna dan hal-hal yang memperkuat emosi. 

                                                             
 44 Bobbi De Porter, dkk.  Quantum Teaching (Bandung: Kaifa, 1999), h. 

175. 

 45 Tony Buzan, Use Your Head: Gunakan Kepala Anda (Batam: 

Interaksara, 2006), h. 25. 

 46 Femi Olivia, Teknik Meringkas (Jakarta: PT Alek Media Komputindo), h. 

71. 



 32 

Dalam proses pembelajaran penyampaian informasi seringkali 

dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting, padahal bagian 

ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. 

Sebagian besar informasi diberikan kepada siswa melalui presentasi 

dan demonstrasi. Pembuatan catatan membantu siswa dalam 

mempelajari informasi secara singkat dan padat untuk menghadapi 

ulangan yang akan dihapal kelak. Jika dilakukan dengan benar, 

pembuatan catatan juga membantu mengorganisasikan informasi 

sehingga informasi itu dapat diproses dan dikaitkan dengan 

pengetahuan yang telah ada secara lebih efektif. 

Pada saat mencatat tidak sekedar mencatat, tetapi mencatat yang 

dapat menunjang pencapaian tujuan belajar. Oleh karena itu membuat 

catatan tidak boleh sembarangan, karena dapat mendatangkan 

kerugian material dan pemikiran. Selain itu akan sia-sia catatan 

tersebut, karena tidak dapat digunakan untuk kepentingan kemajuan 

dan kesuksesan belajar. Catatan berguna untuk beberapa hal antara 

lain:
47

 

a. Membuat informasi menjadi tertulis dan permanen. 

b. Mengetahui ide utama dari bahan pelajaran. 

c. Membantu mengingat informasi. 

d. Membantu dalam memahami informasi. 

e. Sewaktu-waktu dapat ditunjukan kepada orang lain. 

Kegiatan menulis mempunyai peranan penting bagi siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berpikir dan mendalami bahan ajar. 

Oleh karena itu, sudah selayaknya kegiatan menulis menjadi aktivitas 

penting dalam setiap pembelajaran di sekolah. Menulis tidak hanya 

bergantung pada proses kognitif tetapi juga dapat memberi penguatan 

afektif terhadap proses membaca. Jadi menulis merupakan alat belajar 

yang perlu mendapat perhatian serius di sekolah. 

 

1. Metode Mind Mapping 

Penerapan metode Mind Mapping selain penggunaannya 

mencakup manajemen organisasi serta pengembangan diri, juga 

                                                             
 47 Sutanto Windura, h. 141. 
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digunakan pada pembelajaran. Pemetaan pemikiran (Mind 

Mapping) menggunakan teknik curah gagasan dengan 

menggunakan kata kunci bebas, simbol atau gambar dan 

melukiskannya secara kesatuan di sekitar tema sentral, seperti 

pohon, akar, ranting, dan daun-daunnya.
48

 

 Adanya strategi mind mapping peserta didik dapat membuat 

peta konsep, gagasan atau kerangka pikir dalam suatu materi 

pembelajaran. 

a.     Prosedur Penerapan Strategi Mind Mapping 

 Menggunakan mind mapping dalam pembelajaran sangat 

mudah, karena prinsip mind mapping merupakan perkembangan 

cabang-cabang dimulai dari sentral informasi yang ditulis pada 

bagian tengah kertas. Berikut langkah-langkah penerapan strategi 

mind mapping: 

1) Memulai ditengah pada halaman kosong buku kertas 

gambar dengan cara membuat menuliskan kategori 

kalimat utama sebagai kata kunci yang akan menjadi 

pusat/sentral informasi atau melalui gambar, simbol 

dengan memberikan warna yang berbeda. 

2) Dapat digunakan kata kunci tunggal (key word), tuliskan 

dengan huruf tebal/kapital. 

3) Menyusun urutan informasi yang ada dalam setiap 

kategori. 

4) Membuat korelasi melalui hubungan antar kategori yang 

menunjukkan keterkaitan antar informasi (tiap 

kata/gambar harus sendiri dan memiliki garis sendiri). 

