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Using FreeMind

Diadaptasi dari John Leach

Membuat Mind Map

Click di FreeMind icon pada desktop, atau panggil program dari start menu
program (Start -> Programs -> FreeMind -> FreeMind.) Jika belum 

pernah menggunakan FreeMind ini sebelumnya, maka tampilan awal adalah 
tampilan kosong belaka, sehingga harus click File, kemudian New. Anda akan 

melihat sesuatu seperti berikut ini:
 

 

Sekarang silahkan simpan mind map baru ini, dari menu bar click File, 

kemudian Save. Pilih folder dan nama file (pada latihan ini, disarankan

menggunakan folder yang bersifat sementara, dan exercise.mm sebagai 

namanya), kemudian click Save.

Hemat waktu dan tenaga – Saat ini
Ada golden rule yang sederhana, yaitu menyimpan hasil pekerjaan 
secara teratur dan sering.. Hal ini akan mennjaga 'keterkinian' hasil 
pekerjaan jika tiba-tiba komputer yang digunakan bermasalah; atau 
listrik padam, sehingga akan mengakibatkan pekerjaan menjadi 
sia-sia. 
 

FreeMind dirancang untuk mengurangi jumlah mouse clicks. Kita tidak perlu
mem-fokuskan ke suatu node dengan meng- click-nya – tetapi hanya dengan
menggerakkan mouse ke atas node tersebut, dan warna background dari node
menjadi abu-abu, dan saat inilah kita dapat mulai.
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Ketik Exercise, kemudian Enter, dan node root (node yang ada saat ini) akan

mempunyai judul “Exercise”. Tekan tombol Insert dan akan muncul child node. 

Kemudian beri nama Rich Text. Tekan Enter dan akan muncul "saudara 

kandungnya" (sibling) dari node yang baru tersebut. Beri nama Links. Tekan 

Insert dan beri nama child node ini dengan FreeMind. Tekan Enter dan beri 

nama sibling ini dengan Google Search. Tekan Enter dan beri nama sibling 

ini dengan Disk. Sehingga akan didapatkan suatu diagram sebagai berikut:

 

 

Penggunaan mouse dapat sangat membantu meringankan kerja ini. Gerakkan 
mouse berkeliling dan tunjuk pada suatu node (warna background menjadi 
abu-abu) atau warna backgroubd akan berubah ketika pointer mouse hanya 
melewati node tersebut. Silahakan dicoba. 

Sayangnya, hal ini akan menyebabkan suatu masalah. Gerakkan mouse sampai
di atas node “FreeMind” supaya node tersebut mendapatkan fokus, kemudian
gerakkan mouse ke kiri ke arah icon bar, dan click/pilih suatu icon. Sebenarnya
yang diinginkan adalah icon muncul di "FreeMind”, tetapi ketika mouse bergerak
ke arah icon bar, maka node “Exercise” yang mendapatkan fokus, sehingga icon
malah menempel di "Exercise":
 

 

Tekan Ctrl-Z, untuk membatalkan aksi penambahan icon di atas. Silahkan

untuk mencoba lagi, gerakkan kembali pointer mouse ke atas node "FreeMind”,
tetapi saat ini tekan tombol Shift dan kemudian gerakkan mouse ke kiri, ke 
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icon bar. Setelah di icon bar, lepaskan tombol Shift dan click di icon yang 

dikehendaki. Dengan langkah ini icon yang dipilih dapat diletakkan di node yang 
diinginkan. Hal ini juga berlaku untuk penekanan tombol Alt atau Ctrl.

Berikutnya, pindahkan mouse ke atas node "Links”, dan click node tersebut.
Semua child nodes akan collapse (hilang dari pandangan) Click lagi, dan 
semuanya akan muncul kembali. Ketika mind map menjadi lebih besar, maka
akan dibutuhkan node-node yang collapse, sehingga akan akan diperoleh ruang 
untuk konsentrasi pada daerah yang lebih spesifik di map.

