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Alasan Orang Menulis 
Mengapa orang menulis? Sejak kapan budaya menulis berlaku 
dalam masyarakat manusia? 

Ada banyak alasan mengapa orang menulis. Yang paling 
mandasar tentu adanya keinginan seseorang menuangkan apa yang 
ada di benaknya ke dalam simbol tulis. Bahwa kemudian tulisan itu 
dibaca orang, lalu apa yang ditulisnya itu dipahami orang, dan 
selanjutnya terjadi komunikasi, itu merupakan alasan sekunder. 
Bisa jadi, seseorang menulis hanya agar apa yang dipikirkannya 
terdokumentasikan dalam tulisan. 

Secara garis besar, ada tiga alasan utama orang menulis, yaitu 
alasan personal, alasan profesional, dan alasan sosial 
kemasyarakatan. Alasan personal meliputi (1) pelepasan ide kreatif, 
seperti menulis karya puisi, menulis cerpen, menulis novel, (2) 
menulis buku harian, dan (3) membuat jadwal kegiatan pribadi. 
Alasan profesional, misalnya, menulis surat dinas, membuat 
laporan, menulis berita, menulis pengumuman, membuat profil 
lembaga, dan merumuskan surat perjanjian. Sedangkan alasan 
sosial kemasyarakatan, misalnya, berkomunikasi melalui surat, 
membuat dokumen perjanjian, mengirim sms, mms, dll. 

Budaya menulis dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Sebuah 
naskah tertulis yang disebuat Papyrus—lembaran terbuat dari sejenis 
ruput yang tumbuh di sepanjang sungai NIL—dibuat tahun 2500 SM. 
Media ini masih digunakan hingga tahun 700-an Masehi. Media tulis juga 
ditemukan di Cina dan Eropa. Sebuah bukti bahwa manusia telah 
mengenal budaya tulis dan koleksi-koleksinya sejak lama yaitu dengan 
ditemukannya perpustakaan kuno pada bangsa Sumeria dan Babylonia, 
dengan koleksi-koleksi berupa gambar (pictograph) yang diduga biasa 
dikunjungi para bangsawan. Di jaman Yunani kuno ditemukan museum, 
yang salah satu bagiannya adalah perpustakaan yang menyediakan teks-
teks dan manuskript dari segala bahasa di dunia. Di Jazirah Arab, terutama 
pada masa Khalifahan Al Makmun, telah didirikan Bait Al Hikmah 
(Rumah Kebijakan), yaitu lembaga yang merupakan penggabungan antara 
perpustakaan, biro terjemah, dan akademi. Selanjutnya, dunia tulis menulis 
mendapatkan momen perkembangan yang berarti setelah ditemukannya 
mesin cetak oleh Johann Guttenberg.  

Sebelum ditemukan percetakan, semua dokumen tertulis harus 
dibuat dan diperbanyak dengan ditulis tangan. Saat itu,  naskah dibuat 
dalam bentuk gulungan/bendel buku, untaian naskah 
papyrus/lontar/nipah, atau daluang (kertas tradisional berserat kasar), 
dan kertas . Di Asia Tenggara , pada milenium pertama, dokumen 
penting dibuat pada lempeng tembaga yang diperhalus dengan 
pembakaran, dan diukir dengan pahat logam. Di Filipina , misalnya, pada 
abad ke-9, dokumen tidak diukir dengan pahat, tapi lebih seperti 
pencetak dot-matriks masa kini.  

Jadi, budaya tulis-menulis telah dikenal manusia sejak lama. Melalui 
tulisanlah manusia merekam aktivitas budayanya. Dengan meneliti 
kembali naskah-naskah itu, kita bisa mengenal dan tahu apa yang terjadi  
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di masa lalu. Pewarisan budaya menjadi motif utama manusia 
mengembangkan tradisi menulis. 

 
Sejak Usia Berapa Orang Mulai Menulis? 

Berbahasa merupakan keterampilan khas manusia. Untuk berkomunikasi 
dengan sesamanya, manusia memerlukan bahasa. Ada empat 
keterampilan berbahasa yang digunakan manusia, yaitu mendengarkan, 
berbicara, membaca, dan menulis. Melalui keempat keterampilan itulah 
manusia membangun interaksi sosial. 

Dibandingkan dengan tiga keterampilan berbahasa lain, menulis 
merupakan keterampilan berbahasa yang paling kompleks. Proses 
penguasaan keterampilan menulis juga berada pada tataran terakhir 
setelah seseorang menguasai keterampilan menyimak, berbicara, dan 
membaca. Hal itu terjadi karena menulis merupakan keterampilan yang 
paling sulit dikuasai. Keterampilan menulis bersifat aktif, produktif, dan 
ekspresif. Kegiatan menulis melibatkan aspek berpikir kritis dan emosi. 
Untuk menguasainya diperlukan latihan, karena menulis bukan sebuah 
kemampuan yang instingtif. Karena kedudukannya itu, kemampuan 
menulis bisa menjadi gambaran tingkat  penguasaan seseorang atas 
keterampilan berbahasa yang lain. 

Menulis bersifat aktif dan produktif karena menulis merupakan 
suatu kegiatan melahirkan lambang-lambang grafis yang bermakna. 
Makna yang dilambangkan oleh lambang-lambang grafis itu ialah makna 
suatu bahasa yang dapat dipahami sehingga orang lain dapat membaca 
lambang-lambang grafis itu. Menulis bersifat ekspresif karena menulis 
menjadi sarana untuk mengekspresikan ide agar ide itu dipahami orang 
lain. Kesimpulannya, ketika menulis seseorang melakukan suatu aktivitas 
untuk menghasilkan suatu produk. Produk yang dimaksud adalah 
rangkaian lambang-lambang grafis yang mengandung makna. Lambang 
grafis yang berstruktur dan bermakna itulah yang kemudian dikenal 
sebagai tulisan. 

Atas dasar itu, dalam menulis diperlukan dua syarat, yaitu 
seseorang harus memahami dan menguasai lambang tulisan dan 
bahasanya; kedua, ia juga harus menyiapkan apa yang akan 
dilambangkan (gagasannya). Sederhananya, agar ide seseorang sampai, ia 
memerlukan wadah atau medium untuk menyampaikan ide itu. Medium 
untuk menyampaikan ide berupa bahasa tulis. Kedua persyaratan itu 
harus terpenuhi agar sebuah ide tertulis bisa dipahami. 

Dengan adanya prasyarat itu, keterampilan menulis merupakan 
keterampilan yang paling tinggi tingkatnya. Tidak semua orang 
mempunyai keterampilan menulis yang baik.  Ketarampilan menulis 
memang paling sulit dikuasai, dibandingkan dengan ketiga keterampilan 
yang lain. Akan tetapi, keterampilan menulis dapat dilatihkan dan 
ditingkatkan kualitasnya. 

Memang tidak sejak lahir manusia menguasai keterampilan 
menulis. Keterampilan menulis mulai muncul setelah seorang anak 
menguasai keterampilan membaca. Kira-kira pada usia Taman Kanak-
kanak seseorang mengenal budaya tulis. Perhatikan contoh teks berikut 
yang dikutip dari tulisan seorang anak usia 6 tahun. 
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Teks 1 
 

1. BU KUPU 
Bu Kupu pagi ini mencari makan ke bunga matahari. Bu 
Kupu sangat asyik menghisap madu dan serbuk sari yang 
banyak sekali. Dari pagi sampai sampai siang ia 
mengumpulkan madu. Setelah kenyang ia pulang ... dan 
betapa senangnya dia karena anaknya sudah menetas. 
 
2. PUTUS ASA 
 
Uhu, hu. hu ... 
Sedih hatiku sedih 
Aku putus asa 
Ulangan IPA dapat lima 
 
    "Hai kau ... 
    Putus asa tidak baik!" 
    Aku mencari suara itu     
    Yang ternyata suara hatiku 
 
Aku mencoba dan mencoba 
Menghilangkan pikiran itu 
Tapi tidak berhasil 
Aku memang pesimis 
 
     "Hilangkan pesimis itu!" 
     Suara hatiku muncul lagi 
     Kuderapkan kudaku 
     Ku kan terus melaju melawan arus 
 
(Dikutip dari Kumpulan Cerita Kisah Awan Pelangi (I), karya 
Citra Savitri dan Sita Astari, ketika duduk di bangku TK 
Nol Besar—Kelas 3 Sekolah Dasar). 
 

 
Teks 2 
 

3. MENCARI MAMA 
…….. 
Pada pagi yang cerah di sebuah sekolah SD.  
Ana: “Icha, kok melamun terus sich? Mikirin apa, sih kamu?“ 
Guntur: “Kelihatannya mikirin aku deh“  
Ana: “ Yee…. GR  ( gede rasa ) banget sih kamu“ 
Anton: “Kelihatannya dia bawa buku hariannya deh“ 
Ana: “ Kita kerjain yuk! Guntur sana kamu kerjain si Icha! “ 
Guntur: “ Rebes deh, eh salah beres deh. “ 
Guntur: “Hoi bawa apa kamu” ( sambil mengambil buku harian Icha.) 
Icha: “Tur, kembaliin bukuku dong!“ 
Guntur: “Eits… nggak boleh, liat dulu dong! “ 
Icha: “Ih… resek banget sih. “ 
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Ana dan Anton menghampiri Guntur dan Icha. 
Ana: “ Ton, yuk kita samperin Guntur sama Icha! “ 
……. 
(Dikutip dari Drama berjudul Mencari Mama, karya Beta 
Ayu Vidyadari, siswa Kelas 4 SD) 
 

 
Dua tulisan itu menjadi bukti bahwa menulis merupakan alat 

ekspresi manusia sejak masa kanak-kanak. Melihat  cara penulis 
mengungkapkan perasaannya, dua kutipan itu menggambarkan bahwa 
penulis telah menguasai cara bagaimana ia menuangkan idenya dalam 
bentuk tulisan. Padahal ia masih berusia anak-anak. Itu artinya, 
keterampilan menulis telah bisa dilatihkan kepada anak-anak sejak usia 
dini.  
 

Apa yang Dimaksud Menulis? 
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa, di samping 
keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca. Proses 
penguasaan keterampilan menulis berada pada tataran terakhir 
setelah seseorang menguasai keterampilan menyimak, berbicara, 
dan membaca. Menulis merupakan sebuah keterampilan yang 
dapat merepresentasikan pengusaan seseorang atas aspek-aspek 
berbahasa yang lain. 

Lalu, apa yang dimaksud menulis? Secara umum, menulis adalah 
kegiatan melahirkan ide dan mengemas ide itu ke dalam bentuk 
lambang-lambang grafis berupa tulisan yang bisa dipahami orang lain. 
Dari pengertian itu tergambar hal-hal berikut. 
 Dalam menulis seseorang melakukan suatu aktifitas untuk 

menghasilkan suatu produk. 
 Produk yang dimaksud adalah rangkaian terstruktur lambang-

lambang grafis suatu bahasa yang yang mengandung makna yang 
diikat dalam satu kesatuan ide.  

 Produk tersebut dikenal sebagai tulisan. 
 Tulisan itu digunakan untuk mengekspresikan  diri dan 

mengkomunikasikan ide kepada orang lain secara tidak langsung. 
Dari pengertian itu tergambar dua hal, yaitu  ide dan bahasa. Ide 

sebagai gagasan atau pesan yang disampaikan, sedangkan bahasa (tulis) 
sebagai tempat  yang mewadahi ide.  

Selain itu, menulis juga merupakan sebuah aktivitas berpikir. Proses 
berpikir dalam menulis mencakup bagaimana ide-ide dimunculkan dan 
difokuskan pada ide-ide tertentu yang relevan dan saling terkait. Ide-ide 
tersebut kemudian dituangkan ke dalam paragraf dan wacana yang 
koheren dan kohesif. Dari sebuah tulisan, dapat diselami cara berpikir 
seseorang dan apa-apa yang terekam dalam pikirannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis 
berkaitan dengan aspek kognitif. Ketika seseorang menulis berarti aspek 
kognitifnya sedang bekerja. Secara sadar orang tersebut memikirkan 
topik apa yang ingin dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. 
Dalam menulis, seseorang mengerahkan pikirannya untuk  merangkai 
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berbagai pengetahuan yang dimiliki, baik pengetahuan tentang informasi 
yang dikemukakan, maupun pengetahuan kebahasaan yang dimilikinya. 
Jadi, menulis adalah aktivitas seluruh otak yang melibatkan emosi dan 
pikiran. 

Dari pengertian itu terdapat dua kegiatan yang berbeda. Pertama 
kegiatan melahirkan ide, dan kedua kegiatan menuangkan ide itu ke 
dalam tulisan atau lambang grafis.  Kegiatan pertama memerlukan proses 
berpikir. Sebagai kegiatan berpikir, kegiatan menulis diawali dengan 
memunculkan ide, memusatkannya, kemudian merangkaikan ide itu. 
Setelah itu, pada tahap kedua, ide itu harus dituangkan ke dalam sebuah 
tulisan yang utuh dan padu. Ini juga sebuah persoalan tersendiri. Dengan 
demikian, seseorang yang ingin menjadi penulis yang baik tidak cukup 
dengan hanya menguasai apa yang akan ditulis (memunculkan, 
memusatkan, dan merangkai gagasan), tetapi ia juga perlu menguasai 
cara menuangkan gagasannya menjadi sebuah tulisan yang utuh dan 
padu. 

Dari pengertian itu tampak bahwa menulis merupakan serangkaian 
kegiatan yang terdiri dari kegiatan (1) persiapan menulis, (2) menulis, dan 
(3) pascamenulis. 

 
Gambaran Proses Menulis 

Sebagai sebuah proses komunikasi, kegiatan menulis merupakan salah 
satu cara untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Menulis 
merupakan suatu cara untuk mengetahui dan menemukan apa yang 
diketahui oleh seseorang yang terekam dalam pikirannya. Proses itu 
mencakup bagaimana ide-ide dimunculkan. Ide-ide tersebut kemudian 
dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang koheren dan kohesif. 

Atas dasar itu, keterampilan menulis merupakan keterampilan yang 
berkaitan dengan aspek kognitif. Ketika seseorang menulis berarti aspek 
kognitifnya sedang bekerja. Secara sadar orang tersebut memikirkan 
topik apa yang ingin dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. 
Datam menulis, seseorang mengerahkan kemampuannya untuk menata 
berbagai pengetahuan yang dimiliki, baik pengetahuan tentang informasi 
(isi) maupun pengetahuan kebahasaan yang dimilikinya. Dalam menulis, 
terjadi proses berpikir sehingga sebuah tulisan yang dihasilkan 
mencerminkan kedalaman dan pola pikir penulisnya. Proses itu dapat 
digambarkan sebagai berikut. 

 
IDE        MEDIUM BAHASA TULIS    IDE 
(penulis)       (pembaca) 
 
  [decoding]     [encoding] 
 

Menulis merupakan sebuah kegiatan yang berlansung bertahap. 
Ada lima tahap menulis yang dikemukakan para ahli, yaitu (1) 
pramenulis, (2) penyusunan draf awal, (3) peyempumaan, (4) penyuntingan, dan 
(5) penerbitan. Kelima tahapan tersebut sifatnya tidak selalu segaris, tetapi 
berulang. Maksudnya, antara tahapan yang satu dengan tahapan lainnya 
bersifat simultan. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan itu adakalanya 
berlangsung bersamaan. Bahkan, pada kegiatan menulis informal, 
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tahapan-tahapan itu adakalanya tidak semua dilewati, proses penuangan 
gagasan ke dalam tulisan mengalir secara alami dan spontan. 

Menulis juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang bersifat 
personal, yakni sebagai sarana mengekspresikan diri. Kegiatan itu 
merupakan sebuah proses yang bertujuan menghasilkan sebuah produk 
yang berupa tulisan. Proses itu melibatkan pikiran dan perasaan sehingga 
memerlukan keterampilan dan kecakapan khusus untuk menghasilkan 
sebuah produk atau penyelesaian yang sesuai tujuan. Kecakapan dan 
keterampilan itu, dapat diperoleh dan dikembangkan melalul proses 
belajar. 

Menulis juga merupakan keterampilan yang bersifat mekanistik. 
Artinya, keterampilan ini tidak mungkin dikuasal hanya melalui teori. 
Keterampilan tersebut dapat dikuasai dengan menggunakan latihan yang 
kontinyu dan berulang-ulang. Jadi, keterampilan menulis dapat 
dipelajari. Kemahiran menulis itu akan terbentuk apabila seseorang 
berlatih secara berkesinambungan. Kegiatan itu dapat dilakukan melalui 
pembelajaran formal. 

Kesimpulannya, keterampilan menulis merupakan keterampilan 
berbahasa bersifat aktif, produktif, dan ekspresif karena di dalam menulis 
terjadi suatu proses yang kompleks. Proses tersebut berkaitan dengan 
proses berpikir untuk menghasilkan suatu produk. Produk yang 
dimaksud adalah tulisan yang memuat berbagai informasi, fakta, 
gagasan, perasaan, dan hal-hal lain, sebagai  wujud pengekspresian diri.  

Sebagai sebuah sarana untuk berkomunikasi, keterampilan menulis 
penting untuk dikuasai. Penguasaan keterampilan menulis yang baik 
akan mendukung kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. 
Keterampilan menulis itu hanya dapat dimiliki jika seseorang terlatih dan 
terbiasa dengan proses menulis. Selain itu, menulis merupakan proses 
kreatif yang berlangsung secara kognitif. 

 

Tahapan Menulis 
Sebagai suatu proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, 

menulis meliputi empat tahap, yaitu (1) prapenulisan, (2) tahap pencarian 
gagasan, 3) tahap penemuan gagasan, dan (4) tahap pengembangan 
gagasan. Pada tahap prapenulisan, penulis mempersiapkan bahan, 
mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, 
mengolah informasi. Tahap pencarian gagasan erlangsung ketika penulis 
memproses informasi yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau 
jalan keluar yang dicarinya. Proses ini terjadi di bawah kawasan bawah 
sadar sehingga seringkali tidak disadari. Proses imi dapat berlangsung 
beberapa detik sampai bertahun-tahun. Penulis yang melalui proses imi 
biasanya mengalami kebingungan dan tidak tahu harus berbuat ape. 
Penulis yang tidak sabar akan frustasi karena tidak menemukan gagasan 
yang akan ditulisnya. Tahap penemuan gagasan adalah datangnya 
gagasan secara tiba-tiba dan berlompatan dalam pikiran penulis. Pada 
saat itu, penulis menemukan pemecahan atau jalan keluar dan masalah 
yang ditemuinya. Tahap selanjutnya adalah pengembangan gagasan. 
Pada tahap ini, gagasan yang muncul diseleksi, disusun, dan 
dikembangkan sesuai dengan fokus tulisan.  

Tahap persiapan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 
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sebelum kegiatan menulis dilakukan. Pramenulis merupakan kegiatan 
yang penting dan biasanya memerlukan waktu yang lama. Pada tahap ini 
penulis melakukan kegiatan (1) memilih topik, (2) menetapkan tujuan, (3) 
mempertimbangkan bentuk tulisan berdasarkan karakteristik 
pembacanya, dan (4) memunculkan dan mengorganisasikan gagasan 
untuk dituangkan menjadi sebuah tulisan. Dari pengalaman penulis 
senior, lebih dari tujuh puluh persen waktu yang digunakan dalam 
menulis tersita untuk kegiatan pramenulis.  

Dari penjelasan itu, tampak bahwa proses menulis berlangsung jauh 
sebelum seseorang memegang alat tulis atau duduk di depan komputer. 
Proses menulis sudah dimulai ketika penulis memikirkan gagasan yang 
akan ditulisnya. Ketika proses ini berlangsung, otak bekerja 
memunculkan gagasan dengan mengingat semua informasi atau fakta 
yang terekam, kemudian menggabungkan atau merangkai gagasan 
tersebut sehingga menjadi bermakna. Proses kerja otak yang demikian itu 
bias dimengerti karena sebelum hadir dalam bentuk tulisan yang dapat 
dipahami orang lain, informasi (berupa data) yang tersimpan dalam 
memori seseorang bersifat tak beraturan, terpisah-pisah, bukan berupa 
format yang teratur dan rapi. Ketika akan berkomunikasi secara tertulis 
(menulis), otak mencari, memilih, memilah, menumuskan, merapikan, 
mengatur, menghubungkan, dan menggabungkan gagasan sehingga bias 
dipahami orang lain. 

Uraian di atas tidak hanya memperjelas proses yang terjadi ketika 
seseorang akan menulis, tetapi juga membantu memperjelas mengapa 
menulis sulit bagi penulis pemula. Di dalam otak, gagasan yang akan 
disampaikan kepada orang lain bukan dalam bentuk yang sesuatu siap 
tulis, tetapi bersifat acak dan terpisah-pisah. Sebelum ditulis, gagasan 
tersebut perlu dipilih, dipilah, dan dirangkaikan menjadi sebuah gagasan 
yang lengkap. Dalam proses tersebut, gagasan yang tak beraturan 
tersebut dikerangkakan secara internal oleh penulis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa menulis 
merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana 
yang membutuhkan keterampilan yang kompleks. Sebagai suatu proses 
yang dilakukan secara sadar dan terencana, kegiatan menulis 
dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Menulis tidak dapat 
dilakukan dalam sekali kegiatan. Dalam menulis, topik yang akan ditutis, 
cara mengembangkan, dan cara menuangkannya perlu dipikirkan oleh 
penulis. Selain itu, kesesuaian topik dengan realitas sosial masyarakat 
pembacanya perlu juga dipertimbangkan. Dalam prosesnya, gagasan 
dapat diganti atau ditambah oleh penulis. 

 

Modal Dasar Menulis 
Menulis membutuhkan sejumlah pengetahuan yang kompleks dan 

keterampiIan untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Pengetahuan 
yang perlu dimiliki penulis meliputi 
(1) pengetahuan tentang isi, yakni wawasan tentang apa yang akan 

ditulis, 
(2) pengetahuan tentang lambang bahasa dan seperangkat konvensi 

bahasa tulis, dan 
(3) pengetahuan tentang realitas sosial dan budaya pembacanya. 
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Sebuah tulisan tidak akan lahir jika seorang penulis tidak memiliki 
pengetahuan tentang apa yang akan ditulisnya; keterampilan memilih, 
menata, menggabungkan, dan menuangkan gagasannya ke dalam sebuah 
tulisan; serta keterampilan menyesuaikan gagasan tersebut dengan 
norma yang berlaku dalam masyarakat pembacanya. 

Tahap menulis selanjutnya adalah menyusun buram, yaitu naskah 
awal (draf). Pada tahap ini, penulis menuangkan gagasannya ke dalam 
bentuk tulisan ‘kasar’. Gagasan dalam otak yang telah dipilih, dipilah, 
dan dirangkaikan tersebut diwujudkan dalam bentuk lambang-lambang 
grafis. Pada tahap ini, perhatian penulis tidak difokuskan pada 
penggunaan ejaan, tanda baca, atau kesalahan mekanik lainnya, tetapi 
lebih difokuskan pada gagasan ‘apa’ dan ‘bagaimana’ menuangkannya ke 
dalam bentuk tulisan secara efektif. 

Penuangan gagasan ke dalam bentuk draf bukan semata-mata 
aktivitas fisik menulis ‘apa’ yang ada dalam pikiran penulis, tetapi juga 
aktivitas mental. Ketika menulis sebuah kalimat, penulis memikirkan 
apakah gagasan yang telab ditulis tersebut sesuai dengan maksud yang 
ada dalam pikirannya atau belum. Kadang-kadang, ketika menuliskan 
gagasannya, penulis juga berpikir apakah gagasan yang ditulisnya sudah 
mencukupi atau belum, kemudian menilai apakah kata-kata yang 
digunakan dalam kalimat tersebut sesuai dengan calon pembacanya atau 
tidak. Ketika menilai kembali, gagasan yang telah dituangkan di atas 
kertas dinilai kembali oleh penulis untuk melihat apakah gagasan 
tersebut sudah ditata dengan tepat, apakah gagasan tersebut dapat 
dipahami pembaca, bahkan untuk melihat kembali apakah tulisan yang 
dibuat cukup menarik pembaca untuk membacanya atau tidak. 
Penggunaan bahasa dan penataan yang tak tepat dapat diubah jika di-
anggap perlu. Bahkan, penggantian dan penyusunan kembali dapat 
dilakukan jika penulis mendapati adanya kesalahan serius. 

Setelah naskah awal (buram) jadi, tahap selanjutnya adalah 
melakukan revisi. Inti kegiatan merevisi adalah ‘melihat’ kembali buram 
yang telan disusun. Kegiatan ‘melihat’ dalam konteks ini bukan semata-
mata aktivitas fisik, tetapi juga merupakan kesempatan bagi penulis 
untuk memikirkan kembali, melihat kembali, dan menyusun kembali teks 
yang telah disusunnya. Jadi, revisi adalah upaya yang dilakukan penulis 
untuk memeriksa dan menilai kembali gagasan yang dituangkan ke atas 
kertas.  

Tahap terakhir sebelum naskah dipublikasikan adalah 
penyuntingan (editing). Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah 
memperhalus buram menjadi tulisan yang sempurna. Kegiatan yang 
dilakukan Iebih ditekankan pada penataan aspek kebahasaan, misalnya 
mengubah struktur kalimat, memilih kata yang lebih tepat, memperbaiki 
kesalahan mekaniknya (ejaan, tanda baca, dan kesalahan ketik). Faktanya, 
dalam karangan yang sudah direvisi, seringkali masih dijumpai 
penggunaan struktur kalimat yang tidak tepat, pilihan kata yang kurang 
tepat, atau penggunaan tanda baca yang salah, misalnya struktur kalimat 
yang tidak lengkap tidak, kata yang digunakan bersifat umum, 
penggunaan tanda koma yang tidak tepat, atau salah pengetikan. OIeh 
karena itu, sebelum karangan tersebut dipublikasikan, penulis perlu 
memerika dan memperbaiki struktur kalimat, mengganti kata-kata yang 
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tidak tepat, dan memperbaiki penggunaan tanda bacanya. 
 

Untuk Apa Orang Menulis?  Tujuan Menulis 
Ketika menulis, seseorang memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu 
berhubungan dengan gagasan atau informasi yang ingin 
dikomurnkasikan melalui tulisan. Tujuan itu juga berkaitan erat dengan 
respon atau tanggapan yang diharapkan muncul dan pembaca setelah 
membaca tulisan tersebut. 
Secara umum, ada empat pertanyaan penting yang harus dijawab 
penulis ketika akan memulai menulis. Pertanyaan itu adalah siapa 
pembacanya, perilaku apa yang Anda inginkan dari pembaca, 
dalam kondisi bagaimana tulisan itu dimanfaatkan, dan pada 
tingkat penguasaan yang bagaimana yang Anda inginkan? 

