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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Kerangka Teoritis 

 

1. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

 

Kemajuan besar di dunia selalu berkembang dari ide dan dunia 

mengandalkan otak untuk membuat lompatan-lompatan besar. Untuk 

memunculkan ide-ide terbaik tersebut maka diperlukan kreativitas. 

Pada dasarnya setiap individu itu kreatif, mungkin kondisi dan cara 

yang digunakan untuk mendidiklah yang menyebabkan sulitnya untuk 

memasuki kemampuan ini. Besarnya kreativitas akan berperan 

penting pada kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru, 

menyelesaikan masalah dengan cara yang khas dan lebih menonjol 

dalam imajinasi, prilaku, dan produktivitas. Jika bakat kreativitas 

dapat dibebaskan maka potensi untuk maju dan sukses akan tak 

terbatas. Semiawan (1984: 8) menyatakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu yang baru yang 

sebelumnya tidak ada. Buzan (2012: 94-95) juga mengemukakan 

bahwa kreativitas adalah kemampuan berpikir dengan cara baru, 
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menjadi orisinil. Pemikiran kreatif termasuk: kefasihan, fleksibilitas, 

orisinilitas. 

 

Kreativitas adalah segala potensi yang terdapat dalam setiap individu 

yang meliputi ide-ide atau gagasan-gagasan yang dapat dipadukan dan 

dikembangkan sehingga dapat menciptakan suatu produk yang 

bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Secara efektif individu 

kreatif memiliki rasa ingin tahu yang besar, tertarik terhadap tugas-

tugas majemuk yang dirasanya sebagai tantangan, berani mengambil 

resiko untuk membuat kesalahan, dan mempunyai rasa humor, dan 

ingin memcari pengalaman-pengalaman baru. Munandar (2009: 20) 

mendefinisikan bahwa: 

Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang 

mencerminkan kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam 

berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 

(mengembangkan, memperkaya, merinci) suatu gagasan. 

 

Rhodes dalam Munandar (2009: 20) menyimpulkan bahwa: 

Pada umumnya kreativitas dirumuskan dalam istilah pribadi 

(preson), proses, dan produk. Kreativitas dapat pula ditinjau dari 

kondisi pribadi dan lingkungan yang dapat mendorong (press) 

individu ke prilaku kreatif.  

 

Kreativitas dan ingatan adalah proses mental yang menggunakan 

imajinasi dan asosiasi. Informasi yang diterima akan dikaitkan dan 

saling berhubungan dengan informasi yang sebelumnya telah 

diketahui atau dialami. Dengan demikian secara alamiah manusia 

memilih informasi apa yang disukai untuk diingat dan informasi apa 

yang tidak ingin disimpan. 
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b. Ciri-ciri Kreativitas 

 

Salah satu aspek penting dalam kreativitas adalah memahami ciri-

cirinya. Csikszentmihalyi dalam Munandar (2009: 25) 

mengemukakan: 

Sepuluh ciri pribadi yang kreatif serta terdapat ciri lain yang ikut 

mempengaruhi terbentuknya pribadi yang kreatif. Untuk 

memberikan deskripsi singkat dan sederhana tentang kesepuluh 

ciri tersebut, maka akan dijabarkan dalam table berikut ini 

 

Tabel 2.1 Sepuluh ciri pribadi kreatif 

Ciri pribadi kreatif Ciri lain yang melekat 

Energi fisik kuat Tenang & rileks 

Cerdas & bijaksana Naif & childish 

Disiplin & bertanggungjawab Main-main, humor (komb.) 

Imajinasi (realitas) Fantasi  (realitas) 

Introversi Ekstoversi 

Rendah hati Bangga atas hasil karya 

Lepas dari gender 
Wanita mungkin lebih dominan & 

laki-laki mungkin lebih sensitif 

Mandiri & suka menentang Tradisional & konservatif 

Bersemangat (passionate) Objective 

Gembira Menderita 

Csikszentmihalyi dalam Munandar (2009: 25) 

 

Munandar (1999: 56) merumuskan 10 ciri pribadi yang kreatif yang 

pada hakekatnya hampir sama tetapi secara hierarki berbeda, yaitu : 

