
II.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Mind Map

Mind merupakan gagasan berbagai imajinasi. Mind merupakan suatu keadaan

yang timbul bila otak (brain) hidup dan sedang bekerja (Bahaudin, 1999:53).

Mind map adalah teknik meringkas bahan yang akan dipelajari dan

memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau teknik

grafik sehingga lebih mudah memahaminya (Sugiarto, 2004:75).

Mind map merupakan pendekatan keseluruhan otak  yang membuat otak anda

mampu membuat catatan yang menyeluruh dalam satu halaman. Dengan

menggunakan citra visual dan perangkat grafis lainnya, peta pikiran akan

memberikan kesan yang lebih dalam. Peta pikiran menggunakan pengingat-

pengingat visual dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan,

seperti peta jalan yang digunakan untuk belajar, mengorganisasikan dan

merencanakan. Peta ini dapat membangkitkan ide-ide orisinil dan memicu

ingatan yang mudah. Ini lebih mudah daripada metode pencatatan tradisional

karena ia mengaktifkan kedua belahan otak anda (karena itu disebut dengan

istilah “pendekatan keseluruhan otak”. Cara ini juga menenangkan,

menyenangkan dan kreatif. Pikiran anda tidak akan menjadi berhenti karena
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mengulangi catatan anda jika catatan-catatan tersebut dibuat dalam bentuk

peta pikiran (Bobbi DePorter dan Hernacki, 2002:152).

Berikut ini disajikan perbedaan antara catatan tradisional (catatan biasa)

dengan catatan pemetaan pikiran (mind mapping).

Tabel 1. Perbedaan Catatan Biasa dan Mind Map

Catatan Biasa Mind Map

Hanya berupa tulisan-tulisan saja Berupa tulisan, symbol dan gambar
Hanya dalam satu warna Berwarna-warni
Untuk mereview ulang memerlukan
waktu yang lama

Untuk mereview ulang diperlukan
waktu yang pendek

Waktu yang diperlukan untuk
belajar lebih lama

Waktu yang diperlukan untuk
belajar lebih cepat dan efektif

Statis
Membuat individu menjadi lebih
kreatif.

Sumber:  Sugiarto (2004:76)

Dari uraian tersebut, mind map adalah satu teknik mencatat yang

mengembangkan gaya belajar visual. Mind map memadukan dan

mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang.

Dengan adanya keterlibatan kedua belahan otak maka akan memudahkan

seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik

secara tertulis maupun secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol,

bentuk dan sebagainya memudahkan otak dalam menyerap informasi yang

diterima (DePorter, Reardon dan Nourie 2002:175).

Metode mencatat yang baik harus membantu kita mengingat perkataan dan

bacaan, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorgani-

sasikan materi, dan memberikan wawasan baru. Mind map memungkinkan
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terjadinya semua hal itu. Menurut Tony Buzan, mind mapping adalah metode

mencatat kreatif yang memudahkan mengingat banyak informasi. Setelah

selesai, catatan tersebut akan membentuk suatu pola gagasan yang saling

berkaitan, dengan topik utama di tengah dan subtopik serta perincian menjadi

cabang-cabangnya. Mind mapping yang baik adalah mind mapping yang

warna-warni dan menggunakan banyak gambar dan simbol, biasanya tampak

seperti karya seni (DePorter, Reardon dan Nourie 2002:175).

Metode mencatat ini, yang didasarkan pada penelitian tentang cara otak

memproses informasi, bekerja bersama otak bukannya menentangnya (Buzan,

1993:173). Mind mapping menirukan proses berpikir, yakni memungkinkan

siswa berpindah-pindah topik. Siswa akan merekam informasi melalui

simbol, gambar, arti emosional, dan dengan warna, persis seperti cara otak

memprosesnya. Mind mapping melibatkan kedua belah otak sehingga dapat

mengingat informasi lebih mudah (DePorter, Reardon dan Nourie, 2002:176).