5) Tarik garis dan kaitkan dengan sentral informasi atau 

kata kunci. Setiap garis penghubung memiliki warna 

tersendiri. Semakin banyak garis penghubung yang 

dibuat semakin banyak informasi yang disampaikan. 

6) Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan antara 

topik sentral dan subtopik. Untuk simulasi visual, 
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gunakan warna dan ketebalan yang berbeda untuk 

masing-masing alur hubungan 

7) Kembangkan mind mapping sesuai gaya anda sendiri. 

b. Rekomendasi penerapan strategi mind mapping 

 Mengajar menggunakan mind mapping suatu rangkaian yang 

terhubung dan ini memberikan penekanan pada peserta didik 

bahwa semakin banyak informasi yang diketahui dan dipahaminya 

maka semakin mudah peserta didik membuat mind mapping 

materi.
49

 

 Adanya penerapan strategi mind mapping peserta didik 

mampu mengembangkan pikiran nya dengan melalui kata kunci, 

simbol dengan memberikan warna yang berbeda.  

 

2. Langkah-Langkah Pembuatan Mind Map 

 Sebelum membuat sebuah peta pikiran diperlukan beberapa 

bahan, yaitu kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil warna, 

otak, serta imajinasi. Tujuh langkah untuk membuat mind map. 

Tujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Dimulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisi 

panjangnya diletakkan mendatar (landscape). Dimulai dari 

tengah dengan tujuan memberi kebebasan kepada otak untuk 

menyebar ke segala arah dan untuk mengungkapkan dirinya 

secara lebih bebas dan alami. 

b. Menggunakan gambar atau foto untuk sentral, karena sebuah 

gambar atau foto akan mempunyai seribu kata yang membantu 

otak dalam menggunakan imajinasi yang akan diungkapkan. 

Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat otak tetap 

terfokus, membantu otak berkosentrasi, dan mengaktifkan otak. 

c. Menggunakan warna yang menarik, karena warna sama 

menariknya dengan gambar. Warna membuat mind map lebih 

hidup, menambah energi pada pemikiran yang kreatif, dan 

menyenangkan. 
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d. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan 

hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tingkat tiga ke 

tingkat satu dan dua, dan seterusnya, karena otak bekerja 

menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan dua (atau tiga atau 

empat) hal sekaligus. Apabila cabang-cabang dihubungkan akan 

lebih mudah dimengerti dan diingat. 

e. Membuat garis hubung yang melengkung bukan garis lurus, 

karena dengan garis lurus akan membosankan otak. Cabang-

cabang yang melengkung dan organis seperti cabang-cabang 

pohon jauh lebih menarik bagi mata. 

f. Menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena 

dengan kata kunci tunggal dapat memberi lebih banyak daya 

dan fleksibilitas kepada mind map. 

g. Menggunakan gambar, karena seperti gambar sentral, setiap 

gambar bermakna seribu kata.
50

 

Dalam pembuatan catatan dengan teknik mind map terdapat 

beberapa alat bantu yang dapat digunakan, antara lain :
51

 

1) Anak panah 

Anak panah dapat digunakan untuk menunjukkan 

bagaimana konsep yang muncul pada bagian lain dari suatu 

pola saling berhubungan. 

2) Kode 

Tanda bintang, tanda seru, dan tanda tanya dapat 

digunakan disamping kata untuk menunjukkan hubungan. 

3) Bentuk geometri 

Bujur sangkar, lingkaran, dan elips dapat digunakan untuk 

menandai suat bidang atau kata yang memiliki persamaan 

sifat. 

4) Gambar kreativitas 

Kreativitas dapat digabungkan dengan penggunaan 

dimensi dengan membuat berbagai aspek pola yang cocok 

dengan topik. 
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5) Warna 

Warna sangat berguna sebagai alat bantu memori dan 

kreatif. Warna dapat digunakan untuk menandai batas-batas 

antara bidang utama dari suatu pola. 

