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Abstrak
Kemampuan menulis artikel merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa
sebagai pembangun pendidikan karakter anak. Dengan menulis artikel ilmiah, mahasiswa
dapat meningkatkan kualitas diri mereka di perguruan tinggi. Walaupun demikian, secara
faktual mahasiswa sering mengalami kesulitan menulis artikel ilmiah, terutama pada aspek
kebahasaan dan teknik menulis. Selain itu, pengkajian artikel ilmiah mahasiswa cenderung
tidak konsisten karena tidak sesuai dengan prosedur penulisan artikel ilmiah yang ada.
Sementara itu, target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan
penerapan strategi mind mapping sebagai upaya peningkatan kemampuan mahasiswa dalam
menulis artikel ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini,
peneliti menentukan semua artikel ilmiah mahasiswa (satu kelas) sebagai sampel dari sekian
banyak artikel ilmiah. Berdasarkan artikel ilmiah tersebut diperoleh data tentang kemampuan
mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah yang kemudian diolah dan dianalisis. Akhirnya,
peneliti memperoleh data kemampuan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. Hasil analisis
inilah yang dibuat rekomendasi bagaimana menulis artikel ilmiah yang benar bagi
mahasiswa. Hasil penelitian ini tentang peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah
dengan strategi mind mapping pada aspek penulisan judul, pendahuluan, pembahasan,
penutup, dan daftar rujukan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis
judul, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar rujukan. Hal itu dibuktikan dengan
penulisan judul, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar rujukan menunjukkan adanya
kemenarikan, kesesuaian dengan isi artikel, sesuai dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia,
tepat dalam penggunaan pilihan kata, mencerminkan isi keseluruhan artikel, dan makna yang
terkandung dalam bersifat khusus. Pendidikan karakter mahasiswa dalam penulisan artikel
ilmiah dapat dibangun melalui nilai kemandirian (aspek kreatif) dan integritas (aspek
kejujuran).
Kata kunci: pengembangan gagasan, kemampuan menulis, artikel ilmiah,
mind mapping, pendidikan karakter
PENDAHULUAN
Kemampuan menulis artikel ilmiah merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh
mahasiswa. Dengan menulis artikel ilmiah, mahasiswa dapat meningkatkan kualitas diri
mereka di perguruan tinggi. Di samping itu, tagihan tugas untuk setiap matakuliah biasanya
berbentuk artikel ilmiah. Proses menjadikan mahasiswa berkualitas dapat diawali dengan
pembinaan dan pengembangan kemampuan menulis artikel ilmiah. Kemampuan menulis
artikel ilmiah merupakan kegiatan yang menggabungkan pengetahuan intelektual dan
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berpikir logis dilanjutkan dengan pemilihan bahasa yang efektif dan komunikatif untuk
diungkapkan dalam bentuk tulisan ilmiah.
Mahasiswa masih banyak mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan menulis
artikel ilmiah. Kesulitan itu berupa kurangnya kemampuan mahasiswa dalam (1) penulisan
judul pada aspek kemenarikan judul, kesesuaian, ejaan, dan pilihan kata yang digunakan; (2)
penulisan pendahuluan pada aspek kesesuaian pendahuluan, keruntutan, kelengkapan, ejaan,
tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf; (3) penulisan
pembahasan pada aspek kesesuaian pembahasan, keruntutan, kelengkapan, ejaan, tanda baca,
pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf; (4) penulisan penutup pada aspek
kesesuaian penutup, kelengkapan, ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan
kepaduan paragraf penutup; dan (5) penulisan daftar pustaka pada aspek ejaan daftar pustaka,
tanda baca, kesesuaian, dan kelengkapan daftar pustaka. Semua itu terjadi karena strategi
pembelajaran selama ini kurang bervariasi dan masih banyak pengajar yang menggunakan
teknik konvensional yang lebih mementingkan hasil akhir penulisan daripada proses
menghasilkan sebuah tulisan ilmiah yang berkualitas. Teknik seperti ini kurang mampu
menggali kreativitas mahasiswa sehingga pola pikir mereka cenderung bagaimana
menyelesaikan dengan cepat tanpa berpikir menyelesaikan dengan cara dan hasil yang lebih
baik.
