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ABSTRAK 
 

 

Intany, Narinda. 2016. Pembelajaran Kontekstual Disertai Peta Konsep 

untuk Mengembangkan Kemampuan Berpikir Analitis Siswa SMP pada 

Materi Pencemaran Lingkungan. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dr. 

Sigit Saptono, M.Pd. dan Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, M.Si. 

 

Hasil survei Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

tahun 2011 mengindikasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa Indonesia 

belum memenuhi harapan. Salah satu jenis kemampuan berpikir tingkat tinggi 

adalah kemampuan berpikir analitis. Materi pencemaran lingkungan kelas VII 

membutuhkan kemampuan berpikir analitis dalam memecahkan masalah. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengaitkan teori 

dengan kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran kontekstual. Salah satu alat 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis adalah 

peta konsep. Penelitian ini bertujuan menentukan perkembangan kemampuan 

berpikir analitis siswa SMP melalui pembelajaran kontekstual disertai peta konsep 

pada materi pencemaran lingkungan. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP Walisongo 1 Semarang dan 

SMP N 1 Karangtengah Demak pada semester genap dengan desain one group 

pre test – post test. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas VII.  

Sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling yaitu kelas VII A SMP 

Walisongo 1 Semarang, kelas VII A, VII B, dan VII C SMP N 1 Karangtengah 

Demak. Data yang diperoleh berupa nilai kemampuan berpikir analitis yang 

diukur melalui pre test dan post test.  

Nilai pre test dan post test diuji Normalitas Gain (N-Gain). Selain itu juga 

dilakukan uji korelasi antara nilai post test dengan nilai peta konsep. Hasil 

penelitian ini yaitu rata-rata nilai post test kelas VII A SMP Walisongo 1 

Semarang dan VII A, VII B, VII C SMP N 1 Karangtengah Demak berturut-turut 

termasuk cukup, baik, baik, dan cukup. Rata-rata ketercapaian indikator 

kemampuan berpikir analitis lebih dari 50%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir analitis dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

kontekstual disertai peta konsep. 

 

 

 

 

 

 

Kata Kunci: Kemampuan berpikir analitis, pembelajaran kontekstual, pencemaran 

lingkungan, peta konsep 

 

 

 

 



 
 

vii 

 

DAFTAR ISI 

     Halaman 

HALAMAN JUDUL    .....................................................................................     i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI    .......................................................    ii 

HALAMAN PENGESAHAN    .......................................................................   iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN    ................................................................   iv 

PRAKATA    ....................................................................................................    v 

ABSTRAK    ....................................................................................................   vi 

DAFTAR ISI    .................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL    .........................................................................................   ix 

DAFTAR GAMBAR    ....................................................................................    x 

DAFTAR LAMPIRAN    .................................................................................   xi 

BAB I PENDAHULUAN    .............................................................................    1 

A. Latar Belakang    .........................................................................    1 

B. Rumusan Masalah    ....................................................................    3 

C. Penegasan Istilah    ......................................................................    4 

D. Tujuan Penelitian    .....................................................................    5 

E. Manfaat Penelitian    ...................................................................    5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS    ..................................    6 

A. Tinjauan Pustaka    ......................................................................  13 

B. Kerangka Berpikir dan Hipotesis    .............................................  13 

BAB III METODE PENELITIAN    ...............................................................  14 

A. Lokasi dan Waktu    ....................................................................  14 

B. Populasi dan Sampel    ................................................................  14 

C. Variabel    ....................................................................................  14 

D. Rancangan Penelitian    ...............................................................  15 

E. Prosedur Penelitian   ...................................................................  15 

F. Jenis Data    .................................................................................  17 

G. Metode Pengumpulan Data    ......................................................  17 

H. Instrumen Penelitian   .................................................................  18 



 
 

viii 

 

I. Analisis Instrumen    ...................................................................  20 

J. Analisis Hasil Penelitian    ..........................................................  24 

K. Indikator Keberhasilan    .............................................................  27 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN    ......................................................  28 

A. Hasil    .........................................................................................  28 

B. Pembahasan    ..............................................................................  34 

BAB V PENUTUP    ........................................................................................  40 

A. Simpulan    ..................................................................................  40 

B. Saran    .........................................................................................  40 

DAFTAR PUSTAKA    ...................................................................................  41 

LAMPIRAN    ..................................................................................................  46 

 

  



