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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Keterampilan Menulis

a. Pengertian Keterampilan Menulis 

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu: 

penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media dan pembicara 

(Dalman 2015:3). Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan 

dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya member tahu, meyakinkan, atau 

menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau 

tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama meskipun memiliki 

pengertian yang berbeda. Dalam kegiatan menulis proses penyampaian informasi 

secara tertulis berupa hasil kreatifitas penulisnya dengan menggunakan cara 

berfikir yang kreatif, tidak monoton dan tidak terpusat pada satu pemecahan 

masalah saja. Dengan demikian penulis dapat menghasilkan berbagai bentuk dan 

warna tulisan yang kreatif sesuai dengan tujuan dan sasaran tulisannya dengan 

meningkatkan keterampilan menulis yang dimilikinya.  

Menurut Suhendra (2015:5) Keterampilan menulis adalah keterampilan 

seseorang untuk menuangkan ide dalam sebuah tulisan. Hal ini selalu dianggap 

sulit karena orang-orang menganggap ide lebih mudah dituangkan dalam bentuk 

bahasa lisan. Dapat diketahui bahwa keterampilan menulis perlu ditingkatkan 

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu: 

penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media dan pembicara 

(Dalman 2015:3). Menulis merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan 

dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya member tahu, meyakinkan, atau 

menghibur. Hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan istilah karangan atau 

tulisan. Kedua istilah tersebut mengacu pada hasil yang sama meskipun memiliki 

pengertian yang berbeda. Dalam kegiatan menulis proses penyampaian informasi 

secara tertulis berupa hasil kreatifitas penulisnya dengan menggunakan cara 

berfikir yang kreatif, tidak monoton dan tidak terpusat pada satu pemecahan 
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sebagai dasar penuangan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, karena 

keterampilan menulis seringkali ditinggalkan karena seseorang lebih memilih 

untuk menuangkan ide dalam bentuk lisan. Menurut Sukartiningsih dkk (2013:3) 

Keterampilan menulis adalah kecakapan dalam melahirkan pikiran atau perasaan 

dalam bentuk karangan atau membuat cerita. Dari pendapat di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keterampilan menulis bukan hanya untuk menuangkan ide dan 

gagasan dalam bentuk tulisan saja tetapi juga kecakapan seseorang dalam 

melahirkan pikiran seseorang yang lebih spesifik. Keterampilan menulis perlu 

ditingkatkan dengan alasan bahwa keterampilan menulis, tidak hanya diperlukan 

saat seseorang mengenyam pendidikan atau masih bersekolah. Dalam kegiatan 

menulis, seseorang harus terampil memanfaatkan stuktur bahasa dan kosakata.  

b. Manfaat Menulis 

Seorang panulis dapat menghasilkan berbagai bentuk tulisan. Menurut 

Dalman (20016:6) menulis memiliki banyak manfaat yang dapat dipetik dalam 

kehidupan ini, diantaranya adalah: (1) peningkatan kecerdasan, (2) pengembangan 

daya inisiatif dan kreativitas, (3) penumbuhan keberanian, (4) pendorongan 

kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Menulis tidak mudah 

dilakukan seperti membalikkan kedua telapak tangan. Tetapi, menulis harus 

melalui proses. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menulis merupakan 

salah satu aspek penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, dengan menulis 

seseorang dapat menuangkan ide dalam bentuk tulisan hal ini sering dianggap 

sulit karena seseorang menganggap bahwa ide lebih mudah dituangkan dalam 

melahirkan pikiran seseorang yang lebih spesifik. Keterampilan menulis perlu 

ditingkatkan dengan alasan bahwa keterampilan menulis, tidak hanya diperlukan 

saat seseorang mengenyam pendidikan atau masih bersekolah. Dalam kegiatan 

menulis, seseorang harus terampil memanfaatkan stuktur bahasa dan kosakata.  

Manfaat Menulis 

Seorang panulis dapat menghasilkan berbagai bentuk tulisan. Menurut 

Dalman (20016:6) menulis memiliki banyak manfaat yang dapat dipetik dalam 

kehidupan ini, diantaranya adalah: (1) peningkatan kecerdasan, (2) pengembangan 

daya inisiatif dan kreativitas, (3) penumbuhan keberanian, (4) pendorongan 

kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Menulis tidak mudah 
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bentuk lisan. Oleh karena itu, keterampilan menulis perlu ditingkatkan sebagai 

dasar untuk mempermudah penuangan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan 

sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas dan pendorong kemauan atau 

kemampuan seseorang dalam mengumpulkan informasi. 