Selama ini mahasiswa membuat artikel ilmiah lebih berorientasi pada tebal halaman
dan panjang karangan, tidak pada signifikansi masalah, kelogisan isi, dan kejelasan
pengorganisasian. Supaya mahasiswa mampu menghasilkan karya tulis seperti yang
diharapkan, menulis artikel ilmiah dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang
sistematik.
Blumner (2008:21) menjelaskan bahwa kekurangan sebuah tulisan terdapat pada
aspek kebahasaan dan teknik menulis. Para penulis pemula sering mengalami kesulitan dalam
kebahasaan yang meliputi masalah kemenarikan, kesesuaian, ejaan, tanda baca, pilihan kata,
kelengkapan, keruntutan, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf. Selain itu, tulisan tidak
konsisten penyajiannya karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Belajar menulis teks
yang koheren dan efektif merupakan suatu pencapaian yang sulit. Menulis teks pada tingkat
mahir tidak hanya melibatkan sistem bahasa. Hal ini merupakan tantangan tersendiri terhadap
sistem kognitif, yaitu memori dan berpikir (Kellog, 2008:2).
Menurut Sudarmanto (2007:237), artikel ilmiah adalah karya tulis yang di dalamnya
membahas sebuah topik yang terkait dengan perkuliahan atau tema dalam suatu seminar,
simposium, kongres, atau lokakarya. Artikel ilmiah juga merupakan karya tulis mengenai
suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan.
Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis karangan ilmiah yang memiliki beberapa
karakter, yaitu objektif, tidak memihak, faktual, sistematis, dan logis. Baik buruknya sebuah
artikel ilmiah tergantung dari signifikansi masalah atau topik yang dibahas, kejelasan tujuan
pembahasan, kelogisan pembahasan, dan kejelasan pengorganisasian pembahasannya (Tim
Dosen UM, 2010:79).
Artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas-tugas
matakuliah tertentu atau memberikan saran pemecahan tentang masalah tertentu secara ilmiah
yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan dan bersifat empiris-objektif. Artikel
ilmiah dapat juga berupa hasil penelitian yang disusun untuk dibahas dalam pertemuan
ilmiah, misalnya seminar atau lokakarya. Artikel ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang
paling singkat dengan jumlah halaman 15-25 halaman (Nasucha, dkk., 2009:59).
Unsur-unsur penulisan artikel ilmiah terbagi atas: penulisan judul, pendahuluan,
pembahasan, kesimpulan, dan penulisan daftar pustaka. Berikut penjabarannya.
Menurut Haryanto (2000:59-60), judul adalah bagian kepala karangan pada sebuah
tulisan. Judul juga disebut sebagai identitas atau cerminan dari jiwa isi keseluruhan karya
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tulis itu yang bersifat menjelaskan diri, manarik perhatian, dan adakalanya menentukan
wilayah (lokasi). Syarat-syarat sebuah judul yang baik adalah mencakup seluruh isi tulisan,
relevan dengan topik, dan menarik perhatian. Supaya menarik perhatian, sebaiknya judul itu
ditulis pendek (maksimum 10-15 kata), sesuai dengan perhatian zaman, dan merangsang
keinginan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dilingkupinya. Semakin pendek
sebuah judul, semakin luas masalah yang harus dikupas. Syarat penulisan judul yaitu harus
menarik, ringkas, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata kecuali kata seperti
di, ke, dari dan, yang, dan untuk yang tidak terletak di awal, dan harus jelas. Dengan melihat
judul, pembaca dapat mengetahui apakah informasi dalam tulisan penting atau tidak baginya.
Judul ditulis dalam jumlah kata yang tidak terlalu banyak, yang penting penggunaannya
efektif. Judul bertugas mewartakan secara lengkap, akurat, menarik, ringkas, dan cepat ketika
dibaca. Supadi, dkk. (2007:17) menyatakan bahwa syarat penulisan judul meliputi (1)
mengacu pada EYD; (2) menggunakan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua
kata, termasuk semua unsur kata ulang, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk
yang tidak terletak di awal; dan (3) tidak diakhiri titik.