Tujuan menulis ditentukan pada tahap pramenulis. Itu berarti 
tujuan menulis sudah ada dalam diri penulis sebelum ia melakukan 
kegiatan menulis. Tujuan menulis sudah ada sejak seseorang mempunyai 
keinginan untuk menulis. Jadi, tujuan menulis bisa diketahui setelah 
pembaca membaca tulisan tersebut. Setelah membaca suatu tulisan, 
pembaca dengan mudah dapat mengidentifikasi tujuan penulis: apakah 
sekadar memberitahu, menghibur, atau mempengaruhi pembaca. 
Untuk apa orang menulis? Berdasarkan fungsi bahasanya, tujuan menulis 
dapat dibedakan menjadi lima, yaitu 
(1) menulis untuk menyampaikan informasi, seperti menulis artikel, 

menulis buku ilmu pengetahuan, dan membuat laporan; 
(2) menulis untuk menciptakan dan memelihara hubungan sosial, seperti 

menulis surat, menulis undangan, menulius memo, mengirim sms; 
(3) menulis untuk mengontrol perilaku orang lain, seperti menulis 

petunjuk, membuat undang-undang/peraturan, atau membuat tata 
tertib; 

(4) menulis untuk menyatakan pendapat, seperti menulis buku harlan, 
menulis surat pembaca, atau tajuk rencana di surat kabar, 

(5) menulis untuk mengungkapkan kreativitas imajinasi seseorang, 
seperti menulis cerita, menulis puisi, atau menulis naskah drama, 

Berdasarkan kepentingan penulis terhadap pembaca, tujuan 
menulis dibedakan menjadi enam, yaitu 
(1) menanamkan pemahaman tentang sesuatu kepada pembaca, 
(2) mengubah keyakinan pembaca, 
(3) menyenangkan atau menghibur pembaca, 
(4) memotivasi dan mempengaruhi pembaca,  
(5) menunjukkan sesuatu yang baru kepada pembaca, dan 
(6) merangsang proses berpikir pembaca. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar ada 
empat tujuan umum menulis, yaitu 
(1) menginformasikan 
(2) meyakinkan 
(3) mengekspresikan diri 
(4) menghibur 
(5) menghasilkan sesuatu 
(6) memecahkan masalah. 

Sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan biasanya 
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menyajikan sejumlah informasi berupa fakta-fakta atau memaparkan 
suatu prosedur untuk diketahui oleh pembaca. Tulisan yang bertujuan 
untuk menyakinkan, selain memuat fakta-fakta, juga menyajikan opini 
atau pendapat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar 
sependapat atau bertindak sesuai keinginan penulis. Tulisan yang 
bertujuan untuk mengekspresikan diri, memuat ungkapan atau curahan 
berbagai pikiran dan perasaan penulis. Bentuk tulisan semacam ini yang 
kemudian melahirkan tulisan kreatif, seperti essai atau opini.  

Sementara itu, tulisan yang bertujuan menghibur dapat kita 
temukan pada tulisan-tulisan kreatif yang memang ditulis untuk 
membenikan hiburan, kepuasan atau kesenangan pada pembaca, 
misalnya tulisan humor, anekdot, atau sastra. Menulis dengan tujuan 
kreatif adalah menulis yang berhubungan dengan pencapaian nilai-nilai 
artistik dan estetika melalui tulisan. Menulis dengan tujuan pemecahan 
masalah adalah menulis untuk menjelaskan, menjernihkan, dan 
memecahkan suatu masalah. 

Tujuan-tujuan yang telah dikemukakan di atas, dalam sebuah 
tulisan tidak selalu berdiri sendiri. Sebuah tulisan terkadang memuat 
bebarapa tujuan sekaligus. Tidak menutup kemungkinan seorang penulis 
memiliki dua atau lebih tujuan yang ingin disampaikan secara bersamaa 
melalui tulisannya. Misalnya, selain menginformasikan sesuatu, penulis 
juga ingin pembaca meyakini kebenaran informasi yang disampaikan. 
Tujuan menulis untuk mengekspresikan din terkadang muncul 
bersamaan dengan tujuan kreatif. Namun, biasanya di antara tujuan-
tujuan itu ada salah satu tujuan yang dominan. Prinsipnya, tulisan yang 
baik adalah tulisan yang memiliki tujuan yang jelas. Dengan kata lain, 
tulisan itu memiliki kejelasan arah tentang hal apa yang ingin 
dikemukakan, untuk keperluan apa, dan kepada siapa tulisan itu 
ditujukan. 
Berdasarkan pendapat-pendapat tentang tujuan menulis yang 
dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 
yang utama adalah untuk menuangkan ide-ide atau gagasan dalam 
bentuk bahasa tulis agar dapat dengan mudah dimengerti dan 
dipahami oleh orang lain. Ide atau gagasan yang diwujudkan 
dalam bentuk informasi tertulis itu beragam bentuk dan isinya. 
Ada informasi tulisan yang berisi fakta, perasaan, sikap, atau hasil 
kajian tentang sesuatu hal. Bentuk tulisan pun ada yang serius, 
seperti bentuk tulisan pada buku-buku atau majalah ilmiah dan ada 
pula yang disajikan secara santai seperti tulisan-tulisan fiksi atau 
rekaan.  

 
Ragam Tulisan 

Ada beragam cara untuk membedakan jenis tulisan. Ragam pembedaan 
itu dapat dilihat dari aspek bentuk, cara penyajian, dan motif menulis. 
Ditinjau dari bentuknya (dikenal sebagai klasifikasi tradisional), tulisan 
dibedakan menjadi (1) narasi, (2) deskripsi, (3) eksposisi, (4) argumentasi, 
dan (5) persuasi. Setiap jenis tulisan itu mempunyai karakteristik berbeda. 
Narasi menyajikan bentuk penceritaan, deskripsi mengutamakan bentuk 
pelukisan, eksposisi menekankan bentuk pemaparan, sedangkan 
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argumentasi dan persuasi mengutamakan bukti-bukti dan pendapat 
untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Tulisan yang utuh tak 
selalu menunjukkan cirinya yang murni. Sebuah tulisan yang berbentuk 
narasi, mungkin saja didukung cara penyajian deskripsi. Sebaliknya, 
tulisan eksposisi dapat digambarkan dengan cara narasi. 

Berdasarkan cara penyajiannya, tulisan dibedakan atas tulisan 
objektif dan tulisan subjektif. Tulisan objektif adalah tulisan yang 
mengacu pada hal-ha! yang bersifat umum dan tidak dipengaruhi unsur 
subjektif penulis. Jenis tulisan itu misalnya penjelasan proses, laporan, 
karya ilmiah, batasan, dan dokumen. Tulisan subjektif ada!ah tulisan 
yang sifatnya individual dan banyak dipengaruhi unsur subjektif penulis. 
Tulisan subjektif, misalnya, otobiografi, surat, esei informal, ulasan, 
potret, dan surat pembaca. 

Ditinjau dari motifnya, tulisan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 
tulisan ekspresif, puitis, dan transaksional. Tulisan ekspresif mengacu 
pada pengungkapan aspek personal seseorang (perasaan dan pikiran), 
seperti surat pribadi, essai, dan opini. Tulisan bersifat puitis mengacu 
pada penekanan aspek-aspek artistis sebuah tulisan, seperti puisi, cerita 
pendek, cerita rakyat, joke, dan syair lagu. Tulisan transaksional adalah 
tulisan yang difokuskan untuk menjelaskan sesuatu, seperti 
mendeskripsikan, menjelaskan, mengemukakan pendapat, menjawab 
pertanyaan, atau membuat kesimpulan. 

Berdasarkan karakteristik isinya, tulisan dibedakan menjadi 
beragam jenis. Bahkan tak terbatas jumlahnya. Jenis tulisan berikut 
merupakan contoh jenis-jenis tulisan berdasarkan karakteristik isinya. 
 Artikel ilmiah 
 Artikel populer 
 Berita 
 Berita keluarga 
 Biografi 
 Brosur 
 Buku ilmu pengetahuan 
 Buku pelajaran sekolah 
 Catatan harian/buku harian 
 Cerita pendek 
 Disertasi 
 Dokumen negara 
 Editorial 
 Essai 
 Hasil wawancara 
 Iklan 
 Jadwal 
 Kitab agama 
 Kuis 
 Laporan kegiatan 
 Laporan keuangan 
 Laporan penelitian 
 Laporan tahunan 
 MOU 
 Makalah 
 Memo 
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 Naskah drama 
 Naskah pidato 
 Naskah undang-undang/peraturan 
 Novel 
 Otobiografi 
 Pengumuman 
 Petunjuk dalam kemasan 
 Puisi 
 Resep masakan 
 Script pementasan 
 Sejarah 
 Skripsi 
 SMS 
 Surat kuasa 
 Surat perjanjian 
 Surat pembaca 
 Surat pribadi 
 Surat resmi/dinas 
 Syair lagu 
 Tanya jawab/konsultasi 
 Tesis [Lihat juga Ragam Publikasi] 
 

Kesulitan Umum yang Dihadapi Penulis Pemula 
Bagi penulis pemula, proses pelahiran gagasan dan pengerangkaannya 
tidaklah mudah. Proses itu tidak hanya memerlukan waktu yang lama, 
tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan pada tahap menulis 
selanjutnya. Bahkan, sebagian besar kegagalan penulis pemula terjadi 
ketika proses ini berlangsung. Kadang-kadang, ketika akan memulai 
menulis, penulis pemula hanya berpikir dan berpikir tanpa bisa segera 
menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ia bingung menentukan gagasan 
yang akan ditulisnya. Kadang-kadang, ada juga penulis pemula yang 
menulis sebuah kata dan kalimat kemudian mencoretnya. Hal itu 
dilakukan berulang-ulang sehingga yang muncul di halaman kertas 
adalah rangkaian kalimat yang dicoret-coret dan tidak gramatikal dan 
tidak memiliki hubungan logis. 

Berikut rata-rata kesulitan yang dihadapi penulis pemula yang bisa 
menghampat peluangnya menjadi penulis profesional di kemudian hari. 
 
Aspek Kreativitas 
 Sulit melahirkan ide. 
 Sulit mengembangkan ide. 
 Sulit menyajikan ke dalam bahasa tulis yang ‘benar’. 
 Sulit menemukan ide yang segar dan aktual. 
 
Aspek Sikap 
 Tak segera memulai menulis. 
 Frustasi karena apa yang ditulis tidak memuaskan. 
 Takut tulisan dinilai jelek oleh orang lain. 
 Takut tulisan tidak diterima atau tidak diterbitkan. 
 Bersikap ‘egois’ karena tulisan yang dibuat hanya disimpan saja 
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menjadi dokumen mati di almari atau file-file mati di komputer. 
 Tidak berusaha mengembangkan diri dengan menulis beragam gaya 

tulisan. 
 Tidak mau melajar dari penulis lain. 
 
Aspek Teknis 
 Tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam tatacara menulis. 
 Tidak memiliki pengalaman yang cukup menulis beragam gaya 

tulisan. 
 Tidak cermat dalam mengunakan ‘alat tulis’ yang berupa tanda baca 

dan kibor komputer sehingga banyak melakukan kesalahan ketik. 
 
Dalam situasi yang demikian itu dibutuhkan sarana atau cara untuk 

membantu penulis pemula agar dapat melalui tahap-tahap menulis 
dengan lancar. Cara tersebut hendaknya dapat menjadi ‘jembatan’ antara 
calon penulis dengan keterampilan menulis yang ingin diraihnya.  Bab-
bab dalam buku ini dirancang untuk membantu penulis pemula 
mengembangkan kemampuan menulisnya dalam beragam tulan. 

 
Rata-rata Kelemahan sebuah Tulisan 

Berikut ini sejumlah kelemahan yang sering dijumpai dalam sebuah 
tulisan. 
(1) Idenya tidak jelas 
(2) Idenya terlalu luas atau terlalu spesifik 
(3) Tidak aktual 
(4) Bahasanya susah dimengerti 
(5) Banyak mengandung kesalahan tatabahasa: salah memilih kata dan 

bentukannya, salah dalam menyusun kalimat, kalimat tidak logis, 
atau kalimatnya berpanjang-panjang. 

(6) Paragrafnya belum padu dan utuh. 
(7) Gaya bahasanya tidak sesuai dengan pembacanya. 
(8) Terlalu banyak mengandung kesalahan mekanik: ejaan, tanda baca, 

dan pengetikannya. 
(9) Mengandung banyak kesalahan dalam cara merujuk dan mengutip. 
(10) Sistematika penulisannya tidak konsisten. 
 

Mengapa Orang Perlu Belajar Menulis? 
Sebagai sebuah keterampilan dalam berkomunikasi, menulis 
menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu 
dikembangkan. Pengembangan keterampilan menulis dapat 
dilakukan secara formal melalui pembelajaran di sekolah, atau 
belajar secara individual. 

Belajar menulis bagi penulis pemula itu penting, yaitu untuk 
memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi penulis yang baik. 
Dengan belajar menulis, seseorang memperoleh kesempatan dan 
bimbingan untuk memperbaiki tulisannya secara bertahap sampai 
mencapai tingkat yang lebih baik dan sempurna, baik isi, sajian, 
maupun bahasanya. Secara psikologis, melalui pengalaman 
tersebut seseorang akan merasa mampu dan percaya diri untuk 
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menuangkan dan menata gagasannya secara tertulis dengan baik. 
Dengan demikian, melalui proses belajar itu akan tumbuh rasa 
percaya diri, yang pada akhirnya tumbuh minat dan motivasinya 
untuk untuk terus meningkatkan kemampuan menulisnya. 

Untuk apa orang belajar menulis? Tujuan utama orang belajar 
menulis adalah agar mampu mengekspresikan berbagai pikiran, 
gagasan, pendapat, dan perasaannya dalam berbagai ragam tulisan.  
Belajar menulis dapat dimulai dari meniru atau menulis kembali 
sebuah teks yang didiktekan, menulis melalui bimbingan atau 
terkontrol, sampai tahap mampu menulis untuk 
mengkomunikasikan berbagai pesan. 

Oleh karena ide itu terwadahi dalam bahasa tulis, maka kita perlu 
cermat dalam menggunakan bahasa tulis. Mengapa bahasa tulis itu 
penting dipelajari? Mengapa orang perlu mempelajari konvensi 
bahasa tulis dengan sungguh-sungguh? Beberapa alasan 
pentingnya adalah sebagai berikut. 

(1) Dalam bahasa tulislah ide itu terwadahi. Jadi, wadah itu harus 
benar! Kalau tidak, ide tidak akan tersampaikan. Bagaimana ide 
akan sampai, kalau wadahnya jelek? Wadahnya bocor? 
Wadahnya terlalu besar dari idenya? Wadahnya terlalu sempit 
dari idenya? 

(2) Dalam bahasa Indonesia, Anda tidak bisa berkata “Write as 
you speak!” Jadi, jangan sekedar memindahkan bahasa lisan ke 
dalam lembaran kertas! Bahasa tulis mempunyai konvensi 
sendiri yang disebut ‘kaidah menulis’. Bagaimanakah cara 
menuliskan teriakan orang yang meminta tolong dengan segera 
dan dengan suara keras? “Tolong!”, “Tolooooooooong!”, 
Tolong!!!!!!” atau “Tolo-ong-ong-ong!”? Itu perlu dipelajari. 
Sebab, ada konvensi bahasa tulis yang harus ditaati. 

(3) Pengarang yang ahli dalam bidangnya, belum tentu seorang 
penulis yang baik. Jadi, selain mempelajari substansi apa yang 
akan ditulis, orang perlu belajar bagaimana menuliskannya. 

(4) Jenis naskah tertentu memiliki konvensi penulisan tertentu 
pula. Maksudnya, selain konvensi bahasa tulis yang berlaku 
umum, ragam tulisan tertentu—misalnya karya ilmiah, naskah 
drama, undang-undang—mempunyai gaya selingkung 
tersendiri, yang harus dipatuhi oleh penulis. 

Belajar menulis harus dilakukan sungguh-sungguh. Beberapa 
prinsip belajar menulis yang perlu diketahui antara lain berikut ini. 
 Belajar menulis harus memberi kesempatan kepada penulis 

pemula untuk berlatih menulis dengan sebenarnya, dengan 
menghindari terlalu banyak teori. 

 Belajar menulis harus memberi kesempatan kepada penulis 
pemula untuk berlatih menulis sebanyak mungkin ragam 
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tulisan secara terus-menerus. 
 Proses belajar menulis mencakup kegiatan pramenulis, 

penyusunan buram, dan perevisian. 
 Menghubungkan kegiatan menulis dengan kegiatan membaca, 

yakni belajar menulis harus diawali dengan banyak membaca. 
 Menyeimbangkan antara proses menulis dan hasil tulisan, 

dengan cara tidak memberikan tugas menulis yang terlalu berat 
dengan waktu yang terbatas. 

 Memberikan penjelasan yang cukup kepada penulis pemula 
mengenai kaidah menulis formal. 

 Memanfaatkan setiap peluang waktu yang ada untuk berlatih 
menulis. 

 Memberikan pengalaman kepada penulis pemula untuk 
menulis berbagai ragam, jenis, dan tujuan. 

 Membiasakan penulis pemula untuk membaca berbagai jenis 
bacaan untuk memperkaya wawasan tentang gaya menulis.  

 Mengadakan diskusi antara pembimbing (tutor) dengan penulis 
pemula mengenai hasil tulisan. 

 Melatih penggunaan struktur bahasa yang benar melalui latihan 
menulis terus-menerus. 

 Mengajarkan mekanik tulisan secara terpadu saat proses 
menulis. 

Kesimpulannya, pembelajaran menulis hendaknya 
dikembangkan sebagai suatu proses kegiatan berlatih terus-
menerus yang bermakna bagi penulis pemula. 
 

Apa yang perlu Dipelajari ketika Belajar Menulis? 
Jika seseorang ingin meningkatkan kemampuan menulisnya, apa 
yang perlu ia pelajari? Melihat demikian kompleksnya proses 
menulis, hal-hal yang perlu dikuasai seseorang antara lain berikut 
ini. 
(1) kemampuan menggunakan sistem bahasa, yang berupa sistem 

kaidah, khususnya kaidah menulis, 
(2) kemampuan  memilih dan menggunakan kosakata, 
(3) kemampuan menggunakan konvensi bahasa tulis yang berlaku, 

yang meliputi sistem ejaan dan tanda baca, 
(4) kemampuan menggunakan skematanya yang dimiliki yang 

menunjang penyampaian ide,  
(5) kemampuan menuangkan ide dalam tulisan, 
(6) kemampuan mengorganisasikan ide dalam satu kesatuan yang 

utuh, dan 
(7) kemampuan mempublikasikannya. 
 

Saran kepada Penulis Pemula 
Banyak calon penulis berbakat yang kemudian tidak tumbuh 
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Kata Orang, Menulis itu Gampang! 
Menulis itu gampang! Begitulah kata sebagian orang. Dan, itu ada benarnya! 

Tulis saja apa yang mau Anda tulis! Sampaikan kepada pembaca apa yang mau 
Anda sampaikan! Ungkapkan apa yang mau Anda ungkapkan! Tulis apa yang mau 
Anda tulis! Yang penting orang lain mengerti! Jika kemudian orang lain (pembaca 
tulisan Anda) tersenyum karena mengerti apa yang Anda maksudkan, maka tujuan 
Anda menulis telah tercapai. Gagasan Anda sudah tersampaikan. Maka, benarlah 
pernyataan awal itu. 

“Yang penting orang lain mengerti!” Kalimat itu perlu dicetak tebal. 
Pernyataan itu memang benar seratus persen. Dengan berpegang pada pernyataan itu 
berarti seorang penulis telah mampu menyampaikan idenya dalam bahasa tulis yang 
sempurna sehingga pembaca dengan mudah mengerti maksudnya, tidak terjadi 
penyimpangan makna, dan tidak perlu mengernyitkan dahi untuk memahami 
kalimat-kalimatnya. Akan tetapi, coba perhatikan teks yang kami kutip dari buku 
ajar berikut! 

 
(1) Dengan kondisi geografis yang tanpa isolasi ini akan mempengaruhi bangsa Indonesia dan 

menuntut perubahan sikap dan perilaku masyarakatnya agar mampu mengantisipasi dan 
mengadaptasi segala bentuk perubahan baik di tingkat lokal maupun global. 

 
(2) Menurut Ellsworth Huntington, mengatakan Geografi mempelajari alam sekeliling dengan 

kegiatan-kegiatan manusia serta sifat-sifatnya (Ellsworth Hungtington; 48-50), 1991. 
Sedangkan menurut Djenen dengan kawan-kawan memberikan definisi Geografi lebih 
singkat lagi dari pada definisi tersebut di atas. Mereka mengatakan Geografi adalah ilmu 
yang mempelajari permukaan bumi dan penduduknya serta hubungan diantara keduanya. 
(Djenen, dkk. 1972, Halaman 102). 

 
Dengan mengungkapkan ide dalam kalimat seperti itu, apakah kriteria “Yang 

penting orang lain mengerti!” itu bisa tercapai? Apakah pembaca dengan mudah 
memahaminya? Apakah antara satu pembaca dengan pembaca lainnya sama dalam 
memaknainya? Tidak! 

Begitulah! Yang terjadi kemudian adalah lahirnya sebuah tulisan yang tak jelas 
pokok persoalannya; kalimatnya berpanjang-panjang, tanpa subjek, dan tak logis; 
paragrafnya tanpa ide; tidak jelas apa persoalan yang ingin diungkapkannya; dan 
seterusnya. Dengan pengungkapan seperti itu, akhirnya pembaca pun menjadi 
‘susah mengerti’.  

Jadi, menulis itu ternyata juga tidak gampang! Buktinya, tidak banyak orang 
pintar yang menjadi penulis produktif. Hanya dengan menulis, menulis, dan terus 
menulis, maka keahlian menulis itu akan terasah. Oleh karena ide disampaikan 
dalam bahasa, faktor bahasa menjadi ‘kunci’ –nya. Sebuah tulisan yang baik adalah 
yang memenuhi kriteria “Enak dibaca dan perlu!”, seperti kata sebuah iklan. 

Menulis merupakan kegiatan produktif yang dilakukan secara kontinyu dan 
berulang-ulang. Sebagai suatu proses, menulis merupakan suatu keterampilan 
bahasa berbahasa yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Setiap orang bisa 
menjadi penulis yang baik.  

Kesimpulannya, ternyata menulis itu juga tidak gampang! Menulis ada ilmu dan 
kiatnya. Ilmu dan kiat menulis itu perlu dipelajari dan diasah terus-menerus. 
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Menulis dengan Melihat Situasinya 
Kiat sederhana menulis adalah menulis dengan ‘melihat’ situasinya. Situasi 
menulis, atau konteks menulis, terdiri dari empat hal, yaitu tujuan, pembaca, 
pesan, dan saluran (media). Empat hal itu jika digambarkan dalam sebuah 
kotak akan tampak sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tujuan. Apa tujuan Anda menulis? Meyakinkan pembaca? Memberi 
informasi (menjelaskan) saja? Mempengaruhi? Mengekspresikan diri? Atau 
menghibur? Tentukanlah dengan pasti! Tujuan yang pasti akan menggiring 
penulis pada pemilihan gaya menulis yang tepat, pemilihan bahasa yang tepat, 
dan mengemas ide dengan tepat pula. 

 
 Pembaca. Bidiklah sasaran pembaca Anda. Siapa mereka? Apa 

pendidikannya? Berapa umurnya? Mayoritas priakah? Atau mayoritas wanita? 
Atau pembaca Anda itu semua orang? Tentukanlah dengan pasti! Pilihan 
segmen pembaca itu juga mempengaruhi banyak hal dalam proses menulis. 
Misalnya, gaya bahasa dalam bertutur, panjang pendeknya kalimat, pemilihan 
kata, dan sebagainya. 

 
 Pesan. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Contoh pesan (message) itu, 

misalnya “Pada intinya, merokok itu tidak sehat, meskipun ada fakta bahwa 
ada orang yang merokok tapi umurnya panjang.” “Ada banyak cara yang 
ditempuh produsen untuk ‘mengibuli’ konsumen agar produknya tetap laku.” 
Pesan-pesan seperti itu bisa dikemas dalam beragam gaya penyampaian 
tulisan. 

 
 Media. Melalui saluran apa tulisan itu akan sampai ke pembaca? Ada banyak 

media: disampaikan secara langsung (dibacakan di hadapan pendengar), terbit 
dalam bentuk buku, terbit melalui koran, terbit melalui majalah keluarga, 
diseminarkan, terbit melalui website, dikirim dalam bentuk surat, dll. 

 

TUJUAN 

M
E
D
I 
A 

P
E
M
B
A
C
A 

PESAN 
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Dengan pengetahuan itu, kita dapat memulai menulis. Konteks menulis 
mempengaruhi aspek-aspek menulis. Langkah-langkah berikut dapat dijadikan acuan 
dalam memulai menulis yang disesuaikan dengan konteksnya. 

(1) Pastikan dulu, apa tujuan menulis Anda? 
(2) Bidiklah pembaca Anda, siapa mereka? 
(3) Rumuskan, apakah pesan yang ingin Anda sampaikan? 
(4) Pertimbangkan, melalui meda apa pesan atau gagasan Anda itu akan Anda 

sampaikan? 
Perhatikan teks berikut! Temukan keempat aspek itu dalam teks berikut! 
Teks 1 

Berdasarkan peta geopolitik, masyarakat dunia terbagi 
dalam tiga kelompok, yakni kelompok dunia pertama, 
kelompok dunia kedua, dan kelompok dunia ketiga. 
Kelompok pertama adalah negara-negara yang sangat 
berkuasa dalam menentukan arah perkembangan politik, 
ekonomi, atau militer dunia seperti Amerika Serikat dan Uni 
Soviet pada masa lalu. Mereka adalah para adidaya dunia. 
Kelompok kedua adalah negara-negara industri maju, 
tetapi dalam banyak hal masih punya ketergantungan 
kepada kekuatan negara adidaya. Yang termasuk 
kelompok dunia kedua ini adalah Inggris, Jepang, Jerman, 
Kanada, Australia, dan negara-negara yang setaraf. 
Sedangkan dunia ketiga diwakili oleh negara-negara yang 
masih terbelakang dalam hal ekonomi, kekuatan industri, 
maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. 

 
 

CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
Dari teks itu dapat dilacak hal-hal berikut. 

(1) Tujuan penulisannya adalah ‘menjelaskan’. Dalam teks itu, tak ada kesan 
penulis ingin mempengaruhi atau mengajak. Juga tidak untuk menghibur. 

(2) Pembacanya adalah ‘siapa saja’. Dalam teks itu, tidak tampak penanda bahwa 
informasi yang disampaikan ditujukan kepada pembaca tertentu. 

(3) Pesan yang disampaikannya berupa ‘pengetahuan’ tentang kategori negara. 
(4) Tulisan itu—meskipun tidan dicantumkan sumbernya—bisa diduga dimuat di 

surat kabar, buku tentang politik, atau jurnal. 
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Teks 2 
MENGUNJUNGI PATUNG MEGALITIK DI BEHOA 

 Ekspedisi Tadulako. Sesuai namanya, sasaran perjalanan 
saya bersama enam pemuda adalah patung Tadulako di lembah 
Behoa. Kebetulan dua di antara anggota rombongan kami berasal 
dari Universitas Tadulako, Perguruan Tinggi Negeri di Palu. 

 Ekspedisi berlangsung pada tanggal 14 April—2 Mei 2002, 
diawali dengan menumpang sebuah truk dari Palu menuju danau 
Tambing, 85 km selatan Palu. Malamnya kami menginap di danau 
yang amat dingin sekitar 150C, maklum musim hujan. 

 Kamis, 25 April, kami mulai ekspedisi dari titik awal di 
danau Tambing (Kalimpa), di salah satu kawasan utara Taman 
Nasional Lore Lindu Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Kami 
menaiki jalur selatan lembah Napu dan lembah Behoa. Jalan 
berliku, menanjak, dan menurun, cukup melelahkan. Perjalanan 
demi perjalanan tetap kami lakukan, meski badan menurun badan 
pegal dan kaki lecet-lecet. 

