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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan mind mapping sebagai usaha
untuk membangun budaya literasi dan kreativitas siswa dalam membaca cepat
sebuah buku dan menggali kreativitas siswa dalam pembelajaran Pendidikan
Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) di sekolah.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 10 Samarinda
berjumlah 240 orang, sedangkan sampel yang diambil adalah 40 orang. Teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan
pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan efektivitas
pengembangan mind mapping dalam meningkatkan minat baca dan kreativitas
siswa. Instrumen penelitian menggunakan media gallery buku dan tugas-tugas
yang berkaitan dengan literasi seperti membaca buku non pelajaran selama 15
menit, membuat sinopsis, dan membuat mind mapping. Data pada penelitian ini
teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi.
Adapun teknik analisa data dilakukan secara kwalitatif, yaitu analisa yang
dijelaskan dengan uraian yang berbentuk kalimat, bukan berupa angka-angka baik
secara deduktif maupun induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mind mapping dapat
membantu dalam membangun budaya literasi dan kreatifitas siswa SMAN 10
Samarinda. Mind mapping membantu membuat materi belajar. Terkadang siswa
menggunakan mind mapping sebagai coretan awal semua ide yang terlintas saat
mengembangkan sebuah topik. Coretan awal inilah yang dituangkan dalam karya
seni yang indah. Di saat lain, mind mapping digunakan untuk mempelajari bahan
ajar. Di sinilah mind mapping membantu siswa menemukan ide utama materi dan
menyusun slide dengan benang merah yang sesuai. Metode mind mapping juga
bisa digunakan untuk brainstorming, jembatan diskusi, berbagi ide, bahkan
mengerjakan proyek bersama.
Kata Kunci: mind mapping, literasi, kreatifitas.
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PENDAHULUAN
Masalah dewasa ini adalah Indonesia dalam keadaan gawat darurat
karakter bangsa. Degradasi moral yang terus menerus terjadi pada generasi bangsa
ini seperti budaya korupsi yang seakan telah mengakar pada kehidupan bangsa ini
mulai dari tingkat kampung hingga pejabat tinggi negara, penyalahgunaan dan
peredaran narkoba yang semakin menggurita, tawuran antar pelajar dan berbagai
kejahatan yang telah menghilangkan rasa aman setiap warga, ditambah lagi
dengan minat baca yang rendah nyaris membawa bangsa ini pada kehancuran.
Khususnya pada minat baca yang sangat rendah. Menurut data dari The
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), budaya
membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara
di Asia. UNESCO melaporkan pada 2012 kemampuan membaca anak-anak Eropa
dalam setahun rata-rata menghabiskan 25 buku, sedangkan Indonesia mencapai
titik terendah: 0 persen! Tepatnya 0,001 persen. Artinya, dari 1000 anak Indonesia,
hanya satu anak yang mampu menghabiskan buku dalam setahun. (Najwa Shihab,
Kompas, 2016).
Bandingkan dengan Amerika yang memiliki indeks membaca 0,45 dan
Singapura yang memiliki indeks 0,55. Sementara Jepang memiliki indeks 17
koma sekian. Berdasarkan survei UNESCO tersebut diatas, budaya baca
masyarakat Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang paling rendah di
kawasan ASIA. Ini persoalan penting, menurut Najwa Shihab ini perkara genting.
Soal minat baca memang tidak semendesak persoalan energi atau pangan. Tapi
bagaimana menyiapkan masa depan negeri ini (Indonesia) jika tingkat literasi
begitu rendah?
Buat saya sebagai guru, membaca adalah kebutuhan seperti makan dan
minum, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan, namun seringkali
membaca adalah hal yang sangat dihindari atau malas dilakukan hampir setiap
orang. Padahal, kalau misalnya kita ingin berkaca, semua negara-negara yang
maju itu penduduknya memiliki kualitas dan kuantitas membaca yang jauh lebih
