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2.1 Menulis

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses

belajar yang dialami siswa selama menuntut ilmu. Oleh karena itu,

pengajaran keterampilan menulis di sekolah merupakan sarana untuk melatih

dan menjadikan siswa kreatif dalam menulis. Melalui keterampilan menulis

ini siswa diharapkan dapat menceritakan suatu kisah, menerangkan suatu

kegiatan, dan berbagi rasa serta pikiran dengan menggunakan bahasa tulis.

Berdasarkan sifatnya kegiatan menulis merupakan cara berkomunikasi secara

langsung, dalam arti kegiatan berkomunikasi dengan tidak tertatap muka.

Selain itu menulis juga merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif.

Menulis dapat diartikan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang, sehingga

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut jika mereka

memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 1994:21).

De Porter (2002:179) mengartikan menulis sebagai aktivitas seluruh otak

yang menggunakan belahan otak kanan (emosional) dan belahan otak kiri

(logika). Selanjutnya Akhadiah (2001:3) mengartikan menulis sebagai

aktivitas komunikasi bahasa dan menyampaikan pesan dengan menggunakan

bahasa tulisan sebagai medianya.



Berdasarkan beberapa pendapat para tokoh tentang menulis, maka dapat

disimpulkan, bahwa menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari

penulis kepada pembaca dengan menggunakan bahasa tulis yang melibatkan

emosional dan logika. Menulis sangat bermanfaat bagi kehidupan terutama

sebagai alat berkomunikasi. Selain untuk menuangkan gagasan, kegiatan

menulis juga dapat melatih seseorang menjadi lebih disiplin dalam berbahasa

dan menjadi lebih kreatif. Menulis juga sebagai sarana untuk

menggambarkan sesuatu yang telah dilihat, dirasakan, dan diucapkan ke

dalam bentuk tulisan.

Penulis yang baik harus dapat mengungkapkan dengan jelas tujuan yang

ditulisnya sehingga penyampaian pesan kepada pembaca tercapai. Berkaitan

dengan hal itu, penulis dituntut untuk memusatkan perhatiannya pada hal

yang akan ditulisnya sehingga menghasilkan tulisan yang baik. Melalui

menulis seseorang diharapkan memiliki wawasan yang lebih luas dan

mendalam mengenai topik yang ditulisnya.

2.1.1 Manfaat Menulis

Hairston (dalam Nasution 2007:3) mengemukakan fungsi penting menulis

antara lain.

1. Kegiatan menulis adalah suatu sarana untuk menemukan sesuatu. Dalam

hal ini dengan menulis kita dapat merangsang pemikiran kita dan kalau

itu dilakukan dengan intensif maka dapat membuka penyumbatan otak

kita dalam rangka mengangkat ide dan informasi yang ada di alam bawah

sadar pemikiran kita.



2. Kegiatan menulis dapat memunculkan ide baru. Ini terutama terjadi kalau

kita membuat hubungan antara ide yang satu dengan ide yang lain dan

melihat keterkaitannya secara keseluruhan.

3. Kegiatan menulis dapat melatih kemampuan mengorganisasi dan

menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki. Dengan

menuliskan berbagai ide itu berarti kita harus dapat mengaturnya di dalam

suatu bentuk tulisan yang padu.

4. Kegiatan menulis dapat melatih sikap objektif yang ada pada diri

seseorang. Dengan menuliskan ide-ide itu ke dalam suatu tulisan, itu

berarti akan melatih diri kita untuk membiasakan diri membuat jarak

tertentu terhadap ide yang kita hadapi dan mengevaluasinya.

5. Kegiatan menulis dapat membantu diri kita untuk menyerap dan

memproses informasi. Bila kita akan menulis sebuah topik maka hal itu

berarti kita harus belajar tentang topik tersebut dengan lebih baik.

Apabila kegiatan seperti itu kita lakukan terus menerus maka berarti akan

mempertajam kemampuan kita dalam menyerap dan memproses

informasi.

6. Kegiatan menulis akan memungkinkan kita berlatih untuk memecahkan

beberapa masalah sekaligus. Dengan menempatkan unsur-unsur masalah

ke dalam sebuah tulisan berarti kita akan dapat menguji dan kalau perlu

memanipulasinya.

7. Kegiatan menulis dalam sebuah bidang ilmu akan memungkinkan kita

untuk menjadi aktif dan tidak hanya menjadi penerima informasi.

Kegiatan menulis ini untuk selanjutnya akan disebut sebagai kegiatan

mengarang.



2.1.2 Unsur-Unsur dalam Menulis

Keraf (1984:34) mengemukakan bahwa tujuan menulis atau karang-

mengarang adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi

pikiran secara jelas dan efektif kepada para pembaca. Oleh karena itu, ada

beberapa unsur dalam tulisan atau karangan yang perlu diperhatikan untuk

mencapai penulisan yang efektif.

Menurut Nasution (http://www.uny.ac.id/akademik/sharefile/, diakses Juni

2009), secara garis besar unsur-unsur tersebut menjadi dua bagian yaitu unsur

organisasi tulisan atau karangan dan unsur kebahasaan.

1. Organisasi Tulisan atau Karangan

Keraf (1984:13) membagi tingkatan satuan bahasa tulis atas bagian-

bagian yang meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan

wacana. Keraf (1984:34) menambahkan, kalimat merupakan  suatu bentuk

bahasa yang mencoba menyusun dan menuangkan gagasan-gagasan

seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain.

Setingkat lebih tinggi dari kalimat adalah wacana atau paragraf.

(a) Kesatuan

Setiap paragraf hanya memiliki satu pikiran utama sebagai

pengendali. Fungsi paragraf adalah mengembangkan pikiran utama itu

ke dalam kalimat-kalimat. Dalam mengembangkan kalimat-kalimat

tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari pikiran utama. Semua

kalimat harus bersatu mendukung satu pikiran utama.

(b) Koherensi



Koherensi menitikberatkan hubungan antara kalimat dengan kalimat

dalam sebuah paragraf atau hubungan antara paragraf dengan paragraf

dalam sebuah wacana. Koherensi merupakan syarat keberhasilan

sebuah karangan. Tanpa adanya koherensi, kumpulan informasi dalam

kalimat tidak akan menghasilkan paragraf.