 Dari beberapa pemuka masayarakat, kami mendapat 
informasi tentang adat istiadat sejarah sumber daya alam dan 
berbagai hal mengenai lembah Napu/Behoa di tanah Lore. Memang 
sepanjang perjalanan, kami selalu mengumpulkan informasi, baik 
latar belakang sejarah, keberadaan benda-benda megalitik, maupun 
sumber daya alam. 

 Dari jauh tertangkap mata di antarapadang Buleli (rumput 
jarum) tegak berdiri patung Tadulako. Patung setinggi 2 meter itu 
menjadi patung monumental, tertinggi, dan terbesar di lembah 
Behoa. Patung tersebut berdiri kokoh, tegak lurus dengan langit. 
Bentuk kepalanya terlihat tidak rata di bagian atasnya sedikit 
lempeng. Secara fisik cara pembuatannya agak kasar dibanding 
dengan Palindo patung besar setinggi 4 meter di lembah Bada 30 
km dari Behoa. 

Istilah Tadulako ditemui di dalam kehidupan beberapa suku 
di Sulawesi Tengah yakni, suku Behoa, Napu, Bada, Kaili, dan 
Pamona. Suku-suku yang menggunakan istilah Tadulako tersebut 
memiliki kekerabatan yang kuat ditandai kesamaan subdialek, 
bahasa, adat-istiadat, dan latar belakang sejarah. Jadi, Tadulako 
hanya menjadi simbol keteladanan, kepemimpinan, dan keberanian 
nenek moyang suku Behoa. 

Setali tiga uang dengan Tambi dan Buho, demikian pula 
kondisi megalitik Behoa, baik di desa Doda desa Hanggaria, 
maupun di desa Bariri. Sekitar lima tahun lalu masing-masing situs 
megalit dijaga petugas yang khusus ditunjuk oleh bidang sejarah 
dan kepurbakalaan Depdiknas. Namun kini tidak lagi, karena 
petugas tidak pernah mendapat honor. 
(Dikutip dengan sedikit perubahan dari Majalah Intisari edisi 
Desember 2003). 

 
 

CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Tujuan penulis dalam tulisan itu adalah memberi informasi atau lebih 
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tepatnya ‘bercerita’, yaitu mengisahkan perjalanan yang dilakukan 
penulis. 

(2) Pembaca dari tulisan itu adalah semua orang dengan beragam latar 
belakangnya. Artinya, tulisan itu untuk dibaca oleh semua orang. 

(3) Pesan yang ingin disampaikan mengindikasikan  “Ekspedisi Tadulako 
mencatat bahwa Situs Megalitik di Behoa kurang terawat.” 

(4) Media terbitnya majalah bulanan Intisari. 
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ANTARA MENULIS DAN MEMBACA 
Menulis dan membaca berhubungan erat. Hubungan sederhananya, 
melalui membaca orang ‘mendapat’, melalui menulis orang ‘memberi’. 
Supaya orang bisa ‘memberi’, ia harus ‘mendapat’. Jadi, ‘mendapat’ dulu, 
baru ‘memberi’. Dalam urutan logis, orang dikatakan bisa ‘memberi’ 
kalau mempunyai sesuatu yang diberikan. Apa itu? Kekayaan! Jadi, 
orang harus ‘kaya’ dulu, sebelum ‘memberi’. Artinya, membaca dulu 
untuk mendapat ‘kekayaan’, sebelum melakukan kegiatan menulis, 
sebagai bentuk kegiatan ‘memberi’. 
Begitulah!  Banyak-banyaklah membaca agar kekayaan pengetahuan dan 
pengalaman Anda bertambah. Melalui kekayaan itulah Anda mempunyai 
modal apa yang akan Anda tulis. Menulis berarti menyampaikan sesuatu 
yang kita punyai kepada orang lain. Jadi, membaca dulu baru menulis. 
 

Melalui Membaca, Orang Memperluas Skemata 
Para ahli berpendapat bahwa kemampuan membaca bukan sekedar 
kemampuan menangkap makna bacaan yang terbentuk dari struktur 
teks, melainkan proses ‘memaknai’ bacaan berdasarkan pengetahuan 
pembaca sebelumnya. Pernyataan itu secara implisit menyatakan 
pentingnya peran skemata pembaca. Latar belakang pengetahuan dan 
pengalaman pembaca akan memberi wama terhadap kualitas 
pemahaman bacaan seseorang. Skemata berfungsi untuk memperoleh 
makna bacaan. Skemata  merupakan struktur data yang 
mempresentasikan konsep-konsep yang ada dalam benak si pembaca. 
Dengan kata lain, skemata adalah konsep-konsep, keyakinan, 
pengharapan pembaca, dan pengalaman berbahasa ysng telah lalu yang 
digunakan untuk membentuk skemata baru. 
Menurut teori skemata, membaca berawal dari pikiran pembaca. 
Pembaca mengkonstruksi makna berdasarkan pengetahuan dan 
pengalaman yang dimilikinya.  Jadi, pembaca menggunakan kecerdasan 
dan pengalaman sendiri untuk memahami bacaan. Agar bisa memahami 
teks, pembaca harus memiliki pengetahuan yang cukup berkenaan 
dengan topik yang akan dibacanya sebelum melakukan kegiatan 
membaca. Kecocokan antara sesuatu yang ingin dimantapkannya dengan 
bahan bacaan yang ada di depannya, memungkinkan pembaca tertarik 
membaca bacaan tersebut hingga selesai. 
Dengan proses membaca yang terus-menerus, ditambah dengan 
perolehan skemata baru dari cara yang lain (mendengar, mengalami, 
mengatamati, merasakan, dsb.), skemata seseorang akan terus 
berkembang. Skemata itulah yang menjadi m odal utama seseorang 
untuk menulis. 
Agar bisa buang air, banyak-banyaklah minum air! Perluaslah skemata 
Anda dengan banyak membaca! 
 

Apa yang Anda dapatkan dari Membaca? 
Skemata apa yang diperluas? Pengetahuan dan pengalaman apa yang 
Anda dapatkan dari membaca? 
Ada beragam pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari membaca. Secara 
garis besar, skemata dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (1) 
skemata isi, (2) skemata bahasa, dan (3) skemata teknik menulis. 
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Skemata Isi 
Skemata isi adalah pengetahuan tentang isi (content) apa yang akan 
ditulis. Jika Anda ingin menulis tentang dampak ‘efek rumah kaca’ 
terhadap perubahan iklim global, maka Anda harus memiliki sekemata 
yang cukup tentang 
 Apa itu ‘efek rumah’ kaca? 
 Sejak kapan fenomena ‘efek rumah kaca’ disadari para ahli? 
 Peran lapisan ozon dalam melindungi bumi. 
 Apa saja penyebab berkurangnya lapisan ozon? 
 
Wawasan mengenai hal-hal itulah yang disebut skemata isi. Dari 
wawasan yang luas mengenai skemata isi itu, Anda dapat mengajukan 
sebuah tesis mengenai Dampak Fenomena Efek Rumah Kaca terhadap 
Perubahan Iklim Global. 
 
Skemata Bahasa 
Skemata bahasa berbeda dengan skemata isi. Dalam proses menulis, 
bahasa adalah ‘wadah’ atau medium penyampai gagasan. Seorang 
penulis harus menguasai medium itu dengan baik. Anda mau 
menyampaikan gagasan tentang Dampak Fenomena Efek Rumah Kaca 
terhadap Perubahan Iklim Global? Dalam bahasa apa Anda akan 
menyampaikannya? Ide tulisan itu boleh Anda sampaikan dalam bahasa 
Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa Cina, atau bahasa yang lain. Nah, 
itulah buktinya bahwa antara isi dan wadah itu berbeda. 
Bahasa itu medium penyampai gagasan. Agar ide atau gagasan itu bisa 
sampai kepada pembaca, Anda harus menguasai bahasa. Anda ingin 
menyampaikan gagasan kepada pembaca berbahasa cina? Tulislah 
gagasan itu dalam bahasa Cina! Jika Anda ingin agar pesan Anda sampai 
kepada pembaca yang berbahasa Indonesia, maka tulislah pesanb itu 
dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Yang termasuk skemata bahasa antara lain 
 Jumlah relatif kosa kata yang dimiliki 
 Pengetahuan tentang penggunaan masing-masing kosa kata itu 
 Pengetahuan tentang beragam frasa dan penggunaannya 
 Pengetahuan tentang beragam kalimat dan penggunaannya 
 Pengetahuan tentang pengembangan paragraf 
 
Skemata Gaya Penulisan 
Ada beragam tulisan. Fiksi dan non-fiksi adalah dua kategori tulisan yang 
berbeda secara teknis ekspresif. Fiksi lebih pada ekpresi rasa, sedangkan 
non-fiksi lebih pada produk akal. Dua jenis tulisan itu berbeda gaya 
penulisannya. Ada konvensi yang berbeda antara dua jenis tulisan itu 
yang harus dipatuhi oleh penulis. 
Pengetahuan tentang beragam tulisan seperti itu adalah skemata gaya 
penulisan. Penulis harus memiliki beragam penghetahuan tentang 
bagaimana cara menuangkan ide dalam tulisan sesuai dengan stuasi 
menulis seperti itu. Pengetahuan itu akan mendasari penulis untuk 
memilih bentuk dan jenis tulisan yang tepat. 
Konteks menulis atau situasi menulis menentukan bentuk tulisan yang 
relevan. Konteks menulis itu antara lain tujuan menulis (Apa tujuan 
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Mengapa Bahasa Itu Penting? 
Perhatikan kutipan berikut! 
 

Kanker sudah tidak asing lagi kita dengar, apalagi bagi para mahasiswa 
terbiasa mendefinisikan kanker sebagai kantong kering alias krisis 
finansial, tapi kanker disini bukan dalam definisi tersebut namun kanker 
penyakit yang paling ditakuti oleh manusia di dunia seperti kanker paru 
paru, kanker usus, kanker rahim, dan jenis penyakit kanker lainnya yang 
perlu dicegah sejak dini. 

 
Kalimat di atas terlalu panjang, berbelit, dan susah dipahami. Kalimat itu terlalu 
kompleks dan tidak sesuai dengan kaidah struktur bahasa Indonesia. Kalimat yang 
demikian itu perlu dihindari dalam menulis. Kalimat itu dapat disederhanakan 
menjadi beberapa kalimat. 

 
Kanker sudah tidak asing bagi kita. Apalagi para mahasiswa terbiasa 
mengistilahkan kanker sebagai ‘kantong kering’ alias tak punya uang. 
Akan tetapi, kanker yang dimaksud di sini bukan dalam definisi tersebut. 
Yang dimaksud di sini adalah penyakit kanker, yaitu penyakit yang 
paling ditakuti oleh manusia di dunia, seperti kanker paru 
paru, kanker usus, kanker rahim, dan jenis penyakit kanker lainnya. 
Penyakit itu perlu dicegah sejak dini. 

 
Mengapa sebuah tulisan tidak dibaca orang? Salah satu alasan utamanya adalah faktor 
bahasa. Tulisan yang susah dipahami akan dihindari orang. Bukti menunjukkan 
bahwa topik-topik yang serius, rata-rata bukan karena masalah topiknya, tetapi karena 
bahasa dan cara penyajian tulisannya yang serius. Misalnya, disajikan dalam bentuk 
karya ilmiah dengan bahasa yang baku dan resmi, yang sarat dengan kutipan. Topik 
yang sama bisa lebih menarik orang untuk membacanya, jika disajikan dengan bahasa 
populer dan sajian yang tak formal. 
Jadi, faktor bahasa dan cara menyajikan  menjadi penentu sebuah bacaan menarik 
untuk dibaca atau tidak. 

Pada dasarnya menulis itu menyampaikan ‘pesan’ kepada orang lain. 
Jadi, menulis dan membaca itu kegiatan berkomunikasi. Penulis adalah 
penyampai pesan, sedangakn pembaca adalah penerima pesan. Tulisan 
adalah media fisiknya. Lalu, bahasa? Bahasa merupakan ‘tempat’ di mana ide 
itu terwadahi. Oleh karena, bahasa merupakan wadah atau tempat, maka 
wadah itu baik keadaanya. Jika tidak, ide yang ingin disampaikan tidak akan 
sampai seperti bentuknya semula. Mungkin wadahnya bocor? Jadi, bahasa itu 
penting. 

 Mengapa bahasa itu penting? Berikut ini beberapa alasannya. 
 Dalam bahasalah ide itu terwadahi. 
 Dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa berpandangan “Write as you 

speak”! 
 Ada konvensi bahasa tulis yang harus ditaati, agar pesan bias 

tersampaikan. 
 Pengarang yang ahli dalam bidangnya, belum tentu seorang penulis yang 

baik. 
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 Untuk jenis naskah tulis tertentu diperlukan gaya bahasa yang khusus. 
 Selain konvensi tulis yang berlaku umum, naskah tertentu mempunyai 

aturan penulisan yang khusus pula. Misalnya, karya ilmiah mempunyai 
aturan penulisan khusus berupa tatacara penulisan karya ilmiah. 

 
Hati-hati dengan Tanda Baca! 

 
Apa yang Anda rasakan ketika membaca teks berikut? 
 
makan min 
tidak beri aku minum saja lenganmu sudah ciut seperti itu aku tak ingin 
menambah utang 
iya min iya tetapi kamu lapar kan 
karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelar air yang 
disodorkan oleh saidah. ada kehangatan menyapu kerongkongan 
Karyamin terus ke lambungnya 
 
Bandingkan dengan teks berikut! 
 

”Makan, Min?” 
 ”Tidak. Beri aku minum saja. Lenganmu sudah ciut seperti itu. 
Aku tak ingin menambah utang.” 
 ”Iya, Min, iya. Tetapi kamu lapar, kan?” 
 Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelar air yang 
disodorkan oleh Saidah. Ada kehangatan menyapu kerongkongan 
Karyamin terus ke lambungnya. 
 
Betapa tak nyamannya kita membaca teks yang pertama itu. 
Hati-hatilah dengan bahasa tulis! Kita hanya mempunyai sedikit ‘alat tulis’. 

Sebutlah yang utama! Kita hanya akan menemukan alat tulis berupa titik (.), 
koma (,), tanda tanya (?), titik dua (:), titik koma (;), dan garis miring (/). 
Tanda atau simbol itu digunakan untuk menyampaikan maksud. Hanya 
dengan perbedaan ‘ada dan tidak ada koma’ dalam dua kalimat berikut, 
maksudnya menjadi berbeda. 

 
“Isteriku, yang berada di Bandung, sedang sakit.” 
“Isteriku yang berada di Bandung, sedang sakit.” 
 
Kalimat pertama menyatakan bahwa penulis mempunyai satu isteri. 

Kebetulan sekarang sedang berada di Bandung. Kalimat kedua, dengan 
mencantumkan tanda koma hanya di belakang kata ‘Bandung’, secara 
eksplisit menyatakan bahwea penulis mempunyai lebih dari satu isteri. 
Begitu berbedanya makna kedua kalimat itu hanya disebabkan oleh satu 
tanda koma. Bagaimana jika penempatan tanda koma semacam itu salah 
dalam sebuah pasal hukum pidana? Bisa-bisa seseorang ‘digantung’ atau 
‘dibebaskan’ hanya karena ada atau tidaknya sebuah tanda koma. 
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Anda menulis? Memberi informasi? Menghibur? Mempengaruhi? 
Menyugesti?); pembaca (Siapa calon pembaca Anda? Apa 
pendidikannya? Apa profesinya? Berapa daya belinya?); pesan (Isi pesan 
atau gagasan apa yang akan Anda sampaikan?); media terbit (Melalui 
publikasi apa pesan itu akan Anda sampaikan? Koran? Buku? Majalah? 
Jurnal? Atau akan disampaikan langsung?) 
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Mengapa Sebuah Tulisan Tidak Dibaca Orang? 
Mengapa sebuah tulisan tidak dibaca orang? Ada banyak alasan mengapa sebuah 
tulisan tidak dibaca orang. Kita sering mendengar komentar pembaca, “Malas, ah! 
Susah bukunya!” “Ngapain baca buku itu? Apanya yang baru?” “Uh, koq bertele-tele, sih 
penulis ini?” dan sebagainya. Itu contoh ungkapan yang menggambarkan bahwa 
tulisan –tulisan yang dikomentari itu cenderung tidak dibaca orang. 
Beberapa alasan mengapa senbuah tiulisan tidak dibaca orang antara lain (1) tak 
sesuai dengan kebutuhan pembaca, (2) tidak aktual, (3) sulit dipahami karena 
penyajiannya, (4) terlalu sulit bahasanya, dan (5) sulit diperoleh. 
 

 Tidak sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Sebuah tulisan tidak 
akan dibaca orang jika tulisan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ketika 
orang menginginkan informasi aktual, tentu ia tidak akan berminat jika 
disodori essai. Sebagai penulis, kita harus mencari celah-celah tentang 
kebutuhan membaca orang. Makin dibutuhkan, sebuah tulisan akan makin 
diburu orang. 

 
 Tidak aktual. Tulisan yang menyajikan ide yang sudah banyak 

diketahui orang, tentu tak menarik lagi untuk dibaca. Untuk itu, 
penulis harus menghindari topik-topik ‘kuno’ semacam ini. Pembaca 
membutuhkan ide-ide segar dan aktual.  

 
 Terlalu sulit penyajiannya. Ibarat meyediakan menu makanan di 

restoran, selain koki harus pandai memilih menu kesukaan kastamer, 
ia juga harus pandai memasak dan menyajikannya. Ia harus memilih 
bahan terbaik, memasak dengan baik, dan menyajikannya dengan 
baik. Menu yang baik adalah menu yang mudah dicerna yang enak 
rasanya. Demikian pula tulisan. Tulisan yang baik mesti mengandung 
ide yang baik, diolah dengan bahasa yang baik, dan disajikan dengan 
cara yang baik. Sajian yang baik adalah cara penyajian yang mudah 
dicerna dan mudak dibaca. 

 
 Terlalu sulit bahasanya. Gunakan bahasa yang mudah, apapun jenis 

tulisan Anda. Banyak orang berkata, karya ilmiahh itu sulit. Saran 
terbaik bagi penulis adalah, sajikan topik karya ilmiah itu dengan 
bahasa yang mudah. Jika memang terpaksa harus menggunakan 
bahasa yang sulit, itu memang sebuah kondisi yang memang tak bisa 
dihindari. Akan tetapi, jangan sampai penulis berpandangan bahwa 
karya ilmiah harus disajikan dengan bahasa yang sulit. Penulis yang 
baik adalah penulis yang mampu menyajikan topik sulit dengan 
bahasa yang sederhana. 

 
 Sulit diperoleh. Sebuah tuliosan dipublikasikan untuk dibaca oleh 

sebanyak mungkin orang. Untuk itu, upayakan tulisan atau media 
cetak dapat diperoleh pembacanya dengan mudah. 
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MENGENAL RAGAM PUBLIKASI 
Jika kita amati saat ini, beragam publikasi terbit setiap hari. Berpuluh-
puluh puluh koran terbit setiap hari. Berpuluh-puluh majalah terbit tiap 
minggu. Beribu-ribu judul buku dalam berbagai bidang terbit tiap tahun. 
Masing-masing jenis publikasi itu masih dibagi-bagi lagi menurut jenis, 
ukuran, segmen pembaca, dan bidang kajiannya.  Jadi, setiap hari kita 
dihadapkan beragam jenis publikasi. 

Publikasi dapat dibedakan berdasarkan saluran/media terbit dan 
berdasarkan jenisnya. Ragam publikasi itu dapat dijadikan sebagai 
saluran atau media terbitnya naskah yang kita tulis. Jika yang kita tulis 
adalah buku, maka medianya adalah media cetak (kertas), CD ROM, atau 
diterbitkan melalui Internet. Jika yang kita tulis adalah artikel, salurannya 
adalah majalah atau jurnal. Jika kita menulis cerita (roman, cerpen, novel, 
naskah drama), dapat kita terbitkan dalam bentuk buku. Pemahaman 
terhadap beragam publikasi itu penting. 
 

Ragam Publikasi Ditinjau dari Media Terbitnya 
Berdasarkan media terbitnya, publikasi dibedakan menjadi tiga media, 
yaitu (1) media cetak, (2) CD ROM, dan (3) Internet. Berikut ini penjelasan 
masing-masing. 
 
(1) Media cetak 
Media cetak adalah saluran publikasi yang menggunakan benda, 
khususnya kertas, sebagai medianya. Kelebihannya antara lain 
 Menampung informasi dalam bentuk teks dan gambar 
 Merupakan media publikasi yang paling awal digunakan manusia 
 Ada beragam publikasi yang dapat disalurkan melalui media cetak, 

baik buku maupun serial. 
 Luwes penggunaannya (orang dapat membaca media cetak sambil 

tiduran) 
 Tahan lama disimpan dan diturunkan ke generasi selanjutnya (Ingat, 

ada naskah/manuskript yang umurnya ratusan tahun!) 
 
(2) CD ROM 
CD ROM adalah kepingan CD yang berisi beragam informasi yang 
tersimpan dalam bentuk file yang bisa dibuka oleh pembaca. Kelebihan 
media ini adalah berikut ini 
 Menampung informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video 
 Rata-rata bersifat interaktif 
 CD ROM mulai dikenal seiring dengan teknologi komputer 
 Publikasi yang dapat dikemas dalam bentuk CD ROM antara lain 
buku, ensiklopedi, jurnal, dokumen-dokumen, media pembelajaran, dan 
game pendidikan. 
 Dapat disimpan lama dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya 
(tergantung kualitas bahan pembuatannya) 
 CD ROM memiliki kelemahan dalam pemakaiannya, yaitu harus 
menggunakan komputer. Orang agak kesulitan membaca CD ROM 
dengan tiduran. 
 
(3) Internet 
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Internet adalah jaringan besar yang menghubungkan komputer-
komputer seluruh dunia. Internet merupakan media publikasi dan 
komunikasi antarpengguna komputer seluruh dunia. Saat ini 
penggunaan internet sudah memasyarakat. Kelebihan penggunaan 
internet sebagai media publikasi antara lain sebagai berikut. 
 Dapat menampung hampir semua jenis publikasi: buku, jurnal, 

dokumen, obrolan, dan sebagainya. 
 Menyajikan teks, gambar, audio, dan bahkan video. 
 Bersifat interaktif karena antara penulis, penerbit, dan pembaca dapat 

berkomunikasi langsung. 
 Informasi yang dipublikasikan dapat diperbaharui setiap saat 
 Dapat menghubungkan semua pengguna internet di seluruh dunia. 
 Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 
 Seperti halnya CD ROM, Internet memiliki kelemahan dalam 

pemakainnya yaitu tidak seluwes buku yang bisa dimasukkan saku 
dan dibaca sambil tiduran. Dengan perkembangan komputer dan 
telepon seluler yang sangat cepat, kelemahan ini suatu ketika akan 
bisa diatasi. 

 
Ragam Publikasi Ditinjau Jenis Terbitannya 

Berdasarkan jenis terbitannya, publikasi dibedakan atas buku dan serial. 
(1) Buku 
Buku adalah jenis publikasi yang memuat tulisan dalam satu bidang 
yang diterbitkan dalam satu kesatuan secara utuh. Buku hadir dalam 
sekali terbit, yang kemudian mengalami cetak ulang dan revisi. Buku 
dibedakan atas 
 Buku ilmu pengetahuan 
 buku bacaan umum 
 buku teks perkuliahan 
 buku pelajaran 
 monografi 
 kamus 
 ensiklopedi 
 novel 
 kumpulan cerpen 
 
(2) Serial 
Serial adalah publikasi yang terbit bersambung. Biasanya terbit secara 
teratur yang tidak ditentukan batas akhir penerbitannya. Serial dibedakan 
atas non-berkala dan berkala. 
a) Non-berkala 
Publikasi non-berkala terbit bersambung tetapi waktu atau tanggal) 
penerbitannya tidak dipastikan. Contoh non-berkala adalah  
 Laporan Tahunan adalah laporan yang dibuat setiap setahun sekali 

oleh lembaga Pemerintah atau perusahaan. 
 Prosiding adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis dalam satu 

ikatan tema, yang diterbitkan setelah sebuah kegiatan seminar atau 
lokakarya dilaksanakan. 

 Album Lulusan adalah kumpulan data tentang alumni sebuah 
sekolah 

 Almanak adalah  
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 Direktori adalah buku petunjuk praktis yang berisi informasi ringkas 
suatu lembaga, misalnya tentang struktur organisasinya, kegiatan 
utama lembaga, daftar alamat dan nomor telepon anggota. 

 
b) Berkala 
Berkala (periodical) adalah serial yang waktu penerbitannya ditetapkan. 
Berkala merupakan publikasi berseri yang diterbitkan secara bersambung 
dengan judul yang sama. Biasanya terbit teratur dalam interval tertentu 
dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, dengan cara memberi nomor 
secara berurutan atau tanggal terbit pada setiap edisi. 
Berdasarkan keberkalaannya (interval penerbitannya), berkala dibedakan 
atas 
 Harian 
 Mingguan 
 Bulanan 
 Dwi-bulanan 
 Kuartalan 
Biasanya, jenis interval ini menyertai judul berkala tersebut. Misalnya, 
Harian Jawa Pos, Harian Kompas, Harian Republika, Daily Mirror, Quarterly 
Review, dan sebagainya. 
Berdasarkan jenisnya, berkala dapat dibedakan atas surat kabar, majalah, 
jurnal, buletin, dan warta. 
 Surat Kabar (newspaper) adalah publikasi yang diterbitkan secara 
periodik, biasanya tiap hari atau tiap minggu, yang  berisi berita, 
komentar, tulisan hangat, foto, dan iklan. 
 Majalah (magazine) adalah berkala untuk bacaan umum, yang berisi 

artikel tentang berbagai bidang oleh berbagai penulis. 
 Jurnal (journal) berkala yang diterbitkan oleh organisasi profesi atau 

lembag adan berisi berita, prosiding, transaksi, dan laporan tentang 
proyek atau kegiatan yang dikerjakan dalam sautu bidang tertentu. 

 Buletin adalah pernyataan singkat atauringkas kepada masyarakat, 
terutama yang diterbitkan oleh oleh sumber resmi yang memiliki 
kewenangan. 

 Warta (news letter) publikasi singkat yang menyajikan berita dan 
informasi aktual, biasanya berkaitan dengan himpunan profesi 
tertentu atau organisasi dagang. 

Jika diringkas, ragam publikasi itu digambarkan dalam bagan berikut. 
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Ragam 
Publikasi  

 Buku umum 
 Buku teks/buku ajar 
 Monografi 
 Cerita (novel/roman/cerpen) 

 Buku tahunan  
 Album Lulusan 
 Laporan tahunan 
 Prosiding 
 Direktori  
 Almanak  

Buku 

Serial 

Non-
bekala 

Bekala  

Jangka Waktu  

Jenis  

Harian (daily) 
Mingguan (weekly) 
Bulanan (moothly) 
Dua bulanan (bi monthly) 
Tiga bulanan (quarterly) 
Tidak teratur 
 

Surat kabar  
 
 
Majalah  
 
 
Jurnal  
 
 
Buletin  
 
 
Warta 

Mj. Berita   
Mj. Hiburan 
/Keluarga 
Mj. Teknis 
 
 

Ragam 
Publikasi 
berdasarkan 
Media 
Terbitnya  

Media Cetak 

CD ROM 

Internet 

P
U
B
L 
I
K
A
S 
I 

Dibacakan langsung 
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Mengenal Buku Praktis dan Buku Teoritis 
Saat ini banyak beredar buku-buku mengenai pengembangan diri. 
Buku-buku itu memberi petunjuk mengenai cara-cara belajar 
efisien, cara bekerja cepat, cara menghadapi kesulitan, cara 
mengolah ikan laut, cara mengelola bawahan, cara membaca dan 
menulis cepat, cara menghadapi orang banyak, cara berpikir 
kreatif, dan sejenisnya. Buku-buku tersebut sangat bermanfaat bagi 
yang memerlukannya. Buku semacam itu termasuk buku praktis 
karena menyangkut keperluan-keperluan praktis sehari-hari. 

