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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PERMULAAN  

DENGAN METODE PETA PIKIRAN (MIND MAPPING)  

SISWA SD NEGERI 1 KARANGPAKEL 
 

ANNISA DWI RAHMAWATI 

NIM. 1615100064 

annisadr055@gmail.com 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis 

permulaan siswa kelas II SD Negeri 1 Karangpakel. Dengan menggunakan 

metode peta pikiran (Mind Mapping). Jenis penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas kolaboratif. Tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perncanaan, 

pelaksanaan tindakan, dan observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 

dengan teknik kolaborasi dengan guru kelas dan peneliti, sehingga peneliti terlibat 

dalam proses penelitian dari awal sampai akhir. Pada setiap siklus tindakan 

dilakukan diskusi dengan kolaborator.  

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah tes menulis 

permulaan, lembar observasi guru, lembar observasi siswa, wawancara. Data yang 

telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode peta pikiran (mind mapping) 

pada siswa kelas II SD Negeri 1 Karangpakel dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan.  

Hal ini ditunjukan dengan hasil menulis permulaan siswa. Hasil 

pembelajaran siswa sebelum dilakukan tindakan atau pra siklus nilai rata-rata 

kelas 56,25 dengan kategori cukup. Peningkatan hasil tes menulis permulaan pada 

siklus I sebesar 11,21% nilai rata-rata menjadi 67,45 dengan kategori baik, 

kemudian pada siklus II naik sebesar 5% nilai rata-rata kelas menjadi 72,45 

dengan kategori baik. Dengan demikian, dengan metode Peta Pikiran (Mind 

Mapping) dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan 

pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas II SD Negeri 1 Karangpakel Tahun 

pelajaran 2019/2020. 

 

 

Kata kunci: Kemampuan Menulius Permulaan, Metode Peta Pikiran (mind 

maping) 
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INCREASING ABILITY OF WRITING BEGINNING 

WITH THE MIND MAP METHOD (MAP MAP) 

STUDENTS OF STATE 1 KARANGPAKEL 
 

ANNISA DWI RAHMAWATI 

NIM 1615100064 

annisadr055@gmail.com 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to improve the writing skills of second grade students at SD 

Negeri 1 Karangpakel. By using the mind map method (Mind Mapping). This type 

of research is Collaborative Classroom Action Research. Each cycle consists of 4 

tablets, namely planning, implementing actions, and observing and reflecting. 

This research was conducted with collaboration techniques with class teachers 

and researchers, so that researchers involved in the research process from 

beginning to end. In each cycle discussions with collaborators are held. 

Data collection used in the study was a preliminary writing test, teacher 

observation sheet, student observation sheet, interview. The collected data were 

analyzed descriptively quantitative and qualitative. The results showed that the 

application of the method of thinking (mind mapping) in second grade students of 

SD Negeri 1 Karangpakel in learning Indonesian could improve their initial 

writing skills.  

This is indicated by the results of students' initial writing. Student learning 

outcomes before action or pre-cycle average grade 56,25 with enough categories. 

The increase in writing test results in the first cycle of 11.21% the average value 

to 67.45% with a good category, then in the second cycle rose by 5% the average 

value of the class to 72.45 with a good category. Thus, the Mind Mapping method 

can be used to improve the ability to write the beginning of Indonesian Language 

learning for Grade II students of SD Negeri 1 Karangpakel in the academic year 

2019/2020. 

 

Keywords: Early Menulius Ability, Mind Maping Method 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini masalah pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat 

penting dan memperlukan perhatian khusus dari semua lapisan masyarakat, bukan 

hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan 

pendidikan di Indonesia, akan tetapi semua pihak baik guru, orang tua, maupun 

siswa sendiri ikut tanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya 

untuk meningkatkan kualitas pendidkan melalui perbaikan-perbaikan baik sarana 

maupun prasarana pendidikan. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, terampil, 

berdisiplin, serta tanggung jawab. Terlepas dari uraian diatas, fenomena saat ini 

yang ada dilapangan menunjukan hal yang sebaliknya, pendidikan di Indonesia 

dikatakan belum mencapai tujuannya. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar mengacu kepada 

kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan) Pembelajaran KTSP 

merupakan pembelajarn yang memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki 

tema sama. Keterampilan berbahasa meliputi aspek Keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Penerapan pemblajaran bahasa Indonesia 

dilaksanakan secara terpadu dengan menggunakan tema-tema tertentu 

1 
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Salah satu keterampilan berbahasa di atas adalah Keterampilan menulis 

permulaan untuk mendiskripsikan benda yang ada disekitarnya yang sangat 

penting dimiliki setiap siswa kelas awal di sekolah dasar. Bahkan dengan 

Keterampilan menulis, seseorang dapat mencatat berbagai pengetahuan yang 

dianggap penting untuk dipelajari. 

Keterampilan menulis seperti menulis karangan (narasi,eksposisi,diskripsi, 

dan argumentasi), cerita, sajak, maupun puisi sangat penting dimiliki setiap siswa 

sekolah dasar kelas rendah dalam pembinaan Keterampilan berbahasa di lembaga 

pendidikan formal. Akan tetapi dalam kenyataannya masih cukup banyak siswa 

kelas rendah yang belum mampu menuangkan ide, pikiran dan perasaannya dalam 

bentuk tulisan. Walaupun ide dalam menulis dapat diperoleh dari manapun seperti 

pengalaman pribadi anak, cerita orang lain, kejadian yang ada disekitar kita 

maupun khayalan tetap saja bagi merka menulis itu adalah hal yang sulit. 

Fenomena serupa juga terjadi oleh observasi tanggal 27 Juli 2019 yang 

dilakukan penulis pada pembelajaran bahasa Indonesia Kelas II SD Negeri 1 

Karangpakel khususnya pada pembelajaran menulis pokok bahasan menulis 

permulaan untuk mendeskripikan suatu benda. Pembelajaran menulis permulaan 

atau mengarang masih banyak dijejali berbagai teori tentang cara penulisannya 

dengan aplikasi yang sangat terbatas.Akibatnya, siswa yang masih tergolong kelas 

rendah itu tidak terlatih untuk berkreasi menulis. Lebih lanjut, Keterampilan 

menulis yang dimiliki siswa tidak dapat berkembang dengan baik. Pembelajaran 

menulis cerita pokok bahasan menulis permulaan yang berorientasi pada teori 

tanpa apliksai menjadikan siswa merasa jenuh, bosan dan tidak tertarik pada 

pembelajaran menulis permulaan yang ada pada kelas rendah ini. 
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Pada saat ini Keterampilan menulis siswa kelas II SD N 1 Karangpakel 

yang sudah berhasil memperoleh nilai KKM baru mencapai 8 anak atau 33% dari 

jumlah siswa 24 anak. Penyebab dari keadaan tersebut adalah : 1) Perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru kurang, 2) Siswa merasa bosan dengan metode mengajar 

yang digunakan oleh guru, 3) Siswa dibiarkan pasif dan tidak kreatif, 4) Aktivitas 

siswa masih kurang. Masalah-masalah yang timbul jika tidak segera diatasi akan 

menambah kesulitan untuk menanamkan Keterampilan siswa yang lain yang 

berhubungan dengan kegiatan menulis, misalnya mendengarkan, membaca dan 

berbicara. Keterampilan itu harus seimbang karena pembelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup keempat kompetensi yaitu mendengarkan, membaca, 

berbicara, dan menulis. 

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan guru pengajar Bahasa 

Indonesia. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada guru diketahui 

bahwa pembelajaraan menulis merupakan momok bagi siswa SD dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Jangankan untuk menulis kembali cerita yang 

mereka dengar, untuk menuliskan deskrepsi benda yang ada di sekitarnya saja 

mereka sanagat mengalami kesulitan apalagi siswa kelas II masih menggunakan 

bahasa ibu dalam menulis. Oleh karena itu, guru lebih banyak menyuruh mereka 

untuk membaca contoh tulisan deskripsi benda dan belum berani menugaskan 

siswa untuk menulis permulaan tentang benda yang ada disekitarnya. Guru 

berasumsi pemahaman siswa terhadap contoh cerita itulah hal yang paling penting 

untuk disampaikan dalam pembelajaran menulis permulaan. Keterampilan 

menulis siswa akan terpupuk seiring dengan pemahaman siswa terhadap contoh 
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tulisan yang selalu disampaikan guru pada saat proses pembelajaran menulis 