(c) Kecukupan Pengembangan

Karangan yang mudah dipahami oleh pembaca sangat bergantung

pada cara penulis mengembangkan karangannya. Sebuah karangan

dapat dikembangkan dengan perincian yang cukup sehingga tulisan

menjadi jelas. Perincian tersebut juga harus dikembangkan

berdasarkan pemikiran yang logis. Penggunaan hubungan yang logis

dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan perbandingan

dan pertentangan, sebab akibat, analogi, khusus umum, dan

sebagainya.

2. Aspek Kebahasaan

Kegiatan mengarang selain menuntut kemampuan mengorganisasai

karangan juga menuntut kemampuan menerapkan kaidah kebahasaan.

Kaidah kebahasaan ini meliputi penerapan penulisan kata dan kalimat

efektif.

(a) Kaidah Penulisan

Kaidah penulisan harus mengacu pada pedoman Ejaan yang

Disempurnakan (EYD), misalnya kaidah penulisan kata dasar, kata

turunan, bentuk ulang, kata ganti, kata depan, partikel, singkatan,

akronim, angka, dan bilangan.



(b) Kalimat Efektif

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat

yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis;

b. sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran

pembaca seperti yang dipikirkan oleh penulis (Keraf, 1984:36).

Kedua prasyarat di atas dapat dirinci lagi menjadi kesepadana, kesatuan,

kesejajaran, kehematan, kelogisan, variasi, dan penekanan.

2.1.3 Tulisan atau Karangan

Tulisan atau karangan merupakan penempatan dan penyusunan kata-kata

dalam suatu paduan yang harmonis (Keraf dalam Hernowo 2003:129).

Mengarang adalah suatu proses pemikiran seseorang yang hendak

mengungkapkan buah pikiran dan perasaannya kepada orang lain atau kepada

dirinya sendiri dalam bentuk tulisan atau karangan (Natia dalam Yusmawati,

1992:2).

2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Karangan

Karangan dapat disajikan dalam lima bentuk yaitu deskripsi, narasi,

eksposisi, argumentasi, dan persuasi (Suparno dan Yunus, 2008: 1.11 1.13).

1. Deskripsi (Pemerian)

Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan

sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan



perasaan penulisnya. Sasarannya adalah menciptakan atau memungkinkan

terciptanya imajinasi (daya khayal) pembaca sehingga dia seolah-olah

melihat, mengalami, dan merasakan sendiri apa yang dialami penulis.

2. Narasi (Penceritaan atau pengisahan)

Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian suatu

peristiwa. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya

kepada pembaca mengenai fase, langkah urutan, atau rangkaian terjadinya

suatu hal. Bentuk karangan ini dapat ditemukan pada karya prosa atau

drama, biografi atau autobiografi, laporan peristiwa, serta resep dan cara

membuat sesuatu.

3. Eksposisi (Paparan)

Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan,

menyampaikan atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau

menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Sasarannya adalah

menginformasikan sesuatu tanpa maksud mempengaruhi pikiran, perasaan

dan sikap pembacanya.

4. Argumentasi (Pembahasan atau Pembuktian)

Argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan

pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Penulis

menyajikan bukti-bukti yang dapat memperkuat keobjektifan dan

kebenaran pendapatnya secara logis, kritis, dan sistematis.

5. Persuasi



Persuasi adalah ragam wacana yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap

dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan

penulisnya. Contoh karangan ini adalah propaganda, iklan, selembaran,

atau kampanye.

Dalam penelitian ini bentuk tulisan yang akan digunakan yaitu bentuk

deskripsi atau lukisan (gambaran).

2. 2 Deskripsi

Kata deskripsi berasal dari bahasa latin describere yang berarti

menggambarkan atau memerikan sesuatu hal. Dari segi istilah, deskripsi

adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan

keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat,

mendengarkan, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai

dengan citra penulisnya. Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-

kesan tentang sesuatu, dengan sifat dan gerak-geraknya, atau sesuatu yang

lain kepada pembaca. Menurut Suparno (2003:4.5), sebagai salah satu jenis

karangan, deskripsi ditulis untuk mendeskripsikan atau meng- gambarkan,

atau melukiskan suatu objek sehingga pembaca memiliki peng- hayatan

seolah-olah menyaksikan atau mengalaminya sendiri. Objek dalam karangan

deskripsi itu dapat berupa manusia dan tempat atau suasana. Menurut

Marahimin (1993:46), deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran

dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana atau keadaan. Jadi, tulisan

deskripsi merupakan hasil dari observasi sesuatu yang diperoleh melalui

pancaindra yang disampaikan dengan kata-kata. Dengan kata lain, deskripsi

berurusan dengan hal-hal kecil yang tertangkap oleh pancaindra.



Keraf (1995:17) menyatakan bahwa deskripsi bertujuan membuat para

pembaca menyadari dengan hidup-hidup tentang apa yang diserap penulis

melalui pancainderanya, merangsang perasaan pembaca mengenai suatu

gambaran, dan menyajikan suatu kualitas pengalaman langsung. Dalam

menulis deskripsi dituntut kemampuan seseorang untuk menghidupkan objek

yang dilukiskan yang sehidup-hidupnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat

melihat apa yang penulis lihat, dapat mendengar apa yang penulis dengar,

dan dapat merasakan apa yang penulis rasakan. Penulis mengajak pembaca

mengalami apa yang penulis alami.

Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu,

dengan sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada pembaca.

Sesuatu yang dapat dideskripsikan tidak hanya terbatas pada apa yang kita

lihat dan dengar saja, tetapi juga yang dapat kita rasa dan kita pikir, seperti

rasa takut, cemas, tegang, jijik, haru, dan kasih sayang. Begitu pula suasana

yang timbul dari suatu peristiwa, seperti suasana mencekam, putus asa,

kemesraan, dan keromantisan panorama pantai. Singkatnya, karangan

deskripsi merupakan karangan yang kita susun untuk melukiskan sesuatu

dengan maksud untuk menghidupkan kesan dan daya khayal mendalam pada

si pembaca. Lukisan dalam karangan deskripsi harus diusahakan sedemikian

rupa, agar pembaca seolah-olah melihat sendiri apa yang kita lukisan

tersebut. Membuat karangan deskripsi ini membutuhkan keterlibatan emosi

(perasaan) pengarang. Dalam karangan deskripsi, agar menjadi hidup, perlu

dilukiskan bagian-bagian, yang dianggap penting sedetail mungkin. Selain

detail-detail, urutan waktu dan ruang dalam karangan deskripsi harus pula



diperhatikan secara baik. Oleh karena itu, urutan waktu dan urutan ruang

tidak dilukiskan secara nyata, dapat membawa akibat kesatuan lukisan tidak

terjamin dan ini akan membingungkan pembaca.

