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Abstract: In order to improve the quality of national education, the government has issued 
Government Regulation number 13 of 2015 concerning the second amendment to 
government regulation number 19 of 2005 concerning National Education Standards. 
National Education Standards are minimum criteria regarding the education system in all 
jurisdictions of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which function and aim to 
base in the planning, implementation and supervision of education in the context of 
creating quality national education, aimed at ensuring the quality of national education in 
the context of enhancing the life of the nation and form the character and civilization of a 
dignified nation, and as a planned, directed and sustainable system improvement in 
accordance with the changing demands of local, national and global life. National 
Education Standards consist of; graduate competency standards, content standards, 
process standards, education and education personnel standards, facilities and 
infrastructure standards, management standards, education funding standards, education 
assessment standards. The eight standards have a major role in improving the quality of 
education. However, the standard learning process seems to have a more important role 
to produce quality educational outputs. Egalitarian learning processes, oriented to 
learners (student oriented) by utilizing information technology (Information Technology / 
IT), using strategies, models and methods of learning that are fun active, creative and 
dynamic will be more interesting and effective. Utilization of Mind Mapping in the 
learning process is one of the effective learning models to produce quality educational 
output. 

Keywords: Improving the quality of education, learning process standards, utilizing mind 
mapping. 

Abstrak: Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah telah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015  tentang  perubahan kedua atas 
peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi dan bertujuan untuk dasar 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan 
pendidikan nasional yang bermutu, bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
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yang bermartabat, dan sebagai penyempurnaan sistem secara terencana, terarah, dan 
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Standar Nasional Pendidikan terdiri dari; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 
proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Kedelapan 
standar tersebut memiliki peran yang besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun 
standar proses pembelajaran nampaknya memiliki peran yang lebih penting untuk 
menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Proses pembelajaran yang egaliter, 
berorientasi pada pembelajar (student oriented) dengan memanfaatkan teknologi informasi 
(Information Tecnology/ IT), menggunakan strategi, model dan metode pembelajaran yang 
menyenangkan aktif, kreatif dan dinamis akan lebih menarik dan efektif. Pemanfaatan Mind 
Mapping dalam proses pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran yang 
efektif untuk menghasilkan output pendidikan yang bermutu. 

Katakunci: Peningkatan mutu pendidikan, standar proses pembelajaran, pemanfaatan mind 
mapping. 
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Pendahuluan 

 Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maksud dan tujuan 

pendidikan nasional akan dapat dicapai dan diwujudkan jika didukung oleh 8 (delapan) 

Standar Nasional Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 13 tahun 2015  tentang  perubahan kedua atas peraturan pemerintah 

nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan Standar Pendidikan 

Nasional tersebut meliputi; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar 
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pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 

standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan. Dalam Undang-undang 20 

tahun 2003 yang dimaksud dengan pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran, dari kalimat ini jelaslah bahwa proses pembelajaran menjadi inti dari 

proses pendidikan secara keseluruhan. Proses pembelajaran yang efektif akan menentukan 

efektifitas proses pendidikan, demikian juga sebaliknya. Proses pembelajaran yang 

sekedarnya apalagi  yang membosankan akan menghasilkan proses pendidikan yang juga 

seadanya. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Banyak 

tokoh dan ahli pendidikan yang menyampaikan pendapat tentang belajar dan proses 

pembelajaran, antara lain menurut Gagne pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-

peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat 

internal. Menurut Sagala (2006:61), bahwa pembelajaran ialah proses dalam suatu 

lingkungan yang secara sengaja dikelola guna memungkinkan keikutsertaan dan dalam 

tingkah laku tertentu, substansi khusus dari pendidikan adalah pembelajaran. Menurut 

Zayadi (2004:8), menyatakan bahwa kata pembelajaran berasal dari bahasa inggris 

“instruction” yang berarti usaha untuk membelajarkan kepada seseorang atau kelompok 

orang, melewati beragam usaha (effort) dan beragam strategi, metode dan pendekatan 

yang mengarah pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Madri M. dan Rosmawati 

berpendapat bahwa pembelajaran yang efektif akan terjadi jika siswa dapat belajar dengan 

baik dalam suasana yang wajar, tanpa tekanan dalam kondisi yang merangsang untuk 

belajar, terjadinya proses pembelajaran itu ditandai dengan dua hal yaitu : pertama, jika 

siswa menunjukkan keaktifan, seperti tampak dalam jumlah curahan waktunya untuk 

melaksanakan tugas ajar, kedua jika terjadi perubahan perilaku yang selaras dengan tujuan 

pengajaran yang diharapkan. Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah 

belajar, maka diperlukan pengorganisasian kelas yang memadai. Sementara itu menurut Dr. 