Ditinjau dari tujuan dan cara penyajiannya, buku dapat 
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buku praktis dan buku teoritis. 
Buku praktis berisi pengetahuan praktis yang bisa dipakai 
pembacanya untuk bekal hidup sehari-hari, yang disajikan dengan 
bahasa yang sederhana. Buku teoritis berisi pengetahuan yang 
bersifat kontekstual, analitis, dan basic, yang disajikan dengan 
bahasa yang lebih kompleks. Buku teoritis, umumnya menjawab 
pertanyaan ’apakah X itu’, sedangkan buku praktis menjawab 
pertanyaan ”bagaimana cara melakukan/menerapkan/membuat X”.  
 Contoh buku teoritis, misalnya 
 Hukum Pidana di Indonesia 
 Kandungan Gizi pada Makanan Olahan 
 Tingkat Pengangguran di Negara-Negara Berkembang 
 Sejarah Pergolakan Indonesia Tahun 1945—1959 

 Contoh buku praktis, misalnya 
 Cara Cerdas ‘Menjual’ 
 Petunjuk Mengolah Daging 
 Teknik Praktis Grafting Kaktus 
 Cara Merawat Mesin Diesel 
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Sikap Keliru Seorang Penulis Pemula 
Banyak orang yang mempunyai bakat tinggi dalam menulis. 
Tetapi, coba perhatikan, berapa orang penulis terkenal yang ada di 
Indonesia? Tidak banyak! Itu menunjukkan bahwa banyak calon 
penulis yang ‘mati muda’. Penyebab terbesarnya karena sikap yang 
keliru yang menjangkiti penulis pemula. 
Sikap yang perlu dihindari seorang penulis pemula. 
(1) Tak segera memulai menulis karena ia merasa belum mampu. 

Belajar menulis dimulai dengan ‘menulis’. Dari situlah diawali 
proses belajar. Jika tidak segera menulis, kapan bisa belajar 
menulis yang baik? Jadi, jika ingin bisa menulis, segera mulai 
menulis! 

(2) Tulisan awal harus sempurna. 
Menulis satu kalimat, lalu mengoreksinya. Dicoretnya kalimat 
pertama itu. Ia ingin sempurna sekali kalimat pertamanya itu. 
Jika tuntas paragraf pertamanya, ia koreksi paragraph itu 
hingga sempurna. Sebelas lembar kertas ia habiskan untuk 
menuntaskan dua paragraf itu! 

(3) Tulisan awal harus bisa terbit. 
Menulis satu naskah, mengirimkannya ke penerbit, lalu 
menunggu terbitnya naskah itu. Ia ingin menguji dirinya, 
apakah yang ditulis pertama kali itu cukup bernilai atau tidak. 
Jika tulisan yang pertama itu terbit, ia akan melanjutkan 
kegiatan menulisnya. Jika tidak? “Ah, aku tak akan melanjutkan 
cita-citaku sebagai penulis!” 

(4) Tidak segera mempublikasikan tulisan yang dibuat. 
Menulis, simpan, menulis, simpan, menulis, lalu simpan lagi. 
Kapan bisa dibaca orang lain? Tulisan yang dibuat bukanlah 
dokumen mati yang harus disimpan rapi. 

(5) Malu terhadap tulisan sendiri. 
Satu naskah cerpen yang ia tulis sudah selesai. Buru-buru ia 
kirim ke redaksi sebuah majalah. Ia takut naskah cerpennya itu 
diketahui temannya! Ia takut jika cerpennya dikatakan jelek 
oleh temannya. 

(6) Meremehkan penggunaan tanda baca. 
Persetan dengan tanda baca! Mengapa penulis harus peduli 
dengan tanda baca? Bukankah nanti akan dibaca ulang, 
dikoreksi, dan disunting lagi oleh penerbit? Bukankah yang 
penting idenya? Begitulah pandangan yang amat keliru. Tanda 
baca ibaratnya adalah alat bantu yang memberi tahu pembaca 
batas-batas satuan bahasa. Bahkan, makna amat ditentukan oleh 
tanda baca. Jika dalam bahasa lisan kita dibantu oleh tinggi-
rendah suara, kecepatan berbicara, dan gerak tubuh, dalam 
bahasa tulis, tanda bacalah yang menggantikan ketiga hal itu. 

(7) Berhenti di tengah jalan. 
Banyak calon penulis berbakat yang tidak tumbuh menjadi 
penulis profesional karena ‘berhenti di tengah jalan’. Talenta 
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menulisnya mati terkubur. Tentu hal itu amat disayangkan. 
Banyak faktor yang menyebabkannya, di antaranya (1) 
tulisannya tidak terbit-terbit, (2) sengaja tidak dikembangkan, 
(3) berpandangan bahwa orang tidak akan menjadi profesional 
dari kegiatan menulis. 
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Membedakan Bahasa Tulis dengan Bahasa Lisan 
Seorang penulis kadang-kadang menyertakan bahasa lisan untuk 
menarik pembaca, khususnya pada artikel populer di majalah-
majalah. Kesannya, jika membaca artikel itu kita seperti diajak 
berbincang-bincang dengan penulisnya. Rasanya hal itu sah-sah 
saja. Ada untungnya juga menyelipi bahasa tulis, yang umumnya 
bersifat resmi itu, dengan ragam lisan. Tulisan menjadi lebih 
komunikatif dan akrab dengan pembaca. Apalagi jika tulisan itu 
ditujukan kepada pembaca remaja. 
Penggunaan bahasa dapat  dibedakan menjadi bahasa tulis dan 
lisan. Bahasa tulis itu berupa rangkaian kalimat yang  
menggunakan ragam bahasa tulis, sedangkan bahasa lisan  
merupakan  rangkaian kalimat yang ditranskrip dari rekaman 
bahasa lisan. Bahasa tulis dapat kita temukan dalam bentuk buku, 
berita koran, artikel, makalah, dan sebagainya, sedangkan wacana 
lisan misalnya percakapan, ceramah (spontan), dan siaran langsung 
di radio atau tv.   
Bahasa  tulis berbeda dengan bahasa lisan dalam beberapa hal 
seperti berikut. 

Pertama, kalimat dalam wacana lisan cenderung kurang terstruktur 
(gramatikal) bila dibandingkan dengan bahasa tulis. Bahasa lisan 
berisi beberapa kalimat yang tidak  lengkap, bahkan sering hanya 
berupa urutan kata yang membentuk frasa. Hal ini sangat alami 
(wajar), karena dalam menggunakan bahasa lisan, penutur tidak 
sempat untuk merevisi bahasa yang diucapkannya. Penutur tidak 
mampu untuk memantau secara terus-menerus bahasa yang 
digunakannya. Sebaliknya, bahasa tulis cenderung lengkap  dan 
panjang bahkan ada yang terdiri atas beberapa klausa. Penggunaan 
bahasa tulis dapat dipantau dan direvisi oleh penulisnya. Penulis 
memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan bahasanya.  

Kedua, bahasa lisan jarang menggunakan penanda hubung karena didukung 
oleh konteksnya. Bahasa tulis sering menggunakan penanda 
hubung untuk menunjukkan suatu hubungan ide, seperti namun, 
oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan hal itu dan 
sebagainya. 

Ketiga, bahasa lisan cenderung tidak menggunakan frasa benda yang 
panjang, sedangkan dalam tulis sebaliknya. Frasa benda yang 
panjang seperti kegiatan armada pencari reruntuhan pesawat ulang alik 
Challenger. Frasa ini relatif panjang. Penggunaan frasa demikian ini 
sering digunakan dalam bahasa tulis. 

Keempat, kalimat-kalimat dalam bahasa tulis cenderung berstruktur subjek-
predikat sedangkan bahasa lisan tidak menggunakan struktur 
tersebut.  

Kelima, dalam bahasa lisan, pembicara dapat mengubah struktur atau 
memperhalus ekspresi yang kurang tepat pada saat itu juga, 
sedangkan dalam bahasa tulis hal itu tidak dapat dilakukan. 
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Misalnya,  dengan menggunakan bentuk bahasa “Maksud saya …”, 
“Maksudnya begini ….”. 

Keenam, dalam bahasa lisan, khususnya dalam percakapan sehari-hari, 
pembicara cenderung menggunakan kosakata umum. Sebaliknya, 
dalam bahasa tulis sering digunakan istilah teknis yang 
mempunyai makna khusus.  Penggunaan istilah khusus itu 
cenderung dihindari dalam wacana lisan, seperti dalam percakapan 
sehari-hari. Namun, dalam bahasa lisan yang resmi, seperti seminar 
atau diskusi, istilah teknis juga sering digunakan. 

Ketujuh, dalam bahasa lisan sering diulang bentuk bahasa yang sama dan 
digunakan sejumlah ‘pengisi’ misalnya: “Saya piker …”, “Anda 
ketahui …”, “Jika Anda mengetahui apa yang saya maksud, ….”,  dsb. 
Pada bahasa tulis jarang sekali pemakaian ‘pengisi’ dan 
pengulangan bentuk yang sama tersebut, seperti yang terlihat pada 
contoh tersebut. 
 
Di bawah ini dikutip sebuah berita mengenai kegiatan olahraga. 
Perhatikanlah bahasa yang digunakannya dan tanda bacanya! 
 

SPRINTER PAPUA DAN 
MALUKU PALING TOP 
Henny Maspaitella tentang 
peta kekuatan Atletik PON 
2000 

 Surabaya, JP- Sebagai salah 
satu lumbung emas bagi kontingen 
Jatim, cabang atletik mengemban tugas 
berat. KONI Jatim menargetkan 8 dari 
46 medali emas yang diperebutkan di 
cabang atletik. Di PON 1996 lalu, 
atletik Jatim (Yudith Soesela, dkk.) 
berhasil merebut 8 emas. Berarti di 
PON 2000, sebenarnya Jatim hanya 
ingin mempertahankan prestasi PON 
1996. 

Target 8 medali emas tersebut dapat 
saja terpenuhi. Akan tetapi, mereka 
harus bekerja ekstra keras tandasnya. 
Atlit-atlit dari Papua Jateng dan Jabar, 
DKI Jaya serta Maluku diperkirakan 

akan jadi lawan yang tangguh bagi 
Jatim. Prestasi Papua terlihat maju pesat 
diKejurnas pada November lalu, 
tegasnya.  

Di sektor pria, atlit Papua 
diprediksikan akan mampu merajai 
nomor-nomor lari jarak pendek, 
misalnya nomor 100,  200 dan 400m. 
Begitu juga dicabang lempar cakram, 
lembing ataupun tolak peluru. Mereka 
memang sudah mempersiapkan dari 
sejak Pon 14 lalu. Jadi persiapan sangat 
matang. tutur atlit yang pernah 
memperkuat Jatim sejak Pon 9 hingga 
14 lalu itu. 

Atlit-atlit dari Jawa diperkirakan 
akan mampu mendominasi nomor 
pendek. Untuk jarak menengah, Jatim 
masih bisa bersaing dengan mereka, 
jelasnya. 

 

 
Bandingkanlah kalimat yang digunakan dalam bacaan di atas dengan teks 
dialog di bawah ini! 
 
BAPAK cepat melangkah masuk ke ruang-dalam. PEMUDA 

memperhatikannya dengan pandang keheranan. 
PEMUDA dikagetkan ketukan pada pintu-luar. 
PEMUDA buru-buru ke pintu-luar dan 
membukakannya. Muncullah PELAMAR I dengan 
agak gugup, kaget berhadapan dengan PEMUDA. 
PELAMAR I senyum sambil mengeluarkan sapu 
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tangan wangi dan mengusap-usapkan pada 
wajahnya. 

PELAMAR I : “Ah kiranya you. Kukira siapa. Lama tidak jumpa, 
ya. Tapi kebetulan sekali you ada di sini. Bagaimana 
keadaan saudaramu?” 

PEMUDA : “Aku sendiri sudah sekira sebulan ini tidak pernah 
bisa ketemu. Rupanya sebagai perawan pingitan, 
bapaknya melarang Wati keluar, dan ketemu dengan 
lelaki. Termasuk juga aku. Malah barusan bapak 
dengan keras melarangku  untuk menemui Wati.” 

PELAMAR I: “Well eh,  I  kira larangan itu tidak ada buruknya. 
Dan di mana bapak?” 

PEMUDA: “Barusan saja masuk. Katanya lagi sendat pikiran.” 
PELAMAR I: But eh tapi I harus ketemu bapak segera saja. Ada 

sesuatu hal penting yang mau I tanyakan.” 
PEMUDA: “Kukira sekarang bapak tak suka diganggu.dengan 

pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau memang sangat 
perlu, silakan temui sendiri di dalam sana.” 

PELAMAR I: “I kuatir nanti beliau akan penasaran. Oo ya, apa 
tadi you lihat sainganku menghadap bapak?”  

PEMUDA: “Tidak. Aku hanya melihat kepergiannya dari sini.” 
PELAMAR I: Mungkin bapak menceritakan sesuatu pada you 

tentang diriku atau tentang sainganku.” 
PEMUDA: “Ooo, tentang lamaran kalian?” 
PELAMAR I: “Ya. Apa komentar bapak? Apa beliau bicara 

tentang persetujuan?” 
PEMUDA: “Maksud bung, siapa di antara kalian yang disetujui 

bapak untuk suami Wati?” 
PELAMAR I: “Ya. Siapa yang diterima?” 
PEMUDA: “Tak ada kudengar bapak menyatakan siapa di antara 

kalian yang ditolak ataupun disetujui.” 
… 
(Dikutip dari Soelarto, B.1985. Lima Drama. Jakarta: Gunung 

Agung. Hlm.139)  
 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Teks pertama murni teks tulis, sedangkan teks kedua merupakan transkrip 
bahasa lisan (bahasa lisan yang ditulis).. 
(2) Teks pertama menyajikan informasi yang tujuannya agar pembaca paham 
atau mengerti apa yang disampaikan penulis. Sedangkan teks kedua menyajikan 
rangkaian dialog untuk diperankan oleh pembaca. 
(3) Konvensi tata tulis antara kedua teks itu berbeda. Pennggunaan tanda 
baca pada teks dialog (teks kedua) lebih rumit daripada teks pertama. 
(4) Perbedaan utama antara bahasa tulis dengan bahasa lisan yang ditulis 
adalah dalam bahasa tulis murni, penggunaan kalimat tak langsung lebih 
dominan, sedangkan dalam bahasa lisan yang ditulis, penggunaan kalimat 
langsung lebih dominan. 
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SELINGAN KUIS 
Dapatkah Anda mengubah teks berikut menjadi tulisan yang lebih formal? 
Perhatikan contoh! 

 Siapa sih, yang nggak pingin bisa nyetir mobil? Ke mana-
mana bisa duduk santai tanpa merasakan hawa Surabaya 
yang panas. Yang penting, kulit nggak jadi hitam, dandanan 
nggak rusak, plus bisa rame-rame jalan sama temen. Karena 
itu, saya memutuskan ikut kursus nyetir mobil. 

(Semua orang tentu ingin bisa menyetir mobil. Dengan mengendarai 
mobil, orang bisa duduk santai dan tidak merasakan panasnya kota 
Surabaya. Dengan mengendarai mobil kulit tidak akan menjadi hitam, 
dandanan tetap rapi, dan bisa memberi tumpangan kepada orang lain. 
Dengan alasan itu saya memutuskan untuk belajar menyetir mobil.) 
1. Kejadiannya kira-kira 3 tahun yang lalu (pas kelas 2 SMU). 

Kebetulan saya libur karna ada EBTANAS di sekolah. Siang 
itu rumah lagi sepi, karna ortu kerja. Saya ngajak temen-
temen belajar nyetir mobil.  

2. Selama ini, bapak jarang ngijinin saya nyetir mobil. So, harus 
curi-curi agar bisa belajar nyetir mobil. Mungkin itu juga 
bentuk pemberontakan. ”Udah gede masih aja nggak 
dipercaya,” pikir saya waktu itu. 

3. Berangkatnya oke-oke aja. ”Wah, lumayan juga nih, 
nyetirku,” pikir saya. Namun, kelancaran itu tak terjadi saat 
balik rumah. Secara tak sengaja, saya menabrak taman milik 
tetangga, yang kebetulan adalah kepala sekolah saya sendiri. 
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Nasehat Seorang Penulis kepada Penulis Pemula 
Berikut dikutipkan sebuah artikel populer yang berisi nasehat dari seorang 
penulis kepada penulis pemula. 

 

MENGARANG GAMPANG ASAL TIDAK PATAH SEMANGAT 
  

Selain banyak membaca, pengalaman hidup juga penting dan bisa dijadikan 
bahan karangan. Contohnya Ian Fleming, pengarang novel James Bond, Sidney Sheldon, 
pengarang Kincir Angin Para Dewa, Agatha Christie, pengarang Midnight on The 
Orient Express. 

Mengarang cerita fiksi atau non fiksi, kedengarannya susah-susah gampang. 
Apalagi jika membaca proses pengarang-pengarang top hingga terkenal di seantero 
dunia. Betapa hebatnya mereka! 

J. K. Rowling, pengarang novel laris Harry Potter, sebelum memulai 
mengarang, biasa menulis catatan yang terlintas di benaknya pada kertas kecil yang 
selalu dibawanya. Bahkan, novel Harry Potter ditulisnya di sebuah kafe sambil 
menghangatkan diri. 

Proses menjadi seorang pengarang bisa bermacam-macam. Ada yang melalui  
pengalaman hidup, hobi membaca, kebiasaan menulis, dan banyak lagi. Pengarang buku 
laris Indonesia, Andrias Harefa, dalam bukunya berjudul Agar Menulis-Mengarang 
Bisa Gampang, menegaskan, “cinta” adalah sumber ilham yang pertama dan utama. 
Mengarang bisa jadi gampang kalau kita punya cinta. Cinta yang dimaksud adalah cinta 
pada Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta. 

Mengarang juga harus ada ide atau gagasan. Ide datang dari pengamatan, lalu 
ditambah perenungan mengenai situasi yang terjadi di sekitar kita. Ide untuk 
membuat sebuah karangan bisa datang dari mana saja. Bisa dari kehidupan teman-
teman di sekolah, keluarga, lingkungan, pacar, pengalaman hidup, dan banyak lagi.  

Mengarang juga bisa dilakukan setelah mengamati dan menyurvei sebuah topik 
yang kita mintai. Misalnya tentang kehidupan pengamen jalanan, anak-anak putus 
sekolah, kehidupan borju anak-anak gedongan, atau tentang efek-efek yang 
ditimbulkan jika seseorang ketagihan narkoba. 

Mempelajari karya tulis, baik fiksi atau non fiksi karya pengarang-pengarang 
top dunia juga perlu. Dengan begitu, kita bisa tahu teknik mereka menyampakan 
pikiran dan gaya menulis. Tentu saja, bukan berarti meniru gaya mereka, lho? Dengan 
membaca karya mereka, kita jadi terpicu membuat karangan dengan gaya sendiri. 

Memulai kegiatan karang-mengarang harus dibarengi dengan niat dan disiplin 
tinggi. Selain keduanya, rasa senang dan nggak terbebani dengan pikran hasil karangan 
kita bakal bagus atau nggak perlu dilakukan. Biar tata bahasa kita masih belepotan, 
terus saja mengarang. Jika sudah jadi empat atau lima lembar halaman folio, kita baca 
ulang.  

Kita bakal tahu letak kelemahan cerita yang akan kita sampaikan. Setelah 
membaca, kita akan menambahi atau mengurangi kalimat-kalimat yang dirasa nggak 
enak dibaca. Secara nggak sadar, hasil karangan sewaktu diketik dan sesudahnya akan 
terasa berbeda. Kalau sudah begitu, jangan patah semangat, Simpan dulu karangan itu. 
Cari udara segar dengan jalan-jalan ke toko buku, perpustakaan, ke mal, membaca 
koran atau tabloid, kemudian baru kembali ke rumah, mengulang lagi membaca ulang, 
bisa muncul ide baru untuk mengembangkan alur cerita.  

Supaya karangan kita enak dibaca dan berbobot, seorang pengarang harus 
rajin membaca. Misalnya saja, kita mau menulis karangan yang lokasinya di Amerika. 
Biar nggak kelihatan bloon, paling nggak kita harus membaca budaya dan adat istiadat 
orang-orang Amerika dan letak negara itu. Dengan begitu, pembaca akan tahu, 
karangan yang kita buat nggak dangkal.  

Selain banyak membaca, pengalaman hidup juga penting dan bis adijadikan 
bahan karangan. Contohnya Ian Fleming, pengarang novel James Bond, Sidney Sheldon, 
pengarang Kincir Angin Para Dewa, Agatha Christie, pengarang Midnight on The 
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Orient Express. Karangan mereka hampir sebagian merupakan pengalaman hidup. 
Pengalaman hidup untuk sebuah karangan nggak perlu yang heboh. Yang biasa-biasa 
saja juga bisa dijadikan karangan. Asal kita tahu cara meramunya, hingga menjadi 
kisah menarik. Itu yang penting.  

Jika karangan sudah selesai, kirim ke surat kabar, tabloid, atau majalah. Bila 
ditolak, jangan patah semangat. Kita bisa mempelajari gaya karangan model yang 
disukai surat kabar, tabloid, atau majalah itu. Dari situ, kita bisa memperbaiki 
karangan kita lagi. 

Yang pasti, semangat jangan pernah padam. Ditolak nggak apa-apa. 
 
[Dikutip dari Majalah Fantasi, Nomor 491, Mei 2003] 
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Pengetahuan tentang Tanda Baca 
Hati-hatilah dengan bahasa tulis! Kita hanya mempunyai sedikit tanda atau simbol yang 
digunakan untuk menyampaikan maksud melalui tulisan. Hanya dengan perbedaan ‘ada dan 
tidak ada koma’ dalam dua kalimat berikut, maksud kedua kalimat ini menjadi berbeda. 
 
“Isteriku, yang berada di Bandung, sedang sakit.” 
“Isteriku yang berada di Bandung, sedang sakit.” 
 
[Perhatikan, perbedaan makna apakah yang muncul akibat ada dan tidak adanya koma (,) 
setelah kata ‘isteriku’?] 
 
Kalau hanya pernyataan seperti itu yang muncul, persoalannya bisa selesai dengan mudah 
(resiko yang paling ringan, paling-paling isteri jadi curiga). Akan tetapi, jika ‘ada dan tidak ada 
koma’ itu ada dalam pasal-pasal KUHP, bisa-bisa seseorang ‘digantung’ atau ‘dibebaskan’ hanya 
karena tanda koma. 
Jadi, berhati-hatilah dengan tanda baca! Perhatikan penggunaan tanda baca berikut ini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 “Kiri asyik, kanan asyik!” teriak teman-teman di 
dalam bus. Teriakan ini sering terdengar dalam bus 
yang kami tumpangi, khususnya dari teman-teman 
cowok. Seperti diberi komando, 30 siswa yang sedang 
dalam perjalanan menuju VEDC (Vocational Education 
and Development Center) Malang tersebut melongok ke 
jendela. Di trotoar berdiri sesuatu yang ‘asyik’. 

“Cewek!” teriak mereka serempak. Namun, bus 
tetap melaju meninggalkan cewek yang masih bengong 
di trotoar. Mereka tertawa bersama. 

 

Sebelum tanda petik 
tanpa spasi 

Singkatan 
menggunakan 
huruf besar 
semua 

Kalimat langsung 
dalam tanda petik 

Bahasa asing 
dicetak miring 

Setelah kata ‘namun’ diberi 
koma 
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BAGIAN KESATU 

Menulis Tahap Demi 
Tahap 
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SEPULUH KETERAMPILAN DASAR 
MENULIS 
 

Setiap penulis wajib menguasai keterampilan dasar menulis. 
Ibarat dagang, apapun jenis dagangan seseorang, keterampilan 
dasar ini adalah modal utama dagang. Bagi penulis pemula, 
keterampilan dasar itu perlu dikuasai sesegera mungkib. 

Minimal ada sepuluh keterampilan dasar menulis yang perlu 
dikuasai seorang penulis. Apakah itu? 

 Memilih topik 
 Merumuskan judul 
 Menyusun kerangka tulisan 
 Memilih kata 
 Menyusun kalimat 
 Mengembangkan paragraf 
 Mengorganisasikan paragraf menjadi wacana 
 Menyajikan ide dalam bentuk tabel, gambar, dan bagan 
 Mengutip 
 Menyunting 
Kesepuluh keterampilan dasar itu menjadi modal utama 

penulis. Jika kesemuanya terkuasai, seorang penulis akan mudah 
menuangkan idenya. Penguasaan atas kesepuluh keterampilan itu 
memudahkan seseorang ‘bermanuver’ dalam ‘akrobatik’ kegiatan 
menulis. Dalam kesepuluh keterampilan dasar itulah kematangan 
seorang penulis dilihat. Pernah mendengar komentar berikut? 
“Topiknya bagus, ya?” “Judulnya menarik, ya?” “Tulisannya utuh, ya?” 
“Pilihan katanya luar biasa, ya?” “Tabel, gambar, dan bagan yang 
menyertai tulisan ini membantu sekali, ya?” “Uh, betapa cermatnya 
tulisan ini. Tak ada kesalahan sedikit pun!” Begitulah ukuran kualitas 
sebuah tulisan. 

Bagian ini membekali Anda untuk menguasai kesepuluh 
keterampilan dasar itu. 
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MEMILIH TOPIK 
 

Topik! Apakah topik itu? Gunakan pengertian awam saja! Topik 
adalah hal yang ditulis; hal yang dibicarakan; atau hal ‘mengenai 
apa’. Biasanya orang bertanya, “Topiknya apa?” Orang 
menjawabnya dengan sekilas, “Kelangkaan kedelai” “Alasan orang 
merokok” “Jumlah pengangguran di Sulawesi Utara”  Dan 
sejenisnya. Itulah topik. 

 
Topik apa yang akan Anda tulis? 
Ada banyak pilihan topik yang bisa kita pilih. Beberapa 
petimbangan orang memilih topik tertentu antara lain berikut ini. 
 
Sedang Hangat (Aktual). Hal apa yang paling banyak dibicarakan 
orang akhir-akhir ini? Carilah celah di antara itu! Ketika ada 
peristiwa besar tsunami di Aceh, kita bisa segera mencari peluang 
topik untuk ditulis. Misalnya, 
 Terjadinya tsunami 
 Prosedur standar mengevakuasi korban bencana alam 
 Jarak ideal pemukiman penduduk dari pantai 
 
Langka. Jika orang tidak banyak tahu mengenai suatu hal, 
sedangkan Anda paling tahu mengenai masalah itu, maka tulislah! 
Anda seorang ahli yang banyak tahu tentang penyakit yang akan 
muncul setelah terjadinya kematian massal akibat tsunami? Pilih 
topik tulisan yang memberikan ‘pengetahuan’ kepada orang 
banyak mengenai kemungkinan munculnya penyakit setelah 
peristiwa tsunami terjadi. Tentu akan banyak orang yang ingin 
tahu! 
 