Ada pun ciri-ciri pribadi yang kreatif tersebut merupakan 

pendapat para pakar pisikologis dan pendidik (guru). Kesepuluh 

ciri yang dimaksud sebagai berikut: (a) imajinatif, (b) Inisiatif, 

(c) Mempunyai minat luas, (d) Mandiri dan berpikir, (e) Ingin 

tahu, (f) Senang berpetualang, (g) penuh energi, (h) percaya diri, 

(i) Bersedia mengambil resiko, (j) Berani dalam pendirian dan 

keyakinan. Sedangkan ciri pribadi kreatif yang diinginkan oleh 

guru sebagai berikut: (a) Penuh energy, (b) Mempunyai 

prakarsa, (c) Percaya diri, (d) Sopan, (e) Rajin, (f) sehat                        

(g) Melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya, (h) Berani 

dalam berpendapat, (i) Mempunyai ingatan baik,  (j) ulet 
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Klasifikasi ciri-ciri pribadi kreatif yang dikemukakan Munandar 

menunjukkan bahwa untuk mengetahui pribadi yang kreatif harus 

ditinjau dari berbagai sudut pandang dan yang menjadi titik berat 

dalam ciri pribadi kreatif dalam pembelajaran antara lain imajinatif, 

inisiatif, mandiri, berpikir kritis, ingin tahu, percaya diri, berani dalam 

berpendapat, dan mempunyai ingatan yang baik sehingga kreativitas 

dapat tercermin di dalamnya.  

 

c. Cara Mengembangkan Kreativitas Siswa 

 

Kreativitas siswa perlu dikembangan untuk mempermudah siswa 

dalam proses pembelajaran. Pengembangan kreativitas menurut 

Semiawan (1984: 10) “Mengembangkan kreativitas siswa meliputi 

segi kognitif, afektif, dan psikomotorik” 

 

Berdasarkan klasifikasi pengembangan kreativitas seperti yang 

dinyatakan oleh Semiawan dapat digali lebih dalam bahwa: 

1) Pengembangan kognitif antara lain dilakukan dengan merangsang 

kemampuan berfikir siswa.  

2) Pengembangan afektif dilakukan dengan memupuk sikap dan 

minat untuk aktivitas yang kreatif.  

3) Pengembangan pisikomotoik dilakukan dengan menyediakan 

sarana dan prasarana pendidikan yang berguna untuk mendukung 

kemampuan siswa dalam membuat karya yang kreatif. 
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 Cara mengembangkan kreativitas juga dikemukakan oleh Buzan 

(2012: 96-98), yaitu: 

Dalam kreativitas digunakan proses berpikir divergen, yaitu 

berpikir ke berbagai arah dan dari berbagai arah, sehingga 

menghasilkan berbagai macam jawaban atau alternatif 

penyelesaian. Proses berfikir divergen ini dapat dituangkan 

dalam bentuk mind map sehingga membantu kita berpikir secara 

ekspansif dan berpikir secara kreatif. Untuk menjadi kreatif 

maka perlu membebaskan imajinasi dan hal ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan mind map. 

 

 

Beberapa pendapat di atas menujukkan bahwa dalam 

mengembangkan kreativitas dapat melalui beberapa aspek, yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor karena aspek tersebut juga 

merupakan proses berpikir secara divergen, yaitu berpikir ke 

berbagai arah dan dari berbagai arah sehingga menghasilkan 

berbagai macam pemikiran yang kreatif. Proses-proses tersebut 

dapat tercapai dengan menggunakan mind map karena dalam mind 

map juga menggunakan cara berpikir divergen sehingga dapat 

menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan kreativitas siswa 

dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor.  

 

2. Pembelajaran Mind Map 

a. Pengertian Mind Map 

Konsep mind map diciptakan oleh Michael Gelb dan diperkenalkan 

oleh Tony Buzan  pada tahun 1970-an. Michael Gelb dalam Buzan 

(2007: 179-181) : 

Mind map dapat diartikan sistem revolusioner dalam 

perencanaan dan pembuatan catatan yang telah mengubah hidup 

jutaan orang di seluruh dunia. Pembuatan mind map didasarkan 

pada cara kerja alamiah otak dan mampu menyalakan percikan-
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percikan kreativitas dalam otak karena melibatkan kedua 

belahan otak kita. 

