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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Mind Map 

 

Mind  Mapping atau pemetaan pikiran merupakan salah satu teknik mencatat 

tinggi. Informasi berupa materi pelajaran  yang diterima siswa dapat diingat 

dengan bantuan catatan. Pemetaan pikiran merupakan bentuk catatan  yang 

tidak monoton karena Mind Mapping memadukan fungsi kerja otak secara 

bersamaan dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga akan terjadi 

keseimbangan kerja kedua belahan otak.  Otak dapat menerima informasi 

berupa gambar, simbol, citra, musik dan lain lain yang berhubungan dengan 

fungsi kerja otak kanan.Cara ini adalah cara yang kreatif dan efektif dalam 

membuat catatan, sehingga boleh dikatakan Mind Mapping benar-benar 

memetakan pikiran kita.  Semua Mind Mapping memiliki beberapa kesamaan. 

Mind Mapping selalu menggunakan warna. Struktur alamiah Mind Mapping 

berupa radial yang memancar keluar dari gambar sentral. Mind Mapping 

menggunakan garis, lambang, kata-kata, serta gambar, berdasarkan 

seperangkat aturan yang sederhana, mendasar, alami, dan akrab bagi otak. 

Dengan menggunakan Mind  Mapping,  daftar informasi yang panjang dan 

menjemukan bias diubah bentuknya menjadi diagram berwarna-warni, mudah 

diingat dan sangat beraturan serta sejalan cara kerja alami otak. Mind Mapping 

membantu anda belajar, mengatur, dan menyimpan sebanyak mungkin 
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informasi yang anda inginkan, serta menggolongkan informasi tersebut secara 

wajar sehingga memungkinkan anda mendapat akses seketika (daya ingat 

yang sempurna) atas segala hal yang anda inginkan (Buzan2008:7) 

 

Mind Mapping  inilah 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 sensori kini 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 dari pada 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 

mengulangi catatan anda jika catatan-catatan tersebut dibuat dalam bentuk 

peta pikiran  ( DePorter dan Hernacki,2003:152) 

 

Hasil dari Mind Mapping akan menggambarkan pola pikir seseorang secara 

teratur,  penuh dengan warna, garis lengkung, simbol, kata dan gambar yang 

sesuai dengan satu rangkaian yang sederhana, mendasar, alami, dan sesuai 

dengan cara kerja otak. Mind Mapping bukan hal yang sukar dilakukan dan 

berharga mahal, hanya membutuhkan kemauan untuk mengerti suatu materi. 
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Karena menurut Tony Buzan (2008:10), untuk membuat Mind Mapping hanya 

diperlukan bahan-bahan berikut: 

1. Kertas kosong tak bergaris 

2. Pena dan pensil warna 

3. Otak 

4. Imaginasi 

Sedangkan untuk Mind Mapping  ada beberapa komponen yang harus 

diperhatikan yaitu konsep utama, isu utama, sub isu (dari setiap isu utama), 

sub-sub-isu (dari setiap isu), dan proposisi. Sehingga langkah-langkah dasar 

mind mapping menurut Buzan(2008:10) adalah: 

1. Mulailah dari tengah kertas kosong 

2. Gunakan gambar (simbol) untuk ide utama 

3. Hubungkan cabang-cabang utama kegambar pusat.  

4. Buatlah ranting-ranting yang berhubungan kecabang dan seterusnya. 

5. Buatlah garis hubung yang melengkung 

6. Gunakan satu kunci untuk setiap garis 

7. Gunakan gambar 

 

Mind Mapping dapat menghubungkan ide baru dan unik dengan ide yang 

sudah ada, sehingga menimbulkan adanya tindakan spesifik yang dilakukan 

oleh siswa. dengan penggunaan warna dan simbol –simbol yang menarik akan 

menciptakan suatu hasil pemetaan pikiran yang baru dan berbeda. Pemetaan 

pikiran merupakan salah satu produk kreatif yang dihasilkan oleh siswa dalam 

kegiatan belajar.  Siswa cenderung membuat catatan dalam bentuk linier dan 
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panjang sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mencari pokok ataupun 

point-point materi pelajaran yang telah dipelajari. Dalam metode 

konvensional siswa tidak banyak terlibat baik dari segi berfikir dan bertindak. 

Siswa hanya menerima informasi  yang  telah diberikan oleh guru tanpa 

adanya keterlibatan kegiatan psikomotoriknya. 

 

Sistem limbik pada otak manusia memiliki peranan penting dalam 

penyimpanan dan pengaturan informasi (memori) dari memori jangka pendek 

menjadi memori jangka panjang secara tepat. Dalam proses belajar, siswa 

meginginkan materi pelajaran yang diterima menjadi memori jangka panjang 

sehingga ketika materi tersebut diperlukan kembali siswa dapat 

mengingatnya. Belahan neocortex juga memiliki peranan penting dalam 

penguatan memori. Belahan otak kiri yang berkaitan dengan kata-kata, angka, 

logika, urutan, dan rincian ( aktivitas akademik ). Belahan otak kanan 

berkaitan dengan warna, gambar, imajinasi, dan ruang atau disebut sebagai 

aktivitas kreatif. Jika kedua belahan neokortek sini dipadukan secara 

bersamaan maka informasi  (memori)  yang diterima dapat bertahan menjadi 

memori jangka panjang. Mind Mapping merupakan teknik mencatat yang 

memadukan kedua belahan otak. Sebagai contoh, catatan materi pelajaran 

yang dimiliki siswa dapat dituangkan melalui gambar, symbol dan warna. 

