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Abstrak 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan motivasi belajar menulis 
melalui metode Mind Mapping pada anak kelompok A TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal (ABA) Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013; (2) untuk meningkatkan kegemaran dan kelancaran menulis anak 
sehingga perbendaharaan kosakata anak semakin meningkat. Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok A  TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I 
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berjumlah 16 anak. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data 
dikumpulkanmenggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan dua siklus, dimana setiap siklusnya 
dilakukan dua kali pertemuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adanya 
peningkatan motivasi belajar menulis anak melalui metode Mind Mapping; (2) 
Metode Mind Mapping dapat diterapkan pada anak usia TK dalam kegiatan 
menulis khususnya dalam pengenalan huruf abjad; (3) Metode Mind Mapping ini 
membuat respon dan motivasi anak meningkat sehingga anak belajar dengan rasa 
senang dan hasil belajar dapat meningkat. 
 
Kata kunci : Motivasi Belajar Menulis, Mind Mapping 
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Pendahuluan  

Anak usia dini khusunya anak Taman Kanak-Kanak adalah anak yang 

berusia 4 - 6 tahun. Periode perkembangan anak usia dini sering disebut sebagai 

periode keemasan (golden age). Hal ini dikarenakan perkembangan potensi anak 

sangat cepat dimana mencapai 80% dari total seluruh perkembangan anak. 

Tujuan program kegiatan belajar mengajar anak Taman Kanak-Kanak 

adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap anak, 

pengetahuan ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta 

perkembangan selanjutnya (Depdiknas, 1994).Proses belajar tidak selamanya 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil belajar kadang tidak sesuai 

dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Karena dalam  proses belajar, kadang 

menemui hambatan dan rintangan yang bisa saja muncul dalam proses belajar 

anak. 

Demikian halnya dengan proses belajar menulis pada anak, tentu juga 

terdapat hambatan dan rintangan. Menulis merupakan salah satu alat komunikasi 

dan sebagai alat  menyatukan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Menulis 

juga bagian terpenting yang harus dimiliki oleh anak-anak maupun orang dewasa. 

Menulis adalah ungkapan/coretan dari bahasa lisan ke dalam suatu bentuk 

goresan/coretan (Depdiknas, 2007).  

Menurut Fauzil  (2004: 47), bahwa perkembangan otak paling pesat terjadi 

pada rentang usia nol sampai enam tahun, karena ukuran otak, ditentukan pada 

dua tahun pertama usia seseorang. Pada rentang usia anak tersebut, merupakan 

rangsangan belajar paling efektif diberikan pada anak. Oleh karena itu, 

rangsangan menulis pada anak usia dini dapat membuat otak anak bekerja dengan 

lebih baik, dan IQ anak akan semakin meningkat. 

Kegiatan belajar menulis pada anak usia dini pelaksanaannya harus 

berpedoman pada prinsip-prinsip PAUD, yaitu belajar menulis yang dikemas 

dalam kegiatan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Sehingga anak 

tidak akan merasa terbebani dengan kegiatan belajar menulis yang sesuai dengan 
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tahap perkembangannya. Sebagai masukan bagi guru ataupun orang tua dalam 

menerapkan kegiatan belajar menulis pada anak.  

Menurut Rubiyar (2009: 7), dalam perkembangan membaca, menulis dan 

berhitung telah dikemas dalam kegiatan bermain yang menyenangkan, sehingga 

tidak membosankan. Kegiatan menulis yang dilakukan dengan bermain membuat 

anak merasa tidak sedang  belajar menulis. Suasana menyenangkan yang dialami 

anak saat belajar membuat anak tidak bisa membedakan antara kegiatan belajar 

dan bermain. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar menulis adalah apabila 

anak-anak mau mengikuti kegiatan menulis dengan antusias serta dalam kondisi 

yang nyaman, senang dan tanpa paksaan. Oleh karena itu diperlukan motivasi 

yang tinggi, karena dalam kegiatan menulis perlu adanya dorongan dari diri anak 

sendiri, bukan paksaan dari guru atau orang tua. Kegiatan belajar menulis yang 

dilakukan atas kemauan anak sendiri akan lebih baik hasilnya dibandingkan 

dengan hasil paksaan dari guru dan orang tua. 

Perlu diketahui bahwa dalam kegiatan belajar menulis ini bukan hasil yang 

terpenting tetapi memotivasi proses. Menurut Wahyudin (2007: 206) bahwa, yang 

penting bagi anak adalah proses. Apabila prosesnya bagus, hasilnya akan 

mengikuti dengan sendirinya. Maka dalam belajar menulis yang terpenting adalah 

proses belajar menulis, bukan hasil tulisan seperti yang diinginkan oleh guru dan 

orang tua. 