 

Buzan (2012: 4) menyatakan bahwa: 

Mind map adalah alat pikir organisaional yang sangat hebat. 

Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi 

kedalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak. Mind 

map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harfiah akan “memetakan” pikiran-pikiran kita. Mind Map juga 

sangat sederhana. 

 

Pembelajaran berbasis mind map dikenal juga dengan nama Radiant 

Thinking. Mind map merupakan alat pemikiran kreatif yang betul-

betul hebat, dan mind map juga merupakan sarana untuk menggali 

kreativitas. Sebuah mind map memiliki sebuah ide atau kata sentral, 

dan 5 sampai 10 ide lain yang keluar dari ide sentral tersebut. 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. Menurut Buzan (2012: 5) 

Mind map juga merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan, 

memungkinkan kita 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. 

 

 

Bentuk mind map 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 
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area yang sangat luas. Dengan sebuah peta kita bisa merencanakan 

sebuah rute yang tercepat dan tepat dan mengetahui kemana kita 

akan pergi dan dimana kita berada. 

 

b. Mind Map Menggunakan Sinergi Otak Kanan dan Otak Kiri 

 

Sistem pendidikan cenderung berfokus pada otak kiri dan kurang 

memanfaatkan otak kanan, dengan mind map, kita telah memanfaatkan 

dua belahan otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Buzan (2012: 50)  

menyatakan bahwa: 

Bila Anda hanya mengandalkan salah satu sisi otak dan 

melalaikan sisi lainnya, Anda mengurang potensi keseluruhan 

otak secara drastis.  

 

 

Pembagian dua belahan otak (otak kanan dan otak kiri) dikemukakan 

oleh professor Robert Ornstein dalam Buzan (2012: 48-50). 

Tabel 2.2 Keterampilan otak kanan dan otak kiri 

Otak Kiri Otak Kanan 

Kata-kata 

Logika 

Angka 

Urutan 

Analisis 

Daftar 

Irama 

Kesadaran ruang 

Dimensi 

Imajinasi 

Melamuan 

Warna 

Kesadaran holistik 

Gestalt 

Robert Ornstein dalam Buzan (2012: 48-50) 

Pembelajaran berbasis mind map mengajarkan untuk mencatat tidak 

hanya menggunakan gambar atau warna. Tony Buzan mengemukakan 

“your brain is like a sleeping giant, hal itu disebabkan 99% kehebatan 

otak manusia belum dimanfaatkan secara optimal.” 
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Tabel 2.3. Penggunaan otak pada mind map 

Otak kiri Otak kanan 

Tulisan 

Urutan Penulisan 

Hubungan Antar Kata 

Warna 

Gambar 

Dimensi 

 

 

c. Tujuan Pembuatan Mind Map 

 

Mind map mempunyai tujuan tertentu dalam pembuatannya, yaitu 

diantaranya menurut Porter & Hernacki (2008: 152-159) : 

Mind map juga dapat disebut dengan peta pemikiran. Mind map 

juga merupakan model mencatat secara menyeluruh dalam satu 

halaman. Mind map menggunakan pengingat-pengingat visual 

dan sensorik dalam suatu pola dari ide-ide yang berkaitan. Peta 

pikiran atau mind map pada dasarnya menggunakan citra visual 

dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan pada otak. 

 

 

Mind map bertujuan membuat materi pelajaran terpola secara visual 

dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan 

mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 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.  
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d. Manfaat dan Kegunaan Mind Map 

 

Buzan (2012: 5), pembelajaran berbasis mind map dapat dimanfaatkan 

atau berguna untuk berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. 

Kegunaan pembelajaran berbasis mind map antara lain:  

(a) Memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area 

yang luas, (b) Memungkinkan kita merencanakan rute atau 

membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita pergi dan 

dimana kita berada, (c) Mengumpulkan sejumlah besar data 

disuatu tempat, (d) Mendorong pemecahan masalah dengan 

membiarkan kita melihat jalan-jalan trobosan kreatif baru, (e) 

Menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat. 