banyak dari negara-negara lainnya.
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Selain itu, sebagai guru yang profesional selalu dituntut untuk
melaksanakan bahkan mengembangkan profesinya. Bagi mereka yang mampu
mengembangkan profesinya, diberikan penghargaan, antara lain dengan kenaikan
pangkat/golongan. Setiap macam kegiatan pengembangan profesi, diberikan nilai
(disebut Angka Kredit Pengembangan Profesi). Kenaikan golongan IV/A ke atas,
menuntut sedikitnya 12 angka kredit, namun fakta yang terjadi di lapangan
ternyata membuat karya tulis ilmiah ini merupakan kegiatan yang tidak mudah
dilakukan oleh semua guru, hal ini terbukti dari adanya sebuah surat kabar
memberitakan bahwa banyak guru PNS yang sulit sekali naik pangkat.
Jumlahnya sangat fantastis atau bisa dikatakan cukup banyak. Para guru
PNS di tingkat Pendidikan Dasar dan Menenengah sulit mencapai pangkat di atas
IV/A karena kemampuan mereka membuat karya tulis ilmiah (KTI) masih lemah
padahal membuat KTI menjadi satu syarat kenaikan pangkat. Dari data BKN 2005,
sekitar 1,4 juta guru berstatus PNS. Umumnya berada di pangkat III/A sampai
III/D yang jumlahnya mencapai 996.926 guru. Adapun di golongan IV ada
336.601 guru, dengan rincian golongan IV/A sebanyak 334.184 guru, golongan
IV/B berjumlah 2.318 guru, golongan IV/C sebanyak 84 guru, dan golongan IV/D
ada 15 guru. Membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan salah satu bentuk
upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengembangkan profesinya,
disamping karya lain berupa menemukan Teknologi Tepat Guna (TTG), membuat
alat peraga/bimbingan, menciptakan karya seni, dan mengikuti kegiatan
pengembangan kurikulum (Suharjono, 2009). Untuk bisa membuat karya tulis
tentu guru harus banyak membaca buku supaya wawasannya luas.
Jadi, salah satu cara (paling) sederhana untuk meningkatkan kemajuan
bangsa ini dapat dimulai dari satu hal: membaca. Bagaimana cara menumbuhkan
minat baca agar kita selalu senang dan ketagihan membaca?
Gemar membaca adalah salah satu karakter dari 18 nilai-nilai dalam
pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh
Kemendikbud melalui program gerakan literasi sekolah.
Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca,
budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti oleh
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sebuah proses membaca, menulis yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam
sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. Membudayakan atau
membiasakan untuk membaca, menulis itu perlu proses jika memang dalam suatu
kelompok masyarakat kebiasaan tersebut memang belum ada atau belum
terbentuk.
Di SMAN 10 Samarinda perkembangan minat baca dan kemampuan
membaca siswa saat ini sangatlah memprihatinkan. Hal ini disebabkan metode
yang diberikan kepada siswa kurang bahkan tidak menyenangkan bagi siswa.
Sebagian metode berorentasi pada hasil bukan pada proses. Rendahnya minat baca
siswa ini menjadikan kebiasaan membaca yang rendah dan ini juga menjadikan
kemampuan membaca menjadi rendah.
Di samping itu, persepsi sebagian masyarakat Indonesia masih berkutat
untuk memenuhi hajat hidup yang paling utama dan penting yaitu memenuhi
pangan dan sandang. Belum lagi kebutuhan lainya berupa kebutuhan untuk
berteduh atau tempat tinggal dan biaya pendidikan lainnya bagi masyarakat yang
kurang mampu. Tetapi bagi masyarakat yang mampu membeli barang-barang
semakin konsumtif yang bukan kebutuhan pokok sepertinya dianggap paling
penting ketimbang membeli buku. Hal inilah yang menyebabkan minat dan
kemampuan membaca semakin rendah.
Berdasarkan pengamatan sebenarnya penyebab rendahnya minat baca bagi
siswa diantaranya: 1. Masih rendahnya kemahiran membaca siswa di sekolah. 2.
Sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat anak harus membaca buku,
mencari