 
 

ix 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel                  Halaman 

1 Data,  metode,  dan  instrumen  penelitian  pembelajaran  

kontekstual disertai   peta  konsep  untuk  mengembangkan  

kemampuan  berpikir analitis siswa SMP pada materi pencemaran 

lingkungan    ......................................................................................  18 

 

2 Klasifikasi  koefisien  validitas  soal  uji  coba  materi   pencemaran 

lingkungan   .......................................................................................  21 

 

3 Hasil analisis validitas soal uji coba materi pencemaran lingkungan  21 

4 Klasifikasi koefisien  reliabilitas soal  uji coba  materi  pencemaran  

lingkungan    ......................................................................................  21 

 

5 Klasifikasi   interpretasi  tingkat   kesukaran  soal  uji  coba   materi   

pencemaran lingkungan    .................................................................  22 

6 Hasil    perhitungan    tingkat    kesukaran   soal    uji   coba   materi  

pencemaran lingkungan   ..................................................................  22 

7 Klasifikasi   interpretasi  daya  pembeda  soal  uji coba materi   

pencemaran lingkungan  ...................................................................  22 

 

8 Hasil  analisis  daya  pembeda  soal  uji  coba  materi   pencemaran 

lingkungan    ......................................................................................  23 

9 Rekapitulasi  soal  uji  coba  materi   pencemaran  lingkungan  yang 

digunakan    .......................................................................................  23 

10 Kategori tingkat kemampuan berpikir kritis    ..................................  24 

11 Kategori perolehan skor n-gain    ......................................................  24 

12 Interpretasi nilai psikomotorik dan afektif    .....................................  25 

13 Interpretasi koefisien korelasi    ........................................................  25 

14 Interpretasi hasil tanggapan siswa    ..................................................  26 

15 Interpretasi hasil tanggapan guru    ...................................................  26 

16 Nilai pre test dan post test materi pencemaran lingkungan    ...........  28 

17 Persentase frekuensi siswa berdasarkan kriteria n-gain    .................  29 

18 Hasil penilaian peta konsep    ............................................................  29 

19 Korelasi antara kemampuan berpikir analitis dengan peta konsep     30 

20 Rekapitulasi ketercapaian indikator kemampuan berpikir analitis   .  33 



 
 

x 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                 Halaman 

1 Kerangka berpikir penelitian pembelajaran kontekstual disertai 

peta konsep  untuk  mengembangkan  kemampuan berpikir 

analitis siswa SMP pada materi pencemaran lingkungan    ...........  13 

 

2 Desain penelitian one group pre test - post test    ..........................  15 

 

3 Perbandingan persentase ketercapaian indikator 

menginterpretasikan informasi dan gagasan    ...............................  31 

 

4 Perbandingan   persentase   ketercapaian   indikator   menyusun  

dan mendukung hipotesis    ............................................................  32 

 

5 Perbandingan  persentase  ketercapaian  indikator  

mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman    ........................  32 

 

6 Perbandingan persentase ketercapaian indikator menyusun 

pendapat untuk mendukung sebuah kesimpulan    .........................  33 

 

 

 

 

  

  



 
 