Temuan Baru. Anda menemukan hal baru? Anda baru 
melaksanakan penbelitian di lapangan atau laboratorium, lalu 
menemukan hal baru? Tulislah topik itu? 
 
Atas Pesanan. Topik juga bisa ditulis karena dipesan orang. Anda 
seorang ahli gempa. Oleh karena dua hari yang lalu Jakarta dilanda 
gempa dengan kekuatan 5,6 Skala Richter, Anda dihubungi redaksi 
sebuah koran, diminta menulis bagaimana memdesain gedung 
yang tahan gempa. 
 
Ada Pencetusnya. Anda boleh ‘terpaksa’ menulis dan memilih topik 
tertentu karena ada pencetusnya. Misalnya, hari ini ada sebuah 
tulisan yang mengusik Anda di sebuah koran. Dalam koran itu 
Anda menemukan sebuah tulisan yang Anda tahu persis bahwa 
apa yang dikatakan penulisnya tidak benar. Anda tahu persis hal 
itu karena Anda ahlinya. Maka Anda akan terdorong untuk 
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meluruskannya. Anda segera duduk di depan komputer dan 
menulis mengenai topik itu. 
Alasan Anda memilih topik semacam itu disebabkan karena ada 
pencetusnya. 
 
Beberapa Kesalahan Memilih Topik 
Topik tertentu bisa jadi tak menarik orang untuk membacanya. 
‘Gawang’ pertama tentu redaksi koran, majalah, atau tim redaksi 
sebuah penerbit. Merekalah pihak yang pertama akan memvonis 
sebuah topik layak terbit atau tidak! Beberapa kesalahan penulis 
dalam memilih topik antara lain (1) basi, (2) terlalu luas, (3) terlalu 
sempit, (4) tidak cocok dengan media terbitnya, atau 95) tidak 
cocok dengan segmen pembacanya. 
 
Basi 
Topik yang basi atau ketinggalan jaman akan ditolak redaksi. Jika 
sebuah topik sudah tidak hangat lagi, tentu tak akan menarik orang 
untuk membacanya. Banjir melanda Jakarta tiga bulan yang lalu. 
Sekarang sudah menginjang musim kemarau. Tiba-tiba Anda 
terinspirasi untuk menulis cara mengatasi banjir di Jakarta. Topik 
itu dikatakan basi dan tidak aktual lagi. 
 
Terlalu Luas 
Kesalahan kedua penulis dalam memilih topik adalah terlalu luas. 
Maksudnya, topik itu terlalu luas untuk ditampung dalam 
‘wadahnya’ nanti. Anda ingin menulis sebuah essai dalam 650 kata 
di sebuah koran untuk mereaksi maraknya kejahatan di jalan raya 
di Jakarta. Wadah itu tentu terlalu sempit untuk menampung topik 
sebagai berikut. 
 Alasan orang berbuat jahat 
 Cara mengatasi kejahatan 
 Modus kejahatan 
 Hukuman bagi penjahat 
 Hubungan antara kejahatan dan keadaan ekonomi suatu negara 
 
Terlalu Sempit 
Kesalahan ketiga yang sering dilakukan penulis dalam memilih 
topik adalah memilih topik terlalu sempit. Kembali pada kasus di 
atas. Ada ‘wadah’ berupa kesempatan menulis essai 650 kata untuk 
mereaksi maraknya kejahatan yang terjadi di jalan raya di Jakarta. 
Topik berikut ini terlalu sempit untuk ditampung dalam tulisan itu. 
 Cara membawa uang dalam jumlah banyak di mobil 
 Cara mendeteksi perilaku jahat orang 
 Tempat-tempat yang rawan kejahatan di daerah Kemang 
 Prosedur melapor setelah mengalami tindak kejahatan 
Topik-topik berikut dipandang ‘pas’. 
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 Modus kejahatan di jalan raya di Jakarta 
 Beberapa wilayah yang rawan kejahatan jalan raya di Jakarta 
 Mengantisipasi munculnya kejahatan di jalan raya di Jakarta, 
pasca Operasi Ketupat 2005 
 
Tidak cocok dengan Media Terbitnya 
Anda ingin tulisan anda tentang Modus Kejahatan di Jalan Raya di 
Jakarta dimuat di Jurnal Pendidikan yang diterbitkan sebuah 
perguruan tinggi kependidikan? Atau Anda sudah 
mengirimkannya ke Redaksi Tabloid Olahraga? Jangan harap 
dimuat! Topik itu hanya cocok untuk disampaikan ke surat kabar 
Ibu Kota, Majalah Berita, atau Publikasi yang diterbitkan oleh 
lembaga yang bergerak dalam bidang hukum. 
 
Tidak Cocok dengan Pembacanya 
Agar lebih jelas lagi, kita kembali pada topik di atas, Modus 
Kejahatan di Jalan Raya di Jakarta. Setelah artikel yang Anda tulis 
Anda kirimkan ke majalah anak-anak? Atau tulisan itu Anda kirim 
ke majalah remaja? Tentu topik itu tidak cocok dengan 
pembacanya! 
 
Sumber Inspirasi Topik 
Darimana inspirasi mengenai topik tertentu bisa dimunculkan? 
Sumber penggalian topik bisa beragam. Di antaranya  
 Mengikuti peristiwa aktual 
 Mengkaji pustaka 
 Mereaksi tulisan orang lain 
 Menemukan yang terbaru 
 Ilham  
 
Kriteria Topik 
(1) Topik hendaknya bermanfaat bagi pembaca dan penulis. 
(2) Topik hendaknya mampu menarik perhatian dan minat 

pembaca. 
(3) Topik hendaknya sesuai dengan bidang pengetahuan penulis. 
(4) Topik hendaknya sesuai dengan tujuan penulisan. 
(5) Topik hendaknya tidak basi. 
(6) Topik hendaknya disesuaikan dengan fasilitas dan kondisi 

penulis sendiri. 
 
Cara Membatasi Topik 
Pertama, mempertimbangkan tempat. Artinya, sebagai bahan 
pertimbangan untuk membatasi topik adalah tempat, misalnya 
desa, kota, daerah dsb. 
Kedua, membatasi topik menurut waktu, periode, atau zaman. 
Sistem pembatasan ini menggunakan pertimbangan waktu. 
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Artinya, topik yang luas dapat dipersempit dengan 
mempertimbangkan waktu terjadinya peristiwa. 
Ketiga, membatasi topik menurut aspek khusus dari suatu objek. 
Pembatasan ini, misalnya, dapat didasarkan pada sistem klasifikasi 
yang digunakan dalam bidang yang bersangkutan. Dalam bidang 
biologi misalnya, ada sistem klasifikasi kehidupan di alam semesta.  
Keempat, membatasi topik menurut bidang kehidupan manusia. 
Pembatasan ini mempertimbangkan peran suatu objek dalam 
kehidupan manusia misalnya bidang politik, sosial, budaya, 
pendidikan, pertahanan dan keamanan dsb. 
Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, pemilihan topik 
hendaknya juga memperhatikan hal-hal di bawah ini. Pertama, 
dalam memilih topik hendaknya mempertimbangkan tingkat 
pengetahuan pembaca secara umum. Kedua, topik hendaknya 
disesuaikan dengan pembatasan jumlah kata atau halaman dan 
media yang digunakan. Ketiga, topik yang dipilih hendaknya tidak 
terlalu luas tetapi mendalam. Hal-hal ini dapat membantu penulis 
dalam meningkatkan kualitas tulisannya.  
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Merumuskan Judul 
Mengapa Judul Itu Penting? 

Manakah yang paling tepat, menentukan judul, memilih judul, 
menemukan judul, atau merumuskan judul? Rasanya merumuskan 
judul! Merumuskan judul berarti mengemas kepala tulisan menjadi 
rumusan yang tepat, menarik, dan atraktif (eye-catching). 
Penulis perlu merumuskan judul dengan tepat. Beberapa ragam 
tulisan memiliki kriteria berbeda dalam merumuskannya. Yang 
paling menonjol perbedaan judul itu antara ragam fiksi dan ragam 
nonfiksi. Judul tulisan fiksi seperti novel, cerita pendek, dan puisi 
tidak mempunyai kriteria khusus. Kriterianya sederhana, yaitu 
‘bebas’. Maksudnya, judul karya fiksi itu bersifat arbitrer atau 
manasuka. 

 
Panduan Umum Merumuskan Judul 
Secara umum, rumusan judul memenuhi kriteria sebagai berikut. 

(1) MENGGAMBARKAN ISI. Judul harus menggambarkan isi tulisan 
secara  garis besar. Ibarat bangunan, judul adalah ‘papan nama’. Dari 
papan namanya, orang bisa mengetahui gedung apa itu. Cukup di sini. 
Dari hanya melihat papan nama, tentu orang tidak bisa berharap 
mengetahui fungsi, isi, dan keadaan dalam gedung. Begitu pula judul 
tulisan. Rumusan judul harus menggambarkan secara tegas tentang 
apa tulisan itu. 

(2) MENARIK. Judul harus menarik pembaca. Berita, misalnya, harus 
dikepalai dengan judul yang menarik. Melalui judulnya, isi berita telah 
bisa ditangkap dengan jelas.  Essai, karya prosa (cerpen dan novel), 
juga menuntut rumusan judul yang menarik. Hanya karya ilmiah yang 
tidak menuntut rumusan menarik. Sebab, karya ilmiah harus diberi 
judul yang benar-benar sesuai dengan isinya. 

(3) RINGKAS. Judul harus ringkas. Apapun jenis tulisannya, judul tetap 
harus ringkas. Bagaimana dengan karya ilmiah, misalnya artikel hasil 
penelitian atau non penelitian? Judul karya ilmiah, tetap harus ringkas. 
Masalahnya, karya ilmiah memang tidak mudah untuk dibuat ringkas. 
Judul artikel “Faktor-faktor penentu ketidakstabilan ekonomi makro 
Indonesia, pascakebijakan anggaran berimbang tahun 2000”, tidak 
mungkin dirumuskan dalam dua atau tiga kata saja. 

(4) MENJUAL (MARKETABLE). Judul harus mempunyai ‘nilai jual’. 
Mengapa orang mau merogoh kantongnya untuk sebuah buku? 
Padahal ia belum tahu isi buku itu! Jawabannya, karena ia tertarik 
pada judulnya. Saking hebatnya pengaruh judul, sampai-sampai 
seorang pengarang memberi judul yang bombastis untuk naskah yang 
sebenarnya tak bermutu. Tujuannya, agar orang mau membeli. Perkara 
setelah membaca isinya, orang marah-marah, ia tak peduli. Nah, tentu 
itu buka cara memberi judul yang baik. Judul yang marketable, tetap 
harus menggambarkan isinya. 
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Menyusun Kerangka Tulisan 
Sebelum menulis draf karangan—apapun bentuk tulisan Anda, artikel atau 
buku—Anda harus membuat kerangka karangan. Ibarat membangun rumah, 
kerangka tulisan adalah kerangka bangunannya. Berdasarkan keranga 
bangunan itu, kita akan mengisikan barang-barang, memfungsikan bagian-
bagian rumah, atau menghiasnya. Perencanaan itu penting karena proses 
menulis hakekatnya adalah mengisi dan memfungsikan ruang-ruang yang 
telah dibangun. Mengisi apa, dimana tempatnya, berapa jumlah yang diisikan 
tergantung pada rencana awal penggunaan ruangnya. 
Ada beragam cara untuk membuat kerangka tulisan. Namun, inti dari 
pekerjaan membuat kerangka adalah ‘memecah suatu menjadi bagian-
bagian yang lebih kecil’. Dengan memecah suatu topik menjadi lebih kecil-
kecil, penulis lebih mudah menjelaskan topik itu. Sebeliknya, bagi pembaca, 
dengan cara itu, suatu yang besar dapat dipahami dengan melihat bagian-
bagian kecilnya. Seorang tuan rumah yang ingin menjelaskan keadaan 
rumahnya, ia bisa mulai dari fungsi masing-masing ruangan, ia bisa 
menerangkan ruang-ruang di rumahnya mulai dari urutan depan—belakang, 
atau ia bisa menerangkan menurut urutan penghuni dan isi ruangan masing-
masing. 
Begitu pula membuat kerangka karanga. Ada beragam cara membuat 
kerangka karangan. Berikut ini beberapa di antaranya. 

(1) Urutan Topik. Buat kerangka tulisan menurut topik-topik yang ingin Anda 
jelaskan. Anda mau menulis buku tentang politik? Buat kerangkanya menurut 
urutan topik-topik yang lebih kecil. 

(2) Urutan Ruang. Buatlah kerangka tulisan menurut urutan ruang. Anda ingin 
menceritakan riwayat hidup seseorang? Di mana saja orang itu pernah 
tinggal selama hidupnya? Terangkan menurut urutan tempat tinggalnya sejak 
lahir hingga di mana ia wafat. 

(3) Urutan Waktu. Anda mau menulis biografi seseorang? Urutkan 
pembahasannya menurut urutan kronologis hidupnya. 

(4) Urutan Logis. Untuk karangan pendek, gunakan teknik membuat kerangka 
tulisan yang paling sederhana, yaitu urutan logis. Urutan logis adalah: bagian 
pembukaan, inti, dan penutup. Setiap tulisan selalu terbagi dalam tiga bagian 
itu. Maka, buatlah kerangka tulisan pendek Anda menurut urutan itu. 

(5) Urutan Bebas. Urutan bebas adalah mengurutkan topik pembicaraan 
dengan bebas. Pada karangan atau artikel pendek, terutama artikel populer, 
cara ini amat sering digunakan. Penulis dengan bebas mengungkapkan topik 
apa saja yang akan dibahasnya. 

Berikut ini dikutipkan kerangka karangan yang berjudul Terbang Bagai Burung. 
Temukan teknik pembuatan kerangka tulisannya! 
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Terbang Bagai Burung 
  Terbang bebas di angkasa seperti burung adalah 
impian manusia sejak lama. Sejak kapan manusia ingin terbang? 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
 Dongeng Ikarus memberitahukan pada kita bahwa sejak 
dahulu kala manusia memang ingin terbang. 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 Terbang tidak hanya menjadi monopoli burung, tetapi juga 

binatang lainnya. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa 

terbang.  

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 Terbang adalah gabungan antara kemampuan 

memanfaatkan daya angkat udara dan kemampuan otot-otot 

sayap. Manusia tidak memiliki otot-otot seperti burung. Oleh karena 

itu, manusia harus membuat alat yang dapat membawanya terbang. 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 Ketika orang menemukan balon udara, impian untuk 

terbang sudah terwujud. Tetapi pergerakan balon udara sangat 

terbatas. Balon hanya dapat terbang ke mana angin bertiup dan 

sangat sulit dikendalikan 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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Memilih Kata (Diksi) 
Ketepatan memilih kata akan mempengaruhi kualitas sebuah tulisan. Kata mewakili 

makna tertentu yang sulit digantikan oleh kata yang lain. Mungkin dua kata atau lebih 
maknanya mirip. Akan tetapi, dalam penggunaannya tetap tidak bisa seratus persen sama. 

Kata-kata berikut berbeda penggunaannya, meskipun bersinonim. 
(1) melihat, memandang, menatap, mengintip, memperhatikan 
(2) roboh, tumbang, runtuh, ambruk 
(3) gelisah, gundah, resah, risau 
(4) redup, remang-remang, temaram 
(5) mengangkat, menjinjing, menggendong, membawa. 

Kata-kata melihat, memandang, menatap, mengintip, memperhatikan bersinonim. Akan 
tetapi, betapa berbedanya nuansa makna kalimat-kalimat berikut. 
 Ia melihat pohon itu ketika dirobohkan. 
 Ia memandang pohon itu ketika dirobohkan. 
 Ia menatap pohon itu ketika dirobohkan. 
 Ia mengintip pohon itu ketika dirobohkan. 
 Ia memperhatikan pohon itu ketika dirobohkan. 
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Menyusun Kalimat 
Kalimat yang baik adalah kalimat yang jelas maksudnya. Kejelasan kalimat sangat 
mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Oleh karena itu, agar tulisan yang 
dibuat dapat dipahami pembaca dengan baik, kalimat-kalimat yang membangun 
tulisan itu harus jelas. Kalimat yang jelas akan mampu mengantarkan pesan 
kepada pembaca sesuai dengan apa yang dimaksudkan penulis. Kalimat yang baik 
memenuhi kriteria berikut. 
 
(1) Lengkap Bagian-bagiannya 
Kalimat yang disusun harus lengkap bagian-bagiannya. Kalimat lengkap 
merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan informasi secara utuh, sehingga 
maknanya dapat dengan mudah dicerna. Dalam kalimat lengkap, makna kalimat itu 
diungkapkan secara utuh dan tidak sepotong-potong. Suatu kalimat dapat 
dikatakan lengkap jika lengkap bagian-bagiannya dan strukturnya benar. 
Kelengkapan struktur kalimat ditandai dengan 
(1) Kemampuan kalimat itu untuk berdiri sendiri. Artinya, kalimat itu bukan 

merupakan bagian dari kalimat lain. 
(2) Mengandung unsur inti kalimat. Unsur inti kalimat itu meliputi subjek, predikat, 

dan  objek. Contoh kalimat tak lengkap (a)  dan kalimat lengkap (b). 
 Jika harga tiket yang dijual di Bakauheni naik. 
 Jika harga tiket di Bakauheni naik, arus barang dari Lampung akan 

berkurang. 

Kalimat pertama mempunyai kekurangan satu unsur wajib kalimat (yaitu objek 
langsung sebagai unsur wajib), karena kata kerja yang digunakan termasuk kata 
kerja transitif. Kata kerja itu memerlukan dua objek, yaitu objek langsung dan tak 
langsung (sebagai unsur manasuka) seperti pada kalimat kedua. 

 
(2) Memiliki Kesepadanan 
Yang dimaksud kesepadanan adalah adanya keseimbangan antara gagasan dan 
struktur kalimat yang digunakan. Kesepadanan kalimat ditandai oleh hal-hal 
berikut. 
(a) Tidak terdapat kata tugas di depan subjek. 
 Bagi wirausahawan muda harus banyak belajar dari kesalahan pemasaran 

sebelumnya. (salah) 
 Wirausahawan muda harus banyak belajar dari kesalahan pemasaran 

sebelumnya. (benar) 
(b) Tidak terdapat subjek ganda 
 Penambahan beton penahan air, kontraktor banyak menggunakan bahan 

tak berkualitas. (subjek ganda). 
 Dalam penambahan beton penahan air, kontraktor banyak menggunakan 

bahan tak berkualitas. (subjek tunggal). 
(c) Tidak menggunakan penghubung antarkalimat dalam kalimat tunggal 
 Pengambilan gambar ini tidak menggunakan sudut pandang yang jelas. 

Sehingga penggambaran objek agak kabur. (salah) 
 Pengambilan gambar ini tidak menggunakan sudut pandang yang jelas, 

sehingga penggambaran objek agak kabur. (benar) 
 
(3) Hemat dalam menggunakan kata-kata 
Yang dimaksud kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata dan frasa 
yang dianggap tidak perlu. Kehematan ditandai oleh hal-hal berikut. 
(a) Tidak terjadi pengulangan subjek kalimat 
 Kalau Anda sanggup membongkar rahasia ini, Anda akan mendapatkan 

sensasi yang luar biasa. (terjadi pengulangan subjek) 
 Kalau Anda sanggup membongkar rahasia ini, akan mendapatkan sensasi 

yang luar biasa. (tidak terjadi pengulangan subjek) 
(b) Tidak menggunakan pemakaian superordinat pada hiponimi kata 
 Misteri ikan paus ternyata bisa menjadi tema cerita yang cukup menarik. 

(menggunakan hiponimi) 
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 Misteri paus ternyata bisa menjadi tema cerita yang cukup menarik. 
(menggunakan hiponimi) 

(c) Tidak menggunakan kata-kata bersinonim dalam satu kalimat 
 Pengarang menggunakan cerita berbingkai agar supaya bisa membangun 

cerita lebih kompleks. (menggunakan kata bersinonim) 
 Pengarang menggunakan cerita berbingkai supaya bisa membangun cerita 

lebih kompleks. (menggunakan kata bersinonim) 
(d) Tidak menjamakkan kata-kata jamak 
 Banyak pengarang-pengarang yang belum bisa mengontrol keinginan 

untuk menggurui pembaca. (menjamakkan kata-kata jamak) 
 Banyak pengarang yang belum bisa mengontrol keinginan untuk menggurui 

pembaca. (tidak menjamakkan kata-kata jamak) 
  
(4) Cermat dalam memilih dan menempatkan kata 
Kita harus cermat dalam memilih kata. Jika tidak, kalimat bisa ambigu. Kalimat 
Karya sastrawan yang aneh itu akan segera dipamerkan adalah ambigu. Dalam 
kalimat itu, frasa yang aneh  menerangkan karya atau sastrawan? Supaya tidak 
ambigu, kalimat tersebut dapat diubah menjadi Karya aneh milik sastrawan itu akan 
segera dipamerkan; atau Karya sastrawan aneh itu akan segera dipamerkan. 
 
(5) Logis maknanya 
Yang dimaksud kelogisan adalah bahwa kalimat yang disusun masuk akal. Kalimat 
Untuk mempersingkat waktu, Sutan tidak melewati jalur yang biasa dia lalui 
adalah tidak logis. Mungkinkah waktu dipersingkat? Bukankah waktu hanya bisa 
dihemat? Kalimat Mayat laki-laki yang ditemukan di semak-semak itu sebelumnya 
sering kelihatan berjalan di depan rumah kami juga tidak logis. Logiskah jika 
sebelum ditemukan di semak-semak mayat laki-laki itu sering kelihatan berjalan di 
rumah seseorang? 
Selain itu, kalimat yang sesuai dengan tatabahasa ditandai dengan penggunaan 
kata yang tepat, urutan kata yang tepat, tidak mengandung kelebihan unsur yang 
mengganggu, dan juga tidak mengandung kekurangan unsur yang mengganggu. 
 
(6) Tidak Rancu 
Kalimat dalam karang-mengarang harus tidak rancu. Kerancuan kalimat juga 
ditentukan oleh pembentukan kata, seperti contoh kalimat berikut. 
(a) Rima menangkapkan kupu-kupu adiknya di taman. 
(b) Tina membelikan pensil saya di pasar swalayan. 

Pada kalimat (a), "Siapakah yang ditangkapkan Rima? Kupu-kupu atau adiknya?" 
Pada kalimat (a), kata menangkapkan berarti 'menangkap untuk'. Jadi kalimat (a) 
itu berarti 'Rima menangkap adiknya untuk kupu-kupu'. Benarkah menurut akal 
sehat kita? Kalimat (b) maknanya juga hampir sama yaitu 'Tina membeli saya 
untuk pensil di pasar swalayan'. Kalimat itu sebaiknya diubah menjadi seperti di 
bawah ini. 
(c) Rima menangkapkan adiknya seekor kupu-kupu di taman. 
(d) Rima menangkap kupu-kupu untuk adiknya di taman. 
(e) Tina membeli pensil untuk saya di pasar swalayan. 
(f) Tina membelikan saya pensil di pasar swalayan. 

Kalimat rancu juga disebabkan oleh penggunaan logika bahasa yang salah, seperti 
tampak pada kalimat berikut. 
(a) Waktu dan tempat kami persilakan! 
(b) Yang merasa kehilangan kartu identitas harap diambil di bagian informasi. 

Kalimat (a) dan (b) di atas termasuk kalimat rancu. Untuk kalimat (a), siapakah 
yang dipersilakan? Tentunya bukan waktu dan tempat, melainkan orang. Untuk 
kalimat (b) apa yang dapat diambil di bagian informasi? Kartu identitas ataukah 
(orang) yang merasa kehilangan kartu identitas? Kalimat yang rancu itu dapat 
diperbaiki menjadi kalimat (c) dan (d). 
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Mengenali Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk 
Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal 
dan kalimat majemuk. Klausa merupakan satuan bahasa yang setidak-tidaknya 
mengandung unsur predikat. Pada kalimat tunggal dapat ditemukan satu klausa 
(berarti hanya ada satu predikat). Sebaliknya, pada kalimat majemuk dapat 
ditemukan lebih dari satu klausa.  
Contoh : 
(1) Amerika menyerang Irak. 
(2) Inggris memberi dukungan. 
(3) Amerika menyerang Irak dan Inggris memberi dukungan. 
 
Kalimat (1) dan (2) adalah kalimat tunggal karena masing-masing terdiri dari satu 
klausa. Kalimat (1) berpredikat menyerang, sedangkan kalimat (2) berpredikat 
memberi. Kalimat (3) sebagai hasil penggabungan kalimat (1) dan (2), adalah 
kalimat majemuk, karena terdiri dari dua klausa. 
Dalam kalimat majemuk, antara klausa satu dengan klausa lain terdapat hubungan 
yang bermacam-macam. Berdasarkan hubungan antarklausanya, kalimat majemuk 
dibedakan menjadi dua, yakni (1) kalimat majemuk setara dan (2) kalimat majemuk 
bertingkat.  
 
Kalimat Majemuk Setara 
 Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausa-klausa 
anggotanya memiliki hubungan setara (sederajat). Hubungan kesetaraan itu dapat 
berupa hubungan penambahan, hubungan perlawanan, dan hubungan pemilihan. 
Perhatikanlah contoh berikut!. 
(1) Acaranya meriah   dan   tamunya amat banyak. 
        klausa 1                              klausa 2 
(2) Surat undangannya mewah, tetapi acaranya sederhana. 
        klausa 1                               klausa 2 
(3) Kamu bisa memilih aku atau memilih dia sebagai kekasih. 
  klausa 1                                klausa 2 
 Masing-masing kalimat tersebut terdiri atas dua klausa. Pada kalimat (1) 
hubungan klausanya bersifat penambahan dengan tanda hubung dan, pada 
kalimat (2) hubungan bersifat pertentangan dengan tanda hubung tetapi, dan 
kalimat (3) hubungan bersifat pemilihan dengan tanda hubung atau. 
 
Kalimat Majemuk Bertingkat 
 Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara 
klausa-klausanya bertingkat. Salah satu klausa menjadi bagian dari klausa yang 
lain, atau menduduki fungsi tertentu bagi klausa lain. Klausa yang lebih tinggi 
kedudukannya disebut klausa induk (induk kalimat), sedangkan klausa yang lebih 
rendah kedudukannya, karena hanya menduduki fungsi tertentu bagi klausa induk 
disebut klausa bawahan (anak kalimat). 
Contoh : 
 Hani merayakan ulang tahunnya  ketika kami  pergi  ke gunung. 
      S        P         K 

S           P                    O                                     KW 
 
 
   klausa 1   klausa 2  
Dari contoh kalimat di itu dapat kita ketahui bahwa hubungan antara klausa (1) 
dengan klausa (2) tidak sederajat. Klausa (1) mempunyai kedudukan yang lebih 
tinggi dari klausa (2) karena hanya berfungsi sebagai keterangan waktu bagi klausa 
1. Bila urutan klausa itu dibalik menjadi “Ketika kami pergi ke gunung Hani 
merayakan ulang tahunnya.”, maka fungsi klausa (2) tetap sebagai keterangan 
waktu bagi klausa (1) 
 Jadi, kalimat majemuk bertingkat di atas yang menjadi klausa induk adalah 
“Hani merayakan ulang tahunnya.”, sementara yang menjadi klausa anak adalah 
“Kami pergi ke gunung.” 
Contoh lain : 
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(1) Ketika kami mengucapkan selamat kepada Shinta, orang tuanya menangis 
(2) Mereka tidak mengetahui bahwa kami sudah menikahkan anak kami yang 
kedua. 
 
