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Menggunakan Metode Peta Pikiran (mind mapping) dalam Menulis 

 

 

  

Pernahkah kamu bingung pada waktu akan menulis? Bingung dengan apa yang akan ditulis dan 

merasa tidak punya ide untuk ditulis? Jika ini terjadi padamu, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu 

akan bengong atau melamun saja? 

Banyak anak merasa bahwa menulis atau membuat karangan adalah hal yang sangat sulit untuk 

dilakukan. Oleh sebab itu, banyak anak yang butuh waktu yang sangat lama untuk menulis. Bahkan 

mereka hanya bisa membuat tulisan yang sangat pendek walaupun diberi waktu yang cukup. Jika ditanya 

mengapa belum mulai menulis, kebanyakan anak menjawab, “bingung mau nulis apa” atau “Nggak punya 

ide, bu”.  

 Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan pada anak-anak tentang 

metode belajar peta pikiran atau Mind mapping yang sangat berguna dalam 

mengeksplorasi ide dan gagasan secara teratur, terutama dalam menulis atau 

membuat karangan. 

Apa itu Peta Pikiran? 

Dengan metode peta pikiran 

kamu dapat menjadi lebih 

kreatif, penuh ide dan dapat 

menulis dengan lebih mudah, 

cepat, dan menyenangkan 
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Apakah peta pikiran itu? Peta Pikiran atau Mind Mapping adalah metode mempelajari konsep yang 

ditemukan oleh Tony Buzan. Konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita dalam menyimpan 

informasi. Tony Buzan menawarkan cara pembelajaran menggunakan gambar, simbol, dan warna 

yang dipercaya sangat disukai anak-anak di seluruh dunia. Setiap gambar, simbol, warna, huruf, 

dan kata-kata saling berkaitan sebagai penjelasan mengenai sesuatu hal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak menyimpan informasi dalam kotak-kotak 

sel saraf yang terjejer rapi melainkan dikumpulkan pada sel-sel saraf yang bercabang-cabang yang 

apabila dilihat sekilas akan tampak seperti cabang-cabang pohon.  Semua peta pikiran mempunyai 

kesamaan. Semuanya menggunakan warna. Semuanya memiliki struktur alami yang memancar dari pusat. 

Semuanya menggunakan garis lengkung, simbol, kata dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian 

yang sederhana, mendasar, alami, dan sesuai dengan cara kerja otak.  

Cara Kerja Peta Pikiran  

Dalam peta pikiran, kita dapat melihat hubungan antara satu ide dengan ide lainnya. Ini sangat 

memudahkan otak untuk memahami dan menyerap suatu informasi. Mengapa? karena cara kerjanya 

mirip dengan cara kerja koneksi di dalam otak. Di samping itu, peta pikiran juga memudahkan kita 

untuk mengembangkan ide karena kita bisa mulai dengan suatu ide utama dan kemudian menggunakan 

koneksi-koneksi di otak kita untuk memecahnya menjadi ide-ide yang lebih rinci. 

Otak manusia terdiri dari 2 belahan, kiri (left hemisphere) dan kanan (right hemisphere) yang 

disambung oleh segumpal serabut yang disebut corpuss callosum. Belahan otak kiri terutama berfungsi 

untuk berpikir rasional, analitis, berurutan, linier, saintifik seperti membaca, bahasa, dan berhitung. 

Sedangkan belahan otak kanan berfungsi untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Kedua belahan 

otak tersebut memiliki fungsi, tugas, dan respons berbeda dan harus tumbuh dalam keseimbangan. 
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Dalam proses menuangkan pikiran, manusia berusaha mengatur segala fakta dan hasil pemikiran 

dengan cara sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan dari awal, dengan harapan bahwa 

akan lebih mudah mengingat dan menarik kembali informasi dikemudian hari. Tetapi, sistem pendidikan 

modern memiliki kecenderungan untuk memilih keterampilan-keterampilan “otak kiri” yaitu matematika, 

bahasa, dan ilmu pengetahuan dari pada seni, musik, dan pengajaran keterampilan berpikir, terutama 

keterampilan berpikir secara kreatif. 

 

Mengapa Peta Pikiran? 

Sebenarnya, anak-anak dapat menuangkan pikiran dengan caranya masing-masing. Proses 

menuangkan pikiran menjadi tidak beraturan atau malah tersendat ketika anak-anak terjebak dalam model 

menuangkan pikiran yang kurang efektif sehingga kreativitas tidak muncul. Model dikte dan mencatat 

semua yang didiktekan pendidik, mendengar ceramah, dan mengingat isinya, menghafal kata-kata penting, 

dan artinya terjadi dalam proses belajar dan mengajar di sekolah atau di mana saja menjadi kurang efektif 

ketika tidak didukung oleh kreativitas pendidik atau anak itu sendiri. Jadi, peta pikiran diperlukan karena: 

• Banyak anak mengalami kesulitan ketika berusaha mengingat kembali apa yang sudah 

didapatkan, dipelajari, direkam, dicatat atau yang dahulu pernah diingat.  

• Beberapa anak mengalami kesulitan berkonsentrasi, atau ketika mengerjakan tugas. Ini terjadi 

dikarenakan catatan ataupun ingatannya belum teratur.  