Pendahuluan adalah bagian awal artikel ilmiah yang memberikan gambaran umum
tentang mengapa topik yang disajikan dalam artikel ilmiah itu harus disajikan. Dengan kata
lain, bagian pendahuluan menguraikan alasan penulis tentang topik yang ditulisnya. Selain
mengemukakan alasan, bagian pendahuluan merupakan bagian pengantar untuk pembaca
guna mengetahui alasan ataupun isi artikel ilmiah secara keseluruhan. Mengingat fungsi
bagian pendahuluan artikel ilmiah sebagai pengantar tentang topik tulisan dan sarana
pengarang dalam menyampaikan alasan penulisan, menjadikan pendahuluan artikel ilmiah
memiliki bagian-bagian yang khusus. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang paling
sulit. Kita sering mengeluh karena sulitnya menulis bagian pendahuluan. Sebetulnya, tidak
terlalu sulit kalau kita mengetahui pola dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk
memulai sebuah tulisan (Adnan, 2005:25).
Butir yang menandai latar belakang masalah adalah hal-hal yang melandasi perlunya
artikel ilmiah itu ditulis. Paparan latar belakang masalah dapat berupa paparan teoretis atau
paparan praktis. Yang perlu dicermati dalam latar belakang masalah adalah menunjukkan
kepada pembaca bahwa masalah atau topik yang diangkat penulis memang perlu untuk
dibahas. Bagian pendahuluan suatu artikel ilmiah menjelaskan mengenai latar belakang
penulisan artikel ilmiah, perumusan masalah, dan tujuan penulisan artikel ilmiah.
Masalah yang telah dideskripsikan dalam bentuk pertanyaan pada perumusan masalah
tidak terbatas pada persoalan yang memerlukan pemecahan, tetapi juga meliputi persoalan
yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Masalah hendaknya menarik untuk dibahas lebih
lanjut, tidak terlalu asing bagi penulis, dan bahan untuk membahas masalah tersebut cukup
tersedia bagi penulis.
Tujuan penulisan merupakan bagian akhir dari pendahuluan artikel ilmiah. Tujuan
penulisan berkaitan dengan fungsi yang ingin dicapai melalui penulisan artikel ilmiah
tersebut. Biasanya penulisan artikel ilmiah memiliki dua tujuan, yaitu tujuan bagi penulis
artikel ilmiah dan tujuan bagi pembaca. Bagi penulis artikel ilmiah, tujuannya mengarahkan
kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam menulis artikel ilmiah, khususnya dalam
pengumpulan bahan penulisan. Bagi pembaca artikel ilmiah, tujuan penulisan memberi
informasi mengenai hal-hal yang disampaikan dalam artikel ilmiah tersebut (Tim Dosen UM,
2010:81).
Menurut Tim Dosen UM (2010:83), pembahasan merupakan bagian inti dalam artikel
ilmiah. Pembahasan merupakan jawaban dari setiap butir perumusan masalah. Jika dalam
perumusan masalah ada tiga masalah yang ingin diuraikan penulis, maka pembahasan
merupakan jawaban dari tiga masalah tersebut. Setiap penulis artikel ilmiah terlihat
kemampuan menulisnya melalui penulisan pada bagian pembahasan. Tinggi-rendahnya
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kualitas kemampuan seseorang dalam menulis terlihat melalui uraian-uraian kalimat yang
terdapat dalam pembahasan. Penulisan pembahasan yang baik adalah jika seorang penulis
dapat membahas masalah secara mendalam dan lulus dengan menggunakan bahasa yang baik
dan benar. Dalam hal ini penalaran, kohesi, koherensi, kalimat efektif, dan sebagainya yang
bertalian dengan bahasa yang baik dan benar harus kuasai oleh seorang penulis.