  
Penajaman 
Latihan memecah kalimat majemuk 
Jadikanlah kalimat majemuk bertingkat berikut menjadi beberapa kalimat tunggal! 
Usahakan hubungan antarkalimat yang kalian hasilkan tetap berkaitan secara logis 
(koheren). Perhatikan contoh 1! 
 
1. Walaupun teh hijau itu rasanya pahit, ternyata banyak olahragawan 
menyukainya. 
 Teh hijau rasanya pahit. 
 Banyak olahragawan menyukainya. 
2. Cabang balap sepeda mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari 
Ketua KONI agar para atlitnya tidak merasa dianaktirikan. 
3. Berdasarkan beberapa pengamat olahraga, percepatan perolehan medali itu 
berbanding lurus dengan peningkatan penghasilan olahragawan dari kegiatan 
sponsorsip, walaupun jumlah atlit yang menjadi bintang iklan terbatas jumlahnya. 
4. Survei di sejumlah kota besar menunjukkan bahwa kebiasaan mencuci 
tangan setelah keluar dari kamar mandi mengalami penurunan dari 60% menjadi 
49 
5. Menurut Pengurus Yayasan Zhi Neng Qi Gong Surabaya, Ngurah Sidarta, 
proses penyembuhan alternatif qi gong sederhana, tetapi hasilnya cukup bagus, 
yakni  membuka jalur-jalur masuknya aliran murni chi melalui seni pernapasan. 
 

Melengkapi Kalimat Sederhana dengan Keterangan yang 
Tepat 

Kalimat sederhana merupakan kalimat yang strukturnya sederhana. Kalimat itu 
mengandung subjek dan predikat yang dapat diikuti oleh objek atau pelengkap. 
Perhatikanlah contoh berikut ini. 
 
(1) Penyu itu berenang (subjek-predikat) 
(2) Penyu memiliki keunikan (subjek-predikat-objek) 
(3) Orang itu berdagang penyu (subjek-predikat-pelengkap) 
 
Kalimat sederhana tersebut dapat ditambahi keterangan, misalnya, keterangan 
waktu, keterangan tempat, keterangan cara, dan keterangan alat. 
 
Lengkapilah kalimat sederhana dalam paragraf berikut ini dengan keterangan yang 
tepat! 
 

Masyarakat tradisional sering dianggap primitif _________________.  
Padahal, mereka  sangat menghormati dan menjaga alam sekitarnya. Mereka  
senantiasa berpegang pada pengetahuan tradisional ________________ . 
Pengetahuan mereka yang lahir dari keakraban yang terus-menerus dengan alam 
mencakup penguasaan pengetahuan yang dalam akan flora, fauna dan 
manfaatnya, gejala-gejala alam, teknologi tepat guna dalam berburu, mengail, 
bertani, dan sebagainya. Cara berpikir mereka holistik. Mereka mempertimbangkan 
berbagai segi. Sebaliknya, manusia modern terpenjara _______________. 
Masyarakat tradisional  menggunakan daun dan piring tanah. Mereka mengambil 
ranting-ranting kering _________________. Mereka berburu hewan seperlunya 
_________________.  Berburu hewan bukan untuk olah raga atau bisnis.   

 
 



 58

Menghubungkan Kalimat dengan Kata Penghubung 
Antarkalimat yang Tepat 

 
 Kata penghubung antarkalimat menghubungkan kalimat dengan kalimat 
atau paragraf dengan paragraf. Kata penghubung antarkalimat dengan 
demikian, dengan kata lain, digunakan untuk menyatakan kesamaan maksud 
dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Penghubung meskipun 
begitu dan walaupun demikian  digunakan untuk menyatakan kelanjutan dari 
peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Penghubung akan tetapi 
dan sementara itu digunakan untuk menyatakan pertentangan dengan 
keadaan sebelumnya. Sedangkan penghubung oleh karena itu dan oleh 
sebab itu digunakan untuk menyatakan akibat. 
 
Gunakan kata penghubung tersebut dengan tepat  untuk menghubungkan kalimat-
kalimat berikut! 

1. Ia harus masuk penjara selama 18 bulan. Ia menghilang bak ditelan bumi 
sejak dua minggu lalu setelah permohonan grasinya ditolak presiden. 

(7) Ia harus masuk penjara selama 18 bulan. Akan tetapi, ia menghilang bak 
ditelan bumi sejak dua minggu lalu setelah permohonan grasinya ditolak 
presiden. 

2. Sebagai penjahat besar, Judi dengan mudah melarikan diri. Pihak kepolisian 
tidak tinggal diam, dan tetap akan memburunya sampai ia tertangkap.  

3. Sampai sekarang polisi belum dapat menangkapnya. Tugas-tugas polisi 
yang lain terus bertambah. 

4. Pengadilan tinggi Jakarta pada tanggal 8 November lalu mengabulkan verzet 
(perlawanan) Jaksa Penuntut Umum. Kasus korupsi yang sudah ditutup itu 
akan dibuka kembali. Orang yang sebelumnya diduga kuat melakukan 
korupsi itu akan tetap diajukan ke pengadilan. 

5. Kabarnya, polisi pun sudah mengantisipasi keberingasan kelompok penjahat 
itu dengan mengerahkan pasukan tambahan ke lokasi persembunyiannya. 
Polisi sebenarnya sudah berusaha dengan segala kekuatan dan perhitungan.  

 

Melengkapi Kalimat dengan Kata Penghubung Intrakalimat 
Kata penghubung intrakalimat menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, 
frase dengan frase, atau klausa dengan klausa, kata penghubung intraklimat 
diantaranya adalah yang, tapi, dan karena, bahwa, jika, sehingga, melainkan, atau, 
kecuali,. 
Konjungsi disebut juga kata sambung atau kata penghubung. Kata penghubung 
adalah adalah kata tugas yang menghubungkan antarklausa, antarkalimat, atau 
antarparagraf. Kata penghubung antarklasa biasanya terletak di tengah-tengah 
kalimat, sedangkan kata penghubung antarkalimat berada di awal kalimat, dan kata 
penghubung antarparagraf berada di awal paragraf. 
Macam-macam kata penghubung dan fungsinya 
1. menyatakan gabungan yang sejajar: dan, lagi, lagi pula, serta 
2. menyatakan pertentangan: tetapi, akan tetapi, melainkan, namun, 

sedangkan, padahal 
3. menyatakan waktu: apabila, ketika, bilamana, sebelum, sejak, sesudah 
4. menyatakan tujuan: supaya, agar, untuk 
5. menyatakan sebab: sebab, karena, sebab itu, karena itu 
6. menyatakan akibat: sehingga, sampai 
7. menyatakan syarat: jika, apabila, kalau, asalkan, bilamana 
8. menyatakan tak bersyarat: walaupun, meskipun, biarpun 
9. menyatakan pilihan: atau 
10. menyatakan perbandingan: seperti, bagai, seakan-akan, ibarat, umpama, 

daripada 
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11. menyatakan korelatif: semakin ………. semakin ………, kian ……….. kian 
……… tidakhanya …… tetapi juga ……, sedemikian rupa …….sehingga 
………, baik ………… maupun ………. 

12. menyatakan menguatkan: bahkan, apalagi 
13. menyatakan rincian: yakni, adalah, yaitu, ialah 
14. menyatakan penjelas (penegas): bahwa 
15. menyatakan urutan: mula-mula, lalu, kemudian 
16. menyatakan pembatasan: kecuali, selain, asal 
17. menyatakan penanda contoh: misalnya, umpama, contoh 
18. menyatakan penanda pengutamaan: yang penting, yang pokok, paling 

utama, terutama 
 
Isilah bagian yang rumpang pada kalimat-kalimat berikut dengan kata penghubung 
intrakalimat yang tepat! 
 
 

Indonesia adalah negara agraris . . . sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam 
pengertian luas, istilah agraris tidak hanya berarti bertani atau 
bercocok tanam, . . . . juga beternak, dan mencari ikan. Dalam 
pengertian yang luas itu, peternak . . . nelayan disebut juga petani. 
Pada umumnya, petani di pedesaan memang bertani . . . . beternak. 
Berbagai jenis binatang ternak seperti ayam, itik, kambing, sapi, dan 
kerbau merupakan binatang piaraan yang selalu kita temukan di 
lingkungan petani di pedesaan. 

Sejak Repelita pertama sampai dengan Repelita kelima, 
bidang pertanian merupakan bidang yang sangat penting . . . 
menyangkut kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam 
GBHN dikemukakan . . . struktur ekonomi yang menjadi sasaran 
pembangunan adalah struktur ekonomi yang seimbang. Artinya, 
struktur ekonomi yang kita bangun adalah struktur ekonomi yang 
mengutamakan kemampuan . . . kekuatan sendiri. Struktur ekonomi 
tersebut didukung oleh kekuatan . . . kemampuan pertanian yang 
tangguh. 

Tanah harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, . . . 
merupakan modal utama bagi pertanian. Pemeliharaan tanah 
dimaksudkan untuk menjaga kesuburannya . . . menjadi tanah yang 
produktif, . . . pemeliharaan tanah kurang baik akan mengakibatkan 
timbulnya lahan-lahan kritis, . . . tanah yang terancam kesuburannya. 
Lahan-lahan yang kritis itu kehilangan lapisan permukaan tanah yang 
subur . . . erosi yang terjadi setiap musim hujan. Untuk memperbaiki 
lahan kritis . . . menjadi tanah yang subur dilakukan penghijauan 
nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat . . . 
masyarakat menyadari . . . pemeliharaan tanah bukan hanya 
tanggung jawab petani saja, . . . tanggung jawab seluruh masyarakat. 
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MENGEMBANGKAN PARAGRAF 
Apakah Paragraf Itu? 

Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang mengacu pada satu topik 
tertentu. Atau, dengan kalimat lain, paragraf adalah suatu gagasan yang 
dibangun dengan sejumlah kalimat yang terangkai dengan padu. 
Kalimat-kalimat itu terdiri atas kalimat topik dan kalimat-kalimat 
penjelas. Sedangkan gagasan utamanya berperan sebagai pengendali. 
Dilihat dari wujud fisiknya, paragraf merupakan satuan kebahasaan 
tercetak pada halaman kertas tulis. Secara visual tampak oleh konvensi 
pengetikan yang menjorok ke dalam (identasi) pada larik kalimat 
pertama—sekitar satu inci atau lima ketukan mesin ketik manual—dan  
meninggalkan ruang kosong di bagian akhir kalimat terakhir. 
Dari penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa paragraf adalah 
himpunan  atau satuan kalimat yang saling berkaitan dan mendukung 
untuk membangun sebuah gagasan. Satuan itu merupakan bagian dari 
suatu satuan yang lebih besar, yaitu wacana.  
Paragraf digunakan penulis untuk mengelompokkan gagasan. Paragraf 
membantu pembaca memahami pengelompokan gagasan yang disajikan. 
Pengelompokan gagasan itu dilakukan untuk membedakan antara satu 
topik bahasan dengan topik bahasan lain. Meskipun topik-topik paragraf 
itu berbeda, tetapi sebenarnya saling berhubungan.  
Jadi, paragraf berfungsi sebagai pembeda dan pemisah antara pokok 
gagasan yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu bisa diketahui 
bagian awal dan bagian akhir suatu tulisan. Dalam teks-teks yang 
panjang, pemisahan semacam itu sangat penting.  Keberaqdaan paragraf-
paragraf itu akan membantu menghindari kelelahan tangkapan mata dan 
pemahaman dalam membaca. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa paragraf 
berfungsi sebagai pembeda, penanda sebuah satuan topik, dan pemisah 
antargagasan dalam sebuah wacana. Fungsi itu akan terwujud bila 
paragraf disusun dengan cara yang tepat dan benar sesuai hakikat 
paragraf. Dengan kata lain, paragraf tidak akan berfungsi sebagai 
penanda sebuah satuan topik jika paragraf itu memiliki lebih dari satu 
topik atau gagasan. Demikian pula, sebuah komposisi teks yang panjang 
akan melelahkan dan membingungkan pembaca jika tidak memanfaatkan 
fungsi paragraf sebagai pemisah gagasan sebagaimana mestinya. 

 
Komponen Paragraf 

Ada beberapa hal yang selayaknya ada dalam sebuah paragraf, yaitu 
topik, gagasan utama, dan gagasan pendukung. 
(a) Topik paragraf 
 Dalam satu paragraf hanya ada satu topik. Jika ada topik lain, perlu 

diletakkan dalam paragraf berikutnya. 
(b) Gagasan utama paragraf 
 Gagasan utama merupakan ide pokok paragraf yang akan dijabarkan 

dalam ide-ide pendukung. 
(c) Gagasan pendukung paragraf  

Gagasan pendukung merupakan jabaran gagasan utama paragraf. 
Gagasan pendukung sangat menentukan baik tidaknya suatu 
paragraf. Melalui gagasan-gagasan pendukung itulah penulis 
berusaha memberikan argumen, fakta-fakta yang digunakan untuk 
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memperkuat atau membuktikan kebenaran gagasan utama. Ada 
berbagai sumber argumen atau fakta yang dapat digunakan, misalnya 
dari penalaran yang logis, dari pendapat para pakar, kitab suci, hasil-
hasil penelitian, atau yang lain.  

 
Syarat Paragraf yang Baik 

Sebuah paragraf yang baik ditandai oleh beberapa ciri, yaitu (1) memiliki 
kesatuan ide, (2) memiliki koherensi (paragraf yang baik bersifat koheren 
atau padu), (3) memiliki kecukupan pengembangan, dan (4) memiliki 
pengorganisasian yang baik. Berikut ini penjelasan ringkasnya. 
 
a) Memiliki Kesatuan Ide 
Paragraf yang baik memiliki kesatuan ide. Hanya ada satu gagasan utama 
dalam sebuah paragraf. Dengan kata lain, semua kalimat yang 
membangun paragraf tersebut  membahas sebuah gagasan yang sama. 
Untuk mewujudkannya, sebuah paragraf harus mempunyai satu kalimat 
topik yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Katimat topik 
memuat gagasan utama, sedangkan kalimat-kalimat penjelas memuat 
gagasan-gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan utama. 
Kalimat topik bisa ditempatkan (1) di awal paragraf, (2) di akhir paragraf, 
(3) di tengah paragraf, atau (4) di awal dan diakhir. Kalimat topik itu 
dapat pula tidak dieksplisitkan, tetapi tersirat dalam keseluruhan 
paragraf. Dalam tulisan naratif dan deskriptif misalnya, meskipun 
kalimat topik tidak eksplisitkan, kita tetap dapat menemukan topik 
utamanya. 
 
Contoh paragraf yang memiliki kasatuan ide, dengan kalimat topik 
berada di awal paragraf. 
 

Pada tanggal 12 Mei 1998, di negara kita terjadi peristiwa 
ketatanegaraan yang sangat fenomenal, yaitu penyerahan kekuasaan 
dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie 
tidak di Gedung MPR, tetapi di Istana Kepresidenan. Penyerahan 
kekuasaan itu dilakukan di dalam Sidang Istimewa MPR di Istana 
Kepresidenan, mengingat Gedung MPR masih diduduki para 
demonstran dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang 
menuntut agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. 
Karena alasan keamanan dan keselamatan bangsa, Sidang Istimewa 
MPR diselenggarakan di Istana Kepresidenan. 

 
 
Contoh paragraf yang tidak memiliki kesatuan ide 
 

Dari jauh tertangkap mata di antara padang Buleli (rumput jarum) 
tegak berdiri patung Tadulako. Patung setinggi dua meter itu menjadi 
patung monumental, tertinggi, dan terbesar di Lembah Behoa. Istilah 
‘tadulako’ ditemui di dalam kehidupan beberapa suku di Sulawesi 
Tengah yakni, suku Behoa, Napu, Bada, Kaili, dan Pamona. Suku-suku 
yang menggunakan istilah ‘tadulako’ tersebut memiliki kekerabatan 
yang kuat, yakni ditandai adnya kesamaan subdialek, bahasa, adat-
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istiadat, dan latar belakang sejarah. Jadi, Tadulako hanya menjadi 
simbol keteladanan, kepemimpinan, dan keberanian nenek moyang 
Suku Behoa. 

 
 
CATATAN DARI TEKS ITU: 
1. Paragraf di atas bisa dikategorikan paragraf yang tidak memiliki 

kesatuan ide, karena ada dua ide dalam paragraf itu, yaitu “Dari jauh 
tertangkap mata patung Tadulako”, dan “Tadulako hanya menjadi 
simbol keteladanan, kepemimpinan, dan keberanian nenek moyang 
suku Behoa.” 

2. Ide pokok paragraf di atas berada di awal dan akhir paragraf, yang 
tidak saling berhubungan. 

 
b) Memiliki Koherensi (Kepaduan) 
Paragraf yang baik memiliki kepaduan atau kohenerensi. Maksudnya, 
kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut mempunyai 
hubungan timbal balik dan teratur antara satu dengan lainnya sehingga 
tidak teijadi loncatan berpikir yang dapat membingungkan pembaca. 
Untuk menciptakan keadaan itu  dapat dilakukan dengan menggunakan 
hubungan struktural (eksplisit) dan hubungan semantis (implisit). 
Hubungan struktural merupakan hubungan yang tampak jelas dari unsur 
bahasa yang digunakan, sedangkan hubungan semantis, merupakan 
hubungan yang terbentuk karena adanya pertalian makna yang 
dirasakan sebagai suatu kesatuan. Hubungan makna yang dimaksud 
adalah hubungan batin antaride pokok paragraf. 
Hubungan struktural meliputi penggunaan (1) repetisi, (2) kata-kata 
ganti, (3) kata-kata transisi, dan (4) paralelisme. Repetisi dilakukan dengan 
mengunakan atau menempatkan beberapa kali sebuah kata kunci yang 
sama dalam kalimat yang berlainan sebagai jembatan penghubung 
keruntutan berpikir. Kata ganti biasanya digunakan pada teks untuk 
menciptakan koherensi dengan menghindari pengulangan nama diri atau 
nama benda yang dapat menimbulkan kebosanan pembaca dan kurang 
variatifnya pilihan kata. Kata transisi biasanya berupa penggunaan kata-
kata penghubung. Bentuk ini digunakan untuk melancarkan hubungan 
antarkalimat dan hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain. 
Paralelisme adalah penggunaan berulang bentuk gramatikal untuk 
mengemukakan rangkaian ide-ide yang sejajar. 
Perhatikan contoh paragraf berikut dengan penanda kepaduannya. 
 

India merupakan produsen mangga terbesar di dunia 
dengan luas areal tanam lebih dari 1 juta hektar. India [repetisi] 
membudidayakan mangga sejak 4.000 tahun lalu. India bagian 
timur [repetisi] dianggap sebagai daerah asal buah ini. 
Muncullah nama latinnya, Mangfira Indica.  Ia [kata ganti] 
sangat populer di sana, [paralelisme] bahkan jenis-jenis 
terbaiknya dinamai sesuai dengan nama maharaja atau kaisar 
yang pernah berkuasa. Beberapa nama mangga [repetisi] 
legendaris adalah jahangis, langra, neelum, dasherari, 
sandersha, dan mulgoba. Keistimewaan mangga-mangga itu 
[repetisi] terutama karena rasanya yang manis, lezat, 
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bertekstur halus, dan penampilan menarik dengan kulit kuning 
kemerahan. Itulah  [transisi] mengapa mangga begitu populer 
di India. 

 

 
 
 
 
c) Memiliki Kecukupan Pengembangan 
Paragraf yang baik memiliki kecukupan pengembangan. Artinya, suatu 
paragraf dianggap baik jika ide pokoknya dikembangkan secukupnya 
sehingga tercapai kejelasan. Untuk itu, sebuah kalimat topik perlu 
didukung dengan kalimat-kalimat penjelas yang cukup, tidak terlalu 
singkat, tetapi tidak berlebihan atau bertele-tele. Oleh karena itu, sebuah 
paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat adalah paragraf yang 
kurang baik. Paragraf tersebut hanya memuat sebuah pemyataan pokok, 
tanpa dirinci atau dipaparkan lebih lanjut. 
Sebaliknya, paragraf yang terlalu panjang atau dikembangkan dengan 
terlalu luas juga kurang baik. Paragraf seperti ini dapat melelahkan 
pikiran pembaca. Selain itu, pengembangan paragraf tersebut bisa 
menyebabkan pembaca kehilangan kontrol atas gagasan yang 
dikemukakan pengarang. Intinya, paragraf harus dikembangkan dengan 
kalimat utama dan kalimat penjelas dalam jumlah yang memadai, tidak 
kurang dan tidak berlebihan. 
 
Contoh paragraf yang pengembangannya baik. 
 

Asia tenggara tampaknya merupakan ‘negara’ asal mangga. 

Dari Asia tenggara, mangga diperkirakan mulai menyebar ke seluruh 

dunia sekitar 1.500 tahun lalu. Mangga menyebar ke Afrika Timur 

sekitar 1.000 tahun lalu dan ke Australia bebera ratus tahun kemudian. 

Penyebaran ke Amerika baru  beberapa abad  yang lalu. Penyebaran 

mangga di negara bagian Florida, Amerika Serikat, misalnya, dilakukan 

oleh David Faichild, seorang penjelajah Amerika kenamaan. Ia 

membawa biji mangga dari India yang kemudian ditanamnya di ladang 

pertaniannya di Florida. 

 

 

 
Contoh paragraf yang pengembangannya kering. 
 

Dua nahkoda kapal, masing-masing dari KM Madiri 

Nusantara dari Indonesia dan MV Uni Chart yang berbendera Taiwan 

terancam sebagai tersangka tindak pidana. Mereka harus bertanggung 
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jawab atas peristiwa tabrakan kapal pada 26 September lalu di perairan 

sebelah barat Surabaya.  

Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Subdit Pol Air Polda 

Jatim, Ajun Komisaris Besar Rudy R. R. Kussoy, Jumat (3/10), di 

Surabaya. 

Dua nahkoda yang masing-masing bernama Luh Jin Yau, 

Warga Taiwan (MV Uni Chart) dan Harjono, warga Indonesia (KM 

Mandiri Nusantara) itu sampai hari Jumat belum memenuhi pangilan. 

 

 

 
Contoh paragraf yang pengembangannya ‘keterlaluan’  
 
Ibu  merupakan orang pertama yang ditemui si kecil. Bahkan, orang 
pertama yang  kontak dengan  anak saat masih berada dalam kandungan 
adalah ibu. “Dan tak bisa dipungkiri bahwa yang kali pertama  kuatir 
kalau tiba-tiba badan si kecil panas adalah ibu. Karena memang begitulah 
kodratnya. Tak heran bila ibu mempunyai perasaan memiliki jauh  lebih 
besar dibandingkan ayah. Setiap hal yang menimpa si kecil, yang 
langsung merasa bertanggung jawab adalah ibu. Dan rasa tanggung 
jawab inilah yang membuatnya merasa bahwa ia berhak untuk intervesi 
dalam kehidupan si kecil. Ia berhak mengatur segala sesuatu yang 
berhubungan dengan si kecil. “Biasanya alasan yang dilontarkan  adalah 
demi kebaikan anak” ujar staf Konsultan Pusat Konseling dan 
Kepribadian UK Petra Surabaya  itu. Hal inilah yang  menjadi cikal bakal 
sikap dominasi seorang ibu. Akhirnya, tanpa disadari, ibu mendominasi 
kehidupan anaknya. “Sikap dominasi ini asal masih dalam batas 
kewajaran sebenarnya dibutuhkan si kecil” tanmbahnya. Sikap dominasi 
ini juga dipengaruhi karakteristik ibu. Pada ibu yang mempunyai 
kepribadian lemah lembut jarang menjadi ibu yang dominan. Begitu juga 
pada ibu yang punya sifat pengalah dan permisif. Ia cenderung 
membolehkan apa saja keinginan anaknya. Tapi beda bila ibu tersebut 
sifat awalnya jiwa kepemimpinan yang kuat “Biasanya, pada ibu dengan 
sifar dasar ini, akan bekembang menjadi sikap dominasi pada anak. 
Karena, ini pengaruh karakter yang bisa mendominasi dimana saja a 
berada” jelasnya. Rumitnya, bila sikap dominasi ibu terhadap anak 
berlebihan. Hal ini bisa mempengaruhi perkembangan psikologis si kecil. 
Anak bisa menjadi pribadi yan tidak sehat dan tidak kuat. Anak terbiasa 
bahwa semua hal ditentukan ibunya, bahkan untuk hal yang kecil. 
Akibatnya, kemandirian si mungil jadi tidak berkembang “Si kecil 
cenderung untuk bergantung pada orang lain. Selain itu, ia pun selalu 
diliputi perasaan ragu untuk memutuskan sesuatu” kata Herdina 
Indrijati, S. Psi.      
 
CATATAN DARI TEKS ITU: 
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(1) Paragraf di atas bisa dikategorikan paragraf yang tidak satu, tidak 
padu, kompleks, dan berpanjang-panjang. 

(2) Pengembangan paragraf seperti itu perlu dihindari. 
 
d) Memiliki Pengorganisasian yang Baik 
Ciri terakhir dari paragraf yang baik adalah memiliki pengorganisasian 
yang baik. Artinya, ide pokok yang dikembangkan tersusun dalam suatu 
pola yang jelas dan runtut sehingga paragraf itu memiliki kesatuan dan 
koherensi. Untuk tercapainya ciri pengorganisasian yang baik dan 
pengembangan yang cukup, sebuah paragraf yang baik dapat 
dikembangkan dengan suatu pola tertentu. Pola-pola pengembangan itu 
adalah (1) definisi, (2) klasifikasi,  (3) proses, (4) analogi,  (5) 
perbandingan dan pengontrasan, (6) contoh dan ilustrasi, (7) sebab-akibat 
atau akibat-sebab, (8) gaya wartawan, (9) urutan tempat, (10) urutan 
waktu (kronologi), (11) urutan topik, dan (11) opini, seperti yang telah 
diuraikan di muka. [Selanjutnya lihat Bab Kesalahan Bahasa, Bagian 
Kesalahan Pengembangan Paragraf] 

 
Ciri paragraf yang Kurang Baik 

Lalu, paragraf yang bagaimanakah yang kurang memenuhi syarat 
sebagai paragraf itu? Berikut ini cirinya. 
 Tidak utuh 
 Tidak padu  atau tidak koheren 
 Tidak dikembanglan 
 Tidak ditandai (diketik) dengan jelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPS 
Bagaimanakah cara sederhana mengembangkan paragraf? 

(1) Tentukan gagasannya! 
(2) Dukunglah gagasan itu dengan kalimat-kalimat penjelas! 
(3) Satukan kalimat-kalimat itu dengan penghubung yang 

disarankan (repetisi, penggunaan kata ganti, transisi, dll.)! 
(4) Berikan penanda paragraf yang jelas dalam naskah Anda! 
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MENGORGANISASIKAN PARAGRAF MENJADI WACANA 
Apakah Wacana Itu? 

Wacana adalah seperangkat  paragraf yang tergabung dalam satu 
kesatuan ide. Atau, kalau dibalik, wacana adalah satu kesatuan ide yang 
dibangun dari satu atau lebih paragraf. Jadi, sebuah wacana dibangun 
dari satu atau lebih paragraf-paragraf. Kata atau  
Meskipun pada prinsipnya wacana terdiri dari sejumlah paragraf, tetapi 
ada wacana yang hanya terdiri dari satu paragraf. Biasanya hal itu terjadi 
karena pengembangan wacananya kurang baik, atau terjadi karena 
kesengajaan, misalnya menulis teks humor yang hanya terdiri dari satu 
paragraf saja. Paragraf yang berisi dialog-dialog dalam humor, biasanya 
diperlakukan sebagai suatu wacana. 