 

Selain itu menurut Buzan (2012: 53-130) pembelajaran berbasis mind 

map dapat bermanfaat untuk :  

(1) Merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis,  

(2) Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika 

mengawali belajar, (3) Membantu seseorang mengalirkan diri 

tanpa hambatan, (4) Membuat rencana atau kerangka cerita, (5) 

Mengembangkan sebuah ide, (6) Membuat perencanaan sasaran 

pribadi, (7) Memulai usaha baru, (8) Meringkas isi sebuah buku, 

(9) Fleksibel, (10) Dapat memusatkan perhatian, (11) 

Meningkatkan pemahaman, (12) Menyenangkan dan mudah 

diingat. 

 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas mind map 

digunakakan untuk mengarahkan suatu permasalahan secara detil 

sampai pada pemecahannya yang dirangkum secara kratif dan apik 

sehingga bermanfaat untuk menstimulus kerja otak secara sinergis, 

memperluas cakupan suatu permasalahan namun sekaligus 

mempermudah dalam  meningkatkan pemahaman secara fleksibel, 

menyenangkan dan memudahkan untuk mengingatnya.   
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e. Langkah-Langkah Dalam Membuat Mind map 

Buzan (2012: 14) mengemukakan sarana dan prasarana untuk 

membuat mind map, yaitu kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil 

warna, otak, dan imajinasi.  

 

Buzan (2012: 15-16), membuat Mind map membutuhkan imajinasi 

atau pemikiran, adapun tujuh langkah dalam membuat Mind map 

adalah : 

1) Mulailah dari tengah kertas kosong yang sisi panjangnya 

diletakkan mendatar. Mengapa? Karena memulai dari tengah 

member kebebasan kepada otak untuk menyebar ke segala 

arah dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas 

dan alami.  

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 terap 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 energy kepada pemikiran kreatif, dan 

menyenangkan! 

4) Hubungan 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. Bila kita menghubungkan cabang-

cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat. 

5) Buatlah garis hubung yang melengkung, bukan garis lurus. 

Mengapa? Karean garis lurus akan membosankan otak. 

6) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Mengapa? 

Karena kata kunci tunggal member lebih banyak daya dan 

fleksibilitas kepada mind map.  

7) Gunakan gambar. Mengpa? Krena seperti gambar sentral, 

setiap gambar bermakna seribu kata 

 

Dalam membuat mind map juga diperlukan keberanian dan kreativitas 

yang tinggi. Variasi dengan huruf kapital, warna, garis bawah atau 
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simbol-simbol yang menggambarkan poin atau gagasan utama. 

Menghidupkan mind map yang telah dibuat akan lebih mengesankan.  

 

Tony Buzan telah menyusun sejumlah aturan yang harus diikuti agar 

mind map yang dibuat dapat memberikan manfaat yang optimal. 

Berikut adalah ringkasan dari Law of  MM menurut Buzan: 

1)  Kertas: polos dengan ukuran minimal A4 dan paling baik adalah 

ukuran A3 dengan orientasi horizontal (Landscape). Central 

Topic diletakkan di tengah-tengah kertas dan sedapat mungkin 

berupa Image dengan minimal 3 warna. 

2)  Garis: lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya semakin jauh dari 

pusat garis akan semakin tipis. Garis harus melengkung (tidak 

boleh garis lurus) dengan panjang yang sama dengan panjang kata 

atau image yang ada di atasnya. Seluruh garis harus tersambung 

ke pusat. 

3)  Kata: menggunakan kata kunci saja dan hanya satu kata untuk 

satu garis. Harus selalu menggunakan huruf cetak supaya lebih 

jelas dengan besar huruf yang semakin mengecil untuk cabang 

yang semakin jauh dari pusat. 

4)  Image: gunakan sebanyak mungkin gambar, kode, simbol, grafik, 

table dan ritme karena lebih menarik serta mudah untuk diingat 

dan dipahami. Kalau memungkinkan gunakan Image yang 3 

Dimensi agar lebih menarik lagi. 

5)  Warna: gunakan minimal 3 warna dan lebih baik 5 – 6 warna. 

Warna berbeda untuk setiap BOIs dan warna cabang harus 

mengikuti warna BOIs. 