Dari beberapa pernyataan tersebut penulis mengacu pada pendapat

Marahimin bahwa karangan deskripsi merupakan suatu bentuk tulisan yang

memaparkan atau menggambaran (melukiskan) suatu benda, tempat, suasana

atau keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat,

mendengarkan, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai

dengan citra penulisnya.

2.2.1 Ciri-Ciri Karangan Deskripsi

Adapun Ciri-ciri karangan deskripsi menurut keraf (1992:82), yaitu sebagai

berikut.

1. Berisi perincian-perincian sehingga objeknya seolah-olah terpajang di

depan mata pembaca.

2. Dapat menimbulkan kesan dan daya khayal pembaca.

3. Berisi penjelasan yang menarik minat serta perhatian orang lain atau

pembaca.

4. Menyampaikan sifat dan semua perincian wujud yang dapat ditemukan

pada objek itu.

5. Menggunakan bahasa yang cukup hidup, kuat, dan bersemangat, serta

konkrit.

2.2.2 Langkah-Langkah Menulis Karangan Deskripsi



Menurut Suparno (2003:4.21) di dalam menulis karangan deskripsi ada

langkah-langkah tertentu yang harus diikuti agar hasilnya tersusun secara

sistematis. Langkah-langkah menulis deskripsi sebagai berikut.

1. Menentukan apa yang akan dideskripsikan: Apakah akan mendeskripsikan

orang atau tempat.

2. Merumuskan tujuaan pendeskripsian: Apakah deskripsi dilakukan sebagai

alat bantu karangan narasi, eksposisi, argumentasi, atau persuasi.

3. Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan: kalau yang dideskripsikan

orang, apakah yang akan dideskripsikan itu ciri-ciri fisik, watak,

gagasannya atau benda-benda disekitar tokoh? Kalau yang dideskripsikan

tempat, apakah yang akan dideskripsikan keseluruhan tempat atau hanya

bagian-bagian tertentu saja yang menarik?.

4. Merinci dan menyistematiskan hal-hal yang menunjang kekuatan bagi

yang akan dideskripsikan: Hal-hal apa saja yang akan ditampilkan untuk

membantu munculnya kesan dan gambar kuat mengenai sesuatu yang

dideskripsikan? Pendekatan apa yang akan digunakan penulis?.

2.2.3 Pendekatan dalam Menulis Deskripsi

Secara garis besar dapat dibedakan tiga pendekatan dalam pendeskripsian

menurut Suparno dan Yunus ( 2003: 4.7 4.12), yaitu;

1. Pendekatan Ekspositoris

Dalam pendekatan ekpositoris, kita berusaha agar deskripsi yang kita buat

dapat memberi keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga

pembaca seolah-olah ikut melihat atau merasakan objek yang kita

deskripsikan. Karangan jenis ini berisi daftar detail sesuatu secara lengkap



atau agak lengkap sehingga pembaca dengan penalarannya dapat memperoleh

kesan keseluruhan tentang sesuatu. Efek pemerolehan kesan tersebut lebih

banyak didasarkan atas proses penalaran daripada emosional.

2. Pendekatan Impresionistik

Tujuan deskripsi impresionistik ialah untuk mendapatkan tanggapan

emosional pembaca ataupun kesan pembaca. Corak deskripsi ini di antaranya

juga ditentukan oleh macam kesan apa yang diinginkan penulisnya.

Misalnya, kita membuat deskripsi impresionistik tentang sebuah restoran,

yang penting adalah kesan kita tentang restoran itu. Apakah rumah makan

menyenangkan? jika kesan kita buruk, maka yang kita daftar adalah hal-hal

yang menimbulkan kesan tersebut, misalnya, meja makan yang kotor,

pelayan yang tengik, lagu seperti kaleng dipukul, makanan yang tak sedap,

dan harga yang mahal. Dalam hal ini kesan-kesan itu dapat kita urutkan

secara kronologis, lokasi, klimaks dan anti klimaks. Selain itu, pemilihan

kata secara tepat amat penting. Contoh: kata keras pada suara lagu yang

keras diganti dengan membisingkan atau memekakkan karena kata keras

belum memberikan gambaran yang jelas.

3. Pendekatan Menurut Sikap Pengarang

Pendekatan ini sangat bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai, sifat

objek serta pembaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah gagasan,

penulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas terhadap

suatu tindakan atau keadaan, atau penulis menginginkan agar pembaca juga

harus merasakan bahwa persoalan yang tengah dihadapi merupakan masalah

yang gawat. Penulis juga dapat membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu



yang tidak diinginkan, sehingga pembaca dari mula sudah disiapkan dengan

sebuah perasaan yang kurang enak, seram, takut, dan sebagainya (Akhadiah,

1997).

Pengarang harus menetapkan sikap yang akan diterapkan sebelum mulai

menulis. Semua detail harus dipusatkan untuk menunjang efek yang ingin

dihasilkan. Perincian yang tidak ada kaitannya dan menimbulkan keragu-

raguan pada pembaca, seperti masa bodoh, bersungguh-sungguh, cermat,

sikap seenaknya atau sikap yang ironis (Keraf, 1981).

2.2.4 Macam-Macam Deskripsi

Berdasarkan kategori, ada dua objek yang diungkapkan dalam deskripsi,

yakni deskripsi orang dan deskripsi tempat (Suparno, 2003:4.13).

1. Deskripsi Orang

Dalam mendeskripsikan seseorang, tentukan hal-hal menarik dari orang yang

akan dideskripsikan kemudian kemukakan informasi tentang orang itu

dengan retorika pengungkapan yang memungkinkan pembaca seolah-olah

mengenalinya sendiri (Suparno dan Yunus, 2003:4.14). Berikut ini ada

beberapa aspek yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan seseorang.

a. Deskripsi Keadaan Fisik

Deskripsi fisik bertujuan memberi gambaran yang sejelas-jelasnya

tentang keadaan tubuh seorang tokoh deskripsi ini banyak bersifat

objektif (Suparno, 2003:4.15). Dapat kita lihat pada contoh berikut ini.