Tekan tombol Ctrl-S untuk menyimpan hasil pekerjaan, atau dari menu bar 

click File, kemudian Save. Tutup aplikasi, dan istirahat sebentar. 

Membuka Mind Map yang sudah ada

Sebaiknya tidak memanggil/membuka langsung file .mm fi Fil Manager, tetapi

dibuka setelah program FreeMind dipanggil dan dijalankan; karena masih ada 
bug pada FreeMind ini. Biasanya file help yang akan trouble.

Cara alternatif adalah drag file mind map dari Explorer dan letakkan di icon
desktop FreeMind. Hal ini secara otomatis akan memanggil dan menjalankan 
FreeMind, yang kemudian juga akan membuka file mind map. Sebenarnya 
hampir semua desktop icon akan bekerja seperti ini.

Mengedit Node

Saat ini semua child nodes berada pada sisi kanan. Gerakkan mouse di atas node
“Rich Text”, kemudian geser node tersebut (tekan tombol kiri mouse dan jangan
dilepaskan) ke kiri dari setengah node "Exercise”. Bagian kiri akan muncul
bayangan, sekarang drop node (lepaskan tombol kiri mouse).
 

 

Node “Rich Text” sekarang berada di sebelah kiri node “Exercise”.

Gerakkan ke atas node "Links” dan click node tersebut untuk meng-expand child 
nodes. Gerakkan mouse ke atas “Disk”, dan tekan Ctrl-Up. Hal ini akan

memindah node “Disk” ke atas node “Google Search”, seperti berikut ini:
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Tentu saja, jika akan memindah node ke bawah gunakan tombol Ctrl-Down.

Kemudian node “Google Search” akan dipindah di bawah node “Exercise” BUKAN
“Links”. Gerakkan mouse ke atas node “Google Search” dan tekan Ctrl-X,

kemudian gerakkan mouse ke atas node “Exercise” dan tekan tombolCtrl-V. 

Hasil modifikasi Mind map tersebut adalah:
 

 

Jika pointer mouse digerakkan ke sisi node dengan garis yang terhubung ke
parent node (sebelah kiri node “Links”, sebelah kanan node “Rich Text”), akan
muncul sebuah lingkaran oval yang akan membolehkan kita untuk me-reposisi
node.

Gaya Pengeditan

Untuk membuat perubahan tunggal dari suatu node atau garisnya (garis antar
node), gunakan menu contextual dengan click kanan pada node yang sedang 
fokus. Kemudian pilih property atau style yang ingin diubah:
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Rich Text, Hyperlinks, dan Clouds

Dapat juga menulis rich text yang lumayan kompleks, menggunakan 

HTML.Keuntungannya adalah kita dpat cut and paste dari suatu browser, atau

HTML editor. Gerakkan mouse di atas node “Rich Text”, aktifkan contextual menu 
dengan click kanan, pilih Edit Long Node..., kemudian ketikkan:

<html>
 <p align="center"><b>Very Rich Text</b></p>

 <p align="center">Plenty of content, as you can see.</p>

</html> 
 

Catatan tags <html>

Meskipun dimungkinkan cut and paste kode-kode HTML, tetapi tetap 
harus dibungkus dengan tag <html>. FreeMind menggunakan format 

file XML, tag <html> diperlukan untuk mengingatkan FreeMind bahwa 

yang mengikuti hal tersebut dalam format HTML.

 
FreeMind juga membolehkan membuat suatu node menjadi hyperlink. Hyperlink

ini dapat berupa alamat World Wide Web (URL atau URI), atau suatu penunjuk 

ke suatu file pada hard disk. Hal ini merupakan salah satu fitur yang berharga.