permulaan. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru SD Negeri 1 

Karangpakel pada pembelajaran menulis saja masih konvensional dengan metode 

ceramah. Pembelajaran dengan model tersebut mematikan fungsi kerja otak kanan 

yang memacu kreativitas. Padahal, kreativitas diperlukan untuk menghasilkan ide-

ide yang sangat diperlukan dalam menulis cerita pokok bahasan menulis 

permulaan benda yang ada di sekitarnya dengan bahasa tulis. Media serta sumber 

yang bervariatif juga tidak tampak dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Ketiadaan sumber belajar yang bervariatif menyebabkan siswa merasa jenuh. 

Guru juga mengakui bahwa hanya menggunakan satu buku panduan saja namun 

sudah sesuai dengan Pembelajaran KTSP. Adapun sumber belajar lain yang 

digunakan sekaligus sebagai bahan evaluasi adalah LKS Bahasa Indonesia. 

Alokasi waktu pembelajaran yang sangat terbatas menjadi permasalahan sendiri. 

Siswa sering tidak dapat menyelesaikan tulisannya karena waktu yang diberikan 

sangat minim.  

Untuk menyikapi permasalahan tersebut diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menulis permulaan 

dan tentunya meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis permulaan 

sehingga meningkatkan kualitas tulisan siswa. Peta pikiran atau istilahnya mind 

mapping adalah model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Berakar pada kualitas siswa dalam menguraikan tema yang ada, serta 

mengungkapkannya kembali dalam bentuk kreasi tulisan yang lain, pilihlah 

metode peta pikiran (mind mapping). Pemilihan metode yang dipopulerkan oleh 
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Tony Buzan ini juga didasarkan pada beberapa pendapat pakar seperti Hernowo 

dan Wycoff yang menyatakan bahwa metode mind mapping ini efektif untuk 

meningkatkan Keterampilan menulis.  

Dalam metode peta pikiran (mind mapping) ini, pertama-tama siswa 

menguraikan pokok subtema dalam bentuk pemetaan sederhana dengan gambar-

gambar atau symbol berwarna yang dapat memperkuat makna. Dari peta pikiran 

tersebut, siswa dapat menjabarkan kembali dengan tema cerita yang berbeda. 

Tema tersebut diletakkan di pusat kemudian dijabarkan dalam ranting-ranting 

yang lebih kecil berupa hal-hal yang sangat berhubungan dengan gambar. Simbol 

serta gambar yang berwarna digunakan untuk mengoptimalkan potensi fungsi 

kerja otak kanan yang membangkitkan kreativitas serta imajinasi sehingga 

diharapkan siswa tidak kehabisan ide dalam menulis permulaan.  

Implikasi dari uraian diatas dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

perlu dilakukannya upaya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

menulis permulaan dengan metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas 

2 SD N 1 Karangpakel dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas makna rumusan masalah yang berkaitan 

dengan implementasi model pembelajaran pemetaan pikiran (mind mapping) 

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah perlu adanya peningkatan 

Keterampilan guru dalam menggunakan metode mengajar yang sesuai agar 

kualitas menulis permulaan pada siswa rendah menjadi baik, salah satunya denga 

menggunakan metode peta pikiran (mind mapping) 
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C.  Keaslian Penelitian 

Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan 

pengetahuan peneliti sebagai penulis peneliti dengan judul “Peningkataan 

Keterampilan Menulis Permulaan Dengan Metode Peta Pikiran (mind mapping) 

siswa kelas II SD Negeri 1 Karangpakel” peneliti yakin tidak ada penelitian 

serupa dengan penelitian yang di tulis oleh peneliti. Seperti: 

Analisis Peningkatan Keterampilan Menulis Narasi Dengan Metode Peta 

Pikiran (mind mapping) pada siswa kelas IV SD Negeri Tangkisan 01 Kabupaten 

Sukoharjo Dalam Penyusunan Skripsi Jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2012. 