Ketika hendak masuk ke dalam, matanya bersitatap dengan
suaminya. Entah mengapa Lasi terkejut meski ia tidak merasa
asing dengan cara Darsa menatap dirinya. Ia pun kadang-
kadang mencuri pandang, memperhatikan tubuh suaminya dari



belakang; sebentuk tubuh muda dengan perototan yang kuat
dan seimbang, khas tubuh seorang penyadap yang setiap hari
dua kali naik turun belasan atau bahkan puluhan pohon kelapa.
Dalam gerakan naik turun pada tatar-tatar batang kelapa,
seluruh perototan seorang penyadap digiatkan, terutama otot-
otot tungkai, tangan, dan punggung. Hasilnya adalah sebentuk
tubuh ramping dengan otot liat dan seimbang. Bila harus
dicatat kekurangan pada bentuk tubuh seorang penyadap, itu
adalah pundaknya yang agak melengkung ke depan karena ia
harus selalu memeluk batang kelapa ketika memanjat maupun
turun (Ahmad Tohari, Bekisar Merah, 1993).

Pada contoh di atas pengarang berusaha menampilkan ciri-ciri fisik sang

tokoh. Ciri-ciri fisik ini digambarkan dengan cermat. Melalui gambar

visual pengarang mencoba menampilkan bentuk tubuh sang tokoh agar

dapat dibayangkan kehadirannya oleh pembaca.

b. Deskripsi Keadaan Sekitar

Deskripsi keadaan sekitar, yaitu penggambaran keadaan yang

mengelilingi sang tokoh, misalnya penggambaran tentang aktivitas-

aktivitas yang dilakukan, pekerjaan atau jabatan, pakaian, tempat

kediaman, dan kendaraan, yang ikut menggambarkan watak seseorang

(Suparno dan Yunus, 2003:4.15). Dapat kita lihat pada contoh berikut ini.

Kuiringi Rini memasuki halaman luas rumah itu. Pintu pagar
besi berderit. Rini ragu-ragu dan agak takut. Seorang laki-laki
keluar dari samping rumah dan menuju pagar. Agaknya laki-
laki itu sedang membersihkan mobil yang berderet di sebelah
kiri halaman dari segala macam merek terbaru. Begitu laki-laki
itu mendekati kami, Rini ragu-ragu bertanya, apakah rumah itu
milik Bapak Wira Sunata. Laki-laki itu menganguk ragu, tetapi
Rini cepat memperkenalkan diri. Laki-laki itu mempersilahkan
kami masuk. Halaman yang luas dan ditata rapi itu kami lalui.
Ruangan pun tersusun rapi, mewah dan intelek. Sayup-sayup
terdengan bunyi piano mengumandangkan lagu-lagu klasik.
Jam di dinding besar, berdetak menambah kelengkapan
ruangan itu. Rini dipersilahkan duduk. Aku dan Rini dengan
ragu-ragu duduk di atas kursi yang di alas karpet berbulu tebal
yang warnanya sangat serasi dengan kursi tersebut (Suparno
Muhamad Yunus, Keterampilan Dasar Menulis, 2003: 4.16).



Dengan membaca kutipan di atas, pembaca dapat membayangkan siapa

penghuni rumah tersebut.

c. Deskripsi Watak atau Tingkah Perbuatan

Mendeskripsikan watak seseorang ini memang paling sulit dilakukan.

Kita harus mampu menafsirkan tabir yang terkandung di balik fisik

manusia. Dengan kecermatan dan keahlian kita, kita harus mampu

mengidentifikasikan unsur-unsur dan kepribadian seorang tokoh.

Kemudian, menampilkan dengan jelas unsur-unsur yang dapat

memperlihatkan karakter yang digambarkan (Suparno, 2003:4.16). Dapat

kita lihat pada contoh berikut ini.

Nenek meluruskan letak kacamatanya yang berbingkai emas,
tetapi segara melorot lagi sampai keujung hidungnya, sehingga
kacanya memperjelas tentang pipinya yang kisut. Dengan
tawakal terpaksa ia menengadahkan kepalanya sedikit supaya
matanya bisa memandang lewat kaca yang ada di bawahnya.
Dengan sama sekali tak tergesah-gesah ia mengambil tabung
yang lebih panjang dari pada tempat kapur dan mulai
memasukkan daun sirih dan gambir di dalamnya, setelah di
potong-potongnya dengan semacam gunting yang berbentuk
kakaktua. Tambah kapur sedikit, kemudian ia mulai menumbuk
campuran itu dengan perkakas yang mirip obeng. Dalam pada
itu mulutnya tak berhenti bercakap-cakap; menanyakan sanak
saudara jauh. Kalau sudah dijawab, bercerita tetang mareka
ketika masih bayi atau kanak-kanak. Kalau ternyata cucunya
tak mengetahui siapa-siapa mareka itu, maka nenek
menerangkan dengan panjang lebar dan kejalasan yang patut
dicontoh oleh guru besar kalau memberi kuliah. Si anu itu yang
kawin dengan adik si anu. Si anu ini anak dari pada kakak
nenek dari ibu ketiga. Jadi masih permilih. Dan sang cucu
mendengarkan dengan khidmat dan sabar (Nugroho

tiga kota, 1975).



Dari kutipan cerpen di atas, penulis dapat menafsikan bahwa tokoh

nenek adalah wanita tua yang gemar berbicara dan sang cucu yang

penyabar.

d. Deskripsi Gagasan-gagasan Tokoh

Pendeskripsian gagasan tokoh memang tidak dapat diserap oleh

pancaindra manusia. Namun, antara perasaan dan unsur fisik mempunyai

hubungan yang erat. Pancaran wajah, pandangan mata, gerak bibir, dan

gerak tubuh merupakan petunjuk tentang keadaan perasaan seseorang

pada waktu itu (Suparno, 2003:4.17). Dapat kita lihat pada contoh berikut

ini.