Oemar Hamalik dalam bukunya “Kurikulum dan Pembelajaran”, menyatakan bahwa 

pembelajaran ialah suatu kombinasi yang disusun mencakup beberapa unsur manusiawi, 

fasilitas, perlengkapan, material, serta prosedur yang saling berpengaruh guna mencapai 

sebuah tujuan pembelajaran. Dari beragam ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pembelajaran ialah suatu sistem pendidikan dengan melibatkan beragam 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 07 No. 02, April-Juni 2020, p.18-29 
  ISSN: 2355-4118    

21 
 

komponen yang saling berhubungan secara terprogram yang mencakup pendidik, peserta 

pendidik serta tenaga kependidikan dan seluruhnya yang berkaitan dengan terlaksananya 

pendidikan baik secara strategi, materi, metode, perlengkapan dan prosedur yang saling 

berpengaruh supaya tujuan yang sudah ditentukan dalam pendidikan bisa tercapai secara 

efektif dan juga efisien.  

Sedangkan pengertian belajar antara lain dikemukakan oleh Cronbach, yang 

mengemukakan bahwa learning is shown by change in behaviour as a result of  experience 

(belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan  tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman). Menurut M. Ngalim Purwanto dalam buku “Psikologi  Pendidikan” Belajar 

adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang  menyatakan diri sebagai suatu pola 

baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan  sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu 

pengertian. Hilgard (dalam Sanjaya, 2007) berpendapat: learning is the process by which an 

activity originates or changed through training procedures (wether in the laboratory or in 

the natural environment) as distinguished from changes by factors not attributable to 

training (belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik 

latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah). Wittig (dalam Syah, 

2003; 65-66), berpendapat: belajar sebagai any relatively permanent change in an organism 

behavioral repertoire that occurs as a result of experience (belajar adalah perubahan yang 

relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme 

sebagai hasil pengalaman). Dari beberapa pendapat para ahli pendidikan tersebut dapat 

ditarik kesamaan makna dari pengertian belajar, yakni adanya proses perubahan yang relatif 

menetap sebagai hasil interaksi pembelajar dengan sumber belajar. Perubahan yang terjadi 

sebagai hasil belajar meliputi aspek kognitif (cognitive), aspek psikomotor (psicomotor) dan 

aspek afektif/ sikap dan perilaku (value and atittude). Dengan demikian proses 

pembelajaran dan belajar dinyatakan berhasil apabila peserta didik (pembelajar) mengalami 

perubahan positif yang relatif menetap dalam aspek kognitif (bertambah pengetahuannya 

dan semakin paham tentang pengetahuan yang dipelajarinya), aspek psikomotor 

(bertambah jenis keterampilannya dan bertambah ahli dari keterampilan yang telah dimiliki 

sebelumnya) dan aspek afektif (sikap dan perilalkunya semakin baik, semakin santun, jujur, 

rendah hati dan sebagainya). Irisan dari gabungan (slices of the combined) dari ketiga aspek 

tersebut disebut kompetensi (competence). Apabila ketiga aspek tersebut tercapai 
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mengalami perubahan ke arah peningkatan, maka proses belajar dan proses pembelajaran 

dinyatakan efektif, karena telah menghasilkan pembelajar yang kompeten. 