informasi/pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan. 3. Banyaknya

jenis hiburan (game) dan tayangan di TV yang mengalihkan perhatian anak-anak
dari buku. 4. Banyaknya tempat hiburan yang menghabiskan waktu seperti taman
rekreasi, tempat karaoke, mall, supermarket, play station, dan lainnya. 5. Budaya
membaca yang belum pernah diwariskan nenek moyang kita. 6. Kesibukan orang
tua sehingga tidak ada waktu luang untuk anak. 7. Sarana untuk memperoleh
buku bacaan masih kurang. 8. Harga buku masih relatif mahal dan tidak
sebanding dengan daya beli masyarakat. 9. Belum ada lembaga atau institusi
yang secara khusus menangani minat baca siswa. 10. Minimnya koleksi buku di
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perpustakaan serta kondisi perpustakaan yang tidak memberikan iklim
yang kondusif bagi tumbuh kembangnya minat baca siswa.
Dengan melihat fenomena tersebut peran guru dan orang tua sangatlah
penting dalam berperan aktif untuk meningkatkan minat baca bagi siswa. Adapun
peran atau upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa sebagai berikut: 1.
Guru sebagai motivator yang selalu mendorong dan memotivasi anak untuk
mewujudkan minat baca

yang tinggi. 2. Guru sebagai Dinamisator yang

mengatur dan mengelola semua kegiatan membaca anak dengan mendinamiskan
seluruh sumber bacaan yang ada. 3. Guru sebagai supervisor yang selalu
mengawasi proses membaca anak baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh agar
anak merasa selalu ada yang mengawasi. 4. Guru bekerja sama dengan pengelola
perpustakaan untuk membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan, misalnya setiap
hari senin kelas X diwajibkan berkunjung ke perpustakaan untuk mengerjakan
tugas yang diberikan guru. 5. Mengadakan lomba sinopsis, dengan membuat
sinopsis sebenarnya siswa diajarkan untuk menuangkan gagasan ke dalam sebuah
tulisan. 6. Mewajibkan semua siswa membudayakan membaca dan membuat
slogan-slogan di kelas seperti “Tiada Hari Tanpa Membaca”, “ Gunakan waktu
luang untuk membaca”, dan “ Buku adalah jendela ilmu pengetahuan”.
Mengapa membaca buku tidak menarik bagi siswa? Ini karena siswa
membaca buku sangat lamban, akibatnya diri mereka menjadi lelah dan
mengantuk sehingga satu buku tidak selesai-selesai. Mereka membacanya kata
demi kata. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang dapat meningkatkan
cara baca mereka. Salah satunya adalah dengan metode mind mapping.
Mind mapping atau peta pikiran adalah metode mempelajari konsep yang
ditemukan oleh Tony Buzan. Konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita
menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak
menyimpan informasi dalam kotak-kotak sel saraf yang terjejer rapi melainkan
dikumpulkan pada sel-sel saraf yang berbercabang-cabang yang apabila dilihat
sekilas akan tampak seperti cabang-cabang pohon.
Penguasaan Mind Map, siswa bisa membuat catatan kreatif serba guna. Dari
buku yang dibaca siswa mampu membuat catatan yang sesuai dengan cara kerja
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otak. Siswa bisa memetakan persoalan, membuat perencanaan dan merumuskan
masalah serta solusinya.
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka karya tulis ini mengambil
judul: “Membangun Budaya Literasi dan Kreativitas Siswa Melalui Metode Mind
Mapping di SMA Negeri 10 Samarinda”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam makalah
ini sebagai berikut:
1. Sejauh mana efektivitas implementasi metode mind mapping dalam
membangun budaya literasi dan kreativitas siswa SMAN 10 Samarinda?
2. Apakah metode mind mapping dapat menumbuhkan minat baca agar siswa
selalu senang dan ketagihan membaca?
PEMBAHASAN DAN SOLUSI
A. Budaya Literasi
Budaya seperti disebutkan wikipedia.org diartikan sebagai sesuatu
yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau
gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan
sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan literasi dalam Kamus
besar Bahasa Indonesia (2007), diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan
dengan tulis-menulis. Dalam konteks kekinian, literasi atau literer memiliki
definisi dan makna yang sangat luas. Literasi bisa berarti melek teknologi,
politik, berpikiran kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar. Maka secara
sederhana, budaya literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menulis
dan membaca masyarakat dalam suatu Negara.
Sekolah memiliki peran yang amat penting dalam menanamkan
budaya literat pada anak didik. Untuk itu, tiap sekolah tanpa terkecuali harus
memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan literasi. Di sekolah
dengan budaya literasi yang tinggi, peserta didik akan cenderung lebih
berhasil dan guru lebih bersemangat mengajar.
Program membaca seperti membaca dalam hati dan membaca nyaring
hanyalah bagian dari kerangka besar untuk membangun budaya literasi
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sekolah. Agar sekolah mampu menjadi garis depan dalam pengembangan
budaya literat, Beers, dkk. (2009) dalam buku A Principal’s Guide to
Literacy Instruction menyampaikan beberapa strategi untuk menciptakan
budaya literasi yang positif di sekolah.
1. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi.
Lingkungan fisik adalah hal pertama yang dilihat dan dirasakan warga
sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan
kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung pengembangan
budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik dipajang di
seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru.
Selain itu, karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Selain itu, peserta
didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan lain di Sudut Baca di
semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan dengan
pajangan karya peserta didik akan memberikan kesan positif tentang
komitmen sekolah terhadap pengembangan budaya literasi.
2. Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi
dan interaksi yang literat.
Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model komunikasi dan
interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan dengan
pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian
penghargaan dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk
menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek.
Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga sikap dan upaya
peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai
kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi
diharapkan dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun
pelajaran. Ini bisa direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster,
mendongeng, karnaval tokoh buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan
sekolah selayaknya berperan aktif dalam menggerakkan literasi, antara
lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan tenaga
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kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai
kepakaran masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan
literasi