2. Karangan Deskripsi

a. Pengertian Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi merupakan salah satu jenis karangan yang harus 

dikuasai siswa. Karangan ini sudah diperkenalkan sejak SD kelas IV. Oleh sebab 

itu siapapun orang yang menjadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia harus 

menguasai karangan deskripsi. Menurut Dalman (2015:94) mengungkapkan 

bahwa karangan deskripsi merupakan suatu karangan yang melukiskan atau 

menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas 

dan terperinci sehingga si pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami 

langsung apa saja yang di deskripsikan penulis. Sedangkan menurut Slamet 

(2009:103) Deskripsi merupakan ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, 

dan perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan atau memungkinkan 

terciptanya berimajinasi (daya khayal) membaca sehingga dia seolah-olah melihat, 

mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami penulisnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karangan 

deskripsi merupakan sebuah tulisan yang menggambarkan sesuatu yang 

sebenarnya sehingga pembaca seolah-olah merasakan situasi yang sebenarnya 

sesuai dengan yang dilihat dan dirasakan penulisnya. 

dikuasai siswa. Karangan ini sudah diperkenalkan sejak SD kelas IV. Oleh sebab 

itu siapapun orang yang menjadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia harus 

menguasai karangan deskripsi. Menurut Dalman (2015:94) mengungkapkan 

bahwa karangan deskripsi merupakan suatu karangan yang melukiskan atau 

menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata secara jelas 

dan terperinci sehingga si pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami 

langsung apa saja yang di deskripsikan penulis. Sedangkan menurut Slamet 

(2009:103) Deskripsi merupakan ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, 

dan perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan atau memungkinkan 

terciptanya berimajinasi (daya khayal) membaca sehingga dia seolah-olah melihat, 
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b. Ciri-ciri Karangan Deskripsi 

Ciri-ciri karangan deskripsi menurut Dalman (2015:94) karangan deskripsi 

mempunyai cirri khas yaitu sebagai berikut. (1) Deskripsi lebih memperhatikan 

detail atau perincian tentang objek, (2) deskripsi bersifat memberi pengaruh 

sensitivitas dan membentuk imajinasi pembaca, (3) deskripsi disampaikan dengan 

gaya yang memikat dan dengan pilihan kata yang menggugah, (4) deskripsi 

memaparkan tentang sesuatu yang dapat d idengar, dilihat, dan dirasakan, 

misalnya: benda, alam, warna, dan manusia. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri karangan 

deskripsi adalah suatu karangan yang berisi perincian-perincian yang jelas tentang 

suatu objek, dapat menimbulkan pesan dan kesan bagi pembaca, menarik minat, 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menimbulkan daya imajinasi dan 

sensitivitas pembaca serta membuat si pembaca seolah-olah mengalami langsung 

objek yang dideskripsikan.

c. Macam-macam Deskripsi 

Macam-macam Deskripsi menurut Akhadiah dalam dalman (1997:7.35) 

macam-macam deskripsi mencakup 2 macam yaitu: 

1. Deskripsi Tempat 

Tempat memegang perananan yang sayangat penting dalam setiap 

peristiwa. Tidak ada peristiwa yang terlepas dari lingkungan dan tempat. 

Semua kisah akan selalu mempunyai latar belakang tempat, jalanya sebuah 

peristiwa akan lebih menarik kalau diakaitkan dengan terjadinya peristiwa 

tersebut. 

memaparkan tentang sesuatu yang dapat d idengar, dilihat, dan dirasakan, 

misalnya: benda, alam, warna, dan manusia. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri karangan ri-ciri karangan ri

deskripsi adalah suatu karangan yang berisi perincian-perincian yang jelas tentang 

suatu objek, dapat menimbulkan pesan dan kesan bagi pembaca, menarik minat, 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menimbulkan daya imajinasi dan 

sensitivitas pembaca serta membuat si pembaca seolah-olah mengalami langsung 

objek yang dideskripsikan.