Mind map sangat membantu menyederhanakan materi menjadi 

hanya kata kunci-kata kunci, sekaligus menjaga kebutuhan dari 

keseluruhan bagian-bagian materi yang dikupas. Contoh mind map 

dalam pelajaran biologi 

 

 

GAMBAR 2. 1  

Mind map Sistem Pencernaan 

(Sumber: https://Zenius Twitteren/zenius education/mindmap) 

 

3. Implikasi Mind Map Dalam Pembelajaran 

 Dalam belajar biasanya siswa sulit mengingat materi pelajaran 

yang terdapat dalam buku teks, sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk memahami isi buku teks tersebut. Oleh 

karena itu, dalam belajar perlu menggunakan teknik mencatat yang 

lebih efisien dan mudah, yaitu dengan teknik mind map. Dengan 

menggunakan teknik ini kita dapat melihat pelajaran yang 

dipelajari secara keseluruhan dan mudah untuk diingat kembali. 

https://zenius/
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Aplikasi mind map dalam proses pembelajaran terdapat empat 

langkah yang harus dilakukan yaitu: 
52

 

a. Overview : tinjauan menyeluruh terhadap suatu topik pada 

saat proses pembelajaran baru dimulai. Hal ini bertujuan 

untuk memberi gambaran umum kepada siswa tentang topik 

yang akan dipelajari. Khusus untuk pertemuan pertama pada 

setiap awal semester, overview dapat diisi dengan kegiatan 

untuk membuat master mind map yang merupakan 

rangkuman dari seluruh topik yang akan diajarkan selama 

satu semester yang biasanya sudah ada dalam silabus. 

Dengan demikian, sejak awal siswa sudah mengetahui topik 

apa saja yang akan dipelajarinya sehingga membuka peluang 

bagi siswa yang aktif untuk mempelajarinya lebih dahulu di 

rumah atau di perpustakaan. 

b. Preview : tinjauan awal merupakan lanjutan dari overview 

sehingga gambaran umum yang diberikan setingkat lebih 

detail daripada overview dan dapat berupa penjabaran lebih 

lanjut dari silabus. Dengan demikian, siswa diharapkan telah 

memiliki pengetahuan awal yang cukup mengenai sub topik 

dari bahan sebelum pembahasan yang lebih detail dimulai. 

Khusus untuk bahan yang sangat sederhana, langkah 

preview dapat dilewati sehingga langsung masuk ke langkah 

inview. 

c. Inview : tinjauan mendalam yang merupakan inti dari suatu 

proses pembelajaran, di mana suatu topik akan dibahas 

secara detail, terperinci dan mendalam. Selama proses ini, 

siswa diharapkan dapat mencatat informasi, konsep atau 

rumus penting beserta grafik, daftar atau diagram untuk 

membantu siswa dalam memahami dan menguasai bahan 

yang diajarkan. 

d. Review : tinjauan ulang dilakukan menjelang berakhirnya jam 

pelajaran dan berupa ringkasan dari bahan yang telah 

diajarkan serta ditekankan pada informasi, konsep atau 
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rumus penting yang harus diingat atau dikuasai oleh siswa. 

Hal ini akan dapat membantu siswa untuk fokus dalam 

mempelajari ulang seluruh bahan yang diajarkan di sekolah 

pada saat di rumah. Review dapat juga dilakukan saat 

pelajaran akan dimulai pada pertemuan berikutnya untuk 

membantu siswa mengingatkan kembali bahan yang telah 

diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

 Mind map dapat menghubungkan ide baru dan unik dengan 

ide yang sudah ada, sehingga menimbulkan adanya tindakan 

spesifik yang dilakukan oleh siswa. dengan penggunaan warna dan 

simbol-simbol yang menarik akan menciptakan suatu hasil 

pemetaan pikiran yang baru dan berbeda. Pemetaan pikiran 

merupakan salah satu produk kreatif yang dihasilkan oleh siswa 

dalam kegiatan belajar. 

 Sebagian besar orang hanya menggunakan otak kirinya 

sebagai berkomunikasi dan perolehan informasi dalam bentuk 

verbal ataupun tertulis. Bidang pendidikan, bisnis, dan sains 

cenderung yang digunakan adalah otak belahan kiri. Dalam proses 

belajar siswa selalu dituntut untuk mempergunakan belahan otak 

kiri ketika menerima materi pelajaran. 