akan

semakin

memperkuat

komitmen

sekolah

dalam

pengembangan budaya literasi.
3. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat.
Lingkungan fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan
akademik. Ini dapat dilihat dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan
literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang
cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah satunya dengan
menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku
dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk
menunjang kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan
kesempatan untuk mengikuti program pelatihan tenaga kependidikan
untuk peningkatan pemahaman tentang program literasi, pelaksanaan, dan
keterlaksanaannya.
B. Parameter sekolah yang telah membangun budaya literasi
1. Lingkungan Fisik
No.

Uraian

1

Karya peserta didik dipajang di sepanjang lingkungan sekolah,
termasuk koridor dan kantor (kepala sekolah, guru, administrasi,
bimbingan konseling).
Karya peserta didik dirotasi secara berkala untuk memberi
kesempatan yang seimbang kepada semua peserta didik.
Buku dan materi bacaan lain tersedia di pojok-pojok baca di
semua ruang kelas.
Buku dan materi bacaan lain tersedia juga untuk peserta didik dan
orang tua/pengunjung di kantor dan ruangan selain ruang kelas.
Kantor kepala sekolah memajang karya peserta didik dan buku
bacaan untuk anak.
Kantor kepala sekolah mudah diakses oleh warga sekolah.

2
3
4
5
6

(cf. Beers dkk., 2009)
2. Lingkungan Sosial dan Afektif
No.

Uraian

1

Penghargaan terhadap prestasi peserta didik (akademik dan nonakademik) diberikan secara rutin (tiap minggu/bulan). Upacara
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No.

2

3

Uraian
hari Senin merupakan salah satu kesempatan yang tepat untuk
pemberian penghargaan mingguan.
Kepala sekolah mengenali peserta didik bila masuk ruang kelas
(bukan hanya peserta didik yang berprestasi atau dianggap
bermasalah).
Kepala sekolah terlibat aktif dalam pengembangan literasi.

4

Merayakan hari-hari besar dan nasional dengan nuansa literasi,
misalnya merayakan Hari Kartini dengan membaca suratsuratnya.
5
Terdapat budaya kolaborasi antarguru dan staf, dengan mengakui
kepakaran masing-masing (dan tidak saling menjatuhkan).
6
Terdapat waktu yang memadai bagi staf untuk berkolaborasi
menjalankan program literasi dan hal-hal yang terkait dengan
pelaksanaannya.
7
Staf sekolah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,
terutama dalam menjalankan program literasi.
(cf. Beers dkk., 2009)
3. Lingkungan Akademik
No.

Uraian

1

Terdapat Tim Literasi Sekolah yang bertugas melakukan asesmen
dan perencanaan. Bila diperlukan, ada pendampingan dari pihak
eksternal.
2
Disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran
dan pembiasaan literasi: membaca dalam hati (sustained silent
reading), membacakan buku dengan nyaring (reading aloud),
membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided
reading), diskusi buku, bedah buku, presentasi (show-and-tell
presentation).
3
Waktu berkegiatan literasi dijaga agar tidak dikorbankan untuk
kepentingan lain yang dianggap tidak perlu.
Disepakati waktu berkala untuk Tim Literasi Sekolah membahas
4
pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
5
Disepakati waktu berkala untuk Tim Literasi Sekolah membahas
pelaksanaan gerakan literasi sekolah.
6
Ada kesempatan pengembangan profesional tentang literasi yang
diberikan untuk staf, melalui kerja sama dengan institusi terkait
(perguruan tinggi, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, atau
berbagi pengalaman dengan sekolah lain).
7
Seluruh warga sekolah antusias menjalankan program literasi,
dengan tujuan membangun organisasi sekolah yang suka belajar.
(cf. Beers dkk., 2009)
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Aspek-aspek tersebut adalah karakteristik penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah dapat
mengadaptasinya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Guru dan
pimpinan sekolah perlu bekerjasama untuk mengimplementasikan strategi
tersebut.
C. Tiga Tahap Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
Program GLS dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan ini mencakup
kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana,
prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung
lainnya (partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan
yang relevan). Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang,
GLS dilaksanakan dengan tahap (1) pembiasaan, (2) pengembangan, dan (3)
pembelajaran.
D. Kreativitas
Cony

