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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pemetaan Konsep 
 
 

Konsep merupakan suatu pengetahuan terhadap sesuatu. Menurut Rosser 

(dalam Dahar, 1996: 80) konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu 

kelas, objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-

hubungan, yang mempunyai atribut-atribut yang sama. 

Pemahaman terhadap suatu konsep dalam pembelajaran sangat diperlukan 

agar siswa dapat mengeneralisasikan konsep-konsep yang telah dikuasai 

dengan konsep yang akan dikuasai. 

Peta konsep dapat memfasilitasi siswa agar dapat menguasai suatu konsep 

dengan cepat dan mudah. Menurut pendapat Novak (dalam Dahar, 1996: 122) 

peta konsep merupakan suatu diagram hierarki berdimensi dua yang 

digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep 

dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi  merupakan dua atau 

lebih konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik.  

Suatu peta konsep dalam bentuknya yang paling sederhana hanya terdiri dari 

dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk 

suatu proposisi.  Oleh karena belajar bermakna lebih mudah berlangsung bila 

konsep-konsep baru dikaitkan pada konsep yang lebih inklusif, maka peta 
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konsep harus disusun secara hierarki.  Ini berarti, bahwa konsep yang lebih 

inklusif berada di puncak peta.  Semakin ke bawah konsep-konsep diurutkan 

semakin menjadi lebih khusus. 

Peta konsep menurut Martin (dalam Trianto, 2010: 157-158) adalah ilustrasi 

grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal 

dihubungkan dengan konsep-konsep lain pada kategori yang sama.  Peta 

konsep merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu anak 

menghasilkan pembelajaran bermakna di dalam kelas.  Peta konsep 

menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu mengorganisasikan 

informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. 

Untuk membuat suatu peta konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-

ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide 

tersebut dalam suatu pola logis.  Kadang-kadang peta konsep merupakan 

diagram hirarki, kadang peta konsep itu memfokus pada hubungan sebab 

akibat.  Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar 

(1996: 125) mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: 

1. Peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan 

konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi.  Dengan 

membuat sendiri peta konsep siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, 

dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. 

2. Peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi 

atau suatu bagian dari bidang studi.  Peta konsep bukan hanya 
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menggambarkan konsep-konsep yang penting melainkan juga hubungan 

antara konsep-konsep tersebut.  

3. Ciri yang ketiga adalah mengenai cara menyatakan hubungan antara 

konsep-konsep.  Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama, ada 

beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain.  

Konsep yang paling inklusif terdapat pada puncak, lalu menurun hingga 

sampai konsep-konsep yang lebih khusus atau contoh-contoh. 

4. Ciri keempat adalah hirarki.  Bila dua atau lebih konsep digambarkan di 

bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada 

peta konsep tersebut. 

 
Peta konsep dapat menunjukkan secara visual berbagai jalan yang dapat 

ditempuh dalam menghubungkan pengertian konsep di dalam 

permasalahanya.  Peta konsep yang dibuat murid dapat membantu guru untuk 

mengetahui miskonsepsi yang dimiliki siswa dan untuk memperkuat 

pemahaman konseptual guru sendiri dan disiplin ilmunya. Selain itu peta 

konsep merupakan suatu cara yang baik bagi siswa untuk memahami dan 

mengingat sejumlah informasi baru. 

 

Dalam proses belajar bermakna, peta konsep memegang peranan penting. 

Oleh karena itu, siswa hendaknya pandai menyusun peta konsep untuk 

meyakinkan bahwa siswa telah belajar bermakna. Berikut ini adalah langkah-

langkah untuk menyusun suatu peta konsep menuru Dahar (1996: 126): 

1. Memilih suatu bahan bacaan dari buku pelajaran  

2. Menentukan konsep-konsep yang relevan 
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3. Mengelompokkan (mengurutkan ) konsep-konsep dari yang paling inklusif 

ke yang paling tidak inklusif atau contoh-contoh 

4. Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan di atas kertas, 

konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat 

bagan tersebut. 

5. Menghubungkan konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan kata 

hubung. 