Penelitian ini memiliki kesamaan variabel terkait, yaitu: metode peta 

pikiran (mind mapping), tetapi ada perbedaan variabel bebasnya yaitu peningkatan 

Keterampilan menulis narasi dan juga terdapat perbedaan respondennya, yaitu 

Mahasiswa jurusan PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. 

Efektifitas Metode Mind Map (Peta Pikiran) dengan Media Gambar 

Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas III Semester II Materi Pokok Jenis-jenis 

Pekerjaan Di MIN Sumurrejo Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017. Dalam 

penyusunan Skripsi Jurusan Ilmu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Universitas Islam Walisongo Semarang Angkatan 2017. 

Penelitian ini memiliki kesamaan variabel terkait, yaitu: Efektifitas 

Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) dan juga terdapat perbedaan respondennya, 

yaitu Mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas 

Islam Walisongo Semarang Angkatan 2017. 
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D.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam rencangan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : Meningkatkan Keterampilan menulis permulaan dengan 

penerapan model peta pikiran ‘. pada siswa kelas II SD N 1 Karangpakel. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti 

seperti berikut : 

1. Manfaat Khusus 

Sebagai fakta pembelajaran menulis permulaan dengan metode peta 

pikiran atau mind mapping dapat meningkatkan Keterampilan menulis. 

2. Manfaat Umum 

a. Bagi Siswa 

1) Pembelajaraan menulis permulaan menjadi lebih bermakna. 

2) Melatih siswa untuk berfikir kratif dan inovatif 

3) Melatih Keterampilan menulis permulaan bagi siswa kelas awal. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan Kinerja guru. 

2) Mendorong guru untuk melaksanakan pemebelajaran yang inovatif dan 

kreatif. 

3) Mengatasi Permasalahan menulis permulaan yang dialami oleh siswa. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menegembangkan wawasan dan pengalaman peneliti. 

2) Pengaplikasian teori yang telah diperoleh. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas tentang Upaya Kualitas 

Menulis Permulaan Dengan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) pada siswa 

kelas II SD N 1 Karangpakel, Trucuk, Klaten, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Penggunaan metode peta pikiran (mind mapping) pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dikelas II dapat meningkatkan kualitas menulis siswa. Jika 

dibandingkan dengan pratindakan pada akir siklus II sudah mengalami 

peningkatan yaitu: 100% - 33,33% = 66,67%. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

semakain bertambahnya siswa yang telah tuntas belajar pada setiap siklusnya. 

Sebelum diberi tindakan siswa yang telah tuntas berjumlah 20 siswa, dan pada 

siklus II siswa yang telah tuntas berjumlah 24 siswa. 

B.  Saran 

Berdasarkan bukti empirik yang telah diperoleh, berikut ini akan 

disampaikan beberapa saran dalam upaya peningkatan kualitas menulis permulaan 

pada siswa kelas II: 

1) Bagi Guru 

Metode peta pikiran (mind mapping) ini dapat digunakan salah satu 

alternative dalam meningkatkan kualitas menulis mata pelajaran Bahasa 

Indonesia. Guru disarankan menggunakan metode peta pikiran (mind mapping) 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia secara bertahap dan berkesinambungan. 

Guru yang belum menguasai metode ini dapat mengikuti pelatihan atau seminar 

yang berhubungan dengan metode peta pikiran. Bagi (MGMP) musyawarah guru 
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mata pelajaran, dapat berkerjasama membuat perencanaan pembelajaran dengan 

penggunaan metode peta pikiran (mind mapping) disuaikan dengan matari yang 

ada untuk meningkatkan kualitas menulis, kemudian dilaksanakan disekolah 

masinng-masing. 

2) Bagi Kepala Sekolah 

Metode peta pikiran (mind mapping) dapat digunakan salah satu 

pembinaan guru dalam menggunakan macam-macam metode pembelajaran. 

Kepala sekolah agar dapat mendorong para guru dalam mewujudkan 

pembelajaran yang efektif disekolah dengan menggunakan metode peta pikiran 

(mind mapping) dalam proses pembelajaran. 

3) Bagi Peneliti Lain 

Peneliti ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya karena 

kondisi yang ditemukan dalam suatu kelas akan berbeda dengan kelas yang lain. 
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