 Materi pelajaran akan diubah dan diolah dalam bentuk 

ingatan. Terkadang siswa tidak dapat mempertahankan ingatan 

tersebut dalam jangka waktu yang lama. Hal itu disebabkan karena 

tidak adanya keseimbangan antara kedua belahan otak yang 

akhirnya dapat menimbulkan terganggunya kesehatan fisik dan 

mental seseorang. 

 Informasi yang diperoleh siswa dalam bentuk materi pelajaran 

akan diolah dan disimpan menjadi sebuah ingatan. Ingatan jangka 

pendek yang diubah menjadi sebuah ingatan jangka panjang 

memerlukan keterlibatan kerja sistem limbik. Siswa menginginkan 

materi pelajaran yang diterima dalam proses belajar menjadi 

sebuah ingatan jangka panjang. Siswa melakukan berbagai hal 

untuk menyimpan ingatan tersebut menjadi ingatan jangka 

panjang, salah satunya dengan mencatat materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 
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 Mencatat merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan 

daya ingat. Otak manusia dapat menyimpan segala sesuatu yang 

dilihat, didengar dan dirasakan. Tujuan pencatatan adalah 

membantu mengingat informasi yang tersimpan dalam memori 

tanpa mencatat dan mengulangi informasi, siswa hanya mampu 

mengingat sebagian kecil materi yang diajarkan. 

 Umumnya siswa membuat catatan tradisional dalam bentuk 

tulisan linier panjang yang mencakup seluruh isi materi pelajaran, 

sehingga catatan terlihat sangat monoton dan membosankan. 

Umumnya catatan monoton akan menghilangkan topik utama yang 

penting dari materi pelajaran. 

 Otak tidak dapat langsung mengolah informasi menjadi 

bentuk rapi dan teratur melainkan harus mencari, memilih, 

merumuskan dan merangkainya dalam gambar-gambar, simbol-

simbol, suara, citra, bunyi dan perasaan sehingga informasi yang 

keluar satu persatu dihubungkan oleh logika, diatur oleh bahasa 

dan menghasilkan arti yang dipahami. 

 Teknik mencatat dapat terbagi menjadi dua bagian. Pertama 

catat, tulis, susun, yaitu teknik mencatat yang mampu 

mensinergikan kerja otak kiri dengan otak kanan, sehingga 

konsentrasi belajar dapat meningkat sepuluh kali lipat. Catat, tulis, 

susun, menghubungkan apa yang didengarkan menjadi poin-poin 

utama dan menuliskan pemikiran dan kesan dari materi pelajaran 

yang telah dipelajari.
53

 

 

4. Keunggulan Teknik Mencatat Dengan Menggunakan 

Mind Map 

 Keunggulan teknik mind map sebagai berikut: 

a. Ide utama materi pelajaran ditentukan secara jelas. 

b. Menarik perhatian mata dan otak kita sehingga 

memudahkan konsentrasi. 

c. Dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan 

detailnya. 

                                                             
 53 Bobbi De Porter, h. 152. 
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d. Hubungan antar informasi yang satu dengan yang lainnya 

jelas. 

e. Terdapat pengelompokan informasi. 

f. Prosesnya menyenangkan, tidak membosankan karena 

banyak menggunakan unsur otak kanan seperti gambar, 

warna dan dimensi. 

g. Sifatnya unik sehingga mudah diingat.
54

 

 

5. Manfaat Yang Diperoleh Dengan Menggunakan Teknik 

Mencatat Mind Map 

Manfaat menggunakan teknik mind map sebagai berikut: 

a. Anak cukup belajar dari kata-kata kunci yang penting 

saja. 

b. Menghemat waktu membaca catatan sampai 95% karena 

cukup membaca kata kuncinya saja. 

c. Pada saat bersamaan anak dapat melihat keseluruhan 

materi secara utuh (overview) dan sekaligus detailnya 

(inview). 

d. Adanya hubungan antar informasi yang lebih jelas 

sehingga membantu meningkatkan pemahaman anak. 