Pembelajaran yang Efektif 

 Proses pembelajaran merupakan inti dari sebuah proses pendidikan. Jika proses 

pembelajaran berlangsung efektif maka proses pendidkan juga akan efektif. Demikian pula 

sebaliknya. Setidaknya ada empat komponen utama  dalam proses pembelajaran yang 

saling berinteraksi, yaitu pendidik, peserta didik, media pembelajaran dan sumber 

pembelajaran. Dalam proses pendidikan secara efektif dan efisien dari keempat komponen 

tersebut tidak bisa saling berinteraksi kecuali dengan melibatkan strategi, model dan 

metode pembelajaran yang tepat. Hakikat pembelajaran yang efektif adalah proses 

pembelajaran yang tidak hanya berorientasi kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun 

bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, 

kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat memberikan perubahan sikap 

perilaku serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran 

dinyatakan efektif jika seluruh ranah/ domain dalam pembalajaran yakni kognitif, 

psikomotor dan afektif ikut aktif berproses dan meningkat atau terjadi kenaikan level. 

Menurut Bloom, dalam Taxonomi Bloom (Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R.: 2001), domain 

kognitif terdiri dari level yang paling bawah sampai dengan yang paling atas adalah 

mengetahui/ mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyimpulkan, 

mengevaluasi dan paling atas mencipta. Pada domain kognitif ini diharapkan pembelajar 

bukan hanya mengetahui atau mengingat konsep yang dipelajarinya, tetapi harus 

mengalami proses peningkatan ke level memahami, kemudian meningkat lagi ke level 

kemampuan mengaplikasikan dan seterusnya sampai level tertinggi yakni mampu mencipta. 

Pada domain psikomotor diharapkan pembelajar mengalami proses peningkatan dari 

meniru gerak, meningkat ke level memanipulasi kata menjadi gerak, naik lagi ke level 

melakukan gerak cepat, dan seterusnya sampai ke level tertinggi yakni kemampuan 

melakukan gerak wajar dan efisien. Sedang pada domain afektif, diharapkan pembelajar 

mengalami kenaikan dari level penerimaan, naik ke level pemberian respon, naik lagi ke 

level penilaian dan seterusnya sampai level tertinggi yakni pengkarakteran (terbentuknya 

karakter baru dari konsep yang dipelajarinya). Dengan demikian pembelajar yang dalam 

proses pembelajarannya berhasil meningkatkan domain kognitif, psikomotor dan afektifnya 
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secara komprehenship tersebut mengalami peningkatan kompetensi. Menurut DePetter 

dan Hearchi, 2003, tipe belajar merupakan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu 

yang merupakan cara termudah dalam menyerap, mengatur dan mengolah informasi. 

Sutanto, 2006, membagi tipe belajar seseorang menjadi tiga yakni: Pertama; pembelajar 

atau peserta didik tipe visual, tipe pembelajar ini akan secara optimal menyerap informasi   

yang dibacanya/ dilihatnya. Kedua pembelajar atau peserta didik tipe auditori, pembelajar 

tipe ini akan mudah menerima informasi yang masuk melalui apa yang didengarnya dan 

akan diserap secara optimal. Ketiga pembelajar atau peserta didik tipe kinestetik, tipe 

pembelajar kinestetik akan sangat senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus 

diserapnya terlebih dahulu “dicontohkan” atau ia membayangkan orang lain melakukan hal 

yang akan dipelajarinya. Tipe pembelajar visual akan senang dan nyaman jika pembelajaran 

berlangsung dengan metode tugas membaca atau mengamati gambar, grafik atau outing di 

alam terbuka dan pemutaran film/ video,. Tipe pembelajar auditory akan cepat paham 

materi yang dipelajarinya jika pembelajaran berlangsung dengan motode ceramah, seminar 

dan diskusi kelompok atau diskusi panel. Sedangkan pembelajar dengan tipe kinestetik, 

akan cepat paham dan terampil bila pembelajaran berlangsung dengan metode praktek, 

simulasi, demostrasi atau bermain peran (role play). Berhubung pembelajaran berbasis kelas 

(class room) yang terdiri dari peserta didik yang memiliki tipe pembelajar yang berbeda-

beda, maka untuk mengakomodir ketiga tipe tersebut hendaknya pembelajaran 

berlangsung dengan gabungan metode yang variatif dari beberapa metode. Gabungan 

beberapa metode yang bervaiasi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tipologi 

materi pembelajaran disebut model pembelajaran. Model pembelajaran yang paling up to 

date saat ini adalah model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 

biasa disingkat PAIKEM. Selain model PAIKEM masih ada beberapa model yang lain yang jika 

diaplikasikan dengan tepat akan menghasilkan pembelajaran yang efektif. Menurut Kauchak 

& Eggen (1998) menjelaskan bahwa terdapat enam ciri pembelajaran yang efektif, yakni: 

pertama, siswa sebagai pengkaji yang aktif pada lingkungannya dengan cara mengobservasi, 

membandingkan, lalu menemukan sejumlah kesamaan serta perbedaan–perbedaan dan 

membentuk konsep kemudian menggeneralisasikan sejumlah kesamaan yang telah 

ditemukan. Kedua guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Ketiga sejumlah aktivitas siswa sepenuhnya berdasarkan pada pengkajian. 

