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ABSTRAK 

 
Peta konsep merupakan salah satu 

istilah dalam strategi pembelajaran yang 
digunakan oleh guru untuk mengorgani-
sasikan konsep-konsep dalam pelajaran 
yang telah dipelajari berdasarkan arti dan 
hubungan antara komponennya.  Konsep-
konsep dijalin secara bermakna dengan 
kata-kata penghubung sehingga mem-
bentuk proposisi. Untuk menggunakan 
peta konsep ini dibutuhkan kemahiran 
berpikir atau kemahiran intelektual. 
Kemahiran berpikir memerlukan pemikiran 
yang luas dan mendalam, yang memung-
kinkan manusia untuk merumuskan pe-
mikiran dan memetakannya agar lebih 
sistematik. 
 
Kata Kunci : Peta Konsep, Berpikir, Kimia 
 

PENDAHULUAN 
 

Keberadaan ilmu kimia dalam kuri-
kulum sekolah adalah sebagai salah satu 
pondasi untuk mempelajari berbagai 
bidang ilmu dan teknologi di perguruan 
tinggi. Pandangan ini yang melandasi 
pemikiran pengembang kurikulum dan 
pengajar kimia untuk merancang materi 
pelajaran yang bersifat teoretik serta 
bercakupan luas agar dapat dipahami 
dengan mudah oleh siswa. Keberadaan 
ilmu kimia dalam kurikulum SLTA selain 
dipandang sebagai ilmu dasar juga dapat 
dijadikan alat untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan kecerdasan siswa, an-
tara lain kemampuan bernalar dan me-
mecahkan permasalahan secara ilmiah.  

Ilmu kimia merupakan ilmu yang 
diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 
eksperimen yang mencari jawaban atas 
pertanyaan apa, mengapa, dan bagai-
mana gejala-gejala alam khususnya yang 
berkaitan dengan komposisi, struktur, 
sifat, transformasi, dinamika, dan ener-
getika zat. Tentu saja dalam mempelajari- 
 

nya dibutuhkan tingkat keterampilan ber-
pikir yang tinggi. 

Dalam konteks ini, pembelajaran 
kimia akan lebih bermakna bagi siswa 
apabila guru mengajarkan bagaimana 
cara belajar, berpikir, menyelesaikan 
masalah, dan memotivasi mereka untuk 
belajar. Ilmu pengetahuan yang terbentuk 
pada siswa seharusnya dibangun oleh 
dirinya sedikit demi sedikit, kemudian 
diperluas melalui pengalaman dan pem-
belajaran di kelas. Pengetahuan tidak 
dapat ditransfer serta merta oleh guru 
kepada siswa. Pengetahuan juga bukan 
hanya sekedar sekumpulan fakta-fakta, 
konsep atau kaedah yang siap digunakan 
dan diingat siswa tetapi siswa harus 
mampu membangun sendiri pengetahuan 
itu dan memberi makna melalui penga-
lamannya.  

Namun apa yang terjadi di lapangan 
bukan demikian, mata pelajaran kimia 
hanya untuk mentranfer pengetahuan 
teoretik kimia tanpa menggunakannya 
untuk mengembangkan “kecerdasan 
siswa” sebagaimana yang menjadi salah 
satu misi pendidikan, sehingga pelajaran 
kimia dianggap sebagai pelajaran yang 
sulit dan menjadi momok bagi siswa. 
Selain itu, dalam proses pembelajaran di 
sekolah saat ini tidak atau belum memberi 
kesempatan yang maksimal kepada siswa 
untuk mengembangkan kreativitasnya. 
Gaya mengajar guru yang selalu melatih 
siswa untuk hanya sekedar menghapal 
konsep tanpa dibangun pemahaman 
tentang konsep tersebut. 

Oleh karena itu perlu ada suatu 
pendekatan pembelajaran yang dapat 
memberikan kemudahan dan mening-
katkan minat dan motivasi siswa untuk 
mempelajari ilmu kimia secara baik dan 
benar. Salah satunya adalah dengan 
menggunakan strategi pembelajaran peta 
konsep yang dipadukan dengan kemahi-
ran berpikir siswa dalam membelajarkan 
pelajaran kimia di kelas. 
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HAKIKAT STRATEGI PEMBELAJARAN 

 
Ditinjau dari perspektif teknologi 

pembelajaran, bidang strategi pembela-
jaran termasuk dalam kawasan rancangan 
(desain pembelajaran). Strategi menurut 
pendapat MacDonald dalam Syafaruddin 
(2005),”The art of carring out a plan 
skillfully”. Strategi merupakan seni dalam 
melaksanakan suatu rencana secara rapi 
dan terampil. Dalam konteks pembela-
jaran strategi dipahami sebagai suatu seni 
dan pengetahuan untuk membawakan 
pembelajaran di kelas sedemikian rupa 
sehingga tujuan yang telah ditetapkan 
dapat dicapai secara maksimal.  