6)  Struktur: menggunakan struktur radian dengan sentral topic 

terletak di tengah-tengah kertas dan selanjutnya cabang-

cabangnya menyebar ke segala arah. BOIs umumnya terdiri dari 2 

– 7 buah yang disusun sesuai dengan arah jarum jam dimulai dari 

arah jam 1. 

 

Terdapat empat langkah yang harus dilakukan dalam proses 

pembelajaran berbasis mind map menurut Buzan dalam Mayasari 

(2012: 12), yaitu: 

1)  Overview: Tinjauan Menyeluruh terhadap suatu topik pada saat 

proses pembelajaran baru dimulai. Hal ini bertujuan untuk 

memberi gambaran umum kepada siswa tentang topik yang akan 

dipelajari. Khusus untuk pertemuan pertama pada setiap awal 

Semester, Overview dapat diisi dengan kegiatan untuk membuat 
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Master Mind Map yang merupakan rangkuman dari seluruh topik 

yang akan diajarkan selama satu Semester yang biasanya sudah 

ada dalam Silabus. Dengan demikian, sejak awal siswa sudah 

mengetahui topik apa saja yang akan dipelajarinya sehingga 

membuka peluang bagi siswa yang aktif untuk mempelajarinya 

lebih dahulu di rumah atau di perpustakaan. 

2)  Preview: Tinjauan Awal merupakan lanjutan dari Overview 

sehingga gambaran umum yang diberikan setingkat lebih detail 

daripada Overview dan dapat berupa penjabaran lebih lanjut dari 

Silabus. Dengan demikian, siswa diharapkan telah memiliki 

pengetahuan awal yang cukup mengenai sub-topik dari bahan 

sebelum pembahasan yang lebih detail dimulai. Khusus untuk 

bahan yang sangat sederhana, langkah Preview dapat dilewati 

sehingga langsung masuk ke langkah Inview. 

3)  Inview: Tinjauan Mendalam yang merupakan inti dari suatu 

proses pembelajaran, dimana suatu topik akan dibahas secara 

detail, terperinci dan mendalam. Selama Inview ini, siswa 

diharapkan dapat mencatat informasi, konsep atau rumus penting 

beserta grafik, daftar atau diagram untuk membantu siswa dalam 

memahami dan menguasai bahan yang diajarkan. 

4)  Review: Tinjauan Ulang dilakukan menjelang berakhirnya jam 

pelajaran dan berupa ringkasan dari bahan yang telah diajarkan 

serta ditekankan pada informasi, konsep atau rumus penting yang 

harus diingat atau dikuasai oleh siswa. Hal ini akan dapat 

membantu siswa untuk fokus dalam mempelajari-ulang seluruh 

bahan yang diajarkan di sekolah pada saat di rumah. Review 

dapat juga dilakukan saat pelajaran akan dimulai pada pertemuan 

berikutnya untuk membantu siswa mengingatkan kembali bahan 

yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Contoh aplikasi mind map Buzan (2012: 131) 
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Mind map yang dibuat oleh siswa dapat bervariasi pada setiap materi. 

Hal ini disebabkan karena berbedanya emosi dan perasaan yang 

terdapat dalam diri siswa setiap saat. Suasana menyenangkan yang 

diperoleh siswa ketika berada di ruang kelas pada saat proses belajar 

akan mempengaruhi penciptaan peta pikiran. Dengan demikian, guru 

diharapkan dapat menciptakan suasana yang dapat mendukung 

kondisi belajar siswa terutama dalam proses pembuatan mind map. 

Proses belajar yang dialami seseorang sangat bergantung kepada 

lingkungan tempat belajar. Jika lingkungan belajar dapat memberikan 

sugesti positif, maka akan baik dampaknya bagi proses dan hasil 

belajar, sebaliknya jika lingkungan tersebut memberikan sugesti 

negatif maka akan buruk dampaknya bagi proses dan hasil belajar. 

 

3.  Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

 

 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek–aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. 

Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

siswa setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan 

pembelajaran. Hamalik (2007: 30) menyatakan bahwa: 

Hasil belajar menunjukkan pada prestasi belajar sedangkan 

prestasi belajar itu merupakan indikator adanya perubahan 

tingkah laku siswa. Hasil belajar sebagai tanda terjadinya 

perubahan tingkah laku dalam bentuk perubahan pengetahuan. 