e. Adanya hierarki informasi, mana yang sangat penting, 

penting, kurang penting, dan tidak penting. Semakin 

dekat ke pusat pemikiran, maka informasi semakin 

penting. Dan sebaliknya, semakin menjauhi pusat 

pemikiran, informasi itu sifatnya detail dan kurang 

penting. Informasi yang disusun secara hierarki akan 

mudah dipahami oleh otak. 

f. Otak merasa lebih menyenangkan sehingga belajar lebih 

menyenangkan.
55

 

 

 

                                                             
 54 Windura, h. 70. 

 55 Ibid, h. 80. 
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E. Keterampilan Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

 Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari 

kegiatan berpikir. Menurut Nurhadi, berpikir adalah proses secara 

simbolik menyatakan (melalui Bahasa) objek nyata dan kejadian-

kejadian dan penggunaan pernyataan simbolik itu untuk 

menemukan prinsip-prinsip esensial tentang objek dan kejadian 

itu.
56

 Sedangkan menurut Plato yang dikutip oleh Kowiyah bahwa 

berpikir adalah berbicara dalam hati. Kalimat di atas dapat 

diartikan bahwa berpikir merupakan proses kejiwaan yang 

menghubung-hubungkan atau membanding-bandingkan antara 

situasi fakta, ide, atau kejadian dengan fakta, ide atau kejadian 

lainnya.
57

 

 Menurut Paul, Fisher dan Nosich berpikir kritis adalah mode 

berpikir mengenal hal, substansi atau masalah apa saja dimana si 

pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani 

secara terampil strukturstruktur yang melekat dalam pemikiran dan 

menerapkan standar-standar intelektual padanya.
58

 

 Edward Glaser mendefinisikan berpikir kritis sebagai suatu 

sikap mau berpikir secara mendalam tenatang masalah-masalah 

dan hal-hal yang berada dalam jangkauan seseorang; pengetahuan 

tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis; dan 

semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode 

tersebut.
59

 

 Menurut Ennis berpikir kritis di definisikan “critical thinking 

as the ability to make reasonable assessments of statements, to 

which we would add that critical thinking is the best thought of as 

an attitude or a persistent disposition to make such assessments”. 

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

                                                             
 56 Nurhadi dan Senduk, Pembelajaran Kontekstual Dan Penerapannya 

Dalam KBK (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003). 

 57 Kowiyah, ‗Kemampuan Berpikir Kritis‘, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol.3, 

No.5 (2012), h. 175. 

 58 A and Thomson Fisher, Testing Reasoning Abillity (University of East 

Anglia, 1993), h. 4. 

 59 E Glaser, An Experience in the Development of Critical Thingking 

(Columbia University, 1941), h. 7. 
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menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus 

dipercayai atau dilakukan.
60

 Angelo bahwa berpikir kritis harus 

memenuhi karakteristik kegiatan berpikir yang meliputi: analisis, 

sintesis, pengenalan masalah dan pemecahannya, kesimpulan, dan 

penilaian.
61

 

 Dari beberapa pendapat para ahli tentang definisi berpikir 

kritis diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah proses 

mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi 

tersebut bias didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal 

sehat atau komunikasi. Berpikir kritis adalah kemampuan dan 

kecenderungan individu untuk membuat dan melakukan asesmen 

terhadap kesimpulan yang didasarkan pada bukti. Glaser 

mendefinisikan berpikir kritis sebagai berikut : 

a. Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-

masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman 

seseorang. 

b. Pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan 

penalaran yang logis. 

c. Semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-

metode tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk 

memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif 

berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan 

lanjutan yang diakibatkan nya.
62

 

 Kemampuan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui 

berbagai aktivitas. Terdapat beberapa keterampilan berpikir yang 

dipandang sebagai landasan untuk berpikir kritis, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Mengenal masalah. 

b. Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani 

masalah-masalah itu. 

                                                             
 60 R Norris, S. and Ennis, Evaluating Critical Thinking (Pacific Grove, CA: 

Critical Thinking Press and Software, 1989), h. 7. 