Semiawan

(1987)

memberi

batasan

kreativitas

sebagai

kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk baru.
S.C.Utami Munandar (dalam Alisyahbana, 1983) mengemukakan kreativitas
sebagai kemampuan untuk mengubah dan memperkaya dunianya dengan
penemuan-penemuan di bidang ilmu teknologi, seni mapun penemuanpenemuan

di

bidang

lainnya.

Sedangkan

Selo

Sumarjan

(1983)

mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan yang efektif dalam
menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dalam bentuk, susunan, gaya,
tanpa atau dengan mengubah fungsi pokok dari sesuatu yang dibuat itu.
Daldjoeni (1977) memberi pengertian tentang kreativitas tidak hanya
kemampuan untuk bersikap kritis pada diri sendiri, tetapi juga kemampuan
untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam hal ini hubungan antara dirinya
dengan lingkungan, baik dalam hal materiil, sosial maupun psikis.
Berdasarkan atas berbagai pendapat tentang pengertian kreativitas
tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kreativitas adalah
kemampuan seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang
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baru dan asli, yang sebelumnya belum dikenal ataupun memecahkan masalah
baru yang dihadapi. Apakah hasil kreativitas itu menunjukkan hal yang baru?
Beberapa ahli berpendapat bahwa kreativitas itu tidak harus seluruhnya baru,
tetapi dapat pula sebagai gabungan yang sudah ada dipadukan sesuatu yang
baru.
Kriteria kreativitas erdasarkan pendapat para ahli psikologi, (Danny and
Davis, 1982) mengemukakan sejumlah aspek yang berbeda termasuk dalam
kriteria kreativitas, yaitu:
1. Sensitivity to problems, artinya kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap
masalah yang muncul.
2. Originality, artinya pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru
pemecahan masalah yang lain.
3. Ingenuity, artinya adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah.
4. Breadth, artinya ketepatan dalam pemecahan masalah.
5. Recognity by peers, artinya ada pengakuan dari kelompok tentang
penemuannya.
Salah satu hal yang penting dalam kreativitas adalah kemampuan
berpikir yang menyebar (divergent thinking) sebagai lawan dari berpikir yang
menyatu (convergent thinking). Dalam struktur intelek kedua hal itu
memainkan peranan yang sangat penting. Dalam convergent thinking ada
jawaban yang benar dan tepat, sedang pada divergent thinking dirincikan
dengan menghasilkan berbagai bermacam-macam alternatif pemecahan yang
luas, yang masing-masing merupakan kemungkinan yang masuk akal. Para
pemikir yang menyebar tidak terikat harapan-harapan, tidak menghendaki
jawaban yang benar, melainkan menghendaki cara berpikir yang spontan dan
bebas, seperti dalam melamun dan asosiasi bebas, yang menghasilkan
berbagai pemecahan masalah atau penemuan. Asosiasi bebas yang digunakan
dalam pemecahan masalah secara kelompok disebut Brainstorming.
E. Metode Mind Mapping
Mind Mapping atau Peta Pikiran adalah metode mempelajari konsep
yang ditemukan oleh Tony Buzan. Konsep ini didasarkan pada cara kerja
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otak kita menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak
kita tidak menyimpan informasi dalam kotak-kotak sel saraf yang terjejer rapi
melainkan dikumpulkan pada sel-sel saraf yang berbercabang-cabang yang
apabila dilihat sekilas akan tampak seperti cabang-cabang pohon.
Dari fakta tersebut maka disimpulkan apabila kita juga menyimpan
informasi seperti cara kerja otak, maka akan semakin baik informasi
tersimpan dalam otak dan hasil akhirnya tentu saja proses belajar kita akan
semakin mudah.
Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan cara kerja Peta Pikiran
adalah menuliskan tema utama sebagai titik sentral/tengah dan memikirkan
cabang-cabang atau tema-tema turunan yang keluar dari titik tengah tersebut
dan mencari hubungan antara tema turunan. Itu berarti setiap kali kita
mempelajari sesuatu hal maka fokus kita diarahkan pada apakah tema
utamanya, poin-poin penting dari tema yang utama yang sedang kita pelajari,
pengembangan dari setiap poin penting tersebut dan mencari hubungan antara