6. Jika peta konsep sudah selesai dibuat, perhatikan kembali letak konsep-

konsepnya atau jika perlu diperbaiki dan disusun kembali agar menjadi 

lebih baik lagi. 

 

Ada berbagai macam bentuk peta konsep.  Menurut Nur (dalam Trianto, 

2010: 160), peta konsep ada empat macam yaitu: pohon jaringan (network 

tree), rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept map), 

dan laba-laba (spider concept map). 

1. Pohon Jaringan (Network Tree) 

Pada peta konsep tipe ini, ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, 

sedangkan beberapa kata lain dituliskan  oleh garis penghubung.  Kata-

kata pada garis penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. 

Pada saat mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan 

daftar konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik itu.  Daftar dan 

mulailah dengan menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu 

susunan dari umum ke khusus.  Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan 

itu dari konsep utama dan berikan hubungannya pada garis-garis itu.  Peta 

konsep tipe pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-
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hal yang menunjukan informasi sebab-akibat, suatu hirarki, prosedur yang 

bercabang, dan istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan-hubungan. 

 Berikut ini adalah salah satu contoh peta konsep pohon jaringan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Konsep Bentuk Pohon Jaringan 

2. Rantai Kejadian (Events Chain) 

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu 

urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap-tahap 

dalam suatu proses.  Misalnya dalam melakukan eksperimen.  Peta konsep 

tipe rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal 

yang memerikan tahap-tahap suatu proses, langkah-langkah dalam suatu 

prosedur linier, dan suatu urutan kejadian. 

3. Peta Konsep Siklus (Cycle Concept Map) 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu 

hasil akhir.  Kejadian akhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke 
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mengalami 

membentuk mengalami 

terbentuk 

kejadian awal.  Seterusnya kejadian akhir itu menghubungkan kembali ke 

kejadian awal siklus itu berulang dengan sendirinya dan tidak ada 

akhirnya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukan 

hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk 

menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. 

 

 Berikut ini adalah salah satu contoh peta konsep siklus: 

 

 

 

Gambar 3. Contoh peta konsep siklus 

   
4. Peta Konsep Laba-Laba (Spider Concept Map) 

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat.  Dalam 

melakukan curah pendapat ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga 

dapat memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk.  Banyak dari 

ide-ide tersebut berkaitan dengan ide sentral namun belum tentu jelas 

hubungannya satu sama lain.  Peta konsep laba-laba cocok digunakan 

untuk memvisualisasikan hal-hal yang tidak menurut hirarki kecuali 

berada dalam suatu kategori, kategori yang tidak paralel dan hasil curah 

pendapat. 

B.  Penguasaan Konsep 

 

 

Konsep merupakan suatu pengetahuan terhadap sesuatu. Menurut Rosser 

(dalam Dahar, 1996: 80) konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili satu 

Air 

Kondensasi Evaporasi 

Uap Air 
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kelas, objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-

hubungan, yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Sedangkan menurut 

Carrol (dalam Kardi, 1997: 2) konsep adalah suatu abstraksi dari serangkaian 

pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu kelompok objek atau kejadian.  

Abstraksi merupakan proses pemusatan perhatian pada situasi tertentu dan 

mengambil elemen-elemen tertentu serta mengabaikan elemen yang lain, 

sebagai contoh untuk membuat abstraksi tentang daun harus dipusatkan pada 

warna daun dan mengabaikan bahwa daun sebagai habitat ulat daun. 

Berdasarkan pendapat Carrol tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa untuk dapat menguasai konsep maka seseorang harus mampu 

membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, peristiwa 

yang satu dengan peristiwa yang lainnya.  Dengan menguasai konsep, siswa 

akan dapat menggolongkan dunia sekitarnya menurut konsep itu, misalnya 

menurut warna, bentuk, besar, jumlah dan sebagainya.  Konsep-konsep itu 

sangat penting bagi seseorang dalam berpikir dan dalam belajar. Dengan 

menguasai konsep, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang tidak terbatas. 