xi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                  Halaman 

1 Silabus    .........................................................................................   46 

2 RPP SMP Walisongo 1 Semarang    ..............................................   48 

3 RPP SMP N 1 Karangtengah Demak    ..........................................   56 

4 Penskoran dan kunci jawaban LKS    ............................................   64 

5 Contoh LKS    ................................................................................   69 

6 Kisi-kisi soal uji coba    ..................................................................   74 

7 Soal uji coba    ................................................................................   76 

8 Kunci jawaban soal uji coba    .......................................................   87 

9 Hasil analisis soal uji coba dengan software Anates V4    .............   88 

10 Kisi-kisi soal tes    ..........................................................................   96 

11 Soal tes    ........................................................................................   98 

12 Kunci jawaban soal tes    ................................................................   104 

13 Daftar nama siswa    .......................................................................   105 

14 Nilai pre test, post test, dan skor gain    .........................................   106 

15 Rekapitulasi jawaban tes    .............................................................   108 

16 Skor kemampuan berpikir analitis    ..............................................   109 

17 Rubrik penilaian peta konsep    ......................................................   110 

18 Nilai peta konsep    .........................................................................   111 

19 Contoh peta konsep siswa    ...........................................................   112 

20 Rubrik instrumen penilaian afektif   ..............................................   113 

21 Rubrik instrumen penilaian psikomotorik    ...................................   114 

22 Skor afektif    ..................................................................................   116 

23 Skor psikomotorik    .......................................................................   118 

24 Kisi-kisi angket tanggapan siswa    ................................................   120 

25 Hasil angket tanggapan siswa    .....................................................   121 

26 Contoh angket tanggapan siswa    ..................................................   123 

27 Hasil wawancara dengan guru    ....................................................   125 

28 Dokumentasi penelitian    ...............................................................   127 

29 Surat izin penelitian   .....................................................................   129 

30 Surat keterangan penelitian    .........................................................   131 



 

1 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil survei Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

tahun 2011 menunjukkan bahwa prestasi sains siswa Indonesia berada pada 

peringkat 40 dari 42 negara (Martin et al. 2012). Rata-rata skor prestasi sains 

siswa kelas VIII Indonesia sebesar 406, jauh di bawah rata-rata skor internasional 

yaitu 500. Siswa Indonesia hanya mampu mengenali fakta dasar dan belum 

mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai topik sains, apalagi 

menerapkan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak (Darmayanti et al. 2013). 

Penilaian TIMSS mencakup kemampuan kognitif siswa antara lain knowing, 

applying, dan reasoning. Soal-soal dalam TIMSS memiliki kompleksitas sedang 

dan tinggi, serta memerlukan penalaran dalam penyelesaiannya. Hasil survei 

TIMSS tersebut mengindikasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

Indonesia belum memenuhi harapan. 

Pembelajaran di sekolah umumnya menggunakan metode ceramah dan 

cenderung berpusat pada guru, sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa 

kurang dilatih. Siswa kurang dilibatkan dalam proses pengamatan, 

pengelompokan, penemuan, penafsiran data tentang suatu fenomena, dan 

pembelajaran langsung (Andarini et al. 2012).  

Kemampuan berpikir analitis menjadi salah satu kemampuan yang penting 

dimiliki siswa karena mendukung kemampuan berpikir tingkat tinggi 

(Areesophonpichet 2013). Kemampuan berpikir analitis dibutuhkan untuk 

memecahkan suatu masalah, menalar, dan menarik kesimpulan. Selain itu, 

kemampuan berpikir analitis berperan penting untuk mengembangkan 

kemampuan diri, membangun inovasi, menjadi pemimpin yang berkualitas di 

masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang ada baik dalam dirinya 

maupun lingkungan sekitar. Elder dan Paul (2007) menyajikan fakta bahwa hanya 

sedikit siswa yang dapat berpikir analitis. Salah satu faktor penyebab 

pemberdayaan keterampilan berpikir tidak berkembang dalam proses 

pembelajaran biologi selama ini karena kurikulum biologi yang dirancang 
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menuntut pencapaian target materi yang luas sehingga guru lebih terfokus pada 

bagaimana menyelesaikan materi (Listiana 2013).  

Rustaman (2010) menegaskan bahwa pembelajaran sains mulai sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi perlu dirancang untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa ke arah yang lebih matang, bekerja sama, bersikap terbuka, percaya 

diri, memiliki keterampilan kerja, keterampilan komunikasi, dan keterampilan 

sosial lainnya. Pembelajaran biologi dirancang untuk dapat merumuskan 

permasalahan, mencari solusi atas suatu masalah, menemukan fakta pendukung 

sampai akhirnya menyimpulkan permasalahan, dalam hal ini keterampilan 

berpikir kreatif diperlukan untuk melahirkan ide baru sebagai pemecahan 

masalah. Siswa perlu membangun pemahaman terhadap fenomena yang diamati 

ketika melakukan observasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses dan keterampilan 

berpikir penting untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kegiatan 

observasi tidak terbatas pada pengamatan fenomena alam saja tetapi dapat 

mengembangkan kemampuan menalar, memecahkan masalah, dan menarik 

kesimpulan.  