Kau harus pulang, Yati. Kau sudah cukup meremukkan hati
Ibu. Sekali ini kau harus benar-benar mengerti, bahwa kau
sudah besar, sudah tak patut lagi untuk tiap kali membantah
kata orang yang lebih tua darimu. Kalau dulu kau selalu sudah
cukup tahu bagaimana hati ibu karena kelakuanmu dan dia
terus mendesakku dengan kata-katanya yang dianggapnya
menasehatiku.
Aku hanya diam. Diam saja sambil memandang keluar pintu.
Dalam hati aku tersenyum. Senyum besar menyenyumi segala
bicara orang yang ada di mukaku ini (N.H. Dini, Pendurhaka).

Dari kutipan di atas kita bisa menafsirkan bahwa tokoh Yati memiliki

tabiat yang keras dari ucapan lawan bicaranya. Lebih dikuatkan lagi

dengan pelukisan reaksinya terhadap ucapan itu. Semuanya itu secara

lengkap mengungkapkan bagaimana sikap dan pandangan hidup Yati.

2. Deskripsi Tempat

Tempat memegang peranan yang sangat penting dalam setiap peristiwa.

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

akan selalu mempunyai latar belakang tempat. Jalannya sebuah peristiwa



akan lebih menarik jika dikaitkan dengan tempat terjadinya peristiwa

(Akhadiah, 1997).

Jika kita melukiskan suatu tempat, hendaknya kita bekerja dengan mengikuti

cara yang logis dalam menyusun perincian. Dengan demikian, lukisan kita

menjadi lebih jelas. Disamping itu, kita juga harus mampu menyeleksi detail-

detail dari suatu tempat yang dideskripsikan, sehingga detail-detail yang

dipilih betul-betul mempunyai hubungan atau berperan langsung dalam

peristiwa yang dilukiskannya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu

tempat. Pertama, kita bergerak secara teratur menelusuri tempat itu dan

menyebutkan apa saja yang kita lihat. Dapat kita lihat pada contoh berikut

ini.

Angin tajam sekali. Kelam menyelubungi teratak doyong itu.
Dingin mengempa. Di tengah kemauan suasana itu ada hidup di
dalam teratak yang ada cahayanya. Teratak itu hanya mempunyai
satu ruangan. Tidak ada sekat-sekatnya. Mejanya persis di tengah
dengan sebuah kursi panjang bambu. Di sudut tenggara, lantai dari
tanah: becek di sekitar tempat sebuah gentong berdiri. Pada sudut
itu disisipkan tiga buah piring seng dan sebuah sendok yang
kekuning-kuningan. Pada sudut barat daya sebuah peti ukuran 1 x
1 x 1 m kubik terbuka: sebuah peti beras yang dalamnya putih tapi
kosong, hanya ada kutu-kutu yang berkeliaran tak tentu tujuan. Di
dekatnya ada sebuah perapian yang tidak ada apinya. Ada dua
potong cabang yang ditusukkan ke dalam lubangnya. Di atasnya
ada kendil hitam yang kosong. Agak jauh sedikit ada sebuah
pengki yang bambunya sudah busuk. Isinya rumah bekicot yang
pecah-pecah, dagingnya sudah hilang (Nugroho Notosusanto,

Tiga Kota, 1975).

Dalam contoh tersebut, sesudah menyebutkan luasnya teratak dan letak meja,

pengarang menelusuri teratak itu, mula-mula dari sudut tenggara, kemudian

ke dudut barat. Segala sesuatu dilihatnya, ditulisnya 1 dan ditunjukkan

dimana letaknya.



Dapat pula kita menggunakan cara kedua. Kita dapat mulai dengan

menyebutkan kesan umum yang diikuti oleh perincian yang paling menarik

perhatian kita. Baru menyusul perincian lain yang kurang penting yang

terdapat di sekitarnya. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini.

Rumah kuno itu sunyi. Ruang tengah senantiasa ada dalam
suasana remang-remang karena jendela-jendela di pinggir tertutup
oleh kamar-kamar di kanan kirinya. Meja bambu yang berbentuk
persegi berwarna coklat, terletak tepat di bawah lampu kristal
yang sinarnya begitu terang bila dinyalakan. Lebih atas lagi
terdapat lukisan seekor burung  yang berwarna coklat dan satu
pasang keris berjajar di dekat lukisan itu. Cahaya lampu 40  watt
yang menerangi kelam yang mengental di ruangan antik itu,
tambah terang  juga oleh dinding yang berwarna ungu. Di kedua
pojok belakang berdiri satu almari yang memiliki tiga pintu
berkaca yang isinya barang-barang porselen yang mahal dan  kuih-
kuih yang lezat. Di bagian kanannya terletak satu meja panjang
yang di atasnya terpajang sebuah guci berwarna biru dan satu
pasang binatang kancil serta satu vas bunga yang berwarna merah.
Kursi panjang yang dibalut oleh busa yang terlihat begitu empuk
sangat serasi warnanya dengan pasangan meja yang berwarna
coklat pula (Nugroho Notosusanto, Tayuban).

Dalam kutipan di atas, kesan umum yang dikemukakan pengarang ialah

tentang rumah kuno yang sunyi dan ruang tengah yang senantiasa dalam

suasana remang-remang. Kemudian, perhatian pengarang tertarik oleh meja

marmer yang berkaki ramping. Itulah yang dilukiskan pengarang terlebih

dahulu, baru menyusun benda-benda di sekitarnya: lampu minyak, cahaya

ruangan, balon lampu, dan seterusnya.

Kedua cara tersebut di atas sama baiknya. Cara yang lain pun dapat juga

digunakan. Hanya satu hal yang harus kita ingat: cara itu harus logis

sehingga pembaca mudah mengikutinya. Tidak boleh kita melompat tidak

teratur, dan menyebutkan apa saja yang kita lihat. Gambar yang diperoleh



pembaca akan kabur, dan maksud kita tidak tercapai (Suparno, 2003:4.18

4.20).

Dalam mendeskripsikan suatu tempat, ada dua pola pengembangan yang

dapat digunakan, antaralain meliputi pola pengembangan spasial dan pola

sudut pandang (Kosasih, 2002:65).

a. Pola Spasial

Pola spasial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas

ruang dan waktu. Dengan teratur, penulis menggambarkan suatu ruangan

dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke

belakang, dan sebagainya (Kosasih, 2002:65).

