
6 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Ada satu penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

Fatmahwati (2011) yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis 

Rangkuman Buku Non Fiksi Melalui Strategi mind mapping pada Siswa Kelas VIII B 

SMP Muhammadiyah I Kroya Kabupaten Cilacap”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya strategi mind mapping perubahan aktivitas siswa menunjukan 

hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan positif perilaku siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dari hari kehari, motivasi siswa dalam menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer meningkat, kemampuan siswa dalam menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer juga meningkat.Bagi guru hasil kerja guru 

semakin meningkat berkaitan dengan penggunaan strategi mind mapping dalam 

pembelajaran menulis rangkuman buku nonfiksi. 

Perbedaan antara penelitian inidengan skripsi Fatmahwati terdapat pada setting 

penelitian, subjek penelitian dan buku pengetahuan populer yang digunakan. Buku 

pengetahuan populer yang digunakan oleh Fatmahwati pada saat penelitian berupa 

buku pengetahuan populer petunjuk yaitu Membuat Telor Asin dan Belajar Komputer 

Gampang Kok, sedangkan buku pengetahuan populer yang digunakan oleh peneliti 

pada saat penelitian berupa buku pengetahuan populer pernyataan seperti Diet Sehat 

Khusus Remaja dan Ramuan dan Khasiat Kulit Manggis. Pada skripsi Fatmahwati 

tidak digunakan media gambar, mind mapping hanya digambarkan di papan tulis. 

Sedangkan pada penelitian ini, mind mapping disajikan melalui gambar kertas kuarto 

dan ditempelkan pada sterefom. 
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B. Landasan Teori 

1. Menulis Sebagai Kegiatan Berbahasa 

Pembelajaran menulis merupakan salah satu bentuk aspek dari kemampuan 

berbahasa yang sangat penting bagi siswa. Selain kemampuan menyimak, berbicara, 

dan membaca. Baik selama mereka masih sekolah maupun dalam kehidupan nanti di 

masyarakat kegiatan menulis masih tetap  penting. Dalam kegiatan menulis siswa 

sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran menulis mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan 

dan pengajaran di sekolah. 

Menurut Tarigan (2008:2), menulis adalah menurunkan atau melukiskan 

lambang – lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang – lambang  garafik tersebut 

kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik itu. Gambar atau lukisan mungkin 

dapat menyampaikan makna – makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan – 

kesatuan bahasa. Menulis juga merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan 

ekspresi bahasa. Pada konteks tersebut menulis difungsikan sebagai sarana untuk 

berkomunikasi antara satu orang (penulis) dengan orang yang lain (pembaca) sehingga 

terjalin komunikasi antara peneliti dan pembaca secara pasif sehingga ide penulis 

dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Walaupun terjadi sebuah komunikasi yang 

pasif tetapi sipenulis tetap dapat menjawab dari setiap pembaca yang merasa kesulitan 

dalam memahami bacaan tersebut. 

Menurut Suroso (2009:180) menulis merupakan aktivitas menyusun serta 

merangkaikan kalimat sedemikian rupa agar pesan yang terkandung dapat 

disampaikan dengan baik kepada pembaca. Untuk itu, setiap kalimat harus disusun 

sesuai dengan kaidah – kaidah gramatikal sehingga mampu mendukung pengertian, 
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baik dalam bentuk maupun dalam makna. Kalimat yang demikian itu diwujudkan di 

atas kertas dengan menggunakan media visual menurut sistem grafologi tertentu. 

Sebaiknya seorang penulis dalam membuat sebuah kalimat harus memperhatikan 

tulisan yang saling padu antar kalimat yang lain. Sehingga pembaca dapat memahami 

makna yang dibacanya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

serangkaian kegiatan yang mengolah pengetahuan, pengalaman, ide atau gagasan 

kedalam tulisan dengan tujuan dapat dipahami oleh pembaca. Menulis juga 

merupakan proses suatu karya tulis yang berupa kumpulan dari huruf (kata, dan 

paragraf) diberbagai media tulis. Dengan menulis kita dapat mengekspresikan apa 

yang ingin kita ungkapkan. Selain itu ketika kita menulis kita juga dapat memberikan 

berbagai informasi kepada semua pembaca. Kegiatan menulis sangatlah penting bagi 

kehidupan manusia sekarang ini. Menulis apabila dilihat dari segi hakikatnya dapat 

dibedakan menjadi tiga aspek,yaitu: 