Materi pencemaran lingkungan yang diajarkan pada kelas VII, membutuhkan 

kemampuan berpikir analitis dalam memecahkan masalah. Selain bersifat 

kompleks (karena mencakup pendekatan,  prinsip, dan aspek biologi yang 

dikaitkan dengan fenomena yang ada pada kehidupan sehari-hari), materi  

pencemaran lingkungan menekankan pada pengalaman langsung melalui 

pengamatan fenomena di lingkungan sekitar. Proses pembelajaran IPA materi 

pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan mengaitkan fenomena-fenomena 

di sekitar siswa dengan teori yang dipelajari siswa di kelas. Hal tersebut bertujuan 

memberikan pemahaman yang mendalam dan bermakna bagi siswa.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk 

mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran kontekstual menjadi 

salah satu model pembelajaran yang penting karena sebagian besar siswa 

kesulitan dalam menghubungkan teori yang dipelajari dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Windarti 2012). Menurut Hasruddin dan Rezeqi 

(2015), pembelajaran kontekstual dapat mengembangkan kemampuan berpikir 
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kritis siswa. Pembelajaran kontekstual menstimulasi otak sehingga dapat 

memproses pengetahuan baru yang bermakna. 

Salah satu media yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

analitis adalah concept mapping/peta konsep (Maas dan Leauby 2005, 

Areesophonpichet 2013). Peta konsep dapat berperan sebagai media pengajaran 

yang baik dan menarik karena peta konsep dapat menyederhanakan materi 

pelajaran yang kompleks sehingga memudahkan siswa dalam menerima dan 

memahami materi pelajaran. Pembelajaran berbasis penelitian menggunakan 

media peta konsep dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir 

analitis siswa ke tingkat yang lebih tinggi (Areesophonpichet 2013). Pohan (2013) 

mengukur hasil belajar siswa pada pembelajaran menggunakan peta konsep lebih 

baik daripada pembelajaran tanpa menggunakan peta konsep. 

Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

analitis dapat dikembangkan melalui pembelajaran kontekstual yang dilengkapi 

dengan pembuatan peta konsep. Oleh karena itu, perkembangan kemampuan 

berpikir analitis siswa SMP perlu diteliti melalui pembelajaran kontekstual 

disertai peta konsep pada materi pencemaran lingkungan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perkembangan kemampuan 

berpikir analitis siswa melalui pembelajaran kontekstual disertai peta konsep pada 

materi pencemaran lingkungan? Berdasarkan masalah penelitian tersebut, 

diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana rata-rata nilai tes siswa sebelum dan setelah pembelajaran 

kontekstual disertai peta konsep? 

2. Bagaimana ketercapaian indikator kemampuan berpikir analitis sebelum dan 

setelah pembelajaran kontekstual disertai peta konsep? 

C. Penegasan Istilah  

1. Pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran kontekstual dalam penelitian ini diartikan sama dengan 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran kontekstual menekankan 

pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan pengetahuan baru 
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dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 

siswa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Peta Konsep 

Peta konsep dalam penelitian ini dibuat oleh siswa secara berkelompok setelah 

melaksanakan pembelajaran kontekstual disertai peta konsep. Peta konsep tersebut 

memuat 3 elemen yaitu konsep, proposisi, dan kata penghubung. Siswa diminta 

untuk membaca peta konsep yang dibuatnya dan menjelaskan hubungan 

antarkonsep. Proses tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana 

pemahaman siswa dalam materi pencemaran lingkungan. 

3. Kemampuan Berpikir Analitis 

Menurut Taksonomi Bloom, analisis merupakan salah satu domain yang 

mendukung kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan yang termasuk 

dalam domain analisis ini adalah menganalisis, mengklasifikasi, mengambil 

kesimpulan, membedakan, dan menghubungkan. Kemampuan berpikir analitis 

dalam penelitian ini diukur melalui soal pre test dan post test dalam bentuk 

pilihan ganda yang meliputi ranah C1 (mengetahui), C2 (memahami), C3 

(mengaplikasi), C4 (menganalisis), dan C5 (menyintesis). Soal tes disusun 

berdasarkan empat indikator kemampuan berpikir analitis (Pertiwi et al. 2013) 

yaitu: 

a. menginterpretasikan informasi dan gagasan, 

b. menyusun dan mendukung hipotesis, 

c. mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman, dan 

d. menyusun pendapat untuk mendukung sebuah kesimpulan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan menentukan perkembangan kemampuan berpikir 

analitis siswa SMP melalui pembelajaran kontekstual disertai peta konsep pada 

materi pencemaran lingkungan. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Siswa memperoleh pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna melalui 

pembelajaran kontekstual. Selain itu, penggunaan peta konsep dalam 

pembelajaran dapat memberikan alternatif media belajar yang efektif bagi siswa.  