Macam-macam Deskripsi 

Macam-macam Deskripsi menurut Akhadiah dalam dalman (1997:7.35) 

macam-macam deskripsi mencakup 2 macam yaitu: 
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2. Deskripsi Orang 

Ada beberapa cara untuk mengambarakan atau mendeskripsikan 

seseorang tokoh yaitu: 

a. Penggambaran fisik, yang bertujuan memberikan gambaran yang 

sejelas jelasnya tentang keaadaan tubuh seorang tokoh. Deskripsi 

ini banyak bersifat objektif 

b. Penggambaran tindak tanduk seorang tokoh. Dalam hal ini 

pengarang mengikuti dengan cermat semua tindak-tanduk, gerak-

gerik sang tokoh dari tempat ketempat lain, dan dari waktu ke 

waktu lain. 

c. Penggamabaran keadaan yang mengelilingi sang tokoh misalnya, 

penggambaran tentang pakaian, tempat kediaman, kendaraan, dan 

sebagainya. 

d. Penggambaran perasaan dan pikiran tokoh. Hal ini memang tidak 

dapat diserap oleh panca indera manusia. Namaun, antara perasaan 

dan unsure fisik mempunyai hubungan yang sangat erat. Pancaran 

wajah, pandangan mata, gerak bibir, gerak tubuh merupakan 

petunjuk tentang keadaan perasaan seseorang pada waktu itu. 

e. Penggambaran watak seseorang. Aspek perwatakan ini paling sulit 

dideskripsikan . pengarang harus mamapu menafsirkan lahir yang 

terkandung dibalik fisik manusia. Tetapi, disini pulalah kekuatan 

seseorang pengarang. Dengan keahlian dan kecermatan yang 

dimilikinya, ia mampu mengidentifikasikan unsur-unsur dan 

pengarang mengikuti dengan cermat semua tindak-tanduk, gerak-

gerik sang tokoh dari tempat ketempat lain, dan dari waktu ke 

waktu lain. 

c. Penggamabaran keadaan yang mengelilingi sang tokoh misalnya, 

penggambaran tentang pakaian, tempat kediaman, kendaraan, dan 

sebagainya. 

d. Penggambaran perasaan dan pikiran tokoh. Hal ini memang tidak 

dapat diserap oleh panca indera manusia. Namaun, antara perasaan 

dan unsure fisik mempunyai hubungan yang sangat erat. Pancaran 

wajah, pandangan mata, gerak bibir, gerak tubuh merupakan 

petunjuk tentang keadaan perasaan seseorang pada waktu itu. 
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kepribadian seorang tokoh kemudian menampilkan dengan jelas 

unsur-unsur yang dapat memperlihatkan watak seseorang. 

Berdasarkan pendapat diatas, karangan deskripsi dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu deskripsi tempat dan deskripsi orang. Deskripsi tempat 

mencangkup semua peristiwa yang terjadi dalam sebuah tempat atau lingkungan 

yang menjadi latar belakang tempat terjadinya atau jalannya sebuah peristiwa.  

Sedangkan deskripsi orang menggambarkan atau mendeskripsikan semua yang 

berkaitan dengan tokoh yang berperan dalam sebuah peristiwa. 

d. Jenis-Jenis Karangan Deskripsi

Jenis-jenis karangan deskripsi berdasarkan teknik pendekatanya menurut 

Dalman (2015:97) Berdasarkan teknik pendekatanaya karangan deskripsi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Deskripsi Ekspositoris 

Deskripsi ekspositoris adalah deskripsi yang sangat logis, yang 

isinya merupakan daftar, rincian, semuanya, atau yang menurut 

penulisanyahal yang penting penting saja, yang disusun menurut sistem 

dan urutan-urutan logis objek yang diamati itu. Dalam deskripsi ini 

dipergunakan pendekatan secara realistis artinya penulis berusaha agar 

deskripsi yang dibuatnya terhadap objek yang tengah diamatinya itu, 

harus dapat dituliskan subjektif objektif objeknya sesuai dengan 

keadaan nyata yang dilihatnya. Perincian-perincian perbandingan antara 

satu dengan bidang yang lain, harus dipaparkan sedemikian rupa 

sehingga tampak seperti di potret. 

Sedangkan deskripsi orang menggambarkan atau mendeskripsikan semua yang 

berkaitan dengan tokoh yang berperan dalam sebuah peristiwa. 