Contoh pengembangan paragraf pola spasial:

Pada malam hari, pemandangan rumah terlihat begitu eksotis.
Apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh
penjuru rumah. Dari luar bangunan ini tampak indah, mampu
memberikan pancaran hangat bagi siapa saja yang
memandangnya. Lampu-lampu taman yang bersinar menambah
kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat dan indah
(Kosasih, 2002:65).

b. Pola Sudut Pandang

Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan

tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Pola sudut

pandang tidak sama dengan pola spasial. Dalam pola ini penggambaran

berpatokan pada posisi atau keberadaan penulis terhadap objek yang

digambarkannya berpatokan pada posisi atau keberadaan penulis terhadap

objek yang digambarkannya itu. Untuk menggambarkan suatu tempat atau

keadaan, penulis mengambil sebuah posisi tertentu. Kemudian, secara

perlahan-lahan dan berurutan, ia menggambarkan benda demi benda yang



terdapat dalam tempat itu, yakni mulai dari yang terdekat sampai yang

terjauh (Kosasih, 2002:65 66).

Contoh pengembangan paragraf pola sudut pandang:

Sekarang hanya beberapa langkah lagi jarak mereka dari tebing
di atas jalan. Tari menegakkan dirinya sambil berjalan ke
depan dan ia pun berdiri tidak bergerak seperti patung di antara
pohon-pohon yang lain. Oleh isyarat yang lebih jelas itu
teman-temannya maju sejajar dengan dia (Kosasih, 2002:66).

2.4 Model Peta Pikiran (Mind Map)

Peta pikiran (mind map) adalah suatu teknis grafis yang memungkinkan kita

untuk  mengeksplorasi seluruh kemampuan otak kita untuk keperluan berfikir

dan belajar. Peta pikiran dengan aktif melibatkan otak kiri dan otak kanan

sekaligus dan bersama-sama. Hal ini sejalan dengan pendapat yang

menyatakan bahwa, Mind Map adalah cara termudah untuk menempatkan

informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak Mind

Map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan

-pikiran kita (Buzan, 2007:4).

De Porter dan Mike (2000:153) mengemukakan, peta pikiran adalah teknik

pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan

prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Lebih lanjut, De Porter dan

Mike menambahkan, teknik pencatatan ini dikembangkan oleh Tony Buzan

dan didasarkan pada riset tentang bagaimana cara kerja otak yang

sebenarnya.

Otak Anda seringkali mengingat informasi dalam bentuk gambar,
simbol,suara, bentuk-bentuk, dan perasaan. Peta pikiran
menggunakan pengingat-pengingat visual dan sensorik ini dalam



suatu pola dari ide-ide yang berkaitan, seperti peta jalan yang
digunakan untuk belajar, mengorganisasikan dan merencanakan
(Tony Buzan dalam De Porter dan Mike, 2000:152).

Belahan otak kiri memiliki kelebihan dalam kata-kata, logika, angka,

sekuens, linearitas, analitis, dan daftar otak. Otak kanan memiliki keunggulan

ritme, kesadaran imajinasi, mengkhayal, warna dan dimensi. Ketika

seseorang membuat suatu catatan dengan format standar, yang berupa kata-

kata, atau angka saja, maka ia hanya menggunakan setengah dari kemampuan

otak yang sangat menakjubkan. Nah, mind map akan membantu dalam

menggunakan kedua belah otak. Interaksi yang luar biasa antara kedua

belahan otak dapat memicu kreativitas, lainnya adalah kemudahan dalam

mengingat (http://enggarnet/2007/12/17/mind.map/, diakses tanggal 29 Juni

2009). Hal ini dikarenakan bagian-bagian tubuh kita dibuat untuk bekerja

bersama-sama, dan dengan begitu setiap bagian saling melipatgandakan

efisiensi masing-masing. Sama halnya dengan otak manusia.

Bila kita menggunakan satu sisi keterampilan kortika kita,
kreativitas kita tidak berarti apa-apa dibandingkan apa yang
seharusnya bisa kita lakukan. Bila kita menggunakan kedua sisi,
potensi kreatif kita menjadi terbatas (Buzan, 2004:21).

Dapat disimpulkan bahwa peta pikiran adalah teknik memetakan

pikiran/gagasan dengan menggunakan citra visual dan grafisnya. Peta pikiran

menggunakan kemampuan otak akan pengenalan visual untuk mendapatkan

hasil yang sebesar-besarnya. Dengan kombinasi warna, gambar, dan cabang-

cabang melengkung, peta pikiran lebih merangsang secara visual sehingga

memudahkan kita untuk mengingat informasi.

2.5 Peta Pikiran dalam Menulis Deskripsi



Dalam menulis, peta pikiran membuat Anda berhubungan dengan pikiran

bawah sadar Anda sebelum menulis; tulisan Anda menjadi beremosi, lebih

berwarna, lebih berirama. Tulisan Anda nantinya, mencerminkan ciri khas

pribadi Anda secara lebih akurat (Hernowo, 2003:114). Dalam proses

menulis, pembuatan peta pikiran termasuk dalam tahap prapenulisan

(persiapan). Peta pikiran dapat membantu siswa untuk mengembangkan

organisasi karangan mereka menjadi lebih baik lagi. Menurut Sembel

(http://artikelcom.tripod.com/menulis-itu-mudah.html, diakses Januari 2010)

peta pikiran, sebenarnya kita sudah

menyelesaikan lebih dari lima puluh persen dari proses menulis, selanjutnya

tinggal kita kembangkan setiap sub- Peta pikiran

adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan dan menata gagasan

sebelum mulai menulis. Peta pikiran bisa dikatakan jaminan hilangnya

rintangan yang dihadapi penulis (Wycoff dalam Hernowo, 2003:141).

Porter dan Mike (2005:153) menyatakan bahwa peta pikiran adalah suatu

tulisan yang saling berhubungan tentang tema utama, sub tema, dan beberapa

kata kunci yang dapat dijadikan bahan acuan saat kita lupa. Cukup

menuliskan butir-butir ide dalam bentuk kata-kata inti, yang kemudian

dihubungkan dengan kata-kata inti, yang kemudian dihubungkan dengan

kata-kata inti lainnya, membentuk sebuah gambaran pemikiran yang saling

terkait.