 
Komponen Wacana 

Sebuah wanaca yang baik dan lengkap mengandung bagian-bagian 
berikut. 
(1) Judul 
(2) Paragraf-paragraf (Bab-bab) pembuka 
(3) Paragraf-paragraf (Bab-bab) Inti 
(4) Paragraf-paragraf (bab-bab) Penutup 
(5) Unsur Penunjang Kelengkapan Wacana  

 
Ciri Wacana yang Baik 

Seperti halnya paragraf, sebuah wacana yang baik ditandai oleh beberapa 
ciri , yaitu (1) memiliki kesatuan, (2) koheren, (3) dikembangkan dengan 
cukup, dan (4) diorganisasikan dengan baik. 
(1) Memiliki Kesatuan.  Sebuah wacana yang baik memiliki satu 

kesatuan. Artinya, wacana tersebut memiki kesatuan pengembangan 
dan hanya satu topik atau gagasan utama yang dikembangkan. 
Dengan kata lain, semua paragraf yang membangun wacana tersebut 
hanya menyatakan atau membahas sebuah topik/gagasan yang sama 
secara padu.  

Gagasan utama wacana dinyatakan dalam paragraf-paragraf inti. 
Gagasan utama itu terwadahi dalam paragraf-paragraf inti yang 
didukung oleh paragraf-paragraf pendukung, seperti paragraf contoh, 
perbandingan-pengontrasan, paragraf rincian, dan sebagainya. 
Paragraf-paragraf itu berperan sebagai paragraf pengembang 
pengembang atau paragraf penjelas yang berfungsi memperluas 
gagasan, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan paragraf inti. 
Oleh karena itu, sebuah wacana yang baik mempunyai bagian 
pembuka (paragraf pembuka), bagian inti (paragraf inti), dan bagian 
penutrup (paragraf penutup). 

 
(2) Koheren. Sebuah wacana yang baik harus koheren, artinya paragraf-

paragraf yang membangun wacana tersebut mempunyai hubungan 
timbal balik, logis, dan padu. Di dalamnya tidak terjadi loncatan 
berpikir yang dapat membingungkan pembaca. 

Untuk menciptakan wacana yang koheren, paragraf yang satu dengan 
paragraf yang lain harus diikat dengan penanda  hubung yang tepat. 
Penanda itu antara lain  
 repetisi atau pengulangan, 
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 penggunaan kata ganti, 
 penggunaan kata-kata transisi, dan  
 paralelisme. 
Repetisi dilakukan dengan mengunakan atau menempatkan beberapa 
kali sebuah kata kunci yang sama dalam paragraf yang berlainan 
sebagai jembatan penghubung keruntutan berpikir. Kata ganti 
biasanya digunakan pada teks untuk menciptakan koherensi dengan 
menghindari pengulangan nama diri atau nama benda yang dapat 
menimbulkan kebosanan pembaca dan kurang variatifnya pilihan 
kata. Kata transisi biasanya berupa penggunaan kata-kata 
penghubung, bentuk ini digunakan untuk melancarkan hubungan 
antarparagraf dan hubungan antara gagasan yang satu dengan yang 
lain. Paralelisme adalah penggunaan berulang bentuk gramatikal 
untuk mengemukakan rangkaian ide-ide yang sejajar.  

 
(3) Dikembangkan dengan Cukup. Wacana yang baik, idenya harus 

dikembangkan dengan cukup. Tidak ada ketentuan seberapa banyak 
paragraf yang harus terdapat dalam wacana. Wacana yang baik 
bukan diukur dari banyaknya jumlah paragraf, tetapi dilihat dari 
kecukupan pengembangan gagasannya. Artinya, suatu topik atau 
pokok dikembangkan atau dijelaskan secukupnya sehingga tercapai 
kejelasan atau ketuntasan pengembangan. 

(4) Diorganisasikan dengan Baik. Wacana yang baik memiliki 
pengorganisasian yang baik. Artinya, gagasan atau topik yang 
disajikan tersusun dalam suatu pola yang jelas dan runtut sehingga 
wacana itu memiliki kesatuan  ide. Paragraf topik dan paragraf 
penjelas ditata sedemikian rupa sesuai urutan dan keruntutan alur 
berpikir yang logis. Penataan paragraf yang tidak tepat dapat 
menyebabkan ketimpangan atau kekaburan alur berpikir. 

(5) Mengikuti Pola Pengembangan Wacana Tertentu. Untuk 
tercapainya ciri pengorganisasian yang baik dan 
pengembangan yang cukup, sebuah wacana yang baik dapat 
dikembangkan dengan suatu pola pengembangan wacana 
tertentu yang mirip dengan pola pengembangan paragraf. 
[Lihat lagi Pola Pengembangan Paragraf] 

 
Menyatukan Paragraf-paragraf Menjadi Wacana 

Wacana yang baik--seperti halnya paragraf yang baik—memiliki ciri 
kesatuan, kepaduan, pengembangan yang cukup, dan diorganisasikan 
dengan baik. Pada tahap ini pun masih sering muncul kesalahan. 
Beberapa kesalahan itu antara lain berikut ini. 
 Tidak dikenali penghubungnya 
 Tidak dihubungkan dengan kata penghubung yang tepat 
 Tidak diorganisasikan dengan baik, khususnya pada wacana panjang 

yang terdiri dari banyak sub judul dan wacana-wacana 
 Pembeda antara sb judul bab, sub sub judul bab, tidak ditandai 

dengan penanda jelas. 
Perhatikan wacana pendek yang utuh berikut! 
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Peristiwa 11 September 2001 lalu telah meluluhlantakkan ego AS, ketika 
sepasang skyscrapers yang begitu kokohnya dapat dirobohkan oleh 
pesawat sipil sebagai rudal hidup. Begitu pula peristiwa Bali Blast yang 
terjadi di Bali dan ditambah aksi teror bunuh diri berkekuatan high 
explosive di Hotel J.W. Marriott, Jakarta 95/8/03) lalu, yang menewaskan 
puluhan warga sipil, termasuk dubes Libanon di dalamnya. Opini luar 
semakin mengkukuhkan bahwa Indonesia patut diberi julukan sarat 
muatan teroris. Dengan semakin maraknya aksi teror bom yang 
menyebabkan kerusakan baik material maupun jiwa, maka mutlak 
diperlukan sensitivitas pengamanan (sensivity of security) yang ekstra pada 
semua lini. 
 
Catatan: 
(1) Wacana itu  hanya terdiri dari satu paragraf. Meskipun tampak utuh, 
wacana itu terkesan kurang baik.Wacana tersebut hanya memuat sebuah 
pernyataan pokok, tanpa dirinci atau dipaparkan lebih lanjut. 
(2) Wacana seperti itu sebenarnya dapat dikembangkan dengan 
menambahkan beberap paragraf penjelas yang memuat gagasan penjelas 
yang mendukung gagasan utama yang dikemukakan. Misalnya dengan 
menambahkan paragraf baru dengan kata penghubung antarparagraf 
“Dengan kata lain, ....”, “Artinya, ....”. 
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Melengkapi Tulisan dengan Tabel, Grafik, Bagan, dan 
Gambar/Peta 

Untuk mendukung pendapatnya, kadang-kadang seorang 
penulis menyertakan tabel, grafik, bagan, atau peta/gambar. 
Penyajian tabel, grafik, bagan, atau peta sangat membantu 
pembaca menggali informasi yang disajikan, lebih-lebih jika 
uraiannya panjang atau yang disajikan berupa angka-angka.  
Penyertaan informasi yang bersifat non-verbal tersebut harus 
dalam satu kesatuan dengan teks utama. Penempatan dan 
sajiannya harus dalam satu konfigurasi yang ‘cantik’. 
Penyertaan grafik, gambar, bagan, atau tabel harus benar-
benar mendukung gagasan utama bacaan. 
 
Tabel 
Data yang disampaikan dalam bentuk tabel umumnya memang 
lebih menarik perhatian pembaca. Data mengenai siswa, jumlah 
lulusan, kependudukan, dan sejenisnya akan lebih mudah dilihat 
secara visual bila dinyatakan dalam angka-angka. Angka-angka 
yang pasti dan rinci tentang suatu peristiwa dapat diperoleh dari 
tabel statistik. Kita dapat melakukan analisis dan interpretasi 
terhadap angka-angka yang terdapat dari tabel statistik. 
Tabel menyajikan data yang diklasifikasikan secara  sistematis 
menurut kesatuan tertentu. Tabel juga menjadi alat bantu dalam 
merangkum gagasan-gagasan tertentu sekaligus menjadi alat 
komunikasi antara penulis dan pembacanya. Dari tabel kita 
mengetahui secara singkat data mengenai sesuatu. Dari judul tabel 
saja kita dapat mengetahui mengenai apa, di mana, dan bagaimana 
perkembangan sesuatu. 
 
Unsur Tabel 
Sebuah tabel, minimal mengandung hal-hal berikut. 
(1) Judul tabel. Judul tabel berisi pernyataan tentang isi tabel. 
Judul tabel ditempatkan di bagian atas tabel. Bunyinya relatif 
standar. Misalnya, TABEL 3.2.  Pertumbuhan Ekspor Hasil Laut 
Propinsi Sulawesi Utara. 
(2) Kolom. Kolom adalah jumlah sel atau kotak dalam urutan 
ke samping (dari kiri—ke kanan). Sebuah tabel terdiri dari 
dua atau lebih kolom. Kolom pertama, umumnya, berisi 
nomor urut. 
(3) Lajur atau baris. Lajur atau baris adalah jumlah sel atau 
kotak dalam urutan ke bawah. Biasanya orang bertanya, ada 
berapa baris tabelnya? Datanya ada di kolom ke berapa, lajur 
ke berapa? 
(4) Keterangan. Keterangan atau ‘catatan’ adalah penjelasan 
singkat yang mengiringi tabel. Keterangan ditempatkan di 
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bagian bawah tabel. Misalnya, Keterangan: Tabel di atas dikutip 
dari …. 
 
Langkah-Langkah Menyusun Tabel 

Ikutilah langkah-langkah berikut dalam menyusun tabel dan 
menjadikannya bagian integral sebuat tulisan. 
(1) Pertama, pastikan bahwa teks Anda memerlukan bantuan tabel 
sebagai alat bantu memadatkan ide.Itu artinya, tulisan Anda sarat 
dengan data, yang hanya bisa diringkas dalam bentul tabel. 
(2) Kedua, pikirkan kelompok data yang akan dimasukkan. 
Misalnya, kolom nomor, kolom nama, kolom umur, kolom jumlah, 
kolom persentase, lajur 1, lajur 2, lajur 3, dan seterrusnya. 
(3) Ketiga, rancanglah tabelnya: jumlah kolom dan lajurnya. Berapa 
banyak kolom yang diperlukan? Berapa banyak lajur (baris) yang 
diperlukan?  
(4) Keempat, susunlah tabel kosong yang akan disi data. 
(5) Kelima, masukkan data. 
(6) Keenam, berilah kode tabel dan judul tabel. Kode tabel, misalnya 
Tabel 3.1. Judul tabel, misalnya Data Penjualan Kendaraan 
Bermotor di Jawa Timur Tahun 2007. 
(7) Ketujuh, masukkan tabel itu ke dalam teks utama, dan berilah 
penjelasan sehingga antara teks utama dan tabel menyatu. 
 
Perhatikan tabel berikut! 
 
 
 
CONTOH TABEL 
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CATATAN UNTUK KUTIPAN TABEL DI ATAS: 
 
(1) .................................................................................................................. 

(2) .................................................................................................................. 

(3) .................................................................................................................. 

(4) .................................................................................................................. 

 
 

Grafik 
Orang yang sibuk lebih suka mempelajari sesuatu dari grafik 
statistik. Akan tetapi, tidak semua pendapat disajikan dalam 
bentuk grafik. Dengan grafik, penulis dimungkinkan untuk 
menyampaikan ide yang kompleks menjadi lebih sederhana . 
Grafik dapat memberi gambaran suatu data secara efektif kepada 
pembaca. 
Ciri utama grafik adalah sederhana tapi jelas. Grafik dapat 
memberikan gambaran perbandingan atau gambaran hubungan 
antara dua atau beberapa variabel secara komprehensif, padat, 
singkat, dan seder-hana. Grafik merupakan penyajian visual (dapat 
dilihat) yang dipakai untuk mem-bandingkan jumlah data pada 
saat-saat yang berbeda. Banyak hal yang harus diuraikan secara 
panjang lebar dengan kalimat, dapat digambarlan dengan sekejap 
dalam bentuk gambar grafik.  
 
 
Unsur Grafik 
Sebuah grafik, minimal mengandung hal-hal berikut. 
(1) Judul Grafik. Judul tabel berisi pernyataan tentang isi 
tabel. Judul tabel ditempatkan di bagian atas tabel. Bunyinya 
relatif standar. Misalnya, TABEL 3.2.  Pertumbuhan Ekspor 
Hasil Laut Propinsi Sulawesi Utara. 
(2) Keterangan. Keterangan atau ‘catatan’ adalah penjelasan 
singkat yang mengiringi tabel. Keterangan ditempatkan di 
bagian bawah tabel. Misalnya, Keterangan: Tabel di atas dikutip 
dari …. 
 
Langkah-Langkah Menyusun Grafik 

Ikutilah langkah-langkah berikut dalam menyusun grafik dan 
menjadikannya bagian integral sebuat tulisan. 
(1) Pertama, pastikan bahwa teks Anda memerlukan bantuan grafik 

sebagai alat bantu memadatkan ide. Maksudnya, dalam gagasan 
yang akan Anda tulis ada rangkaian data tentang pertumbuhan-
pertumbuhan, perkembangan-perkembangan, kenaikan—
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penurunan, pengembangan—penyusutan, kenaikan—penurunan, 
dan sebagainya. Misalnya,  

(2) Kedua, pikirkan jenis grafik yang akan Anda buat. Misalnya, grafik 
pertumbuhan, grafik kenaikan—penurunan, grafik gejolak, dan 
sejenisnya. 

(3) Ketiga, rancanglah grafiknya! Masukkan data ke dalam komputer 
grafik. 

(4) Keempat, Aturlah grafik Anda hingga tampil indah! 
(5) Kelima, berilah kode grafik dan judul grafik. Kode grafik, misalnya 

Gambar 3.1. Judul tabel, misalnya Grafik Pertumbuhan Ruas 
Jalan di Jawa Timur Tahun 2007. 

(6) Ketujuh, masukkan grafik itu ke dalam teks utama, dan berilah 
penjelasan sehingga antara teks utama dan grafik  menyatu. 

 
Perhatikan grafik berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ada grafik …………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN GRAFIK  DI ATAS: 
 
(1) ........................................................................................... 
(2) ........................................................................................... 
(3) ........................................................................................... 
(4) ........................................................................................... 
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Bagan 
Selain tabel dan grafik, bagan dan gambar juga alat visual yang 
membantu pembaca memahami secara cepat informasi yang 
disajikan. Bagan berfungsi sebagai petunjuk adanya suatu 
hubungan antara beberapa variabel, tanpa disertai keterangan 
angka-angka. Dalam bagan digunakan gambar-gambar simbolik 
seperti balok, garis panah, lingkaran, peta yang disebut sebagai: 
bagan balok (histogram), bagan lingkaran, bagan gambar 
(piktograf), bagan arus, dan bagan pohon. Sementara itu, gambar 
atau ilustrasi juga. 
 

Unsur Bagan 
Sebuah bagan, minimal mengandung hal-hal berikut. 
(3) Judul Bagan. Judul tabel berisi pernyataan tentang isi 
tabel. Judul tabel ditempatkan di bagian atas tabel. Bunyinya 
relatif standar. Misalnya, TABEL 3.2.  Pertumbuhan Ekspor 
Hasil Laut Propinsi Sulawesi Utara. 
(4) Keterangan. Keterangan atau ‘catatan’ adalah penjelasan 
singkat yang mengiringi tabel. Keterangan ditempatkan di 
bagian bawah tabel. Misalnya, Keterangan: Tabel di atas dikutip 
dari …. 
 
Langkah-Langkah Menyusun Bagan 

Ikutilah langkah-langkah berikut dalam menyusun bagan dan 
menjadikannya bagian integral sebuat tulisan. 
 
(1) Pertama, yakinkan diri Anda bahwa pembaca akan lebih mudah 

memahami  gagasan Anda melalui bagan-bagan. Dengan kata lain, 
bagan sebagai alat bantu memadatkan ide Anda. Maksudnya, bagan 
akan bisa membantu pembaca memahami secara cepat informasi 
yang disajikan.   

(2) Kedua, pikirkan jenis bagan yang akan Anda buat! Dalam bentuk 
gambar simbolik apa bagan itu akan dibuat? Misalnya, balok 
(histogram), garis panah, lingkaran, peta, bagan lingkaran, bagan 
gambar (piktograf), bagan arus, atau bagan pohon.  

(3) Ketiga, rancanglah bagan itu! Masukkan data ke dalam bagan yang 
dibuat! 

(4) Keempat, Aturlah hingga bagan Anda tampil indah! 
(5) Kelima, berilah kode bagan dan judul bagan. Kode bagan, misalnya 

Gambar 3.1. Judul bagan, misalnya Bagan Pertumbuhan Ruas Jalan di 
Jawa Timur Tahun 2004—2014. 

(6) Keenam, masukkan bagan itu ke dalam teks utama, dan berilah 
penjelasan sehingga antara teks utama dan bagan  menyatu. 

 
 



 74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ada bagan …………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar, Ilustrasi, Sketsa, dan Peta 
Penulis diberi keleluasaan dalam menyajikan idenya: melalui 
kalimat-kalimat (bahasa verbal), tabel, bagan, peta, atau gambar, 
atau melalui gabungan di antara kelimanya.  
Berbeda dengan tabel, istilah gambar merujuk  pada foto, grafik, chart, 
peta, sketsa, diagram, atau bagan. Gambar dapat menyajikan data dalam 
bentuk-bentuk visual yang dapat dengan mudah dipahami. Gambar tidak 
harus dimaksudkan untuk membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan 
untuk menekankan hubungan tertentu yang signifikan. Gambar juga 
dapat digunakan untuk menyajikan data statistik berbentuk grafik. 
Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat dikemukakan seperti 
berikut. 
(1) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara 

penulisan judul gambar sama dengan penulisan judul tabel. 
(2) Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan 

jelas dan dapat dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual. 
(3) Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar 

dapat mengurangi nilai penyajian data. 
(4) Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus 

ditempatkan pada halaman tersendiri. 
(5) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar. 
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(6) Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan 
menggunakan kata gambar di atas atau gambar di bawah. 

(7) Gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada 
penomoran tabel. 

 
Contoh: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH GAMBAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN GAMBAR DI ATAS: 

(1) Gambar di atas berisi ... 

(2) ........................................................................................................... 

(3) .......................................................................................................... 

(4) ............................................................................................................ 
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Mengutip Pendapat Orang 
Mengutip merupakan bagian dari kegiatan menulis. Kecuali karya 
fiksi, hampir tidak ada kegiatan menulis tanpa mengutip. Yang 
paling sering melakukan kegiatan mengutip adalah wartawan 
ketikan mencari sumber berita. Mereka mengutip pernyataan 
narasumber. 
 

“Maaf, Pak, kita tidak bisa lewat, air sungai sedang meluap,” kata 
bawahannya dengan gugup. Gubernur pun tersenyum kecut, karena menyadari 
“ada sesuatu” yang disembunyikan, sehingga inspeksi mendadak untuk melihat 
proyek itu tak bisa dilaksanakan. 

 
Karya ilmiah juga dipenuhi dengan kutipan-kutipan. Seorang 
penulis karya ilmiah, disarankan untuk selalu merujuk pada temuan-
temuan yang terdahulu atau pendapat para ahli sebelumnya. Sumber 
pendapat atau temuan terdahulu itu ada di buku-buku ilmu 
pengetahuan, laporan penelitian, majalah ilmiah, laporan di surat 
kabar, atau pernyataan ahli yang disampaikan secara lisan. Jadi, 
kalau kalian menulis karya ilmiah dianjurkan untuk merujuk pada 
pendapat para ahli. Istilahnya, mengutip atau merujuk. 
Dalam mengutip, ada beberapa cara yang harus diperhatikan, 
khususnya dalam menulis sumber rujukannya. Perujukan dilakukan 
dengan menggunakan nama akhir penulis dan tahun penerbitan di 
antara tanda kurung. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis 
di antara tanda kutip (“. . .”) sebagai bagian yang terpadu dalam teks 
utama, diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. 
Ada dua cara yang bisa ditempuh untuk mengutip, yaitu mengutip 
langsung dan mengutip secara tidak langsung. Mengutip langsung 
ditempuh jika penulis mengutip langsung apa adanya bagian yang 
dikutip. Hasilnya berupa kutipan langsung. Contohnya 
 

 
Los Angeles, kota industri terkemuka di AS, mengalami masalah yang 

serupa, bahkan sampai sekarang masih dilanda kabut yang memedihkan mata 
(Amsyari, 1981:156). 

 
 
(Dibaca: Los Angeles, kota industri terkemuka di AS, mengalami 
masalah yang serupa, bahkan sampai sekarang masih dilanda kabut 
yang memedihkan mata. Pernyataan itu dikutip dari pendapat 
Amsyari, dalam bukunya yang berjudul … (lihat di daftar pustaka), 
yang terbit tahun 1981, pada halaman 156). 
 
 

Kesimpulan dari penelitian tersebut “Ada hubungan yang 
erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” 
(Soebronto, 1990:123). 
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(Dibaca: Kesimpulan dari penelitian tersebut “Ada hubungan yang 
erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar”yang 
dinyatakan oleh Soebronto, dalam bukunya …. (Lihat di daftar 
pustaka), yang terbit pada tahun 1990, di halaman 123). 
 
Jika kutipan itu lebih dari 40 kata, cara mengutipnya sebagai berikut. 
 

“Asap yang dikeluarkan oleh cerobong-cerobong pabrik sangat  
mengganggu daerah sekitarnya. Astina (1997:254) menyatakan 
bahwa Pancaran asap pabrik merupakan komponen utama asap 
kabut. Pada lapisan stratosfer terdapat ozon yang melindungi kulit dari 
sengatan ultraviolet. Semakin dekat ke bumi, lapisan ozon berkurang. 
Lapisan ozon itu harus dijaga keberadaannya, khususnya dari polusi 
kabut. Oleh karena itu, apabila asap pabrik tidak segera diatasi, akan 
menimbulkan dampak yang serius di kemudian hari.” 

 
 
 Contoh lain 
 

Putra (2007:136) mengungkapkan data sebagai berikut. 
“Sensus penduduk tahun 1990 melaporkan bahwa profil angkatan 
kerja Indonesia hingga dewasa ini masih dimonopoli oleh angkatan 
kerja yang berpendidikan rendah. Sekitar 75% angkatan kerja yang 
ada umumnya mereka yang tidak sekolah, tidak tamat SD, atau 
baru lulus SD. Kemudian 21% lulusan SLTP dan SMU dan sederajat. 
Sedangkan sisanya, sekitar 3% lulusan Diploma dan S-1. Bahkan 
untuk yang telah lulus sarjana hanya 1% saja.” 

 
  Sumber yang dikutip cukup dinyatakan nama 
penulisnya, tahun terbit buku, dan letak halamannya. Sedangkan 
judul buku dan nama penerbitnya dicantumkan di daftar pustaka. 
 Selain mengutip apa adanya (kutipan langsung), penulis juga 
dapat mengutip pendapat orang lain secara tidak langsung. 
Mengutip secara tidak langsung dilakukan jika penulis hanya 
mengutip ide penulis lain, tanpa menyertakan teks apa adanya. 
Kalimat dalam kutipan tidak langsung disusun sendiri oleh 
pengutip. Contohnya 
 
 

Menurut hasil penelitian Hasim (1999), pencemaran di 
sekitar kawasan industri Pulogadung telah melampaui ambang 
batas. 

 
 
 

Menurut Toha (1995), seringkali orang menyamakan 
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pengertian kenakalan remaja dengan kejahatan remaja. 
 

 
 

Mengutip Pendapat dari Buku 
Mengambil pendapat orang lain (para ahli ) dalam penulisan apa 
pun disebut mengutip. Dalam mengutip, ada beberapa cara yang 
harus diperhatikan. Perujukan dilakukan dengan menggunakan 
nama akhir dan tahun di antara tanda kurung. Kutipan yang berisi 
kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip (”. . .”) sebagai 
bagian yang terpadu dalam teks utama, diikuti nama penulis, tahun, 
dan nomor halaman. 
Contoh cara mengutip pendapat ahli yang kurang dari 40 kata. 
 

Kesimpulan   dari   penelitian   tersebut ”Ada hubungan 
yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” 
(Soebronto, 1990:123). 

 
 
 

Menurut  Soebronto (1990:123) ”Ada hubungan yang erat 
antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar” 

 
 
 

Soebronto (1990:123) dalam    laporannya    menyatakan ”Ada 
hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan 
belajar” 

 
Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip dan 
ditulis secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,2 cm dari 
garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. 
Contohnya. 
 
 

Sehubungan dengan hal itu, Nurhadi (1999:231) menyatakan 
Dilihat dari kacamata pembangunan ekonomi, peningkatan 
kualitas angkatan kerja akan memberi nilai tambah pada 
pertumbuhan ekonomi. Melalui angkatan kerja yang 
berpendidikan tinggi, dimungkinkan lahirnya kegiatan-kegiatan 
ekonomi yang bervariasi atau beraneka ragam. Asumsinya, 
dengan wawasan yang lebih luas yang lebih luas yang diperoleh 
dari sekolah, seseorang tidak terpaku pada pilihan bidang-bidang 
kerja tradisional, seperti pertanian dan perikanan. 
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Penajaman 
Sebagai latihan, coba Anda perbaiki cara mengutip berikut! Perbaikilah 
susunan kalimatnya, jika susunannya salah! Perbaikilah nama 
pengarangnya, jika penulisan nama pengarangnya salah! Perbaikilah 
spasi antara tanda kurung, tahun, dan halaman bukunya, jika 
penulisannya salah!  Atau, buanglah nama/judul buku atau kata-kata 
yang tak perlu! 
Jika tidak ditulis ulang, tunjukkan bagian-bagian yang salah dengan 
cara bertanya jawab! 

 
(1) Menurut Wardiman Djoyonegoro dalam bukunya (1986: halaman 

60) ”Lahirnya negara-negara industri maju baru seperti Taiwan, 
Korea, Singapura, dan Hong Kong membuktikan bahwa penentu 
kemajuan negara bukan lagi kekayaan alam, tetapi kualitas warga 
negaranya.” 

(2) Seperti yang diharapkan Presiden Soeharto dalam sebuah 
wawancara televisi ”Untuk meningkatkan kemampuan angkatan 
kerja Indonesia kita mengharapkan peran dunia pendidikan yang 
lebih besar (Syaiful Ambar, 1998:17).” 

(3) Menurut A. Teeuw, (1989:134) sajak memiliki watak renungan yang 
menarik dan kaya dengan pemikiran khas pengarangnya. 