Mind Mapping mewujudkan harapan siswa untuk memori jangka panjang. 

Materi pelajaran yang dibuat dalam bentuk peta pikiran akan mempermudah 

system limbik memproses informasi dan memasukkannya menjadi memori 

jangka panjang (Buzan,2008:19). 
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Mind Mapping bertujuan membuat materi pelajaran terpola secara visual dan 

grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan mengingat 

kembali informasi yang telah dipelajari. Berikut ini disajikan perbedaan antara 

catatan tradisional (catatan biasa) dengan catatan pemetaan pikiran (Mind 

Mapping). 

Tabel 1.Perbedaan Catatan Biasa dan Mind Mapping 

 

CatatanBiasa Mind Mapping 

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 

belajarlebih lama 

Waktu yang diperlukan untuk 

belajar lebih cepat danefektif 

Statis Membuat individu menjadi lebih 

kreatif dan kritis. 

Sumber:  Sugiarto (2004 : 76) 

Dari uraian tersebut, Mind Mapping adalah satu teknik mencatat yang 

mengembangkan gaya belajar visual. Mind Mapping 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. Mind 

Mapping yang  dibuat oleh siswa dapat bervariasi pada setiap materi. 
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    Gambar 2. Contoh Mind mapping (Buzan,2008:17) 

Contoh Mind  Mapping di atas mempunyai kategori yang cukup jelas, yaitu 

struktur, proses, harus ada dan keunggulan, kategori adalah cabang utama dari 

Mind Mapping. Struktur juga ditampilkan dengan baik, kategori utama dan 

struktur-struktur pembentuknya ditampilkan dengan baik dan cukup terperinci. 

Penggunaan warna berbeda juga tampak pada Mind Mapping di atas untuk 

membuat struktur tampil lebih jelas. Hubungan antara tiap bagian juga 

ditampilkan dengan baik (menggunakangaris). Mind Mapping di atas juga 

menunjukkan kelengkapan yang baik, dari Mind Mapping di atas dapat dilihat 

bahwa unsur-unsur penting dalam pembuatanMind Mapping sudah termuat 

dengan lengkap. 
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B. Berpikir kritis 

 

Dalam kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat seperti sekarang 

ini, seringkali pengetahuan yang kita miliki tidak dapat diterapkan dalam 

mengatasi masalah-masalah yang muncul.  Oleh karena itu, diperlukan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang meliputi keterampilan berpikir kritis 

dan kreatif (critical and creative thingking), keterampilan memecahkan 

masalah (problem solving), dan mengambil keputusan (decision making) 

(Zuchdi, 2008:124).   

 

Berpikir merupakan salah satu aktivitas belajar.  Dengan berpikir, seseorang 

akan memperoleh penemuan baru, atau setidaknya seseorang menjadi tahu 

tentang hubungan antara sesuatu (Djamarah, 2008:44).  Selanjutnya, Djamarah 

(2008:34) mendefinisikan berpikir sebagai kemampuan jiwa untuk meletakkan 

hubungan antara bagian-bagian pengetahuan.  Ketika berpikir dilakukan, maka 

akan terjadi proses.  Sedangkan berpikir kritis merupakan bagian dari pola 

berpikir kompleks atau tingkat tinggi yang bersifat konvergen.  Berpikir 

konvergen adalah berpikir menuju satu arah yang benar, atau satu jawaban 

yang paling tepat, atau satu pemecahan dari suatu masalah. 

 

Ada begitu banyak ahli yang mendefinisikan berpikir kritis.  Salah satunya 

ialah Paul (dalam Fisher, 2009:4) yang mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

mode berpikir mengenai hal, substansi atau masalah apa saja, seorang pemikir 

meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil 

struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-
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standar intelektual padanya.  Sedangkan definisi berpikir kritis menurut 

Scriven (dalam Fisher, 2009:10) adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil 

dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi.   

 

Jauh sebelum kedua ahli tersebut mendefinisikan berpikir kritis, Dewey 

(dalam Fisher, 2009:2) juga telah mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

pertimbangan yang aktif, persistent (terus-menerus), dan teliti mengenai 

sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja 

dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-

kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya.  Lebih lanjut Fisher 

(2009:2) menjelaskan bahwa proses aktif yang dimaksud Dewey adalah proses 

di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam untuk 

dirinya, daripada menerima berbagai hal dari orang lain secara pasif.  

 

Proses persisten dan teliti yang diungkapkan Dewey mengandung makna 

bahwa seseorang seharusnya melakukan lebih banyak pertimbangan sebelum 

memutuskan sesuatu.  Namun, hal yang paling penting dari definisi Dewey 

tentang berpikir kritis terletak pada alasan-alasan yang mendukung suatu 

keyakinan dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi 

kecenderungannya, yang berarti bahwa seseorang harus memiliki alasan untuk 

meyakini sesuatu dan implikasi dari keyakinannya tersebut. 