 

a. Menulis sebagai proses berpikir 

Menulis sebagai proses berpikir merupakan cara yang baik untuk menuangkan 

apa yang ada didalam pikiran kita kedalam sebuah penulisan yang baik, dan dapat 

menarik perhatian orang lain. Berpikir berarti bahwa sebelum, saat, dan setelah 

menuangkan gagasan secara tertulis diperlukan keterlibatan proses berpikir. Proses 

berpikir menurut Moore dkk.(Dalam Khalik, 1999:28) memiliki sejumlah esensi: 

mengingat, menghubungkan, memprediksi, mengorganisasikan, membayangkan, dan 

menerapkan. Menulis dan proses berpikir berkaitan dalam menghasilkan sesuatu 

karangan yang baik. Karena dengan menulis kita dapat melatih otak kita menuangkan 

sebuah karya tulis yang mungkin saja bermanfaat bagi orang lain. 
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b. Menulis sebagai proses berpikir melengkapi serangkaian aktivitas 

Menulis sebagai proses berpikir melengkapi serangkaian aktivitas berupa 

sebuah karangan. Karangan terbagi menjadi dua yaitu karangan ilmiah dan karangan 

sastra.Karangan sebagai bukti kreativitas diperoleh melalui serangkaian aktivitas 

menulis.Rangkaian aktivitas menulis adalah pramenulis, perbaikan, penyuntingan, dan 

publikasi. 

 

c. Menulis sebagai proses berpikir melengkapi serangkaian aktivitas berkaitan 

erat dengan membaca 

 

Sebelum menulis diperlukan berbagai pengetahuan awal dan informasi yang 

berkaitan dengan topik.Untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan 

tersebut membaca merupakan sarana yang paling tepat. Dilihat dari segi saat setelah 

menulis, membaca merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dengan kegiatan menulis 

pada tahap perbaikan. Membaca dan menulis saling mendukung satu dengan yang 

lainnya. Tanpa membaca kita tidak akan dapat menuliskan sebuah kalimat yang bagus 

dan indah. 

Setiap jenis tulisan mengandung beberapa tujuan tetapi karena tujuan 

itu sangat beraneka ragam maka bagi penulis yang belum berpengalaman ada 

baiknya memperhatikan kategori diantaranya, yaitu memberitahukan atau 

mengajar, meyakinkan atau mendesak, menghibur atau menyenangkan, 

mengutarakan atau mendeskipsikan pesan dan emosi yang berapi – api 

(Tarigan, 2008:23). 

 

Sehubungan dengan “tujuan” penulisan sesuatu tulisan, maka menurut Hugo 

Hatig (dalam Tarigan, 2008:24) merangkumkan sebuah tujuan menulis yang mudah 

diingat sebagai berikut: 

 

a. Assignment purpose (Tujuan penugasan) 

Tujuan ini sebenarnya tidak memiliki tujuan sama sekali. Penulis menuliskan 

sesuatu karena ditugaskan bukan atas kemauan sendiri (misalnya peristiwa yang diberi 
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tugas untuk merangkum buku, sekretaris yang ditugaskan membuat laporan notulen 

rapat). Penulis dalam menulis tidak mempunyai tujuan sama sekali. Penulis itu hanya 

menulis tanpa mengetahui tujuannya. Sebagai contoh siswa ditugaskan untuk menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer. Apabila siswa tidak mendapatkan tugas sama 

sekali dari guru, siswa itu tidak akan mengerjakan apapun. Siswa juga akan 

mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. 

 

b. Altruistic purpose ( tujuan alturistik) 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedukaan 

para pembaca, ingin menolong para pembaca untuk memahami, menghargai perasaan 

dan penalarannya.Ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih 

menyenangkan dengan karya itu. Tujuan altruistik adalah kunci keterbacaan 

penulisan. Penulis disini harus bisa berkeyakinan bahwa orang yang membaca 

karyanya tersebut adalah teman hidupnya sendiri. 

 

c. Persuasive purpose (tujuan persuasif) 

Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan. Penulis juga berupaya untuk mendorong atau menarik perhatian. 

Perhatian tersebut biasanya untuk para pembaca. Agar pembaca mau untuk membaca 

karyanya tersebut. Biasanya yang ditulis oleh penulis berisi tentang ajakan atau upaya 

untuk mempengaruhi pembaca agar berpikir dan berbuat seperti yang penulis 

pikirkan. Penulis juga menuangkan gagasan atau ide yang dimilikinya kedalam sebuah 

tulisan. Melalui tulisan, penulis mengajak pembaca untuk meyakini keberadaan 

gagasan yang diutarakan oleh penulis. 
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d. Informationpurpose (tujuan informasonal, tujuan penerangan) 

Tulisan yang bertujuan member informasi atau keterangan atau penerangan 

kepada para pembaca. Biasanya tujuan ini lebih banyak dijumpai dalam buku – buku 

pengetahuan populer. Apabila karangan yang bertujuan member informasi biasanya 

ada didalam karya tulis seperti cara mengobati penyakit tertentu. Sedangkan tulisan 

yang bertujuan untuk member keterangan biasanya ada didalam karya tulis yang berisi 

sebuah teknologi. 