Terdapat fakta bahwa motivasi belajar menulis anak-anak TK Aisyiyah 

Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten masih sangat 

rendah. Hal ini terlihat dari dua fakta yang ada. Pertama saat akan dimulai 

kegiatan menulis pasti banyak yang mengucapkan kata “ tidak bisa Bunda “. 

Kedua saat kegiatan menulis baru berlangsung beberapa menit pasti ada satu anak 

yang minta ijin buang air kecil atau minum, dan setelah itu disusul satu per satu 

anak akan melakukan hal yang sama sehingga suasana menjadi bising. Anak-anak 

selalu mengikuti kegiatan menulis tetapi menulisnya masih ragu-ragu dan merasa 

takut kalau tulisannya salah, tidak sesuai harapan guru. Hal ini karena motivasi 
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anak-anak masih rendah dalam mengikuti kegiatan menulis sehingga anak  belum 

mau menyelesaikan kegiatan menulisnya dengan berbagai alasan.   

Permasalahan tersebut dikarenakan dalam mengikuti kegiatan belajar 

menulis anak-anak merasa tidak senang tetapi hanya karena melaksanakan 

kewajiban yang diberikan guru di sekolah. Kegiatan belajar menulis juga selalu 

dilaksanakan dengan cara yang monoton, hanya dengan media buku yang kurang 

menarik dan membosankan. Untuk mengajak anak-anak Taman Kanak-kanak 

mengikuti kegiatan belajar menulis diperlukan metode tersendiri agar anak bisa 

belajar menulis tetapi tetap dalam suasana nyaman dan senang. Dengan kondisi 

yang tidak tertekan, menyenangkan dan termotivasi, diharapkan anak bisa menulis 

sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Hasil yang dicapai dalam pembelajaran menulis di TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten masih kurang optimal 

dikarenakan metode yang digunakan terasa sulit dan pembelajarannya 

menyamaratakan semua anak. Padahal tiap anak mempunyai kecerdasan dan 

tingkat kesiapan yang berbeda, sehingga perlu pendekatan khusus yang sesuai 

dengan usia dan karakter anak.  

Pembelajaran menulis membutuhkan strategi yang baik, karena itu 

pemilihan metode belajar menulis yang tepat akan memiliki andil yang besar 

dalam peningkatan kemampuan menulis anak. Metode yang mampu 

mengantarkan anak dalam bermacam-macam  kegiatan, dalam hal ini anak harus 

diberi kesempatan melatih kemampuan yang dipunyainya. Apabila anak sering 

belajar menulis, kemampuan menulis anak akan semakin baik.  

Agar motivasi belajar menulis anak kelompok A TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten meningkat, guru dapat 

menggunakan metode Mind Mapping dalam kegiatan belajar menulis anak. 

Metode Mind Mapping dapat diterapkan guru dengan pertimbangan, metode  ini 

belum pernah dipakai sebelumnya untuk kegiatan belajar menulis pada anak. 

Metode Mind Mapping menggunakan gambar, simbol dan warna yang pastinya 

sangat disukai anak, sehingga kegiatan belajar menulis menjadi lebih menarik 

bagi anak. Metode Mind Mapping mempunyai kelebihan, anak dengan mudah 
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melihat gambaran secara keseluruhan. Metode Mind Mapping adalah metode 

pemetaan pikiran secara grafis yang dapat mengoptimalkan seluruh kemampuan 

otak dengan mengatur, mengingat, membandingkan dan membuat hubungan 

sehingga memudahkan anak untuk menambah informasi baru. 

Penelitian ini merupakan desain penelitian tindakan kelas yang merupakan 

penelitian tentang perbaikan pembelajaran yang dirasakan perlu perbaikan untuk 

mencapai hasil yang lebih baik. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar menulis dengan metode Mind Mapping pada anak 

kelompok A TK ABA Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 

Metode Penelitian 

 

Setting penelitian tindakan ini adalah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 

Jemawan I yang beralamatkan di Sabrang, Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, 

Kabupaten Klaten. Waktu penelitian selama tiga bulan dimulai bulan Desember 

2012 sampai dengan  bulan Februari 2013. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 

berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama (Arikunto, 2006:96). Desain penelitian tindakan kelas ini terdapat 

empat tahapan yang dilaksanakan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi. 

Sampel penelitian diambil pada anak kelompok A TK Aisyiyah Bustanul 

Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten dengan jumlah anak 

sebanyak 16, sebagai kolabolator dalam penelitian ini adalah satu orang guru 

kelompok A dan peneliti juga aktif dalam tindakan. 