Jenis-Jenis Karangan Deskripsi

Jenis-jenis karangan deskripsi berdasarkan teknik pendekatanya

Dalman (2015:97) Berdasarkan teknik pendekatanaya karangan deskripsi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Deskripsi Ekspositoris 

Deskripsi ekspositoris adalah deskripsi yang sangat logis, yang 

isinya merupakan daftar, rincian, semuanya, atau yang menurut 

penulisanyahal yang penting penting saja, yang disusun menurut sistem 

dan urutan-urutan logis objek yang diamati itu. Dalam deskripsi ini 
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2. Deskripsi Impresionistis 

Deskripsi Impresionistis atau deskripsi simulatif adalah deskripsi 

yang menggambarkan inspirasi penulisnya, atau untuk menstimulus 

pembacanya. Deskripsi Impresionistis ini merupakan pendekatan yang 

berusaha menggambarkan sesuatu secara subjektif. Pendekatan ini 

dapat diumpamakan atau dibandingkan dengan gambar yang dibuat 

oleh para pelukis. Para pelukis bebas menginterpretasikan bagian-

bagian yang dilihatnya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karangan deskripsi 

dilihat dari teknik pendekatannya, dapat dilihan menjadi 2 macam yaitu 

ekspositoris dan impresionistis. Deskripsi ekspositoris merupakan deskripsi yang 

sangat logis, dalam deskripsi ini harus dituliskan subjek dan objek-objeknya 

dalam keadaan nyata yang dilihatnya. Sedangkan deskripsi Impresionistis atau 

deskripsi simulatif merupakan deskripsi yang menggambarkan inspirasi dari 

penulis untuk menarik minat pembaca.

e. Langkah-langkah Menyusun Deskripsi 

Langkah- langkah menyusun deskripsi menurut Dalman (2015:99) 

langkah-langkah menyusun deskripsi yaitu: (1) tentukan objek atau tema yang 

akan di deskripsikan, (2) tentukan tujuan, (3) mengumpulkan data dengan 

mengamati objek yang akan di deskripsikan,(4) menyusun data tersebut ke dalam 

urutan yang baik (sistematis) atau membuat kerangka karangan,(5) menguraikan 

atau mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan deskripsi yang sesuai 

dengan tema yang ditentukan.

bagian yang dilihatnya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa karangan deskripsi 

dilihat dari teknik pendekatannya, dapat dilihan menjadi 2 macam yaitu 

ekspositoris dan impresionistis. Deskripsi ekspositoris merupakan deskripsi yang 

sangat logis, dalam deskripsi ini harus dituliskan subjek dan objek-objeknya 

dalam keadaan nyata yang dilihatnya. Sedangkan deskripsi Impresionistis 

deskripsi simulatif merupakan deskripsi yang menggambarkan inspirasi dari 

penulis untuk menarik minat pembaca.

Langkah-langkah Menyusun Deskripsi 

Langkah- langkah menyusun deskripsi menurut Dalman (2015:99) 
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun 

karangan deskripsi tidak boleh sembarangan melainkan ada cara atau langkah-

langkah dalam menyusun deskripsi, sehingga dalam membuat karangan deskripsi 

dapat tersusun dengan baik dan isi yang terkandung didalamnya dapat diterima 

oleh pembaca dan seolah-olah pembaca dapat melihat dan merasakannya. 

f. Kriteria Karangan Deskripsi 

Kriteria Karangan yang baik menurut Dalman (2015:100) untuk membuat 

karangan yang baik, setidak-tidaknya penulis harus memenuhi criteria yang 

berhubungan dengan : 

1. Tema  

Tema adalah yang mendasari karangan/tulisan kita untuk membuat 

karangan yang baik diperlukan tema /topik. Keberhasilan mengarang 

banyak ditentukan oleh tepat atau tidaknya tema atau topik yang 

dipilih. 

2. Ketepatan isi dalam paragraf 

Ketepatan penulisan dalam setiap paragraf harus memiliki 3 syarat 

yaitu kesatuan, kepaduan, dan perkembangan.

3. Kesesuaian isi dengan judul 

Karangan yang dibuat harus memiliki kesesuaian isi dengan judul. 

Judul sebuah karangan akan menggambarkan isi secara keseluruhan.  

4. Ketepatan susunan kalimat 

Struktur sebuah kalimat sangat penting, hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca mengungkap ide pokok dalam setiap paragraf. 

Kriteria Karangan yang baik menurut Dalman (2015:100) untuk membuat 

karangan yang baik, setidak-tidaknya penulis harus memenuhi criteria yang 

berhubungan dengan : 

1. Tema  

Tema adalah yang mendasari karangan/tulisan kita untuk membuat 

karangan yang baik diperlukan tema /topik. Keberhasilan mengarang 

banyak ditentukan oleh tepat atau tidaknya tema atau topik yang 

dipilih. 

2. Ketepatan isi dalam paragraf 

Ketepatan penulisan dalam setiap paragraf harus memiliki 3 syarat 

yaitu kesatuan, kepaduan, dan perkembangan.
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5. Ketepatan penggunaan ejaan 

Penggunaan ejaan dalam karangan hendaknya berpedoman pada buku 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). 