setiap poin. Dengan cara ini maka kita bisa mendapatkan gambaran hal-hal
apa saja yang telah kita ketahui dan area mana saja yang masih belum
dikuasai dengan baik.
Beberapa hal penting dalam membuat peta pikiran ada dibawah ini,
yaitu:
1. Pastikan tema utama terletak ditengah-tengah. Contohnya, apabila kita
sedang mempelajari pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia, maka tema
utamanya adalah Sejarah Indonesia.
2. Dari tema utama, akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan
dengan tema utama. Dari tema utama “Sejarah Indonesia”, maka tematema turunan dapat terdiri dari: Periode, Wilayah, Bentuk Perjuangan, dll.
3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau
simbol. Dari setiap tema turunan tertama akan muncul lagi tema turunan
kedua, ketiga dan seterusnya. Maka langkah berikutnya adalah mencari
hubungan yang ada antara setiap tema turunan. Gunakan garis, warna,
panah atau cabang dan bentuk-bentuk simbol lain untuk menggambarkan
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hubungan diantara tema-tema turunan tersebut. Pola-pola hubungan ini
akan membantu kita memahami topik yang sedang kita baca. Selain itu
Peta Pikiran yang telah dimodifikasi dengan simbol dan lambang yang
sesuai dengan selera kita, akan jauh lebih bermakna dan menarik
dibandingkan Peta Pikiran yang “miskin warna”.
4. Gunakan huruf besar. Huruf besar akan mendorong kita untuk hanya
menuliskan poin-poin penting saja di Peta Pikiran. Selain itu, membaca
suatu kalimat dalam gambar akan jauh lebih mudah apabila dalam huruf
besar dibandingkan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil bisa diterapkan
pada poin-poin yang sifatnya menjelaskan poin kunci.
5. Buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit
Ide dari Peta Pikiran adalah agar kita berpikir kreatif. Karenanya gunakan
kertas polos dan jangan mudah tergoda untuk memodifikasi Peta Pikiran
pada tahap-tahap awal. Karena apabila kita terlalu dini melakukan
modifikasi pada Peta Pikiran, maka sering kali fokus kita akan berubah
sehingga menghambat penyerapan pemahaman tema yang sedang kita
pelajari.
6. Sisakan ruangan untuk penambahan tema. Peta Pikiran yang bermanfaat
biasanya adalah yang telah dilakukan penambahan tema dan modifikasi
berulang kali selama beberapa waktu. Setelah menggambar Peta Pikiran
versi pertama, biasanya kita akan menambahkan informasi, menulis
pertanyaan atau menandai poin-poin penting. Karenanya selalu sisakan
ruang di kertas Peta Pikiran untuk penambahan tema.
(http://pkab.wordpress.com)
F. Solusi
1. Pembentukan Tim Literasi Sekolah
Berdasarkan surat keputusan surat keputusan dari Kepala Sekolah
SMA Negeri 10 Samarinda nomor: 421.6/454/DP-SMA10/7/2016 maka
dibentuklah Tim Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal ini digunakan
sebagai dasar hukum dalam melakukan gerakan literasi sekolah.
2. Sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah
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Setelah dibentuknya tim literasi sekolah maka langkah selanjutnya adalah
mensosialisasikan kepada warga sekolah dan sekolah-sekolah yang ada di
sekitar SMAN 10 Samarinda seperti SMAN 4 Samarinda, SMAN 6
Samarinda, dan SMKN 8 Samarinda serta SMA Setia Marga Samarinda.
3. Membaca 15 menit sebelum pelajaran sekolah dimulai.
Salah satu realisasi program Gerakan Literasi Sekolah adalah
Kegiatan Baca Buku. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat
baca dan menulis dikalangan pelajar. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap
hari selasa dan kamis dan wajib diikuti oleh setiap siswa. Mereka
diberikan waktu 15 menit untuk membaca dan membuat ulasan dari hasil
bacaan pada Jurnal yang telah disediakan. Kegiatan ini dilakukan pada
awal jam pertama sebelum PBM dimulai. Adapun kriteria buku bacaan
untuk program ini, antara lain: a.. Buku Motivasi, b. Buku Inspirasi, c.
Buku Biografi, d. Kumpulan Esai/Artikel, e. Kumpulan Puisi/Analisis, f.
Pengetahuan Umum (Sejarah, Fakta-fakta), g. Buku Kewirausahaan, h.
Jurnal Ilmiah/Penelitian, dan i. Buku Psikologi.
4. Mencatat Hasil Bacaan ke Jurnal Literasi dan Presentasi.