Penelitian ini menggunakan bentuk siklus. Tahapan siklus direncanakan 

sampai dengan siklus II tetapi apabila pada siklus II masih belum mencapai 

standar keberhasilan maka akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Prosedur 

penelitian ini dimulai dengan kegiatan pra siklus yaitu kegiatan untuk mengetahui 

keadaan awal yang selanjutnya akan dijadikan sebagai perbandingan pada siklus 
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selanjutnya apakah mengalami perubahan sebelum dan sesudah dilakukan 

tindakan pada siklus. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk setiap siklusnya masing-masing 

terdiri dari tahap perencanaan yaitu merencanakan jadwal pelaksanaan tindakan, 

mempersiapkan Satuan Bidang Pengembangan (SBP) atau Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) yang diperlukan untuk setiap kali pertemuan dimana dalam 

perencanaan tersebut terdapat materi yang akan disampaikan pada setiap tindakan 

siklus dan instrumen serta alat atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

tindakan. Tahap pelaksanaan yaitu kolaborator dan peneliti melaksanakan rencana 

yang telah disusun, selanjutnya pada tahapobservasi kolaborator dan peneliti 

mengamati kegiatan pengembangan yang dilakukan serta mencatat semua kondisi 

dan masalah-masalah yang ditemukan pada setiap siklusnya. Tahap terakhir 

adalah mengadakan refleksi pada akhir kegiatan pelaksanaan tindakan untuk 

mengevaluasi kekurangan ataupun kelemahan yang ada untuk ditindaklanjuti pada 

siklus berikutnya. 

Dalam penelitin ini, kegiatan pra siklus dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 5 Januari 2013 dimulai dengan kegiatan wawancara dan kegiatan 

pengembangan materi terhadap anak sehingga menghasilkan data kondisi awal. 

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan pra siklus adalah tema rekreasi 

dengan indikatorbahasa menulis huruf-huruf abjad. Selanjutnya kegiatan siklus I 

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 dan hari Kamis tanggal 10 

Januari 2013 dengan indikator yang sama. Demikian juga kegiatan siklus II 

dilaksanakan hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan hari Jumat 25 Januari 2013. 

Hasil perbandingan masing-masing siklus direfleksi apakah sudah mencapai 

indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu 80%. Dalam penelitian ini, 

pada siklus II diperoleh hasil motivasi belajar menulis sudah mencapai indikator 

yang ditetapkan sehingga tindakan siklus selanjutnya tidak dilanjutkan. 

Arikunto (2006:129) mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian 

adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian yaitu dari narasumber atau informan. Data penelitian yang dikumpulkan 

berupa informasi tentang motivasi belajar menulis anak. Data penelitian ini 
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dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu: guru dan anak kelompok A TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom yang berjumlah 16 anak. 

Wawancara dilakukan terhadap guru kelas mengenai motivasi belajar menulis 

anak, kemudian observasi juga dilakukan untuk pengumpulan data baik anak 

maupun guru dalam pelaksanaan tindakan. 

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mencatat atau 

mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua alat bantu penelitian yaitu: check list dan catatan. Check list ini dipilih peneliti 

karena menurut Arikunto (2006:163) merupakan instrumen yang sesuai dengan 

metode observasi. Sedangkan catatan digunakan oleh peneliti karena dapat 

dipakai untuk memperoleh data secara obyektif yang tidak dapat direkam melalui 

observasi. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah (1) Lembar 

Observasi Peningkatan Motivasi Belajar Menulis Anak; (2) Lembar Observasi 

Penerapan Metode Mind Mapping untuk observasi guru. 

Analisis data dilakukan menggunakan beberapa teknik antara lain: (1) 

Memberi nilai atau skor dengan tanda check (√) sesuai dengan ketentuan 

sebelumnya; (2) Membuat tabulasi skor, yaitu membuat tabulasi skor observasi 

tentang motivasi belajar menulis yang terdiri dari nomor, nama anak, butir 

amatan, jumlah skor atau nilai butir amatan yang dikuasai anak; (3) Menghitung 

hasil data, yaitu menghitung hasil data tentang motivasi belajar menulis dengan 

metode Mind Mapping dalam prosentase; (4) Membandingkan Hasil Prosentase, 

yaitu membandingkan hasil prosentase pencapaian setiap anak dengan skor 

maksimum pada setiap siklus yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian pada 

setiap siklus akan berhasil jika 80% anak di kelas sudah mencapai skor minimum 

yang telah ditentukan. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrument (Arikunto, 2006:168). Validitas yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (http://violetatniyamani.blogspot.com). 
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 Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sedangkan instrumen pengukuran yang memiliki validitas rendah akan 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. 