Keempat guru secara aktif ikut terlibat dalam memberikan arahan dan tuntunan terhadap 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 07 No. 02, April-Juni 2020, p.18-29 
  ISSN: 2355-4118    

24 
 

siswanya dalam menganalisis informasi. Kelima orientasi pembelajaran dalam menguasai isi 

pelajaran dan mengembangkan keterampilan berfikir. Sedangkan keenam guru 

memfasilitasi materi sebagai fokus dalam berfikir dan berinteraksi saat pembelajaran. Dari 

keenam ciri pembelajaran yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh Kauchak & Eggen 

tersebut, ciri kelima dan keenam berkaitan dengan proses berpikir. Cara berpikir sangat 

menentukan efektifitas proses pembelajaran, karena pada hakekatnya pembelajaran 

merupakan aktifitas berpikir. Ada beberapa metode dan cara berpikir yang ditemukan dan 

dikemukakan oleh para ahli psikologi dan ahli pendidikan, antara lain metode berpikir 

deduktif, metode berpikir induktif, berpikir berpikir lateral dan berpikir evaluatif. Sedangkan 

cara berpikir menurut para ahli juga banyak sekali, antara lain menurut Edward de Bono, 

ada 4 (empat) cara berpikir, yakni berpikir secara terstruktur, berpikir secara flexibel berpikir 

secara logis, dan berpikir secara eksploratif. Menurut Gestalt cara berpikir keseluruhan lebih 

berarti daripada bagian-bagian. Ada pula  cara berpikir di luar kotak (Think Out Of The Box/ 

TOTB), cara berpikir komprehenship dan cara berpikir dengan pemetaan pikiran (Mind 

Mapping). Dengan memilih metode dan cara berpikir yang tepat dalam proses 

pembelajaran, maka akan menentukan keberhasilan pembelajaran. 

 

Pemanfaatan Mind Mapping Dalam Pembelajaran.  

Pemetaan pikiran (mind mapping), merupakan cara berpikir modern dan efektif 

karena dengan selembar kertas dan beberapa alat tulis, pembelajar dapat menuangkan dan 

mengembangkan ide dan gagasannya dalam bentuk gambar percabangan yang dituangkan 

langsung kedalam media tulis (baik kertas maupun digital), catatan, kode, warna dan simbol 

secara kreatif dan inspiratif. Para ahli psikologi dan ahli pendidikan mengemukakan 

definisinya masing-masing tentang Mind Mapping, diantaranya adalah Tony Buzan, seorang 

penulis, psikolog dan tokoh yang pertama kali menemukan Mind Mapping, Tony Buzan, lahir 

di Inggris pada tanggal 2 Juni 1942. Tony Buzan mempopulerkan gagasan literasi mental dan 

teknik berpikir yang disebut peta pikiran atau Mind Mapping yang sebelumnya digunakan 

Leonardo da Vinci dan lain-lain. Tony Buzan dalam bukunya yang berjudul “Buku 

Pintar Mind Mapp”, mendefinisikan Mind Mapping adalah suatu cara mencatat yang kreatif, 

efektif dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran (Tony Buzan: 2009; 4). Selain 

Tony Buzan beberapa ahli lain, antara lain Caroline Edward, berpendapat bahwa Mind 
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Mapping adalah cara paling efektif dan efisien untuk memasukkan, menyimpan dan 

mengeluarkan data dari atau ke otak. Sistem ini bekerja sesuai cara kerja alami otak kita, 

sehingga dapat mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas otak manusia (Caroline 

Edward: 2009; 64). Melvin L. Silberman, berpendapat Mind Mapping adalah cara kreatif bagi 

peserta didik secara individual untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau 

merencanakan penelitian baru (Melvin L. Silberman: 2005; 177). Sementara Bobby De 

Porter, berpendapat bahwa Mind Mapping (peta pikiran) adalah pemanfaatan keseluruhan 

otak dengan menggunakan citra visual dan grafis lainnya untuk membentuk kesan antara 

otak kiri dan otak kanan yang ikut terlibat sehingga mempermudah memasukkan informasi 

ke dalam otak. 