 

e. Creative purpose (tujuan kreatif) 

Tujuan ini erat berhubungan dengan pernyataan diri tetapi “keinginan kreatif”. 

Disini melebihi pernyataan diri dan melibatkan diri penulis dengan keinginan 

mencapai norma artistik atau seni yang ideal, seni idaman, tulisan yang bertujuan 

mencapai nilai – nilai artistik, nilai – nilai kesenian. Tujuan ini biasanya berada 

didalam sebuah cerita – cerita seperti novel, dongeng, cerpen, dll. Nilai artistik yaitu 

sebuah keindahan untuk dinikmati oleh pembaca. 

 

f. Problem – solving purpose (tujuan pemecahan masalah) 

Dalam tulisan seperti ini sang penulis ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi. Sang penulis ingin menjelaskan, menerjemahkan, menjelajahi, serta meneliti 

secara cermat pikiran – pikiran dan gagasan – gagasannya sendiri agar dapat 

dimengerti dan diterima oleh para pembaca. Jadi pembaca dapat mendapatkan 

informasi untuk memecahkan masalah. Disini akan muncul komunikasi secara pasif 

antara pembaca dengan penulis. Meskipun komunikasi tersebut terjadi secara pasif 

penulis tetap memiliki kontribusi yang aktif dalam pemecahan masalah pembaca. 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN ...,DESI DWI SETIANI,PBSI FKIP, UMP 2014



12 

Penulis akan tetap meyakinkan kepada pembaca masalah pembacanya dapat 

diselesaikan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan menulis 

memang berbeda – beda. Tujuan menulis rangkuman buku ilmupengetahuan populer 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia termasuk tujuan penugasan yaitu menulis 

sesuatu karena atas dasar penugasan. Penulis tidak akan mengerjakan tugasnya apabila 

penulis itu belum dapat tugas oleh guru atau seseorang. Tetapi jika penulis tersebut 

telah mendapatkan tugas, penulis itu juga hanya menulis sesuai tugas yang 

didapatnya. Contohnya seperti seorang siswa ditugaskan oleh guru untuk menuliskan 

sebuah rangkuman buku ilmu pengetahuan populer, karena siswa tersebut telah 

mendapatkan tugas, siswa itu langsung mengerjakan tugasnya. 

 

2. Buku Ilmu Pengetahuan Populer 

Pembelajaran menulis rangkuman di dalam penelitian ini berkenaan dengan 

mengungkapkan sebuah informasi dalam bentuk rangkuman, slogan, atau poster. Juga 

berkenaan dengan menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. Buku 

pengetahuan populer brisi tentang wawasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. 

Sehingga masyarakat dapat mengetahui makna dalam buku pengetahuan populer. 

Dalam KBBI (Agustin Risa, 501, 583) Buku ilmu pengetahuan populer adalah buku 

yang berisi tentang segala sesuatu yang diketahui, dikenal dan diterima oleh 

masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui isi dari buku pengetahuan 

populer. 

Menurut Awal dalam situsnya (http://awal.wordpress.com/) Buku pengetahuan 

populer adalah buku yang berisi tentang materi dan ilmu yang sering dibutuhkan atau 
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diajarkan dalam akedemis sehari – hari dan bersifat umum dikalangan masyarakat. 

Buku pengetahuan ilmu populer sebenarnya adalah buku yang berisi tentang informasi 

mengenai pengetahuan yang sifatnya banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. 

Dalam hal ini sesuatu yang bersifat populer merupakan sesuatu yang sudah biasa 

diketahui atau akrab di lingkungan masyarakat secara umum. Hal yang perlu diingat 

bahwa sebuah rangkuman buku ilmu pengetahuan populer isinya harus mencakup 

keseluruhan teks atau buku yang akan dirangkum. 

Menurut Melani sajuliarta, buku pengetahuan populer dapat juga disebut 

sebagai buku ilmiah populer, ilmiah artinya buku itu mengandung hal – hal yang 

bermanfaat, masuk akal (logis), dan runtut (sistematis). Dikatakan populer karena 

disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif sehingga isinya mudah 

ditangkap dan dicerna oleh semua pembaca. Meski isinya cukup berbobot ilmiah, 

tetapi penyampaiannya menggunakan bahasa yang sederhana sehingga enak dibaca 

dan menarik bagi semua kalangan terutama remaja. (http://melani-

sajuliarta.blogspot.com//2013) 