2. Bagi Guru  

Guru memperoleh referensi model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan 

dalam pembelajaran IPA yang kompleks, khususnya pada materi pencemaran 

lingkungan.  

3. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah 

dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Kontekstual dalam Biologi 

Pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan siswa secara 

penuh untuk menemukan pengetahuan baru dan menghubungkannya dengan 

situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari (Restanti et al. 2013). Pembelajaran kontekstual bertujuan 

memotivasi siswa dalam memahami makna materi pelajaran dengan mengaitkan 

materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran 

kontekstual dirancang guru dan berisi skenario tahap demi tahap tentang kegiatan 

yang akan dilakukan bersama siswa. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar 

antara format program pembelajaran ceramah dengan program pembelajaran 

kontekstual. Program pembelajaran ceramah lebih menekankan pada deskripsi 

tujuan yang akan dicapai sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual 

lebih menekankan pada skenario pembelajarannya (Majid 2013). 

Materi biologi sangat dekat dengan berbagai fenomena di sekitar siswa. 

Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan 

baru yang  diperoleh dengan berbagai fenomena tersebut sehingga proses belajar 

siswa lebih bermakna. Siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual akan 

mengalami proses integrasi antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru, 

sehingga siswa mampu menguatkan konsep dan mendapatkan pengalaman yang 

tidak mudah dilupakan (Suparno 2012). Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

mengeksplorasi dan mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan baru dapat 

membantu penguasaan materi dan peningkatan keterampilan berpikir.  

Tujuh komponen utama dalam pembelajaran kontekstual menurut Johnson  

(2007) adalah (1) konstruktivisme, (2) bertanya (questioning), (3) menemukan 

(inquiry), (4) masyarakat belajar (learning community), (5) pemodelan 

(modelling), (6) refleksi (reflection), dan (7) penilaian autentik (authentic 

assessment). 
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2. Peran Peta Konsep dalam Pembelajaran Biologi 

Peta konsep dikembangkan pada tahun 1972 dalam sebuah program penelitian 

untuk memahami perubahan pengetahuan sains anak (Novak dan Musonda 1991). 

Para peneliti mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi perubahan spesifik 

pemahaman anak terhadap konsep sains melalui transkrip wawancara. Proses 

pembelajaran bermakna berlangsung melalui proses mengintegrasikan 

pengetahuan baru dengan kerangka pengetahuan yang sudah ada (Ausubel 1963). 

Berlandaskan teori Ausubel tersebut, muncul ide untuk merepresentasikan 

pengetahuan anak dalam suatu bentuk peta konsep. Melalui proses pembelajaran 

bermakna, siswa dapat  membangun kerangka konsep-konsep yang terintegrasi 

dan proposisi yang disusun secara hirarkis dalam peta konsep (Novak 2010). 

Vanides et al. (2005) mengemukakan bahwa peta konsep merupakan 

representasi hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Peta konsep 

membutuhkan pemikiran, analisis, dan implementasi yang teliti (Santiago 2011). 

Peta konsep selain dapat digunakan untuk melihat apa yang telah diketahui oleh 

siswa juga dapat memperjelas pemahaman suatu bacaan, sehingga dapat dipakai 

sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa untuk membaca peta konsep dan 

menjelaskan hubungan antarkonsepnya (Mutakin 2011, Muhibbuddin 2013). 

Chiou (2008) menyatakan bahwa peta konsep sangat membantu siswa dalam 

memahami hubungan antarkonsep dalam suatu materi. Peta konsep 

menyederhanakan konsep-konsep IPA yang cukup rumit dengan cara 

menghubungkan antarkonsepnya sehingga lebih mudah dipahami dan 

meningkatkan ingatan siswa (Trianto 2007).  

Novak dan Canas (2008) menjelaskan bahwa peta konsep menggunakan 

konsep-konsep yang ditulis di dalam kotak atau oval dan  garis-garis penghubung 

yang dilengkapi  dengan frasa penghubung yang menunjukkan hubungan 

antarkonsep. Proposisi adalah kalimat bermakna yang terdiri atas dua atau lebih 

konsep yang dihubungkan oleh kata penghubung yang berupa frasa. Selain konsep 

dan garis penghubung yang diberi kata penghubung, peta konsep dapat berisi 

penghubung lain yang disebut penghubung silang (cross link). Penghubung silang 

ini menghubungkan dua segmen hirarki yang berbeda. Antarkoneksi dari 
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penghubung silang ini menyajikan sebuah fungsi integratif penting ketika 

menyusun peta konsep (Jacobs-Lawson dan Hershey 2002).  