Menurut Buzan (2008:19) mind map dapat bekerja dengan baik karena

menggunakan kedua pemain utama dalam ingatan yaitu imajinasi dan

asosiasi. Mind map adalah bentuk istimewa pencatatan dan perencanaan yang

bekerja selaras dengan otak untuk memudahkan ingatan. Mind map

menggunakan warna dan gambar-gambar untuk membantu membangun

imajinasi dan cara menggambar mind map dengan kata-kata atau gambar-

gambar yang ada di garis-garis melengkung atau cabang-cabang akan

membantu ingatan membuat asosiasi.
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Mind mapping merupakan cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak

dan mengambilnya kembali ke luar otak. Bentuk mind mapping seperti peta

sebuah jalan di kota yang mempunyai banyak cabang. Seperti halnya peta

jalan kita bisa membuat pandangan secara menyeluruh tentang pokok

masalah dalam suatu area yang sangat luas. Dengan sebuah peta kita bisa

merencanakan sebuah rute yang tercepat dan tepat dan mengetahui kemana

kita akan pergi dan di mana kita berada (Herdian, 2010:1).

Mind map bisa disebut sebuah peta rute yang digunakan ingatan, membuat

kita bisa menyusun fakta dan fikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja

otak kita yang alami akan dilibatkan sejak awal sehingga mengingat

informasi akan lebih mudah dan bisa diandalkan daripada menggunakan

teknik mencatat biasa. Mind map sangat efektif bila digunakan untuk

memunculkan ide terpendam yang kita miliki dan membuat asosiasi di antara

ide tersebut. Mind map juga berguna untuk mengorganisasikan informasi

yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan

percabangannya memudahkan untuk mereferensikan satu informasi kepada

informasi yang lain (Herdian, 2010:2).

Buzan (2008:36) mengusulkan menggunakan struktur dasar mind map

sebagai berikut : (a) Memulai dari tengah dengan gambar Tema,

menggunakan minimal 3 warna, (b) Menggunakan gambar, simbol, kode, dan

dimensi di seluruh mind map yang dibuat, (c) Memilih kata kunci dan tulis

dengan huruf besar atau kecil, (d) Tiap kata/gambar harus sendiri dan

mempunyai garis sendiri, (e) Mengaitkan garis-garis itu, mulai dari tengah
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yaitu gambar tema utama. Garis bagian tengah tebal, organis, dan mengalir

dari pusat keluar, menjulur seperti akar, atau pancaran cahaya, (f) Membuat

garis sama panjangnya dengan gambar/kata, (g) Menggunakan warna – kode

rahasia sendiri di peta pikiran yang dibuat, (h) Mengembangkan gaya

penuturan, penekanan tertentu, dan penampilan khas di Peta Pikiran yang

dibuat. Jadi peta pikiran setiap orang tidak harus sama, meskipun tema yang

dibahas sama, (i) Menggunakan kaidah asosiasi di mind map yang dibuat dan

(j) Membiarkan mind map itu jelas, menggunakan hirarki yang runtun, urutan

yang jelas dengan jangkauan sampai ke cabang-cabang paling ujung.

Contoh gambar mind map:

Gambar: Mind mapping materi Kelangsungan Hidup Hewan (Animal
Survival). Sumber: (Widiantoro, 2009: 1)

Gambar 2. Mind map materi Kelangsungan Hidup Hewan (Animal
Survival). Sumber: (Widiantoro, 2009:1)

Contoh mind map di atas mempunyai kategori yang cukup jelas, yaitu

struktur, proses, harus ada dan keunggulan, kategori adalah cabang utama dari
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mind map. Struktur juga ditampilkan dengan baik, dimana kategori utama

dan struktur-struktur pembentuknya ditampilkan dengan baik dan cukup

terperinci. Penggunaan warna berbeda juga tampak pada mind map di atas

untuk membuat struktur tampil lebih jelas. Hubungan antara tiap bagian juga

ditampilkan dengan baik (menggunakan garis). Mind map di atas juga

menunjukkan kelengkapan yang baik, dari mind map di atas dapat dilihat

bahwa unsur-unsur penting dalam pembuatan mind map sudah termuat

dengan lengkap.