Buku ilmu pengetahuan populer  memiliki berbagai bidang diantaranya yaitu 

pengetahuan tentang kesehatan, teknologi moderen, pertanian, kedokteran, dan masih 

banyak lainnya. Adapun buku yang membahas mengenai disiplin ilmu tertentu secara 

spesifik dan detail bukan termasuk buku pengetahuan populer. buku yang 

dimaksudkan merupakan buku kajian disiplin ilmu yang mengenai anatomi tubuh 

manusia. Salah satu cara untuk memahami isi buku pengetahuan populer tersebut 

dengan cara membuat rangkuman. Berdasarkan contoh tersebut buku pengetahuan 

populer dapat diambil tiga kelebihan buku pengetahuan populer yaitu: 
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a. Masa Edar Lebih Lama 

Buku pengetahuan populer mempunyai masa edar yang lebih lama, sehingga 

kita mudah untuk mendapatkan buku tersebut meski sudah berumur tua. Apabila 

sekarang kita berumur 23 tahun apabila pada saat usia kita 32 kita butuh buku itu lagi, 

buku yang kita cari biasanya masih dijual di toko – toko. Buku itu akan menjadi 

magnet bagi pembacanya terlebih jika buku itu berisi masalah yang dibutuhkan oleh 

masyarakat pembaca. Biasanya masyarakat lebih banyak mencari buku pengetahuan 

populer seperti cara menanam sebuah pohon, pengobatan menggunakan bahan yang 

alami.Jadi buku pengetahuan populer biasanya dapat dicetak ulang sampai 10 kali 

edisi. 

 

b. Nilai Royalty Lumayan Tinggi 

Harga buku pengetahuan populer atau nonfiksi biasanya mahal – mahal dan 

berkisar dari harga Rp. 15.000 – Rp. 300.000.Besar royalty biasanya berkisar 5% - 

10%. Apabila penulisnya mengeluarkan buku dengan edisi ekslusif biasanya penulis 

tersebut mendapatkan royalty yang lumayan banyak. Bahkan buku pengetahuan 

populer juga bisa dicetak lebih banyak lagi. Jadi tak heran apabila kita banyak 

menjumpai buku pengetahuan populer di toko – toko sangatlah banyak.karena buku 

pengetahuan populer banyak dicari oleh masyarakat untuk membaca diwaktu luang. 

 

c. Tidak Dibatasi Kurikulum 

Hal ini termasuk keistimewaaan dari buku pengetahuan populer karena buku 

tersebut ditulis tanpa batas waktu edar. Buku pengetahuan populer tidak dibatasi 

kurikulum atau kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat memerlukan buku itu 
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penerbitakan menerbitkan buku tersebut. Penulis juga menyusun buku pengetahuan 

populer itu tanpa khawatir atau takut jika kurikulum berubah. Karena bila kurikulum 

berubah, isi dari buku pengetahuan populer akan sama saja atau tetap. (http://wahyudi-

johan.blogspot.com//2011/15/) 

 

3. Pembelajaran Menulis Rangkuman Buku Pengetahuan Populer 

Salah satu materi pembelajaran menulis di SMP adalah menulis rangkuman 

buku pengetahuan populer. Pembelajaran merangkum atau meringkas buku 

pengetahuan populer bertujuan meningkatkan kemampuan menulis bagi penulis 

pemula, yakni siswa. Dalam pembelajaran merangkum diberikan pengetahuan tentang 

merangkum supaya isi rangkumannya tersebut tidak ada penyimpangan dari teks yang 

asli. Selain itu, mereka dilatih menulis tanpa harus memikirkan dulu topik dan 

pengembangannya. Mereka cukup menuliskan kembali pokok – pokok pikiran yang 

ada dalam buku yang dibaca. Selain dilatih menulis, mereka juga dilatih membaca 

karena untuk merangkum isi bacaan mereka tentunya harus membaca, hal ini tentunya 

sangat baik untuk peningkatan kemampuan membaca mereka. Tanpa belajar membaca 

kita tidak akan bisa mengetahui isi dari buku yang akan dirangkum, dan kita juga 

tidak bisa merangkum isi dari buku tersebut tanpa membaca terlebih dahulu. 

Menurut Parera (1986:75) rangkuman atau dalam bahasa Inggrisnya 

Sumarryadalah  sebuah kata yang sangat umum  untuk mencakup semua bentuk 

ringkasan atau risalah sebuah tulisan atau naskah asli, tetapi secara teknis karang 

mengarang perlu diadakan pembatasan. Sebuah rangkuman merupakan satu bentuk 

karangan mengikhtisarkan sesuatu dalam  kata – kata diperangkuman. Dalam 

merangkum harus memperhatikan urutan. Selain itu merangkum juga harus 
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menyajikan sepertiga dari naskah aslinya. Sistematika rangkuman juga harus 

diperhatikan. Menurut Parera (1986: 76-78), ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam kegiatan merangkum buku pengetahuan populer yaitu. 