Novak dan Gowin (1984) mendeskripsikan proses dalam membuat peta 

konsep yaitu (1) menemukan sebuah pertanyaan atau konsep, (2) mengidentifikasi 

10-20 konsep yang berhubungan dengan konsep utama dan menempatkan di 

sekeliling konsep utama, (3) menyusun konsep-konsep sehingga konsep utama 

menempati bagian atas peta konsep, (4) menghubungkan konsep-konsep dengan 

garis penghubung, (5) menamai garis tersebut untuk mendefinisikan hubungan 

antara dua konsep, dan (6) memodifikasi struktur peta konsep sesuai dengan 

penambahan atau pengurangan konsep. 

 

3. Kemampuan Berpikir Analitis dalam Pembelajaran Biologi 

Dimensi proses kognitif dalam Revisi Taksonomi Bloom (Krathwohl 2002) 

terdiri atas 6 struktur, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemampuan menganalisis 

diartikan mengurai suatu hal menjadi bagian-bagian pokoknya dan menemukan 

bagaimana bagian-bagian tersebut saling berhubungan. Menurut Pardjono dan 

Wardaya (2009), kemampuan menganalisis adalah kemampuan membedakan 

bagian satu dengan bagian yang lain. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir analitis 

menurut Pertiwi et al. (2013) antara lain menginterpretasikan informasi dan 

gagasan; mengevaluasi pendapat; menyusun pendapat untuk mendukung sebuah 

sebuah kesimpulan; mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman; 

mengumpulkan kemudian menilai informasi dari sumber tertulis, elektronik, dan 

observasi; serta menyusun dan mendukung hipotesis. Utami et al. (2013) 

menyatakan bahwa berpikir analitis sangat penting dalam pembelajaran biologi 

karena materi dalam biologi menuntut siswa untuk dapat memecahkan masalah 

yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat tersebut senada dengan 

pendapat Atikasari et al. (2012) bahwa kemampuan analisis dibutuhkan untuk 

memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah 

yang dihadapi siswa adalah masalah lingkungan yang dalam pembelajaran biologi 

tercakup dalam materi pencemaran lingkungan. 
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Berikut contoh ilustrasi mengenai berpikir analitis. Siswa dihadapkan pada 

masalah pencemaran lingkungan, seperti bagaimana mengatasi sungai yang 

tercemar oleh limbah pabrik tahu. Penyelesaian masalah tersebut membutuhkan 

pemikiran tingkat tinggi. Sebelum memberikan solusi, siswa terlebih dahulu harus 

memahami masalah sebenarnya, mengumpulkan informasi mengenai sifat polutan 

dan bagaimana menyikapinya, mengetahui alasan pabrik tahu tersebut membuang 

limbah secara langsung ke sungai, mengetahui seberapa besar dampak yang 

ditimbulkan dari pencemaran tersebut, siapa saja yang terkena dampaknya, dan 

apa yang akan terjadi jika pencemaran tersebut tidak segera diatasi. Ketika siswa 

dapat memandang dari berbagai aspek, siswa dapat mengusulkan solusi yang 

paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 

Analisis merupakan salah satu domain yang mendukung kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai 

penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan 

informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk 

menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru (Heong et al. 2011). 

Beberapa aspek yang menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang 

dimiliki oleh seseorang yaitu kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, serta 

memecahkan masalah (Rofiah et al. 2013). Berpikir kritis adalah kemampuan 

untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi (Duron et al. 2006). Berpikir 

kritis diterapkan peserta didik untuk belajar memecahkan masalah secara 

sistematis dalam menghadapi tantangan, memecahkan masalah secara inovatif dan 

mendesain solusi yang mendasar (Galuh 2009). 

Menurut Johnson (2007), ada beberapa langkah yang dapat membantu siswa 

berlatih berpikir kritis. Langkah-langkah tersebut disajikan dalam bentuk 

pertanyaan karena dengan menjawab pertanyaan, siswa dilibatkan dalam kegiatan 

mental yang diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. 