 61 T. A Angelo, Classroom Assessment for Critical Thinking (Teaching of 

Psychology, 1995), h. 6. 

 62 Alec Fisher, Berpikir Kritis Sebuah Pengatar (Jakarta: Erlangga, 2009), 

h. 3. 
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c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan 

d. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan. 

e. Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan 

khas. 

f. Menganalisis data. 

g. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan. 

h. Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah. 

i. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang 

diperlukan. 

j. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang 

seseorang ambil. 

k. Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan 

pengalaman yang lebih luas.  

l. Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
63

 

 Menurut Ennis indikator kemampuan berpikir kritis dapat 

diturunkan dari aktivitas kritis siswa meliputi : 

a. Mencari pernyataan yang jelas dari pertanyaan. 

b. Mencari alasan. 

c. Berusaha mengetahui informasi dengan baik. 

d. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkan 

nya. 

e. Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. 

f. Berusaha tetap relevan dengan ide utama. 

g. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. 

h. Mencari alternatif. 

i. Bersikap dan berpikir terbuka. 

j. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk 

melakukan sesuatu. 

k. Mencari penjelasan sebanyak mungkin. 

l. Bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian dari 

keseluruhan masalah.
64

 

                                                             
 63 Ibid, h. 7 
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 Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis merupakan kemampuan menelaah atau menganalisis 

suatu sumber, mengidentifikasi sumber yang relevan dan yang 

tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, 

menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan yang 

sesuai dengan standar penilaian. 

 

2. Indikator Keterampilan berpikir Kritis 

 Beyer yang dikutip oleh Nurhadi mengidentifikasi 10 

keterampilan kritis yang dapat digunakan siswa untuk 

mempertimbangkan validitas (keabsahan) tuntutan atau argument, 

memahami periklanan dan sebagainya, yaitu: 

a. Membedakan fakta-fakta yang dapat di verifikasi dan tuntutan 

nilai-nilai yang sulit diverifikasi (di uji kebenarannya). 

b. Membedakan antara informasi, tuntutan, atau alasan yang 

relevan dengan yang tidak relevan. 

c. Menentukan kecermatan faktual (kebenaran) dari suatu 

pernyataan. 

d. Menentukan kredibilitas (dapat dipercaya) dari suatu sumber. 

e. Mengidentifikasi tuntutan atau argument yang mendua. 

f. Mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. 

g. Mendeteksi bias (menemukan penyimpangan). 

h. Mengidentifikasi kekeliruan-kekeliruan logika. 

i. Mengenali ketidak-konsistenan logika dalam suatu alur 

penalaran. 

j. Menentukan kekuatan suatu argumen atau tuntutan. 
65

 

 Beyer mengingatkan bahwa 10 keterampilan berpikir kritis di 

atas bukan merupakan suatu urutan langkah-langkah tetapi lebih 

merupakan daftar cara yang dapat dilakukan. Dengan cara-cara itu, 

siswa dapat menangani informasi untuk mengevaluasi apakah 

informasi itu benar atau masuk akal. Tugas utama dalam 

mengajarkan berpikir kritis kapada siswa adalah membantu mereka 

                                                                                                                                   
 64 L. Arthur Costa, Developing Minds (California: Association for 

Supervision and Curriculum Development, 1985), h. 5. 

 65 Nurhadi dan Senduk, Pembelajaran Kontekstual ..., Op. cit, h. 74-75. 
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belajar tidak hanya bagaimana menggunakan tiap-tiap strategi 

berpikir kritis itu, tetapi juga menyampaikan kapan tiap-tiap 

strategi berpikir itu baik untuk digunakan. Pada dasarnya 

keterampilan berpikir kritis Ennis dikembangkan menjadi 

indikator-indikator keterampilan berpikir kritis yang terdiri dari 

lima kelompok besar, yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification). 

b. Membangun keterampilan dasar (basic support) 

c. Menyimpulkan (interference). 

d. Memberikan penjelasan lebih lanjut (advanced clarification). 

e. Mengatur strategi dan taktik (strategy and tactics).
66

 

 Menurut Ennis yang dikutip oleh Usman, bahwa ada 5 

indikator ketrampilan berpikir kritis yang diuraikan dalam tabel 2.1 

berikut ini :
67

 

Tabel 2. 2 

Indikator-Indikator Keterampilan Berpikir Kritis Menurut Ennis 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Penjelasan 

1. Memberi 

penjelasan 

sederhana 

(elementary 

clarification). 