Perubahan tersebut terjadi dengan peningkatan dan 
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pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu. 

 

 

Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu materi yang 

disampaikan. Diakhir suatu proses pembelajaran, maka siswa akan 

memperoleh suatu hasil belajar berupa peningkatan pengetahuan dan 

kemampuannya. Slameto (2003: 131) menyatakan hasil belajar itu 

sendiri meliputi 3 aspek, yaitu :  

(1) Keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif),          

(2) Kepribadian atau sikap (afektif), dan (3) Keterampilan atau 

penampilan (psikomotor). Sedangkan Hasil belajar dalam 

kecakapan kognitif memiliki beberapa tingkatan, yaitu: (1) 

Informasi non verbal, (2) Informasi fakta dan pengetahuan 

verbal, (3) Konsep dan prinsip, (4) Pemecahan masalah dan 

kreativitas.  

 

Sardiman (2004: 23-24) menyatakan bahwa ada tiga ranah hasil 

belajar, yaitu: 

(1) Kognitif: Knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru), evaluation 

(menilai), application (menerapkan). (2) Affective: Receiving 

(sikap menerima), responding (member respon), Valuing 

(menilai), organization (organisasi), characterization 

(karakterisasi). (3) Psychomotor: initiatory level, pre-routine 

level, routinized level. 

 

 

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku dari suatu interaksi 

belajar-mengajar yang kemudian menjadi milik individu yang belajar, 

baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotoris. Hasil 

belajar tersebut bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan, maupun 

sikap. Oleh karena itu seseorang yang melakukan aktivitas belajar 



 
 

20 

 

akan memperoleh perubahan dalam dirinya dan memperoleh 

pengalaman baru, maka individu itu dikatakan telah belajar. 

 

b. Hasil Belajar Sebagai Tujuan Pembelajaran 

 

Hasil belajar pada dasarnya merupakan tujuan belajar yang berhasil 

dicapai oleh siswa. Hasil belajar adakalanya akan mencapai puncak 

keberhasilan yang disebut prestasi belajar. Prestasi belajar dapat 

mencerminkan hasil keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar 

yang telah ditetapkan. Terdapat tujuan dan fungsi dari penilaian yang 

dikemukakan oleh Arikunto (2010: 10-11) 

Tujuan dan fungsi penilaian: (1) Penilaian berfungsi sebagai 

selektif, (2) Penilaian berfungsi sebagai diagnostik, (3) Penilaian 

berfungsi sebagai penempatan, (4) Penilaian berfungsi sebagai 

pengukur keberhasilan. 

 

 

Sagala (2007: 1) menyatakan bahwa:  

Belajar adalah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, 

pengetahuan, dan sikap belajar. Belajar dikatakan berhasil 

manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang 

dipelajarinya. 

 

Klasifikasi belajar seperti yang ditulis Sagala, menunjukkan bahwa 

untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran salah satunya dapat dilihat 

dari hasil belajar yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan proses 

pembelajaran. Hasil belajar siswa merupakan suatu hal yang berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menyerap atau memahami suatu 

materi yang disampaikan. Suatu proses pembelajaran dikatakan 

berhasil jika hasil belajar yang diperoleh oleh siswa dapat meningkat 

atau mengalami perubahan. 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 

Untuk mencapai hasil belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, 

maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar menurut Dalyono (2005: 55) antara lain: 

(a) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) meliputi 

kesehatan, intelegensi, bakat, minat, motivasi dan cara belajar, 

(b) Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) meliputi 

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan 

sekitar. 

 

 

Berdasarkan klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

seperti yang dinyatakan oleh Dalyono dapat digali bahwa: 

1) Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa) 

Faktor internal adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

siswa. Berikut beberapa faktor internal siswa, yaitu: 

a)  Aspek fisiologis  

Anak-anak kekurangan gizi memiliki kemampuan belajar lebih 

rendah dibandingkan dengan anak-anak yang sehat karena cepat 

lelah, mudah mengantuk, dan sukar menerima pelajaran.  

 

b)  Aspek psikologis 

Terdapat beberapa faktor yang tergolong ke dalam aspek 

psikologis, yaitu intelegensi, minat, bakat, motivasi, 

kematangan, dan dan kelelahan. 