Kegiatan mencatat ini sebagai upaya untuk meningkatkan
pemahaman terhadap apa yang telah mereka baca. Sebab ada istilah kalau
hanya mendengar bisa lupa, kalau hanya membaca bisa ingat, tetapi kalau
mengerjakan (mencatat) kita akan paham. Setelah selesai mencatat
kemudian siswa menyerahkan kepada guru jurnal literasi untuk diberikan
apresiasi, dapat berupa nilai atau kuis.
5. Menggunakan Metode Mind Mapping
Guru memperkenalkan dan memberi contoh metode mind mapping
kepada siswa dalam upaya untuk meningkatkan motivasi membaca siswa
agar lebih menyenangkan. Mind Mapping atau pemetaan pikiran adalah
metode mempelajari konsep yang ditemukan oleh Tony Buzan. Konsep
ini didasarkan pada cara kerja otak kita menyimpan informasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak menyimpan informasi
dalam kotak-kotak sel saraf yang terjejer rapi melainkan dikumpulkan
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pada sel-sel saraf yang berbercabang-cabang yang apabila dilihat sekilas
akan tampak seperti cabang-cabang pohon. Dari fakta tersebut maka
disimpulkan apabila kita juga menyimpan informasi seperti cara kerja otak,
maka akan semakin baik informasi tersimpan dalam otak dan hasil
akhirnya tentu saja proses belajar kita akan semakin mudah.
Mind Mapping adalah metode yang sangat membantu untuk semua
bidang, terutama dalam pembelajaran di sekolah, tetapi mapping saja
belum cukup karena ada metode-metode bantu lain yang lebih
memudahkan dalam merevew mapping, seperti Visual, Mnemonic, The
Forst, Speed Reading, PQ3R system dan banyak lagi yang lain.
Alhamdulillah saya sudah mencoba menerapkannya dalam proses
pembelajaran karena saya seorang guru. Tanggapan siswa sementara
cukup baik dan menyenangkan bagi mereka bahkan ada beberapa anak
yang meminta saya tetap mengajar dengan memakai mind mapping ketika
suatu ketika saya beralih memakai metode lain. Pokoknya mind mapping
sangat membantu saya dan siswa dalam belajar.
6. Guru menugaskan siswa untuk membawa buku yang diminatinya untuk
dibaca di sekolah.
Buku-buku yang mereka bawa adalah buku-buku yang menarik menurut
mereka seperti buku-buku sastra dan biografi tokoh pahlawan untuk dibaca
di sekolah.
7. Guru menugaskan siswa untuk membaca selama 15 menit sebelum jam
pelajaran pertama dimulai.
Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) biasanya
dilaksanakan pada pagi hari maka sebelum pelajaran dimulai 15 menit
siswa membaca dulu buku-buku literasi. Kemudian guru menugaskan
untuk membaca buku pelajaran selama 15 menit lagi.
8. Guru menugaskan untuk membuat mind mapping dari materi yang telah
dibaca untuk di presentasikan pada keesokan harinya.
Mind Map bisa dibuat dengan berkelompok dan sendiri-sendiri. Untuk
yang berkelompok akan di presentasikan dengan berkelompok pula,
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sedangkan yang membuat sendiri daat memilih tema untuk tugas
presentasi nanti.
9. Siswa mempresentasikan di depan kelas berdasarkan mind mapping yang
telah dibuat.
Siswa tidak diperkenankan untuk membaca dan melihat sumber pustaka.
Siswa diminta untuk mengembangkan imajinasi mereka berdasarkan dari
mind mapping yang telah mereka buat. Penilaian diberikan berdasarkan
keleluasan jawabannya.
10. Guru dan siswa memberikan masukan dari presentasi mereka.
Kadang-kadang tanggapan dari presentasi siswa tidak selalu berupa
pertanyaan, ada juga yang berisi kritik dan saran yang membangun. Disini
sangat terlihat karakter percaya diri, keberanian, dan menghargai pendapat
orang lain.
11. Siswa memperbaiki mind mapping dan mengumpulkan kepada guru.
12. Guru mengolah mind mapping yang telah terkumpul.
13. Guru mengumumkan nilai mind mapping siswa dan memberi penghargaan.
Penghargaan yang diberikan berupa buku-buku motivasi dan pengetahuan
non pelajaran.
14. Memasang mind mapping yang terbaik dan memberi bingkai.
15. Memajang mind mapping yang terbaik tersebut di kelas dan di
perpustakaan, dan setiap bulan diadakan pergantian.
16. Hasil Prestasi siswa SMAN 10 Samarinda dalam karya tulis.
SIMPULAN DAN HARAPAN
A. Simpulan
Penggunaan metode mind map dapat membantu dalam membangun
budaya