Dalam Magee

(http://braindance.com/bndimmap4.htm#ConvertingToMindmap, diakses

Januari 2010) mengemukakan ada tiga tahapan dalam proses menulis yaitu:



1) Mengumpulkan ide: melalui brainstorming untuk memusatkan pikiran

kepada sebuah topik khusus. 2) Pemetaan pikiran: membuat peta pikiran

dapat mengorganisasikan pikiran secara terstruktur. 3) Mengubah menjadi

bentuk linear: ketika menulis, ide harus diwakilkan oleh satu kata kunci

untuk mewakili ide yang lain.

Peta pikiran memiliki peranan yang cukup penting dalam proses menulis

khususnya menulis deskripsi. Hernowo menyatakan bahwa

melihat, mendeteksi, menemukan pola, membentuk hubungan,
sifat, dan makna. Intuisi membantu Anda melihat melalui fakta, di

Pengenalan pola inilah yang kita
lakukan ketika kita membuat catatan gagasan dalam bentuk visual.
Intuisi sering mengambil bentuk gambaran.

Pemetaan visual memberikan sarana untuk mengungkapkan
perasaan dan ransangan indriawi ini. Begitu intuisi kita petakan,
kita semakin mendekati penemuan jalan untuk meningkatkan
gagasan atau menjadikannya lebih konkret dan mudah untuk

(Hernowo, 2003:145 147).

Peta pikiran dapat merangsang pancaindra siswa untuk membuat karangan

deskripsi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembuatan karangan deskripsi yaitu

pembaca bisa

http://www.geocities.com,

diakses Januari 2010). Melalui model peta pikiran diharapkan agar

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi siswa dapat optimal.

Menurut Ayan (2002:243), pemetaan pikiran memperoleh daya kreatif dari

dua kelebihan. Dua kelebihan itu antara lain mempertajam kecerdasan visual.

Dengan memandang ide dalam bentuk tertulis sembari memvisualkan kaitan



antara ide, orang-orang mengerti ide tersebut, mengingatnya dengan jauh

lebih kreatif. Selain itu, kelebihan dari peta pikiran adalah lebih

memperkukuh belahan otak kanan yang kreatif daripada belahan otak kiri

yang logis. Ketika menulis, siswa menghabiskan energi untuk

membayangkan kaitan logis dan urut antara ide-ide. Sebaliknya, peta pikiran

memusatkan perhatian pada bagian ide yang paling besar.

Buzan (dalam Wycoff, 2002:63) mengembangkan mind mapping, teknik

memetakan pikiran, sebagai salah satu keterampilan paling efektif dalam

proses berpikir kreatif. Peta pikiran mirip dengan outlining, tetapi lebih

menarik secara visual dan melibatkan kedua belahan otak. Hanya saja dalam

peta pikiran tidak ada aturan seperti dalam outlining. Peta pikiran juga

merupakan rute yang hebat bagi ingatan, memungkinkan untuk menyusun

fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan

sejak awal. Ini berarti mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa

diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan tradisional (Buzan,

2007:5).

Selanjutnya Buzan mengemukakan bahwa cara belajar siswa yang alami

(natural) adalah sesuai dengan cara kerja otak berupa pikiran yang produknya

berupa peta pikiran. Dengan demikian belajar akan efektif dengan cara

membuat catatan kreatif yang merupakan peta konsep, sehingga setiap

konsep utama yang dipelajari semuanya teridentifikasi tidak ada yang

terlewat dan kaitan fungsionalnya jelas, kemudian diceritakan dengan gaya

bahasa masing-masing. Dengan demikian konsep mendapat retensi yang kuat

dalam pikiran, mudah diingat dan dikembangkan pada konsep lainnya.



Belajar dengan menghafalkan kalimat lengkap tidak akan efektif, disamping

bahasa yang digunakan menggunakan gaya bahasa penulis. Mengingat hal

itu, sajian guru dalam pembelajaran harus pula dikondisikan berupa sajian

peta pikiran (http://educaree-fkipunla.net, diakses Januari 2010).

Dalam kegiatan menulis, setelah siswa puas dengan peta pikiran yang telah

dibuatnya, siswa dapat meletakkan peta pikiran di sisi pada saat menulis. Hal

ini untuk membantu siswa agar tetap berada di jalur yang benar. Prinsip peta

pikiran cukup sederhana, cukup ikuti ke mana otak berpikir, tuliskan hal-hal

yang teringat di atas kertas dalam bentuk coretan-coretan ide yang berkaitan.

Coretan tersebut dimulai dari tengah kertas sebagai pusat, kemudian

mengembang ke luar ke arah tepi kertas. Gunakan gambar-gambar dan

warna-warna yang menarik untuk membantu asosiasi dan imajinasi di dalam

otak.

De Porter dan Mike (2004:191) mengemukakan bahwa manfaat dari peta

pikiran yaitu menyenangkan karena imajinasi dan kreativitas yang tidak

terbatas dapat dituangkan ke dalam peta pikiran. Dengan menggunakan

imajinasi, dapat mengubah kalimat-kalimat kering menjadi deskripsi yang

menakjubkan. Selanjutnya Hernowo (2003:119), berpendapat bahwa

penggunaan teknik peta pikiran dapat mempertajam dan mempercanggih

proses berpikir. Penggunaan teknik ini akan membuat kegiatan membaca,

dan juga menulis, dapat diselenggarakan secara serempak sekaligus

fun peta pikiran dapat memadukan

kegiatan otak kiri dan otak kanan secara efektif dan sinergis.



Sejalan dengan pernyataan-pernyatan di atas bahwa peta pikiran adalah

teknik memetakan pikiran/gagasan dengan menggunakan citra visual dan

grafisnya. Peta pikiran menggunakan kemampuan otak akan pengenalan

visual untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dengan adanya

kombinasi warna, gambar, dan cabang-cabang melengkung, peta pikiran

lebih merangsang secara visual sehingga memudahkan kita untuk mengingat

informasi. Adapun manfaat dari peta pikiran tersebut antara lain, yaitu lebih

fleksibel, membantu konsentrasi, lebih menarik karena menggunakan gambar

dan warna. Selain itu juga, peta pikiran juga mendorong kegiatan menulis

yang lebih menyenangkan dan dapat menghubungkan kegiatan otak kiri dan

otak kanan secara bersamaan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa peta pikiran

sebagai salah satu keterampilan paling efektif dalam proses berfikir kreatif.

2.6 Kelebihan Peta Pikiran

Menurut Ayan (2002:243), peta pikiran memperoleh daya kreatif dari dua

keistimewaan. Dua keistimewaan itu antara lain sebagai berikut.