Hal ini berarti bahwa ejaan memegang peran penting. Tercakup dalam 

penggunaan ejaan adalah penulisan huruf kapital, penulisan kata, dan 

pemakaian tanda baca.  

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam menulis karangan deskripsi yang baik harus memperhatikan kriteria 

penulisan yang meliputi tema, ketepatan isi dalam paragraph, kesesuaian isi 

dengan judul, ketepatan susunan kalimat, dan ketepatan penggunaan ejaan. 

3. Metode Mind Mapping

a. Pengerian Mind Mapping

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, Dalam kegiatan belajar mengajar metode diperlukan oleh guru 

dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

pengajaran berakhir (Aziz, 2012:53). Sedangkan pengertian Mind Mapping

menurut Anindyarini, dkk (2012:127) Mind Mapping merupakan sebuah strategi 

dalam pembelajaran yang berusaha mengaktifkan otak kanan dan otak kiri bekerja 

secara seimbang. 

Metode pembelajaran Mind Mapping pertama kali ditemakan oleh seorang 

ilmuwan yang bernama Tony Buzan. Mind mapping merupakan alternatif solusi 

yang diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran. Menurut Aziz (2012:52) Mind Mapping adalah metode mencatat 

kreatif yang memudahkan mengingat banyak informasi. Catatan yang dibuat 

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam menulis karangan deskripsi yang baik harus memperhatikan kriteria 

penulisan yang meliputi tema, ketepatan isi dalam paragraph, kesesuaian isi 

dengan judul, ketepatan susunan kalimat, dan ketepatan penggunaan ejaan. 

Metode Mind Mapping

Pengerian Mind Mapping

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, Dalam kegiatan belajar mengajar metode diperlukan oleh guru 

dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

pengajaran berakhir (Aziz, 2012:53). Sedangkan pengertian Mind Mapping

menurut Anindyarini, dkk (2012:127) Mind Mapping merupakan sebuah strategi Mind Mapping merupakan sebuah strategi Mind Mapping
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membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan, dengan topic utama di 

tengah dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Penggunaan Mind Mapping di 

harapkan siswa dapat berfikir kreatif sehingga dapat memudahkan siswa dalam 

mencari informasi atau ide. Dalam Mind Mapping terdapat gambar, warna, garis, 

dan kata-kata yang bisa menolong untuk lebih baik dalam mengingat, 

menuangkan ide, menghemat, dan memanfaatkan waktu.  

b. Keunggulan dan Kelemahan Mind Mapping 

Mind Mapping memiliki keunggulan seperti yang dikatakan oleh 

Anindyarini, dkk (2012:127) Keunggulan dari metode Mind Mapping bagi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran antara lain: (1)siswa akan bersemangat dalam 

belajar karena ada komunikasi yang baik dengan guru, pencatatan lebih kreatif, 

fleksibel dan menarik; (2)siswa dengan mudah mengingat pelajaran karena hanya 

memuat kata-kata kunci sehingga pembelajaran akan optimal; (3)subjek yang 

dipelajari semakin dalam dan luas cakupannya; (4)mempersingkat waktu belajar 

karena memuat kata-kata kunci saja.

Semua metode selalu memiliki titik kelemahan tersendiri, adapun titik 

kelemahan dari metode Mind Mapping adalah: (1) hanya siswa yang aktif yang 

terlibat, (2) tidak sepenuhnya murid yang belajar, (3) jumlah detail informasi tidak 

dapat dimasukkan (Kurniasih, 2015:54). 

Keunggulan dan Kelemahan Mind Mapping 

Mind Mapping memiliki keunggulan seperti yang dikatakan oleh Mind Mapping memiliki keunggulan seperti yang dikatakan oleh Mind Mapping

Anindyarini, dkk (2012:127) Keunggulan dari metode Mind Mapping

dalam kegiatan pembelajaran antara lain: (1)siswa akan bersemangat dalam 

belajar karena ada komunikasi yang baik dengan guru, pencatatan lebih kreatif, 

fleksibel dan menarik; (2)siswa dengan mudah mengingat pelajaran karena hanya 

memuat kata-kata kunci sehingga pembelajaran akan optimal; (3)

dipelajari semakin dalam dan luas cakupannya; (4)mempersingkat waktu belajar 

karena memuat kata-kata kunci saja.