Tidak hanya dapat membuat map yang bekerja seperti database bookmark pada
browser, tetapi dapat juga sebagai link ke file pada hard disk yang dapat dibuka 
di dalam mind map.
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Gerakkan mouse ke atas node “FreeMind”, click kanan untuk memunculkan
contextual menu, kemudian click pada menu Insert, kemudian 

Hyperlink (Text field)..., dan ketikkan 

http://freemind.sourceforge.net, kemudian tekan tombol Enter.

Pindah ke atas node “Disk”, click kanan untuk contextual menu, kemudian click 
pada menu Insert, kemudian Hyperlink (File chooser)..., dan pilih

suatu file, misalnya document text – misalnya dipilih file license.txt yang 

berada di /Program Files/FreeMind.

Kita secara visual dapat mengelompokkan node dan "turunan" nya, dengan
menambahkan cloud. Gerakkan mouse ke atas node “Links”, click kanan untuk
memunculkan contextual menu, kemudian click pada menu Insert, kemudian 

Cloud.

Mind map Exercise akan terlihat sebagai berikut:
 

 

Jika node “FreeMind” di-click, maka akan membuka website FreeMind di browser
(tentu saja jika sudah terkonek dengan internet) Click pada node “Disk” akan
membuka document text menggunakan editor default. Node dapat di-collapse
dan di-expand walaupun ada hyperlink dengan menekan tombol
Alt-Page Down, dan Alt-Page Up.

 

Menghapus Hyperlinks and Clouds
Tidak ada mekanisme yang jelas untuk menghapus hyperlink dan cloud. 
Tetapi ada satu cara, yaitu fokus pada node dan gunakan menu 
Insert, kemudian Cloud. Hal ini akan menghapus cloud. 

Untuk hyperlink, gunakan menu Insert, kemudian 

Hyperlink (Text field)..., hapus text link yang ada pada input 

box, kemudian click OK.

Bagaimana dengan node “Google Search”? Silahkan node ini sebagai latihan.
Silahkan ditambahkan gambar .. (Insert, kemudian 

Image (File chooser or link)....)

Print Mind Map

FreeMind mencetak mind map menggunakan 2 metode. Mind map dapat dicetak
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pada satu kertas tunggal , atau jika mind map sangat besar, skala dapat disetel ,
dan dicetak pada beberapa kertas, kemudian secara manual digabungkan. :D

Mencetak pada satu kertas merupakan hal yang mudah, tetapi jika Mind Map-nya 
terlalu besar, maka tulisan dapat tidak terbaca.

Menggunakan banyak halaman merupakan hal yang lebih sulit, karena tidak ada
preview untuk melihat berapa banyak halaman yang akan digunakan. Kita dapat
membuang-buang kertas untuk ujicoba hal tersebut hingga didapatkan hasil yang 
benar.

Dari bar menu, click pada File, kemudian Page Setup..., yang akan 

memunculkan dialog skala untuk pencetakan:
 

 

Jika diinginkan untuk mencetak keseluruhan map pada satu halaman saja maka
check pada box “Fit to one Page” , jika tidak, maka uncheck dan pilih zoom 

factor. Coba mencetak satu halaman dulu – hal ini akan memberikan perkiraan
yang baik untuk zoom factor ketika akan mencetak multi-page map. .
Berikutnya, click tombol OK.

Dialog berikutnya pada page setup:
 

 

Atur ukuran kertas, orientasi, dan margin, kemudian click OK. Pada kasus ini 

orientasi diset ke portrait, karena mind map yang sudah dibuat tidak terlalu 
melebar.

Kemudian mind map sudah dapat dicetak, dengan click pada File dari bar 

menu, kemudian Print..., yang akan menampilkan dialog standard print, 
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dimana dapat memilih printer. Berikutnya click OK untuk mulai print job.

Sebagai alternatif mencetak Mind Map secara fisik, kita dapat meng-convert -nya 

ke gambar berformat PNG atau JPEG, menjadi filePDF, atau tipe lain dari suatu 

file HTML.

 

Page source: http://www.syger.org/pcug/Tutorials/Office/UsingFreeMind.html