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dikemukakan sesuai dengan urutan untuk 

meneliti secara menyeluruh setiap masalah, isu, atau keputusan yang dihadapi 

siswa dalam proses pembelajaran kontekstual. Siswa perlu berkonsentrasi pada 

pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apa sebenarnya masalahnya? (2) apa hasil yang 
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diinginkan? (3) solusi apa saja yang mungkin dan apa alasan yang 

mendukungnya? (4) apa kesimpulannya? 

Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi siswa 

dipertimbangkan oleh banyak pendidik sains sebagai tujuan pendidikan yang 

penting untuk siswa (D’Avanzo 2003, Hmelo-Silver 2004, Thompson 2011, 

Anjani 2014). Pembelajaran dan praktik berpikir tingkat tinggi baik di dalam 

maupun di luar kelas akan memfasilitasi siswa dalam memahami, menyimpulkan, 

menghubungkan, mengelompokkan, menyintesis, mengevaluasi, dan menerapkan 

informasi yang siswa ketahui untuk menemukan solusi dari masalah yang baru 

maupun yang sudah ada (Quitadamo dan Kurtz 2007). 

 

4. Pembelajaran Materi Pencemaran Lingkungan  

Standar kompetensi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

materi pencemaran lingkungan yang ditetapkan adalah SK 7 yaitu memahami 

saling ketergantungan dalam ekositem. Kompetensi dasar yang akan dicapai KD 

7.4 yaitu mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

Kompetensi inti materi pencemaran lingkungan dalam Kurikulum 2013 yang 

ditetapkan yaitu KI 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mencoba, 

mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi,dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  

Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu 3.8. mendeskripsikan interaksi 

antara makhluk hidup dengan lingkungannya, 3.9. mendeskripsikan pencemaran 

dan dampaknya bagi makhluk hidup, 3.10. mendeskripsikan tentang penyebab 

terjadinya pemanasan global dan dampaknya bagi ekosistem, 4.12. menyajikan 

hasil observasi terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, 

4.13. menyajikan data dan informasi tentang  pemanasan global dan memberikan 

usulan tentang penanggulangan masalah. 
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Materi pencemaran lingkungan dipelajari siswa di kelas VII semester genap. 

Indikator materi pencemaran lingkungan antara lain siswa menjelaskan penyebab 

pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan kerusakan lingkungan; 

menjelaskan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan bagi ekosistem 

khususnya manusia;  dan memberikan ide mengenai upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

Materi pencemaran lingkungan bersifat kompleks karena mencakup 

pendekatan,  prinsip, dan aspek biologi yang dikaitkan dengan fenomena yang ada 

di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penggunaan peta konsep dapat 

dijadikan salah satu teknik pembelajaran karena peta konsep dapat memudahkan 

siswa dalam menerima dan memahami prinsip-prinsip dari suatu materi pelajaran 

yang kompleks. Kompleksitas permasalahan pencemaran lingkungan tidak cukup 

diajarkan pada siswa dengan metode ceramah yang bersifat teacher centered 

learning, namun diajarkan menggunakan metode yang lebih kontekstual dengan 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered learning) (Atikasari et al.  

2012). Pembelajaran kontekstual melalui pembelajaran secara langsung dapat 

memberikan pemahaman mendalam dan bermakna bagi siswa terkait fenomena 

nyata di lapangan. Pembelajaran berdasarkan masalah yang ada di sekitar siswa 

dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi (Anjani 2014).  

 

5. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Implementasi pembelajaran kontekstual dengan metode problem solving dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran biologi (Sudarisman 2013). Windarti (2012) 

menemukan dalam penelitiannya bahwa pembelajaran kontekstual pada materi 

pencemaran lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif, afektif, dan 

keaktifan siswa. Senada dengan penelitian Windarti, Darmawan (2013) juga 

menemukan bahwa pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar 

biologi siswa pada materi pencemaran lingkungan. Peningkatan hasil belajar 

siswa berbanding lurus dengan peningkatan  aktivitas siswa dan guru dalam 

proses pembelajaran kontekstual (Sari dan Yarmania 2013). Pembelajaran 

kontekstual selain dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, juga dapat 

memperkuat daya ingat terhadap materi yang dipelajari (Oka 2011). 
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Berdasarkan hasil penelitian Murwani dan Wibowo (2013) diketahui bahwa 

terdapat pengaruh antara pembelajaran kontekstual dengan metode eksperimen 

lapangan dan eksperimen laboratorium terhadap prestasi belajar siswa. 