Semua metode selalu memiliki titik kelemahan tersendiri, adapun titik 

kelemahan dari metode Mind Mapping adalah: (1) hanya siswa yang aktif yang 
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c. Langkah-langkah Mind Mapping 

Sebelum membuat sebuah catatan dengan menggunakan Mind Mapping,

ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat antara lain: (1) kertas 

kosong tak bergaris, (2) pena dan pensil warna, (3) otak, (4) Imajinasi.

Adapun langkah- langkah dalam pembuatan metode Mind Mapping dapat 

disajikan dalam bentuk gambar dan uraian sebagai berikut (Buzan, 2013:15-16) 

Gambar 2.1 Mind Mapping 

Langkah 1 : Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar. Karena memulai dari tengah member 

kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk 

mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami.

Gambar 2.2 Mind Mapping  

Langkah 2 : Gunakan gambar dan foto untuk ide sentral. Karena sebuah gambar 

bermakna seribu kata dan membantu kita menggunakan imajinasi. 

Gambar 2.1 Mind Mapping 

Langkah 1 : Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar. Karena memulai dari tengah member 

kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah dan untuk 

mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami.
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Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap 

focus. Membantu kita berkonsentrasi dan mengaktifkan otak kita. 

Gambar 2.3 Mind Mapping

Langkah 3 : Gunakan warna. Karena bagi otak warna sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat Mind Mapping lebih hidup. Menambah 

energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. 

Gambar 2.4 Mind Mapping  

Langkah 4 : Hubungan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungan 

cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua dan 

seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang 

mengaitkan dua, tiga atau banyak hal sekaligus. Bila kita 

menghubungkan cabang-cabang kita akan lebih mudah mengerti 

dan mengingat. 

Gambar 2.3 Mind Mapping

Langkah 3 : Gunakan warna. Karena bagi otak warna sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat Mind Mapping lebih hidup. Menambah 

energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. 

Gambar 2.4 Mind Mapping  Mind Mapping  Mind Mapping
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Gambar 2.5 Mind Mapping

Langkah 5 : Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. Karena 

garis lurus akan membosankan otak sedangkan garis melengkung 

jauh lebih menarik bagi mata. 

Gambar 2.6 Mind Mapping  

Langkah 6 : Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena kata kunci 

tunggal member banyak daya dan fleksibilitas kepada Mind 

Mapping.

Gambar 2.7 Mind Mapping

garis lurus akan membosankan otak sedangkan garis melengkung 

jauh lebih menarik bagi mata. 

Gambar 2.6 Mind Mapping  Mind Mapping  Mind Mapping

Langkah 6 : Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena kata kunci 

tunggal member banyak daya dan fleksibilitas kepada 

Mapping.
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Langkah 7 : Gunakan gambar. Karena seperti gambar sentral, setiap gambar 

bermakna seribu kata.  

Di atas telah dijelaskan bahwa Mind Mapping adalah metode mencatat 

yang berbeda dengan mencatat secara tradisional atau konvensional. Mind 

Mapping adalah teknik mencatat bahan yang akan dipelajari atau 

memproyeksikan masalah yang dihadapi dalam bentuk peta atau teknik grafik 

sehingga lebih mudah memahaminya. 

Perbedaan catatan biasa dengan catatan Mind Mapping adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan catatan biasa dengan catatan Mind Mapping

Catatan biasa Mind Mapping

1. Berupa tulisan-tulisan saja
2. Hanya dalam satu warna
3. Untuk mereview ulang 

memerlukan waktu lama
4. Waktu yang dipergunakan 

untuk belajar lebih lama
5. Statis 

1. Berupa tulisan, simbol dan 
gambar

2. Berwarna-warni
3. Untuk mereview ulang 

digunakan waktu yang pendek
4. Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih cepat dan efektif
5. Membuat individu menjadi lebih 

kreatif.
Sumber: Iwan Sugiarto dalam nurdin, 2016:260  

 Berdasarkan uraian tabel 2.1, dapat dikatakan juga Mind Mapping adalah 

suatu teknik mencatat yang mengembangkan gaya belajar visual. Dengan 

memadukan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi 

baik secara lisan atau tertulis. Dengan adanya simbol, warna dan bentuk akan 

sehingga lebih mudah memahaminya. 