1. Memfokuskan 

pertanyaan. 

a. Mengidentifikasi atau 

merumuskan  

pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi 

kriteria-kriteria untuk 

mempertimbangkan 

jawaban yang 

mungkin. 

c. Menjaga kondisi 

pikiran. 

 2. Menganalisis 

argument. 

a. Mengidentifikasi 

kesimpulan. 

b. Mengidentifikasi 

kalimat-kalimat 

pertanyaan. 

                                                             
 66 Costa, L. Arthur. 1985  Developing Mind, Op. cit, h. 54. 

 67 Usman Riyadi, Model Pembelajaran Inkuiri Dengan Kegiatan 

Laboratorium Untuk Meningkatkan Ketrampilan Berpikir Kritis Siswa Pokok 

Bahasan Fluidda Statis (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2008), h. 20. 
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c. Mengidentifikasi 

kalimat-kalimat bukan 

pertanyaan. 

d. Mengidentifikasi dan 

menangani suatu 

ketidakpastian. 

e. Melihat struktur dari 

suatu argument. 

f. Membuat ringkasan. 

 3. Bertanya 

dan 

menjawab 

pertanyaan. 

a. Memberikan 

penjelasan sederhana. 

b. Menyebutkan contoh. 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar (basic 

support). 

4. Mempertimb

angkan 

apakah 

sumber dapat 

dipercaya 

atau tidak. 

a. Mempertimbangkan 

keahlian . 

b. Mempertimbangkan 

kemenarikan konflik. 

c. Mempertimbangkan 

kesesuaian sumber. 

d. Mempertimbangkan 

reputasi. 

e. Mempertimbangkan 

penggunaan prosedur 

yang tepat. 

f. Mempertimbangkan 

resiko untuk reputasi. 

g. Kemampuan untuk 

memberikan alasan. 

h. Kebiasaan berhati-

hati. 

 5. Mengobserva

si dan 

mempertimba

ngkan 

laporan 

observasi. 

a. Melibatkan sedikit 

dugaan. 

b. Menggunakan waktu 

yang singkat antara 

observasi dan laporan. 

c. Melaporkan hasil 

observasi. 

d. Merekam hasil 

observasi. 
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e. Menggunakan buktu-

bukti yang benar. 

f. Menggunakan akses 

yang baik. 

g. Menggunakan 

teknoligi. 

h. Mempertanggungjawa

bkan hasil observasi. 

3. Menyimpulka

n (inference). 

 

 

 

6. Mendeduksi 

dan 

mempertimban

gkan hasil 

deduksi. 

a. Mengkondisikan 

logika. 

b. Menyatakan tafsiran. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Menginduksi 

dan 

mempertimba

ngkan hasil 

induksi. 

a. Mengemukakan hal 

yang umum. 

b. Mengemukakan kesi 

mpulan dan hipotesis. 

c. Mengemukakan 

hipotesis. 

d. Merancang 

eksperimen. 

e. Menarik kesimpulan. 

f. Menarik kesimpulan 

sesuai fakta. 

g. Menarik kesimpulan 

dari hasil menyelidiki. 

 

 

 

8. Membuat dan 

menentukan 

hasil 

pertimbangan

. 

a. Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan 

berdasarkan latar 

belakang fakta-fakta.  

b. Membuat dan 

menentukan hasil 

pertimbangan. 

berdasarkan akibat  

c. Membuat dan 
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menentukan hasil 

pertimbangan 

berdasarkan 

penerapan fakta . 

d. Membuat dan 

mencantumka hasil 

pertimbangan 

keseimbangan dan 

masalah. 

 

4. Memberikan 

penjelasan 

lebih lanjut 

(advanced 

clarification). 