 

a. Kosa kata 

Kosa kata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang yang 

merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Penambahan kosakata seseorang secara 

umum dianggap merupakan bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu 

bahasa ataupun pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah 

dikuasai. Penggunaan kata yang umum akan membawa kesulitan karena kata – kata 

itu dipakai berdasarkan lingkungan profesi, jadi ada makna ada asosiatif. Dalam 

membuat rangkuman mungkin sebuah kalimat dapat dikatakan dalam sebuah kata. 

Sebab itu sangat dibutuhkan pemilihan dan penugasan perbendaharaan kata bahasa 

Indonesia. 

 

b. Gangguan masuknya ide atau pikiran pribadi 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan isi buku dan 

gagasan atau pikiran penulis buku yang akan dirangkum, yaitu jangan memberi 

gagasan baru pada rangkuman, jangan menambah contoh baru, tidak mendiskusikan 

gagasan yang terdapat dalam buku, tidak memberi informasi, dan tidak memberi 

penekanan dalam argumen penulis. Apabila seseorang menambah contoh baru dalam 

rangkuman, penulis tersebut akan bingung dalam memaparkan contoh tersebut. 

Sebaiknya seseorang menulis rangkuman sesuai dengan naskah yang ada. Tetapi 

ketika menulis sesuai dengan naskah yang asli juga harus diadalan pembatasan. 

Karena seseorang menulis dengan tujuan merangkum atau meringkas sebuah naskah. 
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c. Kelangsungan dan kontiunitas 

Dalam membuat rangkuman, maka hubungan logis antara gagasan dan 

gagasan dalam rangkuman itu harus tampak dengan jelas. Kata seperti tetapi, akan 

tetapi, bagaimanapun, sebab, karena itu, maka, walaupun adalah kata – kata yang 

berguna untuk menunjukan kelangsungan itu dan menunjukan keterkaitan hubungan 

suatu gagasan dengan gagasan yang lainnya. Kata – kata itu sebaiknya digunakan 

sehemat mungkin tanpa mengganggu makna asli rangkuman itu. Kata – kata tersebut 

apabila digunakan tidak sebaik mungkin justru akan membuat rangkuman menjadi 

tidak bagus. Jadi sebaiknya kata – kata yang diatas dibuang saja tidak usah dipakai 

lagi. Apabila kata tersebut dipakai penulis sendiri lah yang akan merasa kebingungan 

dalam membaca rangkuman yang telah dibuatnya. 

 

d. Paragraf 

Pembuatan paragraf dalam sebuah rangkuman bergantung kepada pokok atau 

tema dari kutipan yang harus dirangkum itu. Jika kutipan itu pendek ia dapat 

dirangkumkan dalam satu atau dua paragraf saja. Kutipan asli sudah memberikan 

tanda pentingnya suatu tema dan kemungkinan itu membantu kita membuat paragraf.  

Sebuah paragraf yang baik terdiri dari lima kalimat, kelima kalimat tersebut harus 

saling berkaitan satu sama lainnya. 

 

e. Panjang rangkuman 

Pedoman umum panjang rangkuman ialah sepertiga dari naskah asli. Setiap 

rangkuman harus diberi judul yang tepat, judul tidak termasuk dalam jumlah kata 

rangkuman. Ketika menyajikan hasil rangkuman harus lebih singkat dari teks aslinya. 
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Apabila menulis buku pengetahuan populer hasil yang disajikan juga harus sepertiga 

dari buku pengetahuan populer tersebut. Ketika menulis rangkuman lebih baik semua 

kata sifat dibuang saja agar rangkuman tersebut tidak terlalu panjang, dan dapat 

memenuhi panjang rangkuman yang baik. 

 

f. Ucapan langsung atau petikan 

Ucapan langsung atau petikan biasanya dipakai sebagai ilustrasi, maka dalam 

rangkuman petikan dapat dihilangkan. Jika petikan langsung hendak dipertahankan 

harus dialihkan kedalam bahasa laporan, dalam hal ini perlu diperhatikan nama 

pengarang asli atau bukan penulis dari kutipan itu. Bahasa laporan adalah dalam 

membuat sebuah rangkuman yang tidak menggunakan petikan langsung. Bahasa 

laporan juga tidak menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga 

dalam sebuah rangkuman. 