Beberapa manfaat membuat mind map antara lain; (a) Merencanakan sesuatu,

(b) Berkomunikasi, (c) Menjadi Kreatif, (d) Menghemat Waktu, (e) Menyele-

saikan Masalah, (f) Memusatkan Perhatian, (g) Menyusun dan Menjelaskan

pikiran-pikiran, (h) Mengingat dengan lebih baik (i) Belajar Lebih Cepat dan

Efisien dan (j) Melihat gambar keseluruhan. Ada beberapa kelebihan saat

menggunakan teknik mind mapping ini, yaitu: (a) Cara ini cepat, (b) Teknik

dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala

anda, (c)  Proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain,

dan  (d) Diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis

(Herdian, 2010:2-3).

B. Penguasaan Konsep

Konsep merupakan salah satu pengetahuan yang harus dimiliki siswa karena

konsep merupakan dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip. Konsep adalah

suatu ide yang diterima oleh fikiran, mewakili hubungan-hubungan yang
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mempunyai atribut sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Dahar (1996:79)

yang menyatakan bahwa konsep adalah sesuatu yang diterima fikiran atau

suatu ide yang diperoleh dari pengalaman atau hasil fikiran.

Gagne (dalam Dahar 1996:81) berpendapat bahwa konsep adalah ide abstrak

yang memungkinkan kita mengelompokkan benda atau symbol atau peristiwa

tertentu dalam contoh atau bukan contoh dari ide abstrak itu.  Sedangkan

menurut Hamalik (2006:162) konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli

atau objek yang memiliki ciri-ciri umum.

Slameto (2001:137) menyatakan bahwa:

“Apabila sebuah konsep telah dikuasai oleh siswa, kemungkinan siswa dapat
menggolongkan apakah contoh konsep yang dihadapi sekarang termasuk
dalam golongan konsep yang sama ataukah golongan konsep yang lain,
mengenal konsep lain dalam memecahkan masalah serta memudahkan siswa
untuk mempelajari konsep-konsep kini.”

Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pernyataan Slameto, apabila

sebelum pelajaran siswa sudah menguasai konsep, maka akan besar

kemungkinan siswa tersebut dapat dengan mudah memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajarinya.

Adapun kegunaan tentang penguasaan konsep adalah sebagai berikut :

1. Konsep-konsep mengurangi kerumitan lingkungan;

2. Konsep membantu kita untuk mengidentifikasi  objek-objek yang ada di

sekitar kita;

3. Konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih luas

dan lebih maju;
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4. Konsep mengarahkan kegiatan instrumental;

5. Konsep memungkinkan melaksanakan pengajaran, dan

6. Konsep dapat digunakan untuk mempelajari dua hal yang berbeda

(Hamalik (2002:164).

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan

yang dipelajari.  Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa

yang pernah dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan

berbagai proses kegiatan mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto,

2003:115).

Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa menguasai materi pelajaran

yang diberikan. Penguasaan konsep yang baik akan membantu siswa

memudahkan dalam pembelajaran serta akan membantu pemakaian konsep

yang lebih kompleks.  Penguasaan konsep merupakan dasar dari penguasaan

teori, artinya untuk dapat menguasai teori maka terlebih dahulu harus

menguasai konsep-konsep yang menyusun teori yang bersangkutan.  Untuk

mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai konsep, maka pengusaann

konsep siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi.  Menurut Thoha

(1994:1) evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui

keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya

dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan. Instrumen

atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes.  Menurut

Arikunto (2001:53) tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk
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mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang sudah

ditentukan.

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran

dicapai setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah posttest

atau tes akhir.  Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru

mengadakan tes awal atau pretest.  Kegunaan tes ini ialah terutama untuk

dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki rencana pembelajaran.

Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam meningkatkan

mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196).

Penguasaan materi oleh siswa dapat diketahui malalui pedoman penilaian.

Bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai siswa < 66

maka dikategorikan cukup baik, dan bila nilai siswa < 55 maka dikategorikan

kurang baik (Arikunto, 2001:245). Penguasaan konsep juga merupakan salah

satu upaya siswa untuk memahami hal-hal lain diluar pengetahuan

sebelumnya. Maka  siswa dituntut untuk menguasai mteri-materi

pembelajaran selanjutnya.

Untuk mengetahui apakah siswa telah menguasai suatu konsep, menurut

Hamalik (2002 : 166) terdapat empat hal yang harus diperbuat oleh siswa,

yaitu: (1) Siswa dapat menyebutkan nama contoh-contoh konsep bila dia

melihatnya; (2) Siswa dapat menyatukan ciri-ciri (properties) konsep

tersebut; (3) Siswa dapat memilih serta membedakan antara contoh-contoh

dari yang bukan contoh; (4) Siswa mampu memecahkan masalah yang

berkenaan dengan konsep tersebut.
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C. Aktivitas Belajar

Aktivitas adalah segala usaha yang mengarah pada perubahan perilaku untuk

mencapai tujuan yang terarah dan yang diharapkan. Dalam kegiatan

pembelajaran, aktivitas belajar siswa sangat diperlukan agar proses

pembelajaran menjadi berkualitas dengan melibatkan langsung siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Sardiman (2007:95),

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas, tanpa aktivitas

belajar itu tidak mungkin berlangsung dengan baik. Aktivitas dalam proses

pembelajaran merupakan 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. Aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek

psikologis peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi

perubahan perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat, mudah, dan benar,

baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.

Menurut Hanafiah dan Suhana (2009:24) aktivitas dalam belajar dapat

memberikan nilai tambahan (added value) bagi peserta didik, berupa hal-hal

berikut :

1. Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai

wujud adanya motivasi internal (driving force) 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 menurut minat dan kemampuannya.
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4. Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang

demokratis di kalangan peserta didik.

5. Pembelajaran dilaksanakan secara kogkret sehingga menumbuh

kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan

terjadinya verbalisme.

6. Menumbuhkembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik

sehingga sekolah menjadi hidup, sejalan, dan serasi dengan kehidupan

masyarakat sekitarnya.

Hamalik menyatakan (dalam Hanafiah dan Suhana, 2009:24) menyatakan,

aktivitas belajar dibagi dalam kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan visual, yaitu membaca, melihat gambar-gambar,

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain

bekerja atau bermain.

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

prinsip, mengubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, member

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi, dan interupsi.

3. Kegiatan-kegiatan mendengarkan, yaitu mendengarkan penyajian bahan,

mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu

permainan, atau mendengarkan radio.

4. Kegiatan-kegiatan menulis, yaitu menulis cerita, menulis laporan,

memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau

rangkuman, dan mengerjakan tes, serta mengisi angket.

5. Kegiatan-kegiatan menggambar, yaitu menggambar, membuat grafik,

chart, diagram, peta, dan pola.
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6. Kegiatan-kegiatan metrik, yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat,

melaksanakan pameran, membuat strategi, menyelenggarakan

permainan, serta menari dan berkebun.

7. Kegiatan-kegiatan mental, yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan

masalah, menganalisa factor-faktor, melihat hubungan-hubungan, dan

membuat keputusan.

8. Kegiatan-kegiatan emosional, yaitu minat, membedakan, berani, tenang

dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar menurut Dimyati dan

Mudjiono (2006:260) adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal meliputi hal-hal seperti : sikap terhadap belajar, motivasi

belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan ajar, kemampuan

menyimpan perolehan hasil belajar, kemampuan menggali hasil belajar

yang tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa

percaya diri siswa, intelegensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar,

dan cita-cita siswa.

2. Faktor eksternal meliputi hal-hal seperti: guru sebagai pembina belajar,

prasarana dan sarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial

siswa disekolah, dan kurikulum sekolah.

Aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan manfaat bagi

siswa. Karena belajar dengan melakukan aktivitas akan lebih bermakna dan

tidak mudah dilupakan oleh siswa, sehingga kesan yang diperoleh siswa akan

lebih tersimpan lama dalam ingatan (Djamarah, 2000:67).