Penulisan pembahasan dalam artikel ilmiah bervariasi, tergantung pada jenis topik
yang dibahas. Kegiatan inti penulisan pembahasan adalah membahas topik dan subtopiknya
sesuai dengan tujuan penulisan artikel ilmiah. Pembahasan topik dan subtopik dapat
dilakukan dengan cara menata, mengorganisasikan, dan merangkai bahan yang dikumpulkan
sebelum membuat artikel ilmiah. Teknik untuk merangkai bahan pembahasan topik dan
subtopik dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya (1) mulailah dari ide atau hal
yang paling sederhana atau khusus sampai hal yang bersifat kompleks atau umum; (2)
menggunakan teknik metafor, kiasan, perumpamaan, penganalogian, dan perbandingan; (3)
menggunakan teknik diagram dan klasifiksi; dan (4) menggunakan teknik pemberian contoh
(Indriati, 2006:27).
Penulisan pembahasan dilakukan setelah bahan penulisan artikel ilmiah berhasil
dikumpulkan. Bahan penulisan artikel ilmiah ini dapat berupa bahan yang bersifat teoritis –
bahan yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, jurnal, majalah, dan bahan cetak
lainnya– atau dapat juga berupa bahan yang bersifat faktual-empiris (terdapat dalam
kehidupan nyata).
Menurut Tim Dosen UM (2010:84), penutup adalah bagian yang menandakan
penulisan artikel ilmiah itu berakhir. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan
identik dengan rangkuman pembahasan. Penulisan saran-saran dalam bagian penutup tidak
wajib (jika diperlukan). Saran yang ditulis harus relevan dengan apa yang telah dibahas.
Daftar pustaka merupakan daftar yang di dalamnya berisi daftar buku, artikel ilmiah,
artikel, dan bahan lainnya yang dikutip/dirujuk baik secara langsung maupun tidak langsung.
Merujuk pendapat orang lain merupakan suatu masukan yang berharga bagi nilai dan kualitas
suatu tulisan ilmiah. Jika bahan-bahan yang dibaca dalam sebuah tulisan tetapi tidak dikutip
dalam tulisan itu, maka tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Berbeda dengan semua
bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung dalam teks yang harus dicantumkan
dalam daftar pustaka.
Unsur-unsur daftar pustaka mencakup (1) nama penulis ditulis dengan urutan nama
akhir, nama awal, dan nama tengah, tanpa gelar akademik, (2) tahun penerbitan, (3) judul dan
termasuk subjudul, (4) kota tempat penerbitan, dan (5) nama penerbit. Unsur-unsur ini
variatif tergantung jenis sumber pustaka yang dirujuk. Jika penulisnya lebih dari satu orang,
maka cara penulisan nama sama dengan penulis pertama (Tim Dosen UM, 2010:106).
Menurut Susi (2010:4), strategi mind map adalah pendekatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas yang terorganisir dan di
dalamnya menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak.
Strategi mind mapping merupakan sebuah cara mencatat kreatif dan secara harfiah
memetakan pikiran-pikiran kita. Selain itu, strategi ini dianggap sebagai alat untuk berpikir
kreatif yang mencerminkan cara kerja alami otak. Dengan strategi ini memungkinkan otak
menggunakan semua gambar dan asosiasinya dalam pola radial dan jaringan sebagaimana
otak dirancang seperti yang secara internal digunakan otak.
Menurut Abdurrahman (2000:153-154), strategi mind mapping adalah pendekatan
yang di dalamnya memaparkan butir-butir pokok informasi yang signifikan dengan
menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan melalui otak.
Strategi ini dapat membangkitkan ide-ide orisinal dan memicu ingatan yang mudah. Selain
itu, strategi ini juga menyenangkan, menenangkan, dan kreatif karena cara ini memberikan
kesan yang lebih dalam menguraikan suatu pembahasan. Strategi mind mapping adalah
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sebuah teknik kreatif bagi peserta didik untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran, atau
merencanakan karya baru yang terorganisasi dengan baik. Dengan memerintahkan kepada
peserta didik untuk membuat mind mapping, mereka menemukan kemudahan untuk
mengidentifikasi secara jelas apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, mereka lebih kreatif
untuk merencakan suatu hal dengan lebih baik (Bermawy, 2009:188).