 

g. Urutan 

 

Dalam menulis rangkuman dilarang melakukan perubahan urutan gagasan dari 

buku yang dirangkum. Apabila urutan dari buku tersebut memang sangat panjang, 

penyajiannya juga dilarang untuk merubah urutan yang asli. Jadi apabila didalam 

contoh urutan berawal dari hal yang kecil harus dituliskan dengan hal yang kecil 

terlebih dahuli.Jangan mencoba – coba menuliskan urutan dari hal yang besar 

kemudian baru ke yang kecil. Ketika menulis sebuah rangkuman jangan pernah 

mencoba untuk meninggalkan urutan dari judul buku tersebut. Karena apabila 

ditinggalkan maka rangkuman akan berbeda dari naskah aslinya. 
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h. Keseimbangan  

Dalam rangkuman harus dijaga keseimbangan atau panjang yang sebanding 

dengan apa yang disajikan oleh sepenulis naskah atau kutipan. Seperti panjang 

rangkuman. Seperti panjang rangkumannya juga harus diperhatikan. Contohnya kita 

merangkum buku yang berhalaman lebih dari 100. Jadi kita harus merangkum 

sepertiga dari naskah aslinya, jika kita merangkum lebih dari sepertiga atau kurang 

dari sepertiga naskah aslinya, kita tidak akan memperoleh keseimbangan rangkuman 

dari naskah asli. Panjang subbukunya juga harus kita pertimbangkan. 

 

i. Contoh ilustrasi 

Dalam rangkuman contoh dan ilustrasi dapat dihilangkan. Jika contoh dan 

ilustrasi hendak dipertahankan maka harus dikatakan dalam bentuk umum atau 

general. Statistikpun harus dinyatakan dalam bentuk atau bagian yang terpenting, yang 

tertinggi dan terendah nilainya dan presentasenya. Apabila didalam statistik buku 

terdapat hal yang tidak penting sebaiknya ditinggal saja atau dibuang. 

 

j. Bahasa laporan dalam rangkuman 

Membuat rangkuman perlu diperhatikan pengalihan dari bahasa petikan 

langsung kedalam bahasa laporan. Perlu diperhatikan aspek dan waktu kata 

kerja/predikat (dalam bahasa Indonesia hal tersebut tidak penting). Jadi yang 

dimaksud dengan bahasa laporan disini adalah sebuah hasil merangkum yang tidak 

menggunakan petikan langsung. Dalam bahasa laporan kata ganti orang ke satu dan 

kedua juga tidak digunakan dalam rangkuman. 
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Menurut Rosidi (2009:49) untuk membuat rangkuman yang baik, 

seorang perangkum harus memperhatikan empat hal (1) mampu membaca 

dengan baik bacaan yang akan dirangkum, (2) mampu memahami isi secara 

utuh bacaan yang akan dirangkum,(3) mampu menemukan ide – ide pokok 

ataupun kalimat topik dalam bacaan yang akan dirangkum, dan (4) mampu 

menyusun kembali ide – ide maupun kalimat topik yang telah ditemukan 

menjadi sebuah tulusan yang utuh dan koheren. Kegiatan merangkum tersebut 

dapat bertujuan untuk menguji kemampuan menulis pemula atau siswa dalam 

menemukan pokok – pokok permasalahan sebuah karya tulis. Kegiatan 

menulis rangkuman mempunyai manfaat dalam pembelajaran yaitu melalui 

rangkuman seseorang dapat mengetahui isi dari sebuah buku, memperpendek 

waktu jika pada saat akan dibaca ulang dan membantu ketika dibutuhkan 

secara praktis. Menulis rangkuman juga dapat mempersingkat waktu untuk 

mengerjakan sebuah tugas. Untuk mencapai hal di atas, langkah – langkah 

yang harus ditempuh seorang penulis rangkuman adalah sebagai berikut: 

a. Perangkum harus membaca uraian asli pengarang sampai tuntas agar 

memperoleh gambaran atau kesan umum dan sudut pandang pengarang. 

Pembacaan hendaklah dilakukan secara seksama dan diulang sampai dua 

atau tiga kali untuk dapat memahami isi bacaan secara utuh. 

b. Perangkum membaca kembali bacaan yang akan dirangkum dengan 

membuat catatan pikiran utama atau menandai pikiran utama setiap uraian 

untuk setiap bagian atau setiap paragraf. 

c. Dengan berpedoman hasil catatan, perangkum mulai membuat rangkuman 

dan menyusun kalimat – kalimat yang bertolak dari hasil catatan dengan 

menggunakan bahasa perangkum sendiri. Hanya saja, apabila perangkum 

merasa ada yang kurang enak, perangkum dapat membuka kembali bacaan 

yang akan dirangkum. 

d. Perangkum mampu membaca kembali hasil rangkumannya dan 

mengadakan perbaikan apabila dirasa ada kalimat yang kurang koheren. 

e. Perangkum perlu menulis kembali hasil rangkumannya berdasarkan hasil 

perbaikan dan memastikan bahwa rangkuman yang dihasilkan lebih 

pendek dibandingkan dengan bacaan yang dirangkum (Rosidi, 2009:45). 