Konsep-konsep itu berkembang melalui satu seri tingkatan.  Menurut 

Klausmeier (dalam Dahar, 1996: 88), ada empat tingkat pencapaian konsep, 

yaitu: 

1. Tingkat konkret.  Seseorang telah mencapai konsep pada tingkat konkret 

bila orang tersebut mengenal suatu benda yang telah dihadapi sebelumnya. 

2. Tingkat identitas.  Seseorang akan mengenal suatu objek sesudah suatu 

selang waktu, bila orang itu mempunyai orientasi ruang yang berbeda 
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terhadap objek itu, atau bila objek itu ditentukan melalui suatu cara indera 

yang berbeda. 

3. Tingkat klasifikatori. Seseorang mengenal persamaan dari dua contoh 

yang berbeda dari kelas yang sama. 

4. Tingkat formal.  Untuk mencapai konsep tingkat formal seseorang harus 

dapat menentukan atribut-atribut yang membatasi konsep. 

  

Seorang siswa yang telah menguasai suatu konsep maka dia dapat dengan 

mudah menyelesaikan masalah dalam suatu bidang ilmu atau mengaitkan 

konsep yang satu dengan yang lainnya. Ada empat kemungkinan siswa untuk 

menggunakan konsep setelah menguasainya. (Slameto, 2003: 141). Empat 

kemungkinan tersebut yaitu: 

1. Siswa dapat menggolongkan apakah contoh konsep yang dihadapi  

sekarang termasuk konsep yang sama atau dalam konsep lain. 

2. Siswa dapat mengenal konsep-konsep lain. 

3. Siswa dapat menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan masalah. 

4. Penguasaan konsep memudahkan siswa untuk mempelajari konsep lain. 

 

Penguasaan konsep merupakan hasil belajar dari ranah kognitif.  Berdasarkan 

rumusan Bloom (dalam Arikunto, 2010: 117), ranah kognitif terdiri dari 6 

jenis perilaku sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi bloom. 

Seringkali disebut aspek ingatan (recall), karena siswa diminta untuk 

mengingat kembali satu atau lebih fakta-fakta yang sederhana. 
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2. Pemahaman (Comprehension) 

Kemampuan ini umumnya, siswa diminta membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. 

3. Penerapan (Application) 

Dalam jenjang kemampuan ini siswa dituntut memiliki kemampuan untuk 

memilih abstrasi tertentu (konsep, hukum, dalil, aturan, gagasan, cara) 

secara tepat untuk diterapkan dalam situasi baru secara benar. 

4. Analisis (Analysis) 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang diminta untuk menganalisis 

suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-konsep dasar. 

5. Sintesis (Synthesis) 

Dalam jenjang ini seseorang diminta untuk dapat menggabungkan atau 

menyusun kembali hal-hal yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu 

struktur baru. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Dalam jenjang kemampuan ini seseorang dituntut untuk mampu 

menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki untuk 

menilai suatu kasus.  

 
Penguasaan konsep suatu pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan 

mengadakan evaluasi.  Menurut Thoha (2001: 1), bahwa evaluasi merupakan 

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan dari suatu objek dengan 

menggunakan instrumen dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan.  Salah satu instrumen atau alat ukur 

yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes.  Tes adalah serentetan 
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pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 32). 

Taraf penguasaan konsep siswa dapat diketahui kriterianya dengan kriteria 

penguasaan konsep yang dimodifikasi dari Thoha (1994 : 89) sebagai berikut: 

Tabel 1. Kriteria Penguasaan Konsep 

 

Taraf  Nilai Rata-Rata Kualifikasi Nilai 

≥ 66 Baik 

55 – 65 Cukup 

≤ 55 Kurang 

 

 

 

C.  Aktivitas Belajar Siswa 

 

 

Aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran mempunyai peranan yang 

sangat penting.  Dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, karena 

tanpa aktivitas, belajar itu tidak mungkin akan berlangsung dengan baik.  