(1)  Intelegensi, Seseorang yang memiliki intelegensi baik 

umumnya mudah dalam belajar dan hasilnya pun cenderung 

baik. Sebaliknya, seseorang yang memiliki intelegensi rendah 
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maka cenderung mengalami kesulitan dalam belajar sehingga 

prestasi belajarnya pun rendah. 

(2)  Minat, minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan 

dan menikmati beberapa kegiatan. Minat dapat berpengaruh 

terhadap belajar siswa, karena apabila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa tidak 

akan belajar dengan sungguh-sungguh. Bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari dan 

disimpan dalam memori siswa.  

(3)  Bakat, bakat adalah kemampuan untuk belajar. Apabila 

bahan pelajaran yang dipelajari siswa sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya pun akan lebih baik. 

(4)  Motivasi, kuat lemahnya motivasi belajar seseorang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Karena itu, motivasi 

belajar perlu ditingkatkan, baik berasal dari dalam diri 

(motivasi intrinsik) maupun dari luar (motivasi ekstrisik). 

(5)  Kematangan, kematangan adalah suatu tingkat dalam 

pertumbuhan seseorang dimana alat-alat tubuhnya sudah siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru. Misalnya anak dengan 

tangannya sudah dapat untuk menulis dan dengan otaknya 

sudah dapat berpikir abstrak. 

(6)  Kelelahan, agar siswa dapat belajar dengan baik maka harus 

menghindari kelelahan dalam belajar. Kelelahan ini dapat 
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dihilangkan dengan beberapa cara, yaitu tidur, istirahat, 

olahraga secara teratur, dan memakan makanan bergizi. 

 

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar diri siswa) 

Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan sekitar siswa. 

Beberapa faktor internal siswa, yaitu: 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah, para staf guru, para staf 

administrasi dan teman-teman sekelas yang mempengaruhi 

semangat belajar seorang siswa. Para guru yang selalu 

menunjukan sikap dan prilaku yang simpatik dan 

memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin khususnya 

dalam belajar. 

b) Lingkungan non sosial 

Faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah gedung 

dan letak tempat tinggal keluarga siswa dan alat-alat belajar 

keadaan cuaca dan waktu belajar digunakan siswa. 

c) Metode Pembelajaran 

Metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaan. Terdapat 

lima hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajar, yaitu:  

1) Kemampuan guru dalam menggunakan metode 

2) Tujuan pegajaran yang akan dicapai 

3) Bahan pengajaran yang perlu dipelajari 

4) Perbedaan individual dalam memanfaatkan indera 

5) Sarana dan prasarana sekolah 
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Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan siswa akan 

mendapatkan hasil belajar yang memuaskan.  

  

d. Evaluasi Hasil Belajar 

 

Untuk mengetahui keberhasilan dalam belajar diperlukan adanya 

suatu pengukuran hasil belajar, yaitu melalui suatu evaluasi atau tes 

dan dinyatakan dalam bentuk angka. Menurut Dimyati dan Mudjiono  

(2002: 3) mengatakan bahwa: 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi dari tindak belajar 

dan tindak mengajar. Bagi guru tindak mengajar diakhiri dengan 

proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya proses belajar sedangkan dari sisi guru 

hasil belajar merupakan suatu pencapaian tujuan pembelajaran.  

 

 

Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan huruf atau kata atau simbol 

setelah siswa tersebut melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar 

ini merupakan suatu ukuran bahwa siswa tersebut sudah melakukan 

kegiatan pembelajaran.Untuk mengetahui keberhasilan dalam belajar 

diperlukan adanya suatu pengukuran hasil belajar, yaitu melalui suatu 

evaluasi atau tesi. Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk 

menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan atau pengukuran hasil 

belajar dan dinyatakan dalam bentuk angka. Tinggi rendahnya hasil 

belajar dapat diketahui melalui pedoman penilaian Arikunto (2010: 

245) :  