 

Menurut Nurgiantoro (2001,304-305) pedoman penilaian terhadap hasil 

karangan bebas mempunyai kelemahan pokok, yaitu rendahnya kadar objektivitas. 

Penilaian dengan pendekatan analisis merinci karangan kedalam aspek – aspek atau 

kategori – kategori tersebut antara karangan yang satu dengan karangan yang lain 

dapat berbeda tergantung jenis karangan itu sendiri. Kategori – kategori penilaian 
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yang pokok hendaknya meliputi: (1) kualitas dan ruang lingkup isi, (2) organisasi dan 

penyajian isi, (3) gaya dan bentuk bahasa, (4) mekanik tata bahasa, ejaan, tanda baca, 

kerapian, tulisan, dan kebersihan, dan (5) respon efektif guru terhadap karya tulis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer merupakan pembelajaran yang mengutamakan 

kegiatan menulis kembali isi buku pengetahuan populer dengan bahasa sendiri secara 

singkat dan sistematis. Pembelajaran menulis rangkuman bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan menulis serta diharapkan dapat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari – hari. Agar kegiatan menulis rangkuman buku pengetahuan populer 

berjalan dengan baik maka pembelajaran ini harus berprinsip pada hakikat 

merangkum dan sistematika penulis rangkuman. Panjang rangkuman sepertiga dari 

naskah aslinya. Kemudian rangkuman juga harus dijaga keseimbangan 

rangkumannya. 

 

4. Pembelajaran Menulis Rangkuman Buku Pengetahuan Populer Melalui 

Strategi Mind Mapping 

 

Pembelajaran menulis rangkuman buku pengetahuan populer memerlukan 

strategi yang tepat. Agar tujuan pembelajaran tercapa, salah satu strategi yang 

dimaksud adalah strategi mind mapping. Mind mapping dianggap strategi yang tepat 

dikarenakan cara kerja mind mapping yang melibatkan otak kita. Selain itu 

penggunaan mind mapping juga dapat mengingatkan kita dengan berbagai informasi. 

Menurut Buzon (2005:4) mind map adalah cara termudah untuk 

menempatkan informasi kedalam otak dan mengambil informasi keluar otak. 

Mind map juga merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara 

harafiah akan “memetakan” pikiran – pikiran kita. Mind map juga sangat 
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sedarhana, mind map mencatat dengan memusatkan ide penting dan 

menggunakan warna, gambar atau juga symbol dan garis. 

Menurut Buzon (2005:60) mind mapping adalah alat yang penuh daya 

dan ramah otak.Mind mapping melibatkan kedua sisi otak karena mind map 

menggunakan gambar, warna, dan imajinasi (wilayah otak kanan) bersama 

dengan kata, angka, dan logo (wilayah otak kiri). Oleh sebab itu mind map 

dapat membantu otak untuk berfokus dan berkonsenterasi dan menciptakan 

perbedaan besar didalam kemampuan kita untuk mengingat segala sesuatu. 

Menurut DePoter (2010:175-176) mind mapping atau peta pikir adalah 

strategi mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. 

Catatan yang menggunakan mind maping ini membentuk sebuah pola gagasan 

yang saling berkaitan, dengan topik utama ditengah dan subtopik dan perincian 

menjadi cabang – cabangnya. Mind mapping yang terbaik adalah mind maping 

yang menggunakan warna – warni dan menggunakan banyak gambar atau 

simbol. 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, Mind 

mapping adalah sebuah strategi menulis kreatif yang menggunakan gambar warna – 

warni untuk memperkuat kemampuan otak menangkap informasi dari topik- topik 

bacaan. Dalam penerapan strategi mind mapping, diperlukan beberapa bahan yaitu 

kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil warna, serta imajinasi. Kertas kosong 

tersebut nantinya akan digunakan oleh siswa untuk membuat mind mapping. Pensil 

warna akan digunakan oleh siswa untuk membuat garis – garis dan sebuah gambar. 

Imajinasi yang keluar lebih baik diungkapkan kedalam mind mapping. Menurut 

Buzon (2005:15) terdapat tujuh langkah dalam pembuatan mind map yaitu: 

a. Mulailah dengan bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya diletakkan 

mendatar. 

b. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral .sebuah gambar bermakna seribu kata 

dan membantu menggunakan imajinasi. Gambar sentral akan lebih menarik dan 

membuat lebih fokus, berkonsenterasi dan berpikir. 

c. Gunakan warna, bagi otak warna juga sama menarik dengan gambar. 
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d. Hubungkan cabang – cabang utama kegambar pusat dan hubungkan cabang – 

cabang tingkat dua dan tiga ketingkat satu dan dua. Hal tersebut meningkatkan 

keingatan bagi otak. 

e. Buatlah garis yang melengkung bukan garis lurus. Garis lurus dalam otak sangat 

membosankan. 

f. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Hal tersebut dapat memicu timbulnya 

ide dan pikiran baru. 

g. Gunakan gambar. 

Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa strategi mind mapping dapat 

memudahkan siswa menulis sebuah rangkuman. Karena mind mapping hanya 

menuliskan pokok – pokok dari isi buku saja. Strategi mind maping dalam 

pembelajaran merangkum buku pengetahuan populer dapat dilaksanakan dengan 

langkah – langkah sebagai berikut: 

a. Siswa membaca kembali buku pengetahuan populer yang sudah ditetapkan oleh 

guru 

b. Siswa menulis judul tersebut ditengah – tengah selembar kertas kosong dengan 

disertai gambar dan warna yang menarik 

c. Siswa membuat cabang – cabang dari judul tersebut dengan garis yang sesuai 

selera dan mencatat subpokok  buku pada cabang – cabang yang telah dibuat 

d. Dari cabang subpokok buku pengetahuan populer, siswa membuat cabang turun 

dan mencatat pokok – pokok dari isi sebuah buku pengetahuan populer dan 

seterusnya sampai cabang – cabang terkecil 

e. Setelah menulis pokok – pokok isi buku yang akan dirangkum dengan selembar 

mind mapping maka siswa menyusun rangkuman. 
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Sebagai dijelaskan diatas, selain mind mapping peneliti menggunakan 

media gambar dalam pembelajaran merangkum buku pengetahuan populer. 

Menurut Arsyad (2007:1) kata media berasal dari bahasa latin Medius yang 

secara harafiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa 

Arab media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Sehingga suatu pesan akan tersampaikan dengan baik dan 

benar. 

Menurut Gerlach & Ely 1971 (Arsyad 1997:3) media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap. Dalam hal ini guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan 

media. Suatu pelajaran apabila disampaikan dengan prantara sebuah media. 

Pembelajaran tersebut akan cepat diterima oleh siswa.Secara umum, media 

gambar memiliki fungsi yang sama dengan media pendidikan. Pada umumnya 

menurut Derek Rowntree dalam (Rohani 1997:7) media pendidikan berfungsi 

sebagai: 

a. Membangkitkan motivasi belajar 

b. Mengulang apa yang telah dipelajari 

c. Menyediakan stimulus belajar 

d. Mengaktifkan respon peserta didik 

e. Memberikan balikan dengan segera  

f. Menggalakan latihan yang serasi 

 

Menurut Rohani gambar dapat membantu guru dalam mencapai tujuan 

instruksional. Karena gambar termasuk media yang mudah dan murah serta besar 

artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran. Karena gambar, pengalaman dan 

pengertian peserta didik menjadi luas. Lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, serta 

lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta didik. 

 

5. Kerangka Berpikir 

Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama haruslah berisi 

usaha – usaha yang dapat membawa serangkaian kemampuan. Salah satunya yaitu 

pengajaran menulis rangkuman buku ilmu pengetahuan populer. Kemampuan menulis 

rangkuman buku pengetahuan populer adalah kecakapan secara menyeluruh, yang 
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menuntut sejumlah pengetahuan dan keterampilan dalam mencatat gagasan atau 

informasi sebuah buku pengetahuan populer, menyajikan kembali isi buku dengan 

bahasa sendiri secara singkat, sesuai sistematika buku tersebut, dan dapat dipahami 

oleh pembaca. Tetapi pada kenyataannya kemampuan merangkum buku pengetahuan 

populer pada siswa kelas VIII E SMP N 2 Sokaraja masih terbilang rendah, maka 

peneliti menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan strategi mind mapping. 

Mind mapping merupakan strategi mencatat yang memudahkan pembaca mengingat 

banyak informasi dengan membentuk pola gagasan yang saling berkaitan, dengan 

mempergunakan kertas, simbol, dan warna. Apalagi dengan penggunaan gambar yang 

dapat lebih menarik untuk diperhatikan oleh murid – murid kelas VIII E. Dengan 

menerapkan strategi mind mapping atau peta pikiran disertai penggunaan gambar 

dalam pembelajaran menulis rangkuman,kemampuan menulis rangkuman buku 

pengetahuan populer kelas VIIIE diharapkan dapat meningkat. Penggunaan gambar 

disini adalah ketika menyajikan mind mapping, peneliti terlebih dahulu 

memperlihatkan gambar mind mapping yang ditempelkan di sterefom. Kemudian, 

siswa – siswi kelas VIII E dapat melihat dengan jelas penyajian mind mapping yang 

menarik. 
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