Dick dan Carey (1985) menjelaskan 
bahwa strategi pembelajaran terdiri atas 
seluruh komponen materi pembelajaran 
dan prosedur atau tahapan kegiatan be-
lajar yang digunakan guru dalam rangka 
membantu siswa mencapai tujuan pem-
belajaran tertentu. Strategi pembelajaran 
yang dipilih guru selayaknya didasari pada 
berbagai pertimbangan sesuai dengan 
situasi, kondisi dan lingkungan yang akan 
dihadapi. Pemilihan strategi pembelajaran 
pada umumnya berdasarkan pada : 
a. rumusan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan 
b. analisis kebutuhan dan karakteristik 

siswa 
c. jenis materi pelajaran yang akan 

dikomunikasikan 
 

PETA KONSEP 
 
Peta konsep (concept mapping) 

adalah istilah yang digunakan oleh Novak 
(1984) dan Gawith (1988) tentang strategi 
yang digunakan oleh guru untuk mem-
bantu siswa mengorganisasikan konsep 
pelajaran yang telah dipelajari berda-

sarkan arti dan hubungan antara kom-
ponennya. Hubungan antara satu konsep 
dengan konsep yang lain menggambar-
kan jalinan antarkonsep dikenal sebagai 
proposisi. Konsep dinyatakan dalam 
bentuk istilah atau label konsep. Konsep-
konsep dijalin secara bermakna dengan 
kata-kata penghubung sehingga dapat 
membentuk proposisi. Satu proposisi 
mengandung dua konsep dan kata peng-
hubung. Konsep yang satu mempunyai 
cakupan yang lebih luas daripada konsep 
yang lain. Dengan kata lain konsep yang 
satu lebih inklusif daripada konsep yang 
lain. 

Pada peta konsep, konsep yang 
lebih inklusif diletakkan di atas konsep 
yang kurang inklusif kemudian dihubung-
kan dengan kata penghubung. Konsep 
yang inklusif dapat dihubungkan dengan 
beberapa konsep yang inklusif. Konsep 
yang paling inklusif diletakkan pada 
puncak pohon konsep atau bisa juga di 
tengah-tengah. Konsep ini disebut dengan 
kunci konsep. Konsep pada jalur yang 
satu dapat dihubungkan dengan konsep 
pada jalur yang lain dengan kata peng-
hubung. Hubungan ini disebut dengan 
ikatan silang. Ikatan silang menunjukkan 
keterpaduan antar jalur pengembangan 
konsep dalam satu bahasan yang disebut 
dengan penyesuaian integratif. 

Dengan menggunakan peta konsep 
dalam pembelajaran, maka dapat diper-
kirakan kedalaman dan keluasan konsep 
yang satu dengan konsep yang lain. Bagi 
siswa hal ini dapat menjadi suatu pem-
belajaran yang bermakna karena lebih 
mudah diingat dan lebih mudah dipahami. 
Gambar berikut merupakan salah satu 
contoh peta konsep pada materi sifat 
koligatif larutan 
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HAKIKAT KEMAHIRAN BERPIKIR 
 
Kemahiran berpikir adalah kemahi-

ran intelektual. Beberapa hal yang harus 
dipikirkan oleh siswa untuk mengaitkan 
imajinasi dan berpikir. Kemahiran berpikir 
memerlukan pemikiran yang luas dan 
mendalam, sebagai contoh : kemahiran 
menjelaskan, membuat analisis, menilai, 
mengemukakan ide, membuat keputusan, 
menyelesaikan masalah, dan merancang. 

Ruggiero (dalam Mohammad, 2000) 
menyatakan “thinking is any mental 
activity that helps formulate or solve 
problem make decision, of fulfill a desire 

to understand. It is a searching for 
answers, a reading for meaning”. Berpikir 
merupakan aktivitas mental yang mem-
bantu merumuskan atau memecahkan 
masalah, membuat keputusan, bahan 
bacaan untuk pemahaman. Hal ini meru-
pakan suatu proses mencari jawaban dari 
maksud suatu bahan bacaan. Menurut 
Ainun (dalam Mohammad, 2000) kema-
hiran berpikir adalah proses penggunaan 
informasi yang dipelajari untuk berbagai 
kegiatan. Manfaat proses dan kemahiran 
berpikir dalam proses pembelajaran 
adalah : 
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a. menghasilkan pembelajaran bermakna 

yaitu pembelajaran adalah kesan dari 
pemikiran. Fokus utama peranan guru 
adalah memindahkan informasi atau 
pengetahuan kepada suatu pemaha-
man. Tugas guru ialah membantu 
siswa menguasai “generative know-
ledge” satu ilmu yang bukan hanya 
dipahami dan diingat tetapi juga ber-
fungsi memperkaya dalam kehidupan. 
Proses ini memerlukan usaha berpikir 
yang dilakukan secara aktif, teliti, tekun 
dan bersungguh-sungguh. 