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kemampuan menulis judul
artikel ilmiah mahasiswa dengan penerapan strategi mind mapping; (2) mendeskripsikan
kemampuan menulis pendahuluan artikel ilmiah mahasiswa dengan penerapan strategi mind
mapping; (3) mendeskripsikan kemampuan menulis pembahasan artikel ilmiah mahasiswa
dengan penerapan strategi mind mapping; (4) mendeskripsikan kemampuan menulis penutup
artikel ilmiah mahasiswa dengan penerapan strategi mind mapping; dan (5) mendeskripsikan
kemampuan menulis daftar pustaka artikel ilmiah mahasiswa dengan penerapan strategi mind
mapping.
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti
menentukan semua artikel ilmiah mahasiswa (satu kelas) sebagai sampel dari sekian banyak
artikel ilmiah. Berdasarkan artikel ilmiah tersebut diperoleh data tentang kemampuan
mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah yang kemudian diolah dan dianalisis. Akhirnya,
peneliti memperoleh data kemampuan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah.
PEMBAHASAN
Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah pada Aspek Judul
Peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah dengan strategi mind mapping pada
aspek penulisan judul menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis judul
artikel ilmiah. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar mahasiswa pada penulisan judul artikel
ilmiah seperti berikut ini.
PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR ANAK USIA 7 TAHUN
(DAI)
PENGARUH LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PERKEMBANGAN MORAL
REMAJA (RF)
PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA 15
TAHUN (AP)
PENGARUH KOMUNIKASI ORANG TUA TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK (IWAN)
PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DALAM INSTITUSI YANG
FORMAL (AR)
PENGARUH LINGKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK
USIA 13 TAHUN (MNC)

Judul-judul artikel pada kutipan di atas menunjukkan kemenarikan, kesesuaian antara
judul dengan isi artikel, kesesuaian dengan penulisan ejaan bahasa Indonesia, dan ketepatan
dalam penggunaan pilihan kata. Pilihan kata yang tepat menimbulkan gagasan-gagasan yang
tepat pada imajinasi pembaca, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis. Selain
itu, judul artikel juga mencerminkan isi keseluruhan artikel. Makna yang terkandung dalam
judul artikel bersifat khusus, sehingga pembaca tidak kesulitan menangkap maksud yang
disampaikan penulis. Ketepatan makna kata menuntut kesadaran penulis untuk mengetahui
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bagaimana hubungan antara bentuk kata dengan sumbernya (kira-kira pembaca masih
memerlukan penjelasan tambahan atau tidak). Judul-judul artikel di atas juga memperhatikan
perkembangan kosakata yang dipakainya, sehingga kosakata itu bisa dipahami oleh pembaca.
Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah pada Aspek Pendahuluan
Peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah dengan strategi mind mapping pada
aspek penulisan pendahuan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis
pendahuan artikel ilmiah. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar mahasiswa pada penulisan
pendahuan artikel ilmiah seperti berikut ini.

(GS)

Penulisan pendahuluan pada kutipan di atas lengkap, sesuai dengan isi artikel ilmiah,
gagasan runtut, penulisan artikel ilmiah sesuai dengan penulisan ejaan dan tanda baca bahasa
Indonesia, penggunaan pilihan kata tepat, penulisan kalimat sudah efektif, dan antara paragraf
yang satu dengan paragraf yang lainnya padu.
Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah pada Aspek Pembahasan
Peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah dengan strategi mind mapping pada
aspek penulisan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis
pembahasan artikel ilmiah. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar mahasiswa pada penulisan
pembahasan artikel ilmiah seperti berikut ini.
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(LS)

Penulisan pembahasan pada kutipan di atas menunjukkan kelengkapan substansi
permasalahan, terdapat kesesuaian antara urgensi masalah dengan isi, gagasan runtut,
penulisan artikel ilmiah sesuai dengan penulisan ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia,
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penggunaan pilihan kata tepat, penulisan kalimat sudah efektif, dan antara paragraf yang satu
dengan paragraf yang lainnya padu.
Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah pada Aspek Kesimpulan
Peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah dengan strategi mind mapping pada
aspek penulisan kesimpulan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menulis
kesimpulan artikel ilmiah. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar mahasiswa pada penulisan
kesimpulan artikel ilmiah seperti berikut ini.

(LS)

Penulisan kesimpulan pada kutipan di atas menunjukkan kelengkapan substansi
permasalahan, terdapat kesesuaian antara isi dengan intisari permasalahan, gagasan runtut,
penulisan artikel ilmiah sesuai dengan penulisan ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia,
penggunaan pilihan kata tepat, penulisan kalimat sudah efektif, kohesi, dan koherensi.
Peningkatan Kemampuan Menulis Artikel Ilmiah pada Aspek Daftar Pustaka
Peningkatan kemampuan menulis artikel ilmiah dengan strategi mind mapping pada
aspek penulisan daftar pustaka menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan
menulis daftar pustaka artikel ilmiah. Hal ini dapat dilihat pada hasil belajar mahasiswa pada
penulisan daftar pustaka artikel ilmiah seperti berikut ini.

(NF)

Penulisan daftar pustaka pada kutipan di atas menunjukkan kesesuaian dengan
penulisan ejaan bahasa Indonesia, kesesuaian dengan penulisan tanda baca bahasa Indonesia,
kesesuaian dengan penulisan daftar pustaka, dan kelengkapan unsur penulisan daftar pustaka.
SIMPULAN
Pengembangan gagasan dalam kemampuan menulis artikel ilmiah dengan strategi
mind mapping sebagai pembangun pendidikan karakter anak dapat dilakukan melalui
peningkatan kemampuan menulis judul, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar
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pustaka artikel ilmiah dengan penerapan strategi mind mapping menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan. Pertama, peningkatan itu tampak pada keseluruhan data penulisan judul, yaitu
menunjukkan kemenarikan, kesesuaian antara judul dengan isi artikel, kesesuaian dengan
penulisan ejaan bahasa Indonesia, dan ketepatan dalam penggunaan pilihan kata,
mencerminkan isi keseluruhan artikel, makna yang terkandung dalam judul artikel bersifat
khusus. Kedua, peningkatan itu tampak pada keseluruhan data penulisan pendahuluan, yaitu
menunjukkan lengkap, sesuai dengan isi artikel ilmiah, gagasan runtut, penulisan artikel
ilmiah sesuai dengan penulisan ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia, penggunaan pilihan
kata tepat, penulisan kalimat sudah efektif, dan antara paragraf yang satu dengan paragraf
yang lainnya padu. Ketiga, peningkatan itu tampak pada keseluruhan data penulisan
pembahasan, yaitu menunjukkan kelengkapan substansi permasalahan, terdapat kesesuaian
antara urgensi masalah dengan isi, gagasan runtut, penulisan artikel ilmiah sesuai dengan
penulisan ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia, penggunaan pilihan kata tepat, penulisan
kalimat sudah efektif, dan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya padu.
Keempat, peningkatan itu tampak pada keseluruhan data penulisan kesimpulan, yaitu
menunjukkan kelengkapan substansi permasalahan, terdapat kesesuaian antara isi dengan
intisari permasalahan, gagasan runtut, penulisan artikel ilmiah sesuai dengan penulisan ejaan
dan tanda baca bahasa Indonesia, penggunaan pilihan kata tepat, penulisan kalimat sudah
efektif, kohesi, dan koherensi. Kelima, peningkatan itu tampak pada keseluruhan data
penulisan daftar pustaka, yaitu menunjukkan kesesuaian dengan penulisan ejaan bahasa
Indonesia, kesesuaian dengan penulisan tanda baca bahasa Indonesia, kesesuaian dengan
penulisan daftar pustaka, dan kelengkapan unsur penulisan daftar pustaka. Pendidikan
karakter mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah dapat dibangun melalui nilai kemandirian
(aspek kreatif) dan integritas (aspek kejujuran).
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