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mind Mapping adalah suatu 

teknik mencatat yang dapat memetakan pikiran yang kreatif dan efektif serta memadukan 

dan mengembangkan potensi kerja otak baik belahan otak kanan atau belahan otak kiri 

yang terdapat di dalam diri seseorang. (Bobby De Porter, Mike Hernacki: 2003; 153). 

Dengan menggunakan metode Mind Mapping dapat menghasilkan catatan yang 

memberikan banyak informasi dalam satu halaman. Sehingga dengan metode Mind 

Mapping daftar informasi yang panjang bisa dialihkan dan dipetakan menjadi peta pikiran 

yang berwarna-warni, sangat teratur dan mudah diingat yang selaras dengan cara kerja 

alami otak. Berikut adalah contoh mind mapping sederhana: 

  

Dari contoh mind mapping di atas nampak bahwa cara berpikir dengan mind 

mapping sangat sederhana dan mudah, yakni hanya dengan menaruh ide/ gagasan atau 
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topik utama di tengah lingkaran, kemudian dibuat cabang pokok dengan warna yang 

berbeda dan dituliskan ide atau sub topiknya, selanjutnya setiap cabang dibuat atau 

dikembangkan cabang kecil/ rantingnya, tiap-tiap ranting dituliskan ide atau sub topik 

detailnya begitu seterusnya sebanyak ide yang dalam pikiran. Dengan mind mapping akan 

menstimuli otak ontuk berpikir cerdas dan kreatif tanpa batas. Akan terjadi quantum 

thinking yang luar biasa. Jika hal ini dibiasakan secara berulang-ulang sampai menjadi habit 

maka pembelajar akan banyak mengalami kecepatan belajar yang pada gilirannya akan 

mempercepat ketercapaian hasil belajar dan kesuksesan. Jika para tenaga pendidikan (guru, 

dosen, instruktur, widyaiswara, tutor dan lain sebagainya) dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran bagi para peserta pembelajarannya, menggunakan 

mind mapping ini sebagai salah satu perangkat pembelajarannya maka dimungkinkan 

pembelajaran akan berlangsung lebih menarik dan lebih efektif. Pemanfaatan mind 

mapping dalam pembelajaran ini akan mendapatkan beberapa keuntungan antara lain: 

pertama pembelajar akan lebih mudah melihat gambaran keseluruhan, kedua membantu 

otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan dan membuat hubungan; ketiga 

memudahkan penambahan informasi baru; keempat pengkajian ulang dapat dilakukan lebih 

cepat dan kelima setiap peta memiliki sifat yang unik; keenam membantu otak untuk lebih 

berkonsentrasi; ketujuh karena  mind mapping bersifat visual, informasi menjadi terlihat 

lebih jelas dan menarik untuk dibaca; kedelapan esensi materi terlihat lebih jelas; 

kesembilan keterkaitan antara satu ide dengan ide lain menjadi mudah dilihat; kesepuluh 

meningkatkan kemampuan memori otak; dan yang terakhir yang kesebelas belajar dengan 

cara yang menyenangkan dan kreatif. Pemanfaatan mind mapping juga memberikan 

keuntungan bagi tenaga pendidik, karena mind mapping bersifat visual dan mudah untuk 

diterapkan. Manfaat bagi para tenaga pendidik antara lain adalah: pertama menghemat 

waktu persiapan materi pelajaran. 

Dengan menggunakan mind mapping, pendidik mempersiapkan bahan pelajaran 

akan jauh lebih cepat dari pada menuliskan kalimatnya secara panjang. Materi dapat 

disingkat dengan kerangka yang sederhana, sehingga memudahkan pengajar dan juga siswa. 

Kedua memudahkan perbaikan materi pelajaran. Materi pelajaran dengan menggunakan 

mind mapping membuat struktur dari materi dapat dengan mudah untuk diperbaiki. 