b. membangun intelektual siswa : tujuan 
pendidikan adalah untuk membangun 
potensi siswa secara seimbang dan 
harmonis. Kepintaran adalah satu po-
tensi intelektual. Pembelajaran kema-
hiran berpikir akan membantu siswa 
meningkatkan kecakapan mengguna-
kan potensi intelektualnya. 

c. meningkatkan kecakapan berpikir. 
Dalam pembelajaran siswa, siswa 
akan dapat memahami sesuatu secara 
lebih bermakna, meningkatkan daya 
saring, menganalisis serta menilai 
suatu informasi atau proses berpikir 
secara lebih sistematik. Kemahiran 
berpikir akan menghindari siswa mela-
kukan kesilapan berpikir seperti pemi-
kiran sempit, kabur, dan terburu-buru. 

d. memenuhi keperluan task pembela-
jaran : penegasan kemahiran berpikir 
salam kurikulum sekolah telah mem-
beri kesan kepada task pembelajaran 
siswa dan pengujian sekolah. Pening-
katan soal-soal yang menguji kemam-
puan mental tinggi (higher order 
thinking skill) memerlukan siswa yang 
menguasai kemahiran belajar dan 
berpikir. Gagasan guru membimbing 
siswa membuat perubahan paradigma 
dalam pembelajaran “pedagogy of 
knowing” kepada “pedagogy of 
understanding”. Kemahiran berpikir 
melibatkan keahlian berpikir indukitif 
dan deduktif. 

 
Kemahiran berpikir Induktif 

Berpikir induktif adalah suatu proses 
berpikir yang berlangsung dari khusus 
menuju ke yang umum, yaitu dimulai 
dengan pengamatan terhadap beberapa 
fakta, item, situasi kemudian membuat 
asumsi berdasarkan fakta tersebut. 
Menurut Gunawan (2003) kemahiran 
induktif meliputi sebab akibat, analogi, 
dan pemecahan masalah. Berpikir induktif 

meliputi pengenalan terhadap hubungan, 
menganalisis masalah yang bersifat ter-
buka (dengan banyak kemungkinan 
penyelesaian), menentukan sebab akibat, 
membuat kesimpulan. 
 
Kemahiran berpikir deduktif 

Berpikir deduktif ialah suatu proses 
berpikir yang berlangsung dari umum ke 
khusus, yaitu dimulai dari generalisasi 
yang dianggap benar, dapat berupa teori, 
kesepakatan bersama, kemudian me-
nyimpulkan kesimpulan khusus menggu-
nakan kumpulan data-data khusus. 
Menurut Gunawan (2003) berpikir deduktif 
melibatkan kemampuan memecahkan 
masalah yang bersifat spasial, silogisme, 
dan membedakan antara fakta dan opini.   

Kemahiran berpikir harus terus 
diasah dengan terbiasa menggunakan 
strategi pembelajaran yang bersifat meng-
organisasikan materi belajar. Sehingga 
cara berpikir terbiasa dengan cara berpikir 
yang sistematik salah satunya dengan 
menggunakan peta konsep. Kemahiran 
berpikir berpengaruh terhadap kemampu-
an siswa dalam menyelesaikan masalah-
masalah atau soal-soal kimia. 
 

PENUTUP 
 

Penggunaan peta konsep dalam 
pembelajaran kimia merupakan suatu 
upaya dari guru untuk memudahkan 
siswa memahami mater-materi pelajaran 
kimia dengan cara mengorganisasikan 
pelajaran tersebut dalam kumpulan-
kumpulan konsep yang saling berkaitan. 
Akan tetapi dalam penggunaan peta kon-
sep ada baiknya siswa dapat membuat 
sendiri sehingga kemahiran berpikirnya 
juga semakin terasah karena terbiasa 
untuk mengorganisasikan bahan-bahan 
pelajaran. Peta konsep juga dapat dite-
rapkan pada pelajaran lain seperti biologi, 
matematika untuk pelajaran metematika 
harus diplih topik-topik yang sesuai. 
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