 

Selain beberapa ahli di atas, kontributor lain yang terkenal bagi perkembangan 

berpikir kritis adalah Ennis (dalam Fisher, 2009:4) yang berpendapat bahwa 

berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus 



19 

 

untuk memutuskan apa yang mesti diyakini dan dilakukan.  Dibandingkan 

dengan definisi-definisi sebelumnya, definisi Ennis lebih mudah dipahami.  

 

Dari beberapa pendapat ahli mengenai berpikir kritis, dapat dipahami bahwa 

berpikir kritis adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang digunakan 

dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan melakukan refleksi 

terhadap fakta-fakta yang terjadi, serta menganalisis fakta-fakta tersebut 

menuju suatu kesimpulan atau pemecahan masalah.  Keterampilan berpikir 

kritis memungkinkan seseorang untuk lebih peka terhadap informasi sekecil 

apapun yang ada disekitarnya, dan terampil menggunakan informasi tersebut 

untuk mengambil keputusan. 

 

Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang seharusnya dimiliki oleh 

setiap orang.  Dengan berpikir kritis, seseorang dapat membuat keputusan dari 

berbagai masalah yang dihadapinya.  Meskipun berpikir kritis memberi 

banyak kemudahan bagi yang memilikinya, namun berpikir kritis bukanlah 

keterampilan yang dapat dengan mudah diperoleh.  Seperti yang diungkapkan 

Zuchdi (2008:124), bahwa suatu masalah tidak dapat diatasi tanpa dasar 

pengetahuan yang relevan.  Pengetahuan untuk mengatasi masalah bersifat 

spesifik, sedangkan keterampilan berpikir dapat diterapkan pada berbagai 

disiplin ilmu.  Seseorang dikatakan berpikir kritis apabila menguasai indikator 

berpikir seperti yang dijelaskan oleh Ennis (dalam Achmad, 2007:3) sebagai 

berikut:  
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1. Memberikan penjelasan sederhana, yang terdiri atas memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya, serta menjawab pertanyaan 

tentang suatu penjelasan atau pernyataan.  

2. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta 

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi.  

3. Menyimpulkan, yang terdiri atas kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau mempertimbangkan hasil 

induksi, dan membuat serta menentukan nilai pertimbangan.  

4. Memberikan penjelasan lanjut, yang terdiri atas mengidentifikasi istilah-

istilah dan definisi pertimbangan dan juga dimensi, serta mengidentifikasi 

asumsi.  

5. Mengatur strategi dan teknik, yang terdiri atas menentukan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

 

Penjelasan tentang keterampilan berpikir kritis di atas memberikan wawasan 

bahwa pengembangan keterampilan berpikir kritis merupakan orientasi yang 

cocok dalam situasi yang mengalami perubahan yang sangat cepat. 

 

C. Aktivitas Belajar 

Aktivitas mempunyai arti “kegiatan atau keaktifan” dengan kata lain aktivitas 

merupakan segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang terjadi baik fisik 

maupun non-fisik. (Mulyono 2001:26). Rohani (2004: 96) menyatakan bahwa 
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belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. 

 

Aktivitas fisik ialah peserta didik aktif dengan melakukan suatu kegiatan atau 

bekerja, atau tidak hanya duduk, melihat, dan mendengarkan saja. Kegiatan 

fisik dapat dicontohkan dalam kegiatan yang tampak saat peserta didik 

melakukan percobaan, membuat kontruksi model, dan lain-lain. Sedangkan 

aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi jika daya jiwa peserta didik bekerja 

sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam pengajaran, yaitu: 

mengamati, menyelidiki, mengingat, dan sebagainya. Kegiatan psikis tampak 

saat peserta didik sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan, 

mengambil keputusan, dan sebagainya. Pada hakikatnya aktivitas belajar 

adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran diharapkan mampu 

membantu siswa dalam membangun sendiri pengetahuannya, sehingga 

berdampak pada adanya perubahan tingkah laku. Karena itu, proses aktivitas 

pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik 

jasmani maupun rohani sehingga perubahan perilakunya dapat terjadi secara 

cepat, tepat, mudah dan benar, baik yang berkaitan dengan aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor (Hanafiah dan Suhana, 2010:23). 

 

Hanafiah dan Suhana (2010:24)  menyatakan aktivitas dalam belajar dapat 

memberikan nilai tambah (added value) bagi peserta didik, antara lain: 
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1. Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud 

adanya motivasi internal (driving forco) untuk belajar sejati. 

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

dapat memberikan dampak terhadap pembentukkan pribadi yang integral. 

3. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

4. Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang 

demokratis dikalangan peserta didik. 

5. Pembelajaran dilaksanakan secara kongkret sehingga dapat 

menumbuhkembangkan 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 disekitarnya. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

peserta didik selama proses pembelajaran. Aktivitas pembelajaran tersebut 

harus lebih banyak berpusat pada peserta didik agar dapat mengembangkan 

berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik (Trianto, 2010:121). 