 

9. Mendefinisik

an istilah dan 

mempertimba

ngkan suatu 

definisi. 

a. Membuat bentuk 

definisi. 

b. Strategi membuat 

definisi. 

c. Bertindak dengan 

memberikan enjelasan 

lanjut. 

d. Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakbenaran yang 

disengaja. 

e. Membuat isi definisi. 

 

 

 

 

10. Mengidenti

fikasi 

asumsi 

asumsi . 

a. Penjelasan bukan 

pernyataan. 

b. Mengontruksi 

argumen. 

 

5. Mengatur 

strategi dan 

taktik 

(startegies 

and tactics). 

 

11. Menentukan 

suatu tindakan. 

a. Mengungkap masalah. 

b. Memilih kriteria untuk 

mempertimbangkan 

solusi yang mungkin. 

c. Merumuskan solusi 

alternatif. 

d. Menentukan tindakan 

sementara. 

e. Mengulang kembali. 

f. Mengamati 

penerapannya. 
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 12. Berinteraksi 

dengan 

orang lain. 

a. Menggunakan 

argumen. 

b. Menggunakan strategi 

logika. 

c. Menunjukkan posisi, 

orasi atau tulisan. 

 

 Keterampilan berpikir kritis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini antara lain 

mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mengevaluasi 

masalah, dan menarik kesimpulan dari masalah tersebut. 

Berdasarkan penjelasan indikator-indikator berpikir kritis diatas. 

Aspek kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

a. Keterampilan memberikan penjelasan yang sederhana, dengan 

indikator: menganalisis pertanyaan dan memfokuskan 

pertanyaan. 

b. Keterampilan memberikan penjelasan lanjut, dengan indikator: 

mengidentifikasi asumsi. 

c. Keterampilan mengatur strategi dan taktik, dengan indikator: 

menentukan solusi dari permasalahan dalam soal dan 

menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal. 

d. Keterampilan menyimpulkan dan keterampilan mengevaluasi, 

dengan indikator: menentukan kesimpulan dari solusi 

permasalahan yang telah diperoleh dan menentukan alternatif-

alternatif cara lain dalam menyelesaikan masalah. 

 

F. Kerangka Berpikir 

Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang 

dari yang tidak tahu menjadi tahu serta akan menambah pemahaman 

dan wawasan seseorang baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada 

saat proses belajar mengajar guru mempunyai tugas untuk mendorong, 

membimbing, dan memberi fasilitas bagi siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 
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proses pembelajaran dilakukan evaluasi dan dapat digunakan untuk 

memperbaiki cara belajar siswa.
68

 

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengacu pada konsep 

yang telah dijelaskan pada sebelumnya, penggunaan model yang tepat 

dan sesuai akan mengakibatkan proses belajar berlangsung dengan 

baik. Salah satu model pembelajarannya yaitu dengan model 

pembelajaran thinking empowerment by questioning dengan teknik 

mind map yang berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis 

dalam proses pembelajaran, karena model pembelajaran ini berpusat 

pada siswa dan menuntut siswa untuk terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Dengan demikian penerapan model pembelajaran ini 

diharapkan dapat berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis 

siswa serta akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang 

akan dipelajari. Untuk mengetahui lebih jelas hubungan model 

thinking empowerment by questioning dengan teknik mind map 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dapat digambarkan 

diagram berikut : 

                                                             
 

68
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran 

(Bandung: Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 2013), h. 5. 
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Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Berpikir 

 

Berdasarkan diagram diatas, dapat dijelaskan. Model thinking 

empowerment by questioning dengan teknik mind map diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar biologi. 

 

G. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan bersifat ilmiah yang dapat 

mengarahkan jalan pikiran peneliti mengenai permasalahan yang 

dihadapi guna memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan pertanyaan 

dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis 

dari penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari model 

pembelajaran Thinking Empowerment By Questioning Dengan 

Teknik Mind Map Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis 

Biologi Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Marga Sekampung 

Lampung Timur. 

2. Adanya pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran 

Thinking Empowerment By Questioning Dengan Teknik Mind 

Map Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Biologi Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 1 Marga Sekampung Lampung Timur 
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