 Untuk menjamin kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti 

maka digunakan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik triangulasi . Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data dalam membandingkan hasil wawancara terhadap obyek 

penelitian (http://remenmaos.blogspot.com/). Penelitian ini menggunakan dua 

macam triangulasi yaitu pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi 

dari guru dan anak tentang tindakan yang diterapkan. Kedua triangulasi teknik 

atau metode pengumpulan dari hasil observasi dan wawancara. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Berdasarkan hasil observasi lapangan dilakukan pada saat kegiatan menulis 

pra siklus pada kelompok A TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan 

Jatinom dapat diketahui nilai anak yang mencapai target pencapaian minimal 

sebesar 80% hanya sebanyak 5 anak (31,25%). Hasil wawancara antar guru 

kelompok A dan peneliti, maka disepakati bahwa adanya tingkat motivasi belajar 

menulis yang rendah di kelompok A TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I 

Kecamatan Jatinom antara lain adalah sebagai berikut: (1) Perhatian anak terpecah 

pada saat belajar   menulis karena ada temannya yang mengganggu,berbagai 

alasan disampaikan agar tidak mengikuti kegiatan belajar menulis, perasaan tidak 

percaya diri sewaktu menulis, takut melakukan kesalahan, (2) Guru kurang 

memberikan dorongan terhadap anak untuk belajar menulis, guru kurang 

membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajaran menulis, (3) 

Pembelajarannya berpusat pada guru (satu arah), pembelajarannya monoton, 

kurang bervariasi, pembelajarannya menyamaratakan semua anak, dilakukan 

secara global, (4) Metode yang digunakan terasa sulit bagi anak. 
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 Berdasarkan faktor penyebab permasalahan yang muncul dalam kegiatan 

menulis di kelompok A TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan 

Jatinom, maka peneliti membuat sebuah perbaikan pembelajaran berupa tindakan 

kelas yang dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas dan kepala 

sekolah, maka disepakati diadakan penelitian tindakan kelas dengan materi 

penelitian berupa peningkatan motivasi belajar menulis melalui metode Mind 

Mapping.  

 Berdasarkan deskripsi kondisi awal motivasi belajar menulis di kelompok A 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom, maka dilakukan 

perencanaan siklus, dalam penelitian ini, siklus dilaksanakan sampai pada siklus 

II. Hasil ketuntasan motivasi belajar menulis dengan metode Mind Mapping pada 

siklus I diperoleh sebanyak 8 anak atau 50%, maka dari itu perlu diadakan 

tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya. Pada siklus II diperoleh data tentang 

hasil  ketuntasan motivasi belajar menulis dengan metode Mind Mapping pada 

siklus II diperoleh sebanyak 13 anak atau 81,25% dari seluruh jumlah anak dalam 

satu kelas. 

Tabel Perbandingan Hasil Observasi Peningkatan Motivasi Belajar Menulis 

Melalui Metode Mind Mapping 

No Hasil Observasi Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1 Jumlah Anak Yang Tuntas 5 8 13 

2 Prosentase Anak Yang Tuntas 31,25% 50% 81,25% 

3 Rata-rata prosentase pencapaian 
motivasi belajar menulis anak 

42,97% 58,79% 81,64% 

4 Peningkatan  prosentase penerapan 
metode Mind Mapping 

61,54% 71,79% 84,66% 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi belajar menulis setelah diterapka metode Mind Mapping pada anak 

kelompok A TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom 

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 mengalami peningkatan yang 

signifikan. Oleh karena itu metode Mind Mapping dapat diterapkan untuk 

kegiatan menulis khususnya menulis huruf-huruf abjad. 



 
 

 

Penutup 

 

 Setelah diadakan perbaikan pembelajaran kegiatan menulis di kelompok A 

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten 

Klaten dengan metode Mind Mapping dapat diperoleh gambaran tentang 

dampak positif bagi anak dan bagi guru diantaranya adalah: (1) Anak lebih 

antusias dan bisa menangkap apa yang disampaikan guru, (2) Pembelajaran 

menulis lebih efektif dan lebih berhasil meningkatkan motivasi belajar anak. 

Selain itu dengan metode Mind Mapping, guru lebih mudah menjelaskan 

materi yang akan disampaikan, (3) Pembelajaran dengan metode Mind 

Mapping  agar partisipasi anak dalam belajar lebih optimal. Apabila anak dapat 

memetakan pikiran dan menuangkannya pada sebuah kertas dengan 

menggunakan huruf, kata, garis, gambar dan warna maka anak akan antusias 

dalam menulis. 
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