Penggunaan model pembelajaran berbasis fenomena di sekitar siswa dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa (Ardiyanti dan Winarti 2013). 

Hasruddin dan Rezeqi (2015) menemukan bahwa pembelajaran kontekstual 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis sebanyak 18,5%. Sedikit berbeda 

dengan hasil penelitian Mukayatun et al. (2013) yang menemukan bahwa ada 

pengaruh penggunaan model pembelajaran kontekstual dengan peta konsep 

terhadap hasil belajar afektif dan psikomotor, sedangkan kognitif tidak 

berpengaruh. 

Hasil penelitian Azizah et al. (2014) menunjukkan bahwa pembuatan peta 

konsep dapat menunjang memory skill siswa dan meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi pencemaran lingkungan. Sakiyo dan Waziri (2015) juga 

menemukan hasil serupa bahwa penerapan peta konsep dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada biologi. Penelitian Ismail (2013) dengan menggunakan model 

pembelajaran Assurance, Relevance, Interest, Assessment, and Satisfaction 

(ARIAS) dipadu peta konsep dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

kognitif, dan afektif. 

Hasil penelitian Patrick (2011) mengindikasikan ingatan pengetahuan biologi 

yang signifikan ketika siswa belajar menggunakan peta konsep sebagai 

keterampilan belajar. Para siswa berpendapat penggunaan peta konsep tersebut 

membantu dalam menentukan suatu hubungan antarkonsep, menajamkan 

pemahaman, dan meningkatkan pemikiran kritis.  
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B.  Kerangka Berpikir dan Hipotesis 

1.  Kerangka Berpikir 

Bagan kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka berpikir penelitian pembelajaran kontekstual disertai peta 

konsep untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis siswa 

SMP pada materi pencemaran lingkungan 

 

2. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah kemampuan berpikir analitis siswa SMP dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran kontekstual disertai peta konsep pada materi 

pencemaran lingkungan.  

Pembelajaran 

berbasis penelitian 

menggunakan peta 

konsep, dapat 

membantu 

mengembangkan 

kemampuan analitis 

siswa ke tingkat yang 

lebih tinggi 

Areesophonpichet 

(2013). 

Pembelajaran kontekstual selain 

dapat menciptakan pemahaman 

mendalam dan bermakna, juga 

dapat mengasah kemampuan 

berpikir analitis siswa. 

Materi pencemaran lingkungan 

membutuhkan kemampuan berpikir 

analitis dalam memecahkan masalah dan 

menekankan pada pemberian solusi 

alternatif pencemaran lingkungan sekitar 

siswa sesuai teori belajar yang diperoleh. 

Pengembangan kemampuan berpikir analitis siswa SMP pada materi 

pencemaran lingkungan melalui pembelajaran kontekstual disertai peta konsep. 

Hasil survei TIMSS tahun 2011 

mengindikasikan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa Indonesia belum 

memenuhi harapan. 

Rustaman (2010) menegaskan 

bahwa pembelajaran sains mulai 

dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi hendaknya 

lebih mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian menggambarkan pencapaian indikator keberhasilan, yaitu 

rata-rata nilai post test setiap kelas minimal tergolong cukup dan ketercapaian 

indikator kemampuan berpikir analitis setiap kelas ≥ 50%. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir analitis dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran kontekstual disertai peta konsep.  

 

B. Saran 

Saran yang diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian ini masih terbatas pada dua sekolah dan dalam tiga pertemuan, 

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penelitian lanjut 

dengan sampel yang lebih luas dan waktu penelitian yang lebih lama. 

2. Pembuatan peta konsep dalam penelitian hanya dilakukan satu kali dan belum 

diberikan umpan balik, sehingga siswa masih kesulitan dalam membuat peta 

konsep. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan beberapa kali pembuatan peta 

konsep dan diberikan umpan balik secara langsung untuk memaksimalkan 

perkembangan siswa. 

3. Pembelajaran ini masih menggunakan media gambar untuk mengenalkan 

bioindikator lingkungan bersih kepada siswa. Hal tersebut kurang memberikan 

pembelajaran bermakna kepada siswa. Oleh karena itu, apabila guru ingin 

menerapkan pembelajaran ini, sebaiknya menyediakan spesimen asli. 
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