Menurut Sardiman (2007: 99), aktivitas dalam proses belajar mengajar 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran, bertanya hal yang belum jelas, mencatat, mendengar, berfikir, 

membaca dan segala kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang prestasi 

belajar.  Melalui aktivitas, siswa dapat mengembangkan kemampuan yang 

dimilikinya. 

Aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki peranan penting untuk 

memperoleh hasil belajar yang maksimal.  Diedrich (dalam Hamalik, 2009: 
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172), menyatakan bahwa aktivitas belajar dibagi ke dalam delapan kelompok, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan visual, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

melihat gambar-gambar, mengamati percobaan, mengamati pekerjaan 

orang lain atau bermain. 

2. Kegiatan-kegiatan lisan (oral), seperti: mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi 

saran, mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi dan interupsi. 

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, sebagai contoh, mendengarkan uraian, 

percakapan, diskusi, musik atau pidato. 

4. Kegiatan-kegiatan menulis, seperti misalnya menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, mengerjakan tes. 

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, misalnya: menggambar, membuat grafik, 

peta, diagram dan pola. 

6. Kegiatan-kegiatan metrik, yang termasuk didalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat model, bermain, berkebun, menari. 

7. Kegiatan-kegiatan mental, misalnya: merenungkan, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Kegiatan-kegiatan emosional, seperti, menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Selain berperan untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, aktivitas 

dalam belajar juga memberikan nilai tambah (added value) bagi peserta didik. 

(Hanafiah dan Suhana, 2009: 24). Nilai tambah tersebut adalah: 
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1. Peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar sebagai wujud adanya 

motivasi internal untuk belajar sejati. 

2. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang 

dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral. 

3. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis di kalangan peserta didik. 

5. Pembelajaran dilaksanakan secara kongkret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalisme. 

6. Menumbuhkembangkan sikap kooperatif di kalangan peserta didik 

sehingga sekolah menjadi lebih hidup, sejalan dan serasi dengan 

kehidupan masyarakat di sekitarnya. 

 

D. Organisasi Kehidupan 

 
 
Semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel.  Sel merupakan unit struktural 

dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup.  Semua aktivitas hidup dari 

makhluk hidup adalah perwujudan dari proses yang terjadi di dalam sel.  Pada 

organisme uniseluler sebuah sel merupakan kesatuan utuh sebagai individu.  

Jadi segala aktivitasnya dilakukan oleh satu sel itu sendiri, misalnya respirasi, 

mencerna makanan, dan berkembang biak.  Akan tetapi pada organisme 

multiseluler seperti manusia, sel-sel tubuh hanya merupakan bagian terkecil 

dari penyusun tubuh individu (Wasis dan Irianto, 2008: 204) 
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Sel-sel saling bekerja sama membentuk jaringan.  Jadi jaringan merupakan 

sekelompok sel yang mempunyai bentuk, susunan dan fungsi yang sama, 

misalnya jaringan epidermis merupakan lapisan sel-sel yang terletak paling 

luar.  Jaringan merupakan organisasi sel, namun suatu jaringan saja tidak 

dapat melakukan fungsi yang lebih besar tanpa bekerjasama dengan jaringan 

lainnya.  Oleh karena itu, jaringan-jaringan saling bekerjasama membentuk 

organ.  Misalnya organ daun tersusun atas jaringan parenkim palisade, 

parenkim spons, jaringan pengangkut, dan jaringan epidermis (Suyitno dan 

Sukirman, 2009: 64-68). 

 

Beberapa organ kemudian bersatu dan saling bekerja sama dalam melakukan 

fungsi tertentu  membentuk sistem organ. Sebagai contoh sistem organ adalah 

sistem pernapasan yang tersusun atas hidung, laring, trakea, bronkus, dan 

paru-paru.  Tubuh organisme tersusun atas beberapa sistem organ.  Kemudian 

beberapa sistem organ akan bekerja sama membentuk organisme.  Urutan 

tingkat organisasi dari sel yang membentuk jaringan, kemudian jaringan 

membentuk organ, organ membentuk sistem organ dan sistem organ 

membentuk organisme inilah yang disebut organisasi kehidupan (Suyitno dan 

Sukirman, 2009: 70-72). 


