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BAB III 

 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab sebelumnya, pengkaji telah memaparkan menganai metode mind mapping 

dan pembelajaran menulis paragraf argumentasi menurut para ahli. Bab ini mengkaji 

mengenai metode mind mapping dan pembelajaran menulis paraggraf argumentasi sesuai 

dengan rumusan kajian dan tujuan kajian. Dimana rumusan kajian tersebut seperti: 

1. Bagaimana penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi bahasa perancis? 

Pada dasarnya agar proses pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan, 

penggunaan metode pembelajaran sangat membantu. Mengacu pada rumusan kajian yang 

telah dipaparkan diatas, bagaimana penggunaan metode mind mapping dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi bahasa perancis. 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan metode mind mapping, selanjutnya akan 

dijelaskan mengenai langkah-langkah dari metode tersebut. Menurut Buzan (2006: 15) 

mengatakan ada tujuh langkah dalam membuat mind mapping, yaitu:  

a. Mulailah dari bagian tengah kertas yang kosong yang sisi panjangnya diletakkan mendatar, 

karena memulai dari tengah memberikan kebebasan pada otak untuk menyebar kesegala arah 

dan untuk mengungkapkan dirinya dengan lebih bebas dan alami.  

b. Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral anda, karena sebuah gambar bermakna seribu 

kata dan membantu kita menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, 

membantu kita tetap terfokus, dan membantu kita berkonsentrasi dan mengaktifkan otak kita.  

c. Gunakan warna, karena bagi otak warna sama menariknya dengan gambar, warna 

membuat mind map lebih hidup, menambah energi kepada pemikiran kreatif dan 

menyenangkan.  

d. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat 

dua dan tiga ke cabang tingkat satu dan seterusnya, karena otak bekerja menurut asosiasi. 
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Otak senang mengkaitkan beberapa hal sekaligus. Hal tersebut memudahkan otak untuk lebih 

mengingat informasi.  

e. Buatlah garis hubung untuk menghubungkan setiap butir-butir informasi yang saling 

terkait.  

f. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis, karena satu kata kunci memberikan lebih 

banyak data dan fleksibilitas terhadap mind map.  

g. Gunakan gambar, karena setiap gambar sentral setiap gambar dalam mind map memiliki 

makna penting.  

 