1. Mempertajam kecerdasan visual. Dengan memandang ide dalam bentuk

tertulis sembari memvisualisasikan kaitan antar-ide, orang-orang mengerti

ide, mengingatnya dengan lebih baik, dan yang paling penting mampu

mengembangkan ide dengan jauh lebih kreatif.

2. Lebih memperkukuh belahan otak kanan yang kreatif daripada belahan

otak kiri yang logis. Ketika menulis, Anda menghabiskan energi untuk

membayangkan kaitan logis dan urut antara ide-ide Anda. Sebaliknya,

pemetaan pikiran memusatkan perhatian pada bagian ide yang paling



besar. Seiring dengan mengalirnya ide dalam pikiran, Anda hanya perlu

membuat pengaitan bebas diantara mereka. Secara perlahan, otak kanan

mengambil alih kontrol dari otak kiri. Hal ini cenderung melejitkan

pemikiran kreatif.

2.7 Langkah-Langkah Membuat Peta Pikiran

Berikut ini, beberapa hal penting dalam membuat peta pikiran. Pertama,

tujuh langkah membuat peta pikiran (Buzan (2007:15 16).

1) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya
diletakkan mendatar. Mengapa? Karena memulai dari tengah
memberi kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala arah, (2)
Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral Anda. Mengapa?
Karena sebuah gambar bermakna seribu kata dan membantu kita
menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik,
membuat kita terfokus, membantu kita berkonsentrasi, dan
mengaktifkan otak kita, (3) Gunakan warna. Mengapa? Karena bagi
otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat
Mind Map lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif,
dan menyenangkan, (4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar
pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat
satu dan dua, dan seterusnya. Mengapa? Karena otak bekerja
menurut asosiasi, otak senang mengaitkan dua (atau tiga, atau
empat) hal sekaligus, (5) Buatlah garis hubung yang melengkung,
bukan garis lurus. Mengapa? Karena garis lurus akan membosankan
otak, (6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Mengapa?
Karena kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan
fleksibilitas kepada Mind Map, dan (7) Gunakan gambar. Mengapa?
Karena setiap gambar sentral, setiap gambar bermakna seribu kata.
Jadi bila kita hanya mempunyai 10 gambar di dalam Mind Map kita,
Mind Map kita sudah se

Kedua, sebelas kiat membuat peta pikiran (De Porter dan Mike, 2004:157).

Di tengah kertas, buatlah lingkaran dari gagasan utama, (2)
Tambahkan sebuah cabang, dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci,
gunakan pulpen warna-warni, (3) Tulislah kata kunci/frase pada
tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambahkan detail-detail, (4)
Tambahkan simbol dan ilustrasi, (5) Gunakan huruf-huruf kapital,
(6)Tulislah gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar,
(7) Hidupkan peta pikiran Anda, (8) Garis bawah kata dan gunakan
huruf-huruf tebal, (9) Bersikap kreatif dan berani, (10) Gunakan



bentuk-bentuk acak untuk menunjukkan poin-poin atau gagasan, dan
(11) Buatlah peta pikiran secara horizontal

Berdasarkan langkah-langkah membuat peta pikiran dari sumber di atas,

maka model pengembangan peta pikiran yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Sebelum memetakan pikiran, menyiapkan sebuah kertas kosong polos

tanpa garis dengan posisi mendatar dan spidol atau pensil berwarna

terang.

2. Menulis tema/topik atau informasi di tengah-tengah halaman kertas

kosong yang diletakkan secara horizontal. Menambahkan sebuah gambar

yang merangkum tema/topik utama.

3. Membuat beberapa garis tebal berlekuk-lekuk yang menyambung dari

gambar di tengah kertas sebagai subtopik utama. Menulis satu kata kunci

pada setiap cabang.

4. Menambahkan simbol atau gambar-gambar kecil dengan spidol atau pena

berwarna untuk menjelaskan ide pada setiap cabang.

5. Dari setiap subtopik yang ada, dikembangkan lagi menjadi gagasan-

gagasan penjelas yang menyebar seperti cabang-cabang pohon.

6. Mengembangkan setiap gagasan atau cabang secara teratur dan tanpa

proses pengeditan.

7. Menyisakan ruang untuk penambahan tema atau informasi.

Setelah puas dengan peta pikiran yang telah dibuat, siswa dapat meletakkan

peta pikiran di sisi pada saat menulis. Hal ini untuk membantu siswa agar

tetap berada di jalur yang benar. Berikut ini contoh gambar atau bagan peta

pikiran.



Gambar 1 Peta Pikiran (Mind Map)

(Buzan, 2007:halaman berwarna Mind Map liburanku)

2.8 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah model pembelajaran menggunakan peta

pikiran lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran

menggunakan sumber belajar lingkungan dalam pembelajaran menulis

deskripsi pada siswa  kelas IX SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan.

Untuk keperluan pengujian hipotesis dirumuskan hipotesis alternatif (Ha)

dan hipotesis nol (Ho) sebagai berikut.

1. Ha : µ1   =   µ2



Model pembelajaran peta pikiran lebih efektif dibanding dengan model

pembelajaran menggunakan sumber belajar lingkungan dalam

pembelajaran menulis deskripsi.

2. Ho : µ1   >    µ2

Model pembelajaran peta pikiran tidak lebih efektif dibanding dengan

model pembelajaran menggunakan sumber belajar lingkungan dalam

pembelajaran menulis deskripsi.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis perbedaan dua mean

dengan uji t. Pengujian dengan menggunakan uji t dilakukan untuk

mengetahui adanya perbedaan antara dua variabel penelitian, atau berapa

besar ketidakmungkinan hipotesis nol (Ho) ditolak atau diterima. Pengujian

hipotesis pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% ( 05)

atau taraf kepercayaan

hipotesis bahwa model pembelajaran peta pikiran tidak lebih efektif

dibanding dengan model pembelajaran menggunakan sumber belajar

lingkungan ditolak, dan hipotesis bahwa model pembelajaran peta pikiran

lebih efektif dibanding dengan model pembelajaran menggunakan sumber

belajar lingkungan diterima. Dengan demikian, dinyatakan bahwa model peta

pikiran efektif digunakan dalam pembelajaran menulis deskripsi.