literasi

dan

Mind mapping membantu

kreatifitas

siswa

membuat

materi

SMAN
belajar.

10

Samarinda.

Terkadang

siswa

menggunakan mind map sebagai coretan awal semua ide yang terlintas saat
mengembangkan sebuah topik. Di saat lain, mind map digunakan untuk
mempelajari bahan ajar. Terkadang materi itu begitu banyaknya sehingga
kalau siswa mempelajari slide demi slide maka akan kehilangan benang merah
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dari awal hingga akhir. Terkadang pula memang materi yang dikaji masih
berupa bahan mentah yang tak beraturan, sehingga perlu disusun ulang,
dibuang, maupun ditambah, sehingga menjadi kesatuan materi yang mengalir.
Di sinilah mind map membantu siswa menemukan ide utama materi dan
menyusun

slide

dengan

benang

merah

yang

sesuai.

Metode

Mind Mapping juga bisa digunakan untuk brainstorming, jembatan diskusi,
berbagi ide, bahkan mengerjakan proyek bersama. Siswa bisa membuat
pemecahan bersama-sama rekan dalam tim (semua ngomong, lalu ada yang
menulis di selembar kertas besar), juga bisa menggabungkan mind map dari
anggota tim (bikin masing-masing lalu digabungkan), bahkan mind map bisa
dipakai sebagai slide presentasi tiap anggota untuk berbagi ide kepada orang
lain.
Metode mind mapping dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk
membaca cepat sebuah buku dan menambah minat baca siswa untuk membaca
buku dengan baik. Sebagai guru PJOK saya memasukkan nilai-nilai itu dalam
pembelajaran, baik memakai teks yang berhubungan dengan nilai tersebut
hingga menciptakan kegiatan siswa yang menitikberatkan pada nilai itu.
Seperti minat baca, siswa malas untuk membaca buku karena siswa
membacanya kata demi kata sehingga otaknya penuh dengan gelombang beta
yang membuat siswa cepat lelah, maka dengan mind mapping dapat mengisi
otaknya dengan gelombang alpha yang dapat membuat siswa bersemangat
untuk membaca buku. Tujuan dari implementasi metode mind mapping adalah
sebagai latihan untuk membaca cepat sebuah buku. Cara kerja Peta Pikiran
adalah menuliskan tema utama sebagai titik sentral/tengah dan memikirkan
cabang-cabang atau tema-tema turunan yang keluar dari titik tengah tersebut
dan mencari hubungan antara tema turunan. Itu berarti setiap kali kita
mempelajari sesuatu hal maka fokus siswa diarahkan pada apakah tema
utamanya, poin-poin penting dari tema yang utama yang sedang dipelajari,
pengembangan dari setiap poin penting tersebut dan mencari hubungan antara
setiap poin. Dengan cara ini maka siswa bisa mendapatkan gambaran hal-hal
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apa saja yang telah diketahui dan area mana saja yang masih belum dikuasai
dengan baik.
B. Harapan
Pengembangan pendidikan karakter di sekolah berbeda dengan
pengembangan karakter di perguruan tinggi. Di sekolah pengembangan
karakter melalui langkah-langkah berikut ini: 1. Diajarkan, 2. Dibiasakan, 3.
Dilatih Konsisten, 4. Menjadi Kebiasaan, 5. Menjadi Karakter, dan

6.

Menjadi Budaya.
Diajarkan misalnya diajarkan tentang membaca dan bahaya jika
kurang baca. Dibiasakan artinya dibiasakan membaca 15 menit buku non
pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Dilatih konsisten artinya diarahkan bila
tidak dikerjakan, ditegur jika dilanggar. Menjadi kebiasaan (tanpa disadari)
membaca buku dan berkunjung dan membaca di perpustakaan. Menjadi
karakter maksudnya suka membaca dan tidak nyaman kalau belum membaca
buku setiap hari. Lalu menjadi budaya artinya masyarakat yang berbudaya
membaca buku.
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