Perbedaan catatan biasa dengan catatan Mind Mapping adalah sebagai 

Tabel 2.1 Perbedaan catatan biasa dengan catatan Mind Mapping

Catatan biasa Mind Mapping

Berupa tulisan-Berupa tulisan-Berupa tulisan tulisan saja
Hanya dalam satu warna
Untuk mereview ulang 
memerlukan waktu lama
Waktu yang dipergunakan 
untuk belajar lebih lama
Statis 

1. Berupa tulisan, simbol dan 
gambar

2. Berwarna-warni
3. Untuk mereview ulang 

digunakan waktu yang 
4. Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih cepat dan efektif
5. Membuat individu menjadi lebih 

kreatif.
Sumber: Iwan Sugiarto dalam nurdin, 2016:260  
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memudahkan otak untuk menyerap informasi yang diterima dibandingkan dengan 

menggunakan catatan biasa. 

Pembelajaran menggunakan Mind Mapping merupakan salah satu metode 

yang dapat dijadikan alternatif guru untuk mengajar agar siswa lebih mudah 

dalam mencari berbagai sumber informasi untuk menuangkan idea tau gagasan 

yang dimilikinya. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh : 

1. Kurniawati dkk (2013) yang berjudul “Penerapan Metode Peta Pikiran Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Di Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai keterampilan siswa 

pada setiap siklusnya sebelum tindakan atau kondisi awal nilai rata-rata siswa 

yaitu 70, pada siklus I yaitu sebesar 75,9. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 

23 anak dan yang tidak tuntas sebanyak 12 anak, hasil ketuntasan klasikal 

belajar siswa sebesar 65,71. Pada siklus II rata-rata nilai belajar siswa yaitu 

sebesar 80,8. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 31 anak dan yang tidak 

tuntas sebanyak 4 anak. Hasil ketuntasan klasikal belajar siswa sebesar 88,57, 

hasil tersebut telah mencapai indikator keberhasilan karena telah mencapai 

ketuntasan klasikal yang telah ditentukan yaitu sebesar 75% siswa yang 

tuntas belajar. Jadi dapat disimpulkan penerapan metode peta pikiran untuk 

meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi di sekolah dasar kelas 

IV SDN 1 Slempit Kedamean Gresik. 

Kajian Penelitian yang Relevan 

Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu yang di lakukan oleh : 

urniawati dkk (2013) yang berjudul “Penerapan Metode Peta Pikiran Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Di Sekolah Dasar”. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai keterampilan siswa 

pada setiap siklusnya sebelum tindakan atau kondisi awal nilai rata-rata siswa 

yaitu 70, pada siklus I yaitu sebesar 75,9. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 

23 anak dan yang tidak tuntas sebanyak 12 anak, hasil ketuntasan klasikal 

belajar siswa sebesar 65,71. Pada siklus II rata-rata nilai belajar siswa yaitu 

sebesar 80,8. Siswa yang tuntas belajar sebanyak 31 anak dan yang tidak 

tuntas sebanyak 4 anak. Hasil ketuntasan klasikal belajar siswa sebesar 88,57, 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dkk (2013) yang berjudul 

“Penerapan Metode Peta Pikiran Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Karangan Narasi Di Sekolah Dasar” pada penelitian oleh Kurniawati 

menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis analisis deskriptif kualitatif 

untuk mengetahui tingkat kemempuan siswa dalam menulis karangan 

deskripsi, dalam penelitian terdahulu hal yang di teliti mengenai keterampilan 

menulis karangan narasi, sedangkan penelitian yang sekarang d ilakukan 

membahas tentang keterampilan menulis karangan deskripsi. 

2. Ni Wayan Arini yang berjudul “Implementasi Metode Peta Pikiran 

Berbantuan Objek Langsung Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Deskripsi” hasil penelitian menunjukkan Implementasi metode peta pikiran 

berbantuan objek langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi siswa. Skor rata-rata keterampilan menulis deskripsi siswa pada 

siklus I mencapai 15,05 (termasuk kategori cukup) dan pada siklus II 

mencapai 19,08 (termasuk kategori tinggi). Terjadi peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sebesar 34,21%. Respons siswa terhadap implementasi metode 

peta pikiran berbantuan objek langsung berada pada kategori sangat positif. 