Pendidik dapat dengan cepat mempelajari bahasan dari materi dan mengembangkannya 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 07 No. 02, April-Juni 2020, p.18-29 
  ISSN: 2355-4118    

27 
 

dengan pengetahuan pendidik sendiri. Dengan begitu, mind mapping akan memicu 

perkembangan dari materi yang diajarkan dari tahun ke tahun dikarenakan perkembangan 

pengetahuan dari pendidik. Ketiga memudahkan pengorganisasian materi pelajaran. 

Materi pelajaran terkadang memuat terlalu banyak bahasan, sehingga sulit untuk 

menjelaskannya kepada peserta didik secara lengkap, mudah, dan tidak membosankan. 

Dengan dibuat menjadi mind mapping, hanya akan memuat kata-kata kunci untuk 

mempermudah ingatan akan materi tersebut. Keempat membantu pemahaman siswa akan 

materi lebih dalam. 

Dalam mind mapping, informasi-informasi dapat dihubungkan jika terdapat kaitan 

antara satu informasi dengan yang lainnya. Pemahaman akan materi pun lebih mendalam 

dan mudah diingat bagi siswa. Berbeda dengan catatan yang kalimatnya panjang dan hanya 

menjabarkan dengan penuh tulisan, membuat peserta didik hanya menghafalnya tanpa 

memahaminya. 

Namun selain memiliki banyak keuntungan dan keunggulan pembelajaran dengan 

pemanfaatan mind mapping ini juga memiliki beberapa kekurangan, namun dibandingkan 

dengan keuntungan dan keunggulannya maka kekurangan ini bisa menjadi tidak terlalu 

berarti. Kekurangan mind mapping antara lain: Pertama waktu terbuang untuk mencari kata 

kunci pengingat, karena kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Kedua waktu terbuang 

untuk menulis kata-kata yang tidak berhubungan dengan ingatan. Ketiga waktu terbuang 

untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. 

Penggunaan mind mapping kini menjadi salah satu yang layak diterapkan dalam 

pembelajaran di sekolah hingga perguruan tinggi termasuk dalam kegiatan pembelajaran 

pada pendidikan dan pelatihan. Dengan berbagai keunggulan yang diberikan oleh 

pemanfaatan mind mapping dalam pembelajaran, tidak ada salahnya untuk dicoba. Selamat 

mencoba! 
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Kesimpulan  

Pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan mutu pendidikan dengan 

dilahirkannya Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015  tentang  perubahan kedua atas 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar 

proses sebagai salah satu dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan memegang peran 

penting dalam peningkatan mutu pendidikan, karena proses pembelajaran merupakan inti 

dari proses pendidikan secara keseluruhan. 

Proses pembelajaran yang efektif akan menghasilkan proses pendidikan yang 

berkualitas yang pada gilirannya akan menghasilkan output yang bermutu. Proses 

pembelajaran yang efektif menggunakan strategi, model dan metode yang bervariatif serta 

mengakomodir 3 (tiga) tipe pembelajar, visual, auditory dan kinestetik. Selain pemilihan 

strategi, model dan metode yang bervaiatif sesuai karakteristik peserta didik dan materi 

yang dipelajarinya maka kualitas interaksi antara pendidk dengan peserta didik menjadi 

lebih penting.  

Proses belajar dan pembelajaran merupakan aktifitas berpikir, oleh karena itu 

memilih dan menguasai metode dan cara berpikir akan menentukan keberhasilan proses 

belajar dan pembelajaran. Salah satu cara berpikir yang sedang banyak digunakan dan 

dimanfaatkan di sekolah, perguruan tinggi maupun di lembaga pelatihan adalah cara 

berpikir mind mapping. Mind mapping adalah cara berpikir modern dan efektif karena 

dengan selembar kertas dan beberapa alat tulis, pembelajar dapat menuangkan dan 

mengembangkan ide dan gagasannya dalam bentuk gambar percabangan yang dituangkan 

langsung kedalam media tulis (baik kertas maupun digital), catatan, kode, warna dan simbol 

secara kreatif dan inspiratif. Mind Mapping memberikan manfaat, keuntungan dan 

keunggulan yang banyak bagi peserta didik dan pendidik dalam menciptakan pembelajaran 

yang efektif dan menyenangkan. 
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