Bila nilai siswa > 79 maka dikatagorikan baik sekali, bila 65 < 

nilai siswa < 80 maka dikategorikan baik,  bila 55 <  nilai siswa 

< 66 maka dikatagorikan cukup baik, bila 39 < nilai siswa < 56 

maka dikatagorikan kurang baik, dan bila nilai siswa < 40 maka 

dikategorikan gagal. 
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Nilai aspek kognitif diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, dan sintesis siswa yang dievaluasi di setiap akhir 

pembelajaran. Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan disajikan dalam 

bentuk hasil belajar siswa. Arikunto (2010: 144) menyatakan bahwa: 

Dalam menjaring hasil belajar dapat digunakan dua macam tes, 

yaitu tes yang telah distandarkan (standardized test) dan tes 

buatan guru (teacher made test). Standardized test adalah tes 

yang telah mengalami standarisasi, yakni proses validasi dan 

reliabilitas sehingga tes tersebut benar-benar valid dan reliable 

untuk suatu tujuan dan bagi suatu kelompok tertentu. Teacher 

mase test adalah testyang dibuat oleh guru untuk menilai 

kemajuan siswa dalam hal pemcapaian hal yang dipelajari. 

Teacher made test dikelompokkan menjadi dua, yaitu test lisan 

dan test tertulis. Tes tertulis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

tes subjektif dan tes objektif. 

 

 

Pada umumnya test subjektif berbentuk essai (uraian). Tes bentuk esai 

adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang 

bersifat pembahasan atau uraian kata-kata sedangkan tes objektif 

adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara 

objektif. Tes objektif dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tes 

benar-salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice test), 

menjodohkan (matching test), dan test lisan (completion test). 

 

B. Kerangka Pemikiran   

 

Secara naluriah manusia menyampaikan, menerima, dan menginterpretasikan 

maksud melalui berbagai penyampaian dan berbagai komunikasi.  Baik dalam 

pembicaraan, bacaan maupun tulisan. Berbagai format penyampaian tersebut 

dapat membantu untuk mengolah informasi yang didapat dan 

merepresentasikannya dalam pikiran (minds-on) dan kemudian disimpulkan 
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dalam bentuk eksternalnya (hands-on). Sebagai contoh adalah mind map. 

Mind map dapat digunakan sebagai sarana untuk menggali kreativitas, untuk 

merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis, dapat melihat 

gambaran secara keseluruhan suatu materi, memudahkan penambahan 

informasi baru, mempermudah mengingat informasi, juga akan lebih 

mempermudah membuat materi pelajaran terpola secara visual dan grafis 

yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan mengingat 

kembali informasi yang telah dipelajari sehingga dengan menggunakan mind 

map  siswa diajarkan untuk mendapatkan poin-poin penting dan kata kunci 

dari buku atau bacaan lainnya yang kemudian dihubungkan sehingga menjadi 

satu konsep yang apik dan siswa dapat mengingatnya secara detil. 

 

Pembelajaran fisika seringkali dikaitkan dengan konsep-konsep yang sulit 

dipahami, matematis dan logis yang cenderung mengandalkan kinerja otak 

kiri, dan hal tersebut menjadi momok tersendiri bagi siswa dalam 

mempelajari konsep-konsep fisika. Oleh karena itu, agar pembelajaran fisika 

menjadi menarik dan tidak sulit untuk dipahami, maka perlu menyinergikan 

kinerja otak kiri otak kanan sehingga keativitas dapat terbangun di dalamnya. 

Kreativitas dapat terbangun dengan adanya pembebasan imajinasi dan pola 

piker, sehingga siswa dapat kreatif dalam belajar. Dengan terbangunnya 

kreativitas maka siswa diharapkan memperoleh suatu hasil belajar yang 

memuskan. Hal-hal tersebut dapat diperjelas dengan kerangka pemikiran 

sebagai berikut:  
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            Menerapkan 

             

 

 

            Memunculkan 

              

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

C. Hipotesis 

 

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dipaparkan oleh peneliti dan 

kerangka pemikiran peneliti, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1) Terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan mind map. 

2) Terdapat pengaruh kreativitas dalam mind map terhadap hasil belajar 

siswa. 

 

Kreativitas Dalam  

Mind Map 

 

Proses Pembelajaran Alat-Alat Optik 

Hasil Belajar 

 

Model Pembelajaran 

Berbasis Mind Map 