Siswa menyatakan senang belajar  menulis karangan deskripsi dengan metode 

peta pikiran berbantuan objek langsung. Jadi dapat disimpulkan implementasi 

metode peta pikiran berbantuan objek langsung dapat meningkatkan 

deskripsi, dalam penelitian terdahulu hal yang di teliti mengenai keterampilan 

menulis karangan narasi, sedangkan penelitian yang sekarang d ilakukan 

membahas tentang keterampilan menulis karangan deskripsi. 

i Wayan Arini yang berjudul “Implementasi Metode Peta Pikiran 

Berbantuan Objek Langsung Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Deskripsi” hasil penelitian menunjukkan Implementasi metode peta pikiran 

berbantuan objek langsung dapat meningkatkan keterampilan menulis 

deskripsi siswa. Skor rata-rata keterampilan menulis deskripsi siswa pada 

siklus I mencapai 15,05 (termasuk kategori cukup) dan pada siklus II 

mencapai 19,08 (termasuk kategori tinggi). Terjadi peningkatan dari siklus I 
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keterampilan menulis deskripsi kelas IV sd no. 4 kampung baru sebanyak 37 

orang. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Arini 

menggunakan objek langsung sebagai media atau perantara dalam 

meningkatkan menulis deskripsi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan media gambar sebagai perantara dalam menulis karangan 

deskripsi. 

3. Dahlia Jati Laksono, dkk yang berjudul “Penerapan Mind Mapping Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Persuasi” Hasil penelitian 

menyatakan bahwa melalui penerapan metode Mind Mapping dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi pada siswa kelas V 

SD Negeri 01 Gedong Keca-matan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar 

tahun ajaran 2013/2014. Peningkatan kemampuan menganalisis pada siswa 

tersebut, dibuktikan dengan keter-capaian siswa pada prasiklus hanya sebesar 

43,48% dengan nilai rata-rata kelas 63,04 menjadi 56,52% pada siklus I 

dengan rata-rata nilai kelas 67,71, menjadi 73,92% pada siklus II dengan rata-

rata nilai kelas 72,78 dan menjadi 86,94% pada siklus III dengan nilai rata-

rata ke-las 74,94. 

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Jati 

Laksono, dkk adalah terletak pada jenis penelitian, jenis penelitian yang 

dilakukan oleh Dahlia Jati Laksono adalah jenis penlitian tindakan kelas 

(PTK) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif 

kualitatif, dan dilihat dari pelitian ter dahulu dalam penelitianya terdahulu hal 

Dahlia Jati Laksono, dkk yang berjudul “Penerapan “Penerapan “ Mind Mappin

Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Persuasi” Hasil penelitian 

menyatakan bahwa melalui penerapan metode Mind Mapping 

meningkatkan keterampilan menulis karangan persuasi pada siswa kelas V 

SD Negeri 01 Gedong Keca-matan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar 

tahun ajaran 2013/2014. Peningkatan kemampuan menganalisis pada siswa 

tersebut, dibuktikan dengan keter-capaian siswa pada prasiklus hanya sebesar 

43,48% dengan nilai rata-rata kelas 63,04 menjadi 56,52% pada siklus I 

dengan rata-rata nilai kelas 67,71, menjadi 73,92% pada siklus II dengan rata-

rata nilai kelas 72,78 dan menjadi 86,94% pada siklus III dengan nilai rata-
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yang di teliti mengenai keterampilan menulis karangan persuasi , sedangkan 

penelitian yang sekarang dilakukan membahas tentang keterampilan menulis

karangan deskripsi, objek pembelajaran diterapkan di kelas V SD 01 Gedong 

sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di kelas IV 

SDN Tegalgondo Malang.
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C. Kerangka Pikir 

   
Fakta di Lapangan

1. Siswa masih belum dapat mengembangkan ide 
2. Masih rendahnya perbendaharaan kata 
3. Siswa masih menggunakan bahasa yang tidak baku 

dalam menulis karangan

Pembelajaran Keterampilan Menulis Karangan 
Deskripsi Menggunakan Metode Mind Mapping 

Sumber Data 

1. Data Primer
2. Data Sekunder 

Instrumen Penelitian 

1. Wawancara 
2. Observasi 
3. Dokumentasi 

Analisis Data 

1. Aktivitas Guru 
2. Aktivitas Siswa 
3. Penilaian Mind Mapping

Keabsahan Data 

1. Trianggulasi Metode 
2. Trianggulasi Sumber 

HASIL

1. Mengetahui aktivitas siswa dalam implementasi metode Mind Mapping
2. Mengetahui respon  siswa dalam implementasi metode Mind Mapping
3. Mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan denskripsi menggunakan 

metode Mind Mapping

Gambar 2.8 Kerangka Pikir
 

Sumber Data 

1. Data Primer1. Data Primer1. Data Prim
2. Data Sekunder 

Instrumen Penelitian 

1. Wawancara 
2. Observasi 
3. Dokumentasi 

Analisis Data 

1. Aktivitas Guru 
2. Aktivitas Siswa 
3. Penilaian Mind Mapping

Instrumen Penelitian Analisis Data 