Seminar “Metode Belajar yang Efektif”  2010 

 

5 

 

Untuk itu dibutuhkan suatu alat untuk membantu otak berpikir secara teratur. Saat otak menerima 

suatu informasi, ia akan berusaha menghubungkannya dengan informasi lain yang sudah ada sebelumnya. 

Setiap hubungan ini akan menciptakan koneksi baru di dalam otak. Itulah sebabnya kita lebih mudah 

mempelajari ilmu di bidang yang akrab bagi kita daripada di bidang yang asing bagi kita. Otak dapat lebih 

mudah dan lebih cepat menciptakan koneksi untuk ilmu yang sudah akrab bagi kita. 

 

 

Apa Saja Manfaat Peta Pikiran? 

Peta pikiran memberikan banyak manfaat, misalnya: 

• Membebaskan imajinasi dalam menggali ide-ide sehingga menjadi lebih kreatif 

• Lebih mudah mengingat fakta dan angka 

• Membantu berkonsentrasi dan menghemat waktu 

• cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari 

otak, yang merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif.  

• membantu otak berpikir secara teratur 

• Proses belajar akan terasa lebih mudah. 

Dalam segala hal peta pikiran dapat digunakan. Seperti dalam bukunya, “Mind map untuk anak” 

Tony Buzan mengajak untuk menggunakan peta pikiran di setiap kesempatan. Misalnya membuat peta 

pikiran tentang “Aku”. Dengan mengajak anak mengenal dirinya sendiri, gambar dirinya, kegiatan yang 

dilakukannya, kesukaannya, kesayangannya, orang terdekatnya, cita-cita, khayalannya, binatang 

peliharaan, atau lainnya. Contoh lainnya yaitu mengajak anak membuat peta pikiran untuk merencanakan 

liburan. Menentukan kapan waktu pelaksanaannya, tempat, siapa yang ikut, transportasi yang digunakan, 

akomodasi yang perlu disiapkan, barang yang akan dibawa, dokumentasi, dan seterusnya menggunakan 

gambar dan kata-kata kunci.  
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Bagaimana caranya menggunakan peta pikiran dalam menulis? 

Peta pikiran sangat berguna dalam menjabarkan atau menemukan ide-ide dalam menulis. Dalam 

membuat tulisan, langkah pertama yang harus dilakukan 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 menulis tentang sesuatu hal 

maka fokus kita diarahkan pada apakah tema utamanya, poin-poin penting dari tema utama, 

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 akan kita tulis. 

Untuk membuat peta pikiran, diperlukan beberapa hal, yaitu: kertas kosong tak bergaris, pena atau 

spidol berwarna, otak, dan imajinasi. Hal-hal yang perlu diingat dalam membuat peta pikiran adalah:  

(1) mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya di letakkan mendatar, 

(2) gunakan gambar atau foto untuk ide sentral, karena gambar melambangkan topik utama, 

(3) gunakan warna, karena bagi otak warna sama menariknya dengan gambar sehingga peta pikiran lebih 

hidup, 

(4) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan 

tiga ke tingkat satu dan dua, dan seterusnya, 

(5) buatlah garis hubung yang melengkung, 

(6) gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang atau garis, 

(7) gunakan gambar, karena setiap gambar bermakna seribu kata. 

Gambar digunakan pada peta pikiran karena otak memiliki kemampuan alami untuk pengenalan 

visual, bahkan sebenarnya pengenalan yang sempurna. Inilah sebabnya anak akan lebih mengingat 

informasi jika menggunakan gambar untuk menyajikannya. Peta pikiran menggunakan kemampuan otak 

akan pengenalan visual untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Dengan kombinasi warna, 

gambar, dan cabang-cabang melengkung, peta pikiran lebih merangsang secara visual daripada metode 

pencatatan tradisional, yang cenderung satu warna. 

Langkah-langkah menerapkan metode Peta Pikiran dalam menulis 

Perhatikan langkah-langkah berikut ini sambil melihat peta pikiran tentang “Benda” dibawah.  
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1. Pastikan tema utama terletak ditengah-tengah  

contoh: benda 

2. Dari tema utama, akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema 

utama  

Dari tema utama “benda”, maka tema-tema turunan dapat terdiri dari : padat, cair, gas, dll. 

3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau symbol  

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 

hubungan diantara tema-tema turunan tersebut. Pola-pola hubungan ini akan membantu kita 

memahami topik yang akan kita tulis. 

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. 

 

Perhatikan juga contoh peta pikiran tentang ”iklim dunia” dibawah.  
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Jika peta pikiran sudah selesai dibuat, kamu bisa mulai menuangkan semua ide yang sudah digali 

dalam peta pikiran untuk membuat karangan. 

Mudah kan? Ayo kamu coba.  

 

PETA PIKIRAN “BENDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA PIKIRAN “IKLIM DUNIA” 
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SEKARANG GILIRANMU!! 

Tentukan topik utama tulisanmu. Buatlah peta pikirannya, lalu kembangkan ide-ide dalam 

peta pikiranmu dalam tulisan.  
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