(4) Peta diartikan sebagai gambaran dari permukaan bumi yang 
diperkecil kenampakannya, yang digambarkan dalam bentuk 
simbol-simbol sebagai pengganti dari kenampakan-kenampakan 
yang ada di permukaan bumi, yang disertai dengan keterangan-
keterangan untuk membacanya. Demikian menurut Adjidarma 
dalam bukunya Geografi Indonesia, (1986, hal. 14). 

(5) Selain itu, Martono (1997:12) menyatakan bahwa menurutnya peta 
ialah suatu gambaran dari permukaan bumi dengan 
mempergunakan skala tertentu yang digambarkan pada bidang 
datar (horisontal) dengan mempergunakan proyeksi tertentu. 

(6) Toha Mukhtar (1995:8) berpendapat bahwa ”seringkali orang 
menyamakan pengertian manajemen dan kepemimpinan”. 

(7) Perilaku seorang sosial adalah ‘perilaku yang menekankan pada aspek 
persahabatan’ Demikian kata Indrio Samsi dalam bukunya (1993:66-67). 

(8)  “Ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan 
kemajuan belajar: “(Soebroto 1990:123). 

 
Menulis Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka atau Rujukan atau Kepustakaan (bukan Daftar 
Kepustakaan) adalah bagian yang wajib hadir dalam tulisan ilmiah 
(laporan ilmiah, makalah, atau artikel ilmiah). Daftar pustaka 
berisi daftar nama penulis dan bukunya yang kalian rujuk. 
Perhatikan ketentuan menulis daftar pustaka berikut! 

(1) Urutan penulisan daftar pustaka adalah nama pengarang, 
tahun terbit, judul buku/makalah/artikel yang dikutip, 
tempat terbit, dan diakhiri nama penerbit. Jika yang dikutip 
artikel dari majalah, tempat dan nama penerbit diganti 
nomor edisi majalahnya. 
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(2) Nama pengarang ditulis terbalik, yaitu nama akhir 
didahulukan, diikuti nama awal disingkat, dan di 
antaranya diberi tanda koma. Gelar apa pun tidak perlu 
dicantumkan. 

(3) Antara nama pengarang, tahun terbit, judul, dan tempat 
terbit diberi tanda titik. Sedangkan antara nama kota 
tempat terbit dan nama penerbitnya ditandai titik dua, 
diakhiri titik. 

(4) Judul buku atau nama majalah dicetak miring (italic) atau 
digarisbawahi, jika menggunakan ketik manual. 

(5) Buku yang ditulis oleh dua orang atau lebih, diurutkan 
sesuai dengan urutan pengarang, dan semua nama itu 
dibalik urutannya. 

(6) Antara judul yang satu dengan judul lainnya menggunakan 
spasi rangkap, sedangkan dalam satu judul buku, spasinya 
tunggal (Perhatikan contoh). 

(7) Daftar Pustaka tidak perlu diberi nomor, urutannya 
mengikuti urutan abjad nama pengarangnya. 

 
 Contoh penulisan Daftar Pustaka 
 

Cornell, J.D. & Miller, J.G. 1995. Kimia dan Ensiklopedi Pencemaran. 
Terjemahan oleh Yanti Keosteoer. Jakarta: Penerbit UI. 

Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 

Hutapea, M. 1996. Menuju Gaya Hidup Sehat. Jakarta: Penerbit 
Erlangga. 

Jawa Pos. 15 September 2000. Kebakaran Hutan di Kalimantan, hlm. 
1. 

Joellyana, R.E. 1993. Kajian Tentang Proses Pencemaran Makanan, 
Metabolisme Karbohidrat, Lemak, dan Protein untuk 
Kehidupan Sehari-hari. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: 
MIPA IKIP Malang. 

Kompas. 19 April 1999. Susu Formula, Riwayatmu Kini, hlm. 29. 
Laksono, N.H. 1996. ”Fast Food: Gizi, Gengsi, atau 

Amerikanisasi?” Warta Konsumen, 5:Halaman 9-10. 
Pujaatmoko, L.S. & Witoelar, E. 1990. Ensiklopedi Nasional 

Indonesia. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka. 
 

 
 



 81

Menyunting Tulisan 
Dalam arti luas, menyunting tulisan artinya menyiapkan naskah siap cetak atau 
siap diterbitkan dengan memperhatikan segi isi, bahasa (menyangkut ejaan, 
diksi, dan struktur), sistematika penyajian, dan mekanik. Kata menyunting sama 
artinya dengan kata editing dalam bahasa Inggris. Kegiatan menyunting itu 
disebut penyuntingan, sedangkan orang yang melakukan penyuntingan disebut 
penyunting atau editor. 
Penyuntingan merupakan kegiatan akhir dalam proses menulis. Pada tahap 
penyunting, seorang penulis membaca kembali tulisannya secara cermat untuk 
membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat datam tulisan itu. Kesalahan-
kesalahan itu kemudian diperbaiki sebagaimana rnestinya, sehingga tulisan itu 
layak untuk dipiblikasikan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penulisnya sendiri 
atau oleh orang lain. 
Siapa yang harus menyunting? Kesalahan dalam menulis biasanya terjadi secara 
tidak sengaja atau tidak disadari oleh penulis. Kesalahan-kesalahan yang bersifat 
teknis, biasanya terjadi secara tidak sengaja, misalnya, kesalahan pengetikan. 
Namun, ada kesalahan-kesalahan yang terjadi karena keterbatasan 
pengetahuan penulis. Kesalahan itu biasanya tidak disadari oleh penulis. Untuk 
itulah diperlukan peran penyunting atau editor untuk mengoreksi, memperbaiki, 
dan menata kembali sebuah tutisan, tanpa mengubah isi atau substansi tulisan.  
Penyuntingan itu perlu. Perhatikan naskah mentah berikut! 
 
Mikrobiologi merupakan imlu yang selama ini yang mempelajari mikrobio 
atau yang berhubungan dengan bug, adanya perkembangan teknologi dan 
meor (microbial enhanced oil recovery) yang canggih, meor sendiri ikut 
andil dalam peningkatan perolehan minyak bumi. Adapaun dalam metode 
ini kita bisa ijeksikan kedalam sumur minyak dengan bakteri anaerob 
fakultatif. 
 
Dalam kutipan di atas terdapat kesalahan penggunaan ejaan, penggunaan tanda 
baca dan pemenggalan kata. Bila disunting dan ditulis kembali, hasilnya sebagai 
betlkut. 
 

Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari mikrobio atau yang 
berhubungan dengan bug. Mikrobilogi berkembang pesat akibat adanya 
perkembangan teknologi meor (microbial enhanced oil recovery) yang 
canggih. Meor ikut andil dalam peningkatan perolehan minyak bumi. 
Adapun dalam metode ini kita bisa injeksikan ke dalam sumur minyak 
dengan bakteri anaerob fakultatif. 

 
 
Sebagai panduan dalam menyunting aspek mekanis, dapat digunakan buku 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 
 
Aspek apa yang disunting? Secara garis besar, ada empat aspek penting yang 
menjadi perhatian penyunting, yaitu (1) isi, (2) bahasa, (3) aspek sajian dan 
organisasi, dan (4) mekanik. 
(1) Aspek Isi. Ketika penulis menyajikan fakta ilmu pengetahuan, maka fakta 
atau data yang disajikan itu perlu dicek. Kadang-kadang fakta yang disajikan 
dalam  tulisan keliru atau bahkan salah. Hal ini bisa terjadi karena penulis 
menulis fakta itu berdasarkan ingatannya saja. Karena hanya mengandalkan 
ingatan, ada kemungkrnan fakta yang dituliskan keliru atau bahkan salah.  
Kebenaran fakta dalam penyuntingan tulisan atau naskah mencakup lima hal, 
yaitu (1) fakta geografis, (2) fakta sejarah, (3) nama diri orang, (4) fakta ilmiah, 
dan (5) angka-angka (statistik/nonstatistik). 
Adakalanya data atau konsep yang disajikan penulis keliru. Biasanya, hal 
itu terjadi karena penulis hanya menulis berdasarkan apa yang teringat 
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dalam benaknya. Karena hanya mengandalkan ingatan, ada 
kemungkrnan fakta, konsep, atau data yang dicantumkan atau dituliskan 
keliru atau salah. Fakta semacam itu tentu tidak selayaknya disajikan 
kepada pembaca atau masyarakat luas. Supaya fakta yang keliru, salah, 
atau menyesatkan itu tidak sampai kepada pembaca, tulisan harus 
diperiksa dan dibetulkan. 
Contoh kesalahan yang berupa fakta-fakta yang sering dijumpai, misalnya 
(1) fakta geografis, (2) fakta sejarah, (3) nama orang, (4) fakta ilmiah, dan 
(5) angka-angka (statistik/nonstatistik). 
Berikut contoh nama geografis dengan ejaan berbeda. 
 Gresik—Gersik  
 Perancis—Prancis 
 Yogyakarta—Jogjakarta 
Contoh nama tempat yang memiliki beberapa versi. 
 Ujung Pandang—Makassar  
 Irian Jaya—Papua  
 Solo—Sala Surakarta  
 Contoh nama geografis yang berbeda tetapi mirip sehingga dapat 
menimbulkan kekeliruan. 
 Purwakarta (Jawa Barat)—Purwokerto (Jawa Tengah)  
 Sulteng (Sulawesi Tengah)—Sulteng (Sulawesi Tenggara) 
 Purbalingga (Jawa Tengah)—Probolinggo  (Jawa Timur) 
 
Berikut contoh pengacuan yang keliru. 
1. Kenaikan perkapita penduduk Qatar, sebuah negara di ujung barat 
Jazirah Arab, melejit sejak melonjaknya harga minyak lima tahun yang 
lalu. 
2. Kedutaan Besar RI di Mekkah, banyak menerima pengaduan jemaah 
haji ONH Plus yang terlantar. 
 
 
 
(2) Aspek Bahasa. Aspek bahasa mengacu pada beberapa hal, yaitu (1) 
pilihan kata, (2) ketepatan struktur kalimat, dan (3) keruntutan dan 
kepaduan pengembangan paragraf. Pilihan kata berkaitan dengan 
ketepatan penulis dalam memilih dan menggunakan sebuah kata. Pilihan 
kata berhubungan dengan makna, rujukan, konsep, ide dan pikiran yang 
akan dikemukakan penulis. Pilihan kata yang tidak tepat dapat 
menimbulkan ambiguitas dan kesalahan penafsiran.  
Berikut contoh penyuntingan khusus aspek bahasa. 
 
 
Di zaman dahulu kala beberapa orang mencoba membuat semacam 
sayap lalu mengikatkan kedua tangannya. Mereka metompat dari 
ketinggian sambil mengepakkan sayap. Bruuk.. .eh mereka akhimya 
terjatuh.  

Paragraf tersebut akan lebih baik bila disunting menjadi seperti berikut. 
Di zaman dahulu kala, beberapa orang mencoba membuat 
semacam sayap, lalu sayap itu diikatkan pada kedua tangannya. 
Mereka melompat dan ketinggian sambil mengepakkan sayap. 
Bruk! Eh, mereka akhirnya terjatuh. 
 
Bahasa yang digunakan oleh penulis perlu dicermati kekonsistenannya.Misalnya, 
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sebuah artikel populer untuk majalah remaja yang di awalnya menggunakan 
bahasa remaja akan menjadi ganjil dan kurang menarik jika pada bagian tengah, 
penulis tiba-tiba berubah menggukan bahasa formal. 
 
(3)  Aspek Sajian dan Organisasi. Ibarat menu makanan, setelah diolah 
(dimasak), disajikan ke hadapan khalayak. Menu yang enak, harus disajikan 
dengan baik. Jika tidak, rasa enaknya akan berkurang. Ada beragam pilihan 
sajian tulisan: tulisan serius, populer, bertutur, wawancara, dll. Sebuah tulisan 
yang harus memenuhi aspek konsisten. Kekonsistenan tulisan itu mencakup 
konsisten pada sistematika yang digunakan, konsisten pada penggunaan 
sebutan, istilah atau nama, dan konsisten pada cara penyajian, dan 
sistematikanya. 
Konsisten pada sistematika, maksudnya tulisan harus konsisten bentuknya. 
Contohnya, tulisan-tulisan ilmiah. Pemberian penomoran pada judul, anak judul, 
subjudul, dan hirarki lainya hendaknya ajeg. Antara bab yang satu dengan bab 
lainnya menggunakan kaidah yang konsisiten. 
Penggunaan sebutan, istilah atau nama juga harus konsisten. Misalnya, pada 
sebuah cerpen, di awal cerita penulis menggunakan sebutan “aku” bagi 
pencerita, maka sebutan selanjutnya sebaiknya tidak berubah menjadi “saya 
atau nama diri”. Sebuah tulisan harus memenuhi aspek keutuhan dan konsistensi 
dalam penataan idenya. Ibarat tubuh, utuh artinya semua anggota tubuh ada dan 
lengkap. Sedangkan konsistensi tulisan mencakup konsisten dalam sistematika 
yang digunakan, konsisten pada penggunaan sebutan, istilah, atau nama, dan 
konsisten pada cara penyajian atau gaya bahasa digunakan. 
Konsisten pada sistematika , maksudnya penulis harus konsisten pada penataan 
tulisan yang digunakan, khususnya pada tulkisan ilmiah. Misalnya, penomoran 
pada judul, sub judul, sub sub judul, herndaknya dilakukan secara ajeg. Demikian 
pula pada bab yang satu dengan bab yang lain harus menggunakan pola yang 
sama. 
Secara rinci, apa yang diperhatikan dalam menyunting aspek organisasi 
karangan? 
a. Kelengkapan bagian-bagian tulisan 
b. Kelengkapan unsur-unsur publikasinya 
c. Konsistensi penataan bab dan bagian-bagiannya 
d. Ketepatan dan konsistensi penulisan judul, sub judul, dan sub sub judul di 
bawahnyanya. 
e. Konsistensi dalam pengutipan pendapat orang lain 
f. Konsistensi dalam penggunaan sudut pandang  

 
 
(4) Aspek Mekanik. Aspek mekanik adalah aspek-aspek yang 
menyangkut (1) kesalahan tanda baca, (2) ejaan, (3) penggunaan huruf 
besar dan huruf kecil, (4) kesalahan ketik/cetak, (5) modus dan jenis huruf 
(modus huruf: tebal, miring, normal, garis bawah, dll., jenis huruf: Arial, 
Tiems, Bodoni, dll.). Berikut ini contoh penyuntingan aspek mekanik. 
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“Tetapi tak ada yang dapat kita 

lakkan selain menungu  tutur Djadmiko 

Ketua Panitia. Pukul sembilan kesabaran 

seluruh peserta sudah habis.  

“Aylah kita berangkat saja walaupun 

tidak makan. Pokoknya berangkat teriak 

beberapa siswa. 

Pihak guru dan panitia siap-siap 

berangkat dengan resiko kelaparan. Tepat 

sebelum berangkat, Dian datang tanpa 

konsumsi. Dengan muka lesu ia naik bus. 

“relakan sudah saja ni adalah 

pelajaran yang berharga buat kalian,” 

ujar pak sutarno. 
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TAHAP-TAHAP MENULIS 
 
Tahapan dan Proses Menulis 

Menulis merupakan sebuah kegiatan yang bersifat personal, sebagai 
bentuk pengekspresian diri. Kegiatan itu merupakan sebuah proses yang 
bertujuan. Hasilnya berupa tulisan.  
Untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, penulis memerlukan 
pikiran dan perasaan. Banyak orang menyatakan bahwa keterampilan 
menulis merupakan kecakapan khusus. Akan tetapi, karena menulis 
bukan keterampilan yang instingtif (bawaan lahir), kecakapan menulis 
dapat dikuasai dan dikembangkan melalul proses belajar. Proses menulis 
merupakan kegiatan produktif yang dilakukan secara kontinyu dan 
berulang-ulang. Dengan cara itu pula keahlian menulis itu akan terasah. 
Dibandingkan dengan tiga keterampilan berbahasa lainnya, menulis 
merupakan keterampilan berbahasa yang paling kompleks. Proses 
penguasaan keterampilan menulis juga berada pada tingkatan terakhir 
setelah seseorang menguasai keterampilan menyimak, berbicara, dan 
membaca. Hal itu terjadi karena menulis melibatkan banyak aspek dan 
prosesnya kompleks. Kemampuan menulis yang baik merupakan 
cerminan kemampuan berbahasa seseorang yang tinggi. Selain itu, dalam 
sebuah tulisan terekam pula bagaimana seseorang mengerahkan pikirannya 
untuk menata berbagai pengetahuan yang dimiliki, baik pengetahuan tentang 
informasi yang dikemukakan, maupun pengetahuan kebahasaan yang 
dimilikinya. 
Sebagai sebuah proses, menulis terdiri dari beberapa tahap. Tompkins 
(1994) menguraikan lima tahap proses menulis, yaitu pramenulis 
(prewriting), penulisan draf (drafting), perbaikan (revising), penyuntingan 
(editing), dan penerbitan (publishing). Tahapan tersebut lebih mengacu 
pada kegiatan menulis yang bersifat formal untuk menghasilkan sebuah 
teks tulisan yang baik. Dalam praktiknya, tahapan-tahapan itu 
adakalanya terlaksana bersama-sama, adakalanya tidak. Dengan kata 
lain, proses itu tidak selalu berjalan lurus. Pada kegiatan menulis 
informal,  adakalanya tahapan-tahapan itu tidak semua dilewati. Bisa 
jadi, proses penuangan gagasan ke dalam tulisan mengalir secara alami 
dan spontan. 
Secara garis besar, menulis meliputi tiga tahap kegiatan, yaitu (1) 
persiapan, (2) menulis, dan (3) pascamenulis. Tahap persiapan meliputi 
kegiatan (1) menentukan topik, (2) merumuskan judul, (3) mengumpulkan 
bahan. Tahap menulis mencakup kegiatan-kegiatan (1) merancang 
kerangka tulisan, (2) menulis buram (draf), dan (3) merevisi. Tahap 
pascamenulis meliputi kegiatan (1) menyunting, (2) melengkapi dengan 
unsur publikasi, (3) menata tampilan (grafika), dan (3) mempublikasikan. 
Tahap-tahap itu mengisaratkan bahwa proses menulis bukanlah merupakan 
tahapan-tahapan atau bagian-bagian yang dapat dipisahkan antara satu 
dengan yang lainnya. Tahapan-tahapan itu dilakukan sebagai suatu proses 
yang dapat dilakukan secara berulang. Misalnya, setelah selesai melakukan 
penyuntingan seorang penulis dapat meninjau kembali kesesuaiannya 
dengan kerangka tulisan atau draf awal tulisannya. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan menulis merupakan suatu proses. Proses 
kegiatan menulis itu dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dilakukan 
secara berulang dan berkelanjutan. Aktivitas menulis dimulai dari upaya 
penemuan dan pengorganisasian gagasan tulisan sampai pada proses 
pembuatan draf.  Setelah itu, draf awal diperbaiki dan kemudian 
dipublikasikan. 
  

Bagan Alur Menulis 
Proses menulis yang garis besar tahap-tahapnya diuraikan di atas, 
alurnya digambarkan dalam bagan berikut. 
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TAHAP PERTAMA 

PERSIAPAN 
 

Persiapan menulis merupakan tahap pertama yang harus 
dilakukan penulis. Kegiatan persiapan meliputi segala sesuatu 
yang dikerjakan sebelum kegiatan menulis yang sebenarnya 
dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud adalah  
(1) menetapkan tujuan, 
(2) mengidentifikasi calon pembaca, 
(3) mempertimbangkan ruang lingkup isi, 
(4) memilih media terbit, 
(5) menentukan topik, 
(6) menyusun kerangka karangan, dan 
(7) merumuskan judul. 

Tahap persiapan merupakan tahap yang memegang peran 
penting dalam  kegiatan menulis. Tahap persiapan dikatakan 
penting karena menurut hasil penelitian, 70 % waktu penulis 
dihabiskan untuk ‘menuntaskan’ kegiatan persiapan. 
 

Langkah Kesatu [PERSIAPAN] Menetapkan Tujuan 
Apa tujuan Anda menulis? Apa yang Anda harapkan dari pembaca 
setelah membaca tulisan Anda? Agar mereka mengerti atau paham 
saja? Apakah agar pembaca Anda percaya terhadap apa yang Anda 
katakan dalam tulisan Anda? Ataukah agar pembaca Anda 
melakukan sesuatu sesuai dengan saran Anda? Jika tujuan Anda 
berbunyi, “Agar pembaca mengerti cara kerja mesin Scanner 
Microtek 48000,” maka tujuan Anda adalah ‘menerangkan’.  
Sedangkan jika tujuan Anda adalah “Agar pembaca bisa memindai 
teks dan gambar dengan mesin Scanner,” maka tujuan Anda adalah 
‘memberi petunjuk’ atau ‘tips’. [Lihat juga Tujuan Menulis!] 
Jika Anda dapat menempatkan hal itu di awal kerja menulis, Anda 
telah menyederhanakan tugas menulis Anda. Dijamin, tujuan Anda 
menulis akan tercapai. 
Gunakan Metode ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree) 
untuk menetapkan tujuan. Jawablah, siapa pembacanya, perilaku 
apa yang Anda inginkan dari pembaca, dalam kondisi bagaimana 
tulisan itu dimanfaatkan, dan pada tingkat penguasaan yang 
bagaimana yang Anda inginkan? 
 

Langkah Kedua [PERSIAPAN] Mengidentifikasi Calon Pembaca 
Langkah kedua dalam kegiatan pramenulis menulis adalah 
mengidentifikasi calon pembaca. Pertanyaan yang harus dijawab 
pada tahap ini adalah “Siapa pembaca Anda?”  Jika dirinci, akan 
muncul pertanyaan yang lebih kecil berikut. 
 Berapa usianya 
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 Apa pendidikannya? 
 Apa jenis kelaminnya? 
 Apa profesinya? 
 Bagaimana tingkat kesibukannya? 

Tentu pertanyaan itu tidak perlu diungkapkan secara 
eksplisit. Ketika Anda menulis sebuah artikel untuk Harian 
Kompas misalnya, tentu secara otomatis  Anda tahu siapa 
pembacanya. Mereka adalah pembaca Kompas, yaitu masyarakat 
umum dengan berbagai karakteristiknya. Ketika Anda menulis 
Buku Pelajaran Matematikan untuk SMP, tentu secara otomatis 
tergambar ‘siapa’ pembaca buku Anda. 

Ingat, apapun kegiatan menulis Anda—kecuali sedang 
menulis di buku harian—hakekatnya adalah membantu pembaca. 
Temukan keinginan pembaca Anda, lalu penuhilah keinginan itu. 
Maka Anda akan sukses dalam menulis. Ingat hal-hal berikut. 
 Anda lebih tahu mengenai apa yang Anda tulis dari pembaca 

Anda. Untuk  itu, gunakan cara penyampaian dan bahasa yang 
sesuai dengan mereka. 

 Meskipun Anda telah menetapkan segmen pembaca khusus, 
faktanya mereka tetap berbeda dalam banyak hal. 

 Ada beragam cara penyajian ide, yaitu narasi, dialog, ilustrasi, 
tabel, gambar, bagan, grafik, dll. Manfaatkan hal itu dengan 
baik! 

 Ada beragam saluran media publikasi. Pilihlah yang sesuai! 
 Untuk tulisan-tulisan yang sudah rutin, seperti surat dinas, 

memo, email, artikel jurnal tentu tidak perlu lgi pertimbangan 
‘siapa’ pembacanya. 

 
Langkah Ketiga [PERSIAPAN] Mempertimbangkan Ruang 

Lingkup Isi 
Ruang lingkup tulisan mencerminkan kedalaman dan keluasan 
pembahasan isi tulisan. Kedalaman menggambarkan garis panah 
vertikal, sedangkan keluasan menggambarkan garis gelombang 
horisontal. 
 
 
  kedalaman 
 
 
 
  keluasan 
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Seberapa luas cakupan isi tulisan Anda? Jawabannya 
tergantung pada hal-hal berikut! 
(1) Jenis Tulisan 

Jenis tulisan apa yang akan Anda hasilkan? Artikel populer? 
Berita? Buku ilmu pengetahuan? Buku pelajaran (Student Book)? 
Resep? Karakteristik masing-masing jenis tulisan itu akan 
membatasi ruang lingkup isi tulisan. 

(2) Tujuan Menulis 
Apakah tujuan Anda menulis? Tujuan yang ditetapkan itu akan 
menentukan tingkat kedalaman dan keluasan tulisan Anda. 

(3) Media Terbit 
Apa media terbitnya? Koran? Majalah? Kolom opini? Iklan 
baris? Buku? Semua itu menentukan tingkat kedalaman dan 
keluasan tulisan Anda.  

 
Langkah Keempat [PERSIAPAN]  Memilih Media sesuai dengan 

Tujuan, Karakteristik Pembaca, dan Ruang Lingkup 
Isi 
Langkah penting berikutnya dalam kegiatan pramenulis adalah 
memilih media terbit. Pertanyaannya adalah “Melalui saluran apa 
tulisan ini akan sampai ke pembaca?” Berikut ini ragam saluran itu. 
 Buku* 
 Surat Kabar 
 Majalah Anak-anak 
 Majalah Remaja 
 Majalah Keluarga 
 Majalah Hiburan 
 Jurnal 
 Kumpulan Artikel 
 Web-site 
 Surat* 
 Memo 
 Email 
 Mesin Faks 
 Baliho 
 Kemasan  
*) dalam konteks sebagai ‘saluran’, bukan sebagai jenis tulisan. 
 

Langkah Kelima [PERSIAPAN] Menentukan Topik 
Topik apa yang akan Anda bahas? Tentukan dengan jelas! Hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan antara lain  
 Keaktualannya 
 Kelangkaannya (Sebuah topik dipandang langka jika belum 

banyak orang yang menulis hal itu) 
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 Kebaruannya (Sebuah topik dikatakan baru jika Andalah orang 
yang pertama kali mengulasnya) 

 Keluasannya 
 Kedalamannya 
 Kesesuaiannya dengan calon pembacanya 
 Kesesuaiannya dengan media terbit 

Topik yang sesuai dengan aspek di atas akan menarik 
pembaca untuk menikmati tulisan Anda. [Lihat juga Memilih 
Topik] 
 

Langkah Keenam [PERSIAPAN] Menyusun Kerangka Karangan 
Penyusunan kerangka karangan sangat dianjurkan karena akan 
menghindarkan penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. 
Mengapa penulis perlu menyusun kerangka karangan terlebih 
dulu? 
(1) Agar tulisan teratur dan terorganisasi 

Sebuah tulisan harus utuh. Ibarat mobil, tulisan terdiri dari 
banyak komponen yang saling terhubung yang membentuk 
sebuah keutuhan. Dalam kerangka karanganlah hal itu akan 
tampak. 

(2) Agar ada panduan bagi penulis ketika proses menulis berlangsung 
lama, sehingga penulis terhindar dari kemungkinan keluar dari rel 
Seorang penulis buku membutuhkan waktu berbulan-bulan 
untuk menyelesaikan tulisannya. Melalui kerangka karanganlah 
ia bisa melihat posisinya setiap saat. Dengan begitu, ia terhindar 
dari kemungkinan melenceng dari rencana semula. 

(3) Agar penulis terhindar dari duplikasi 
Melalui kerangka karangan yang tersusun rapi penulis akan 
terhindar menulis bagian tertentu dua kali. 

(4) Memudahkan penulis mencari materi pendukung 
Melalui kerangka karangan, penulis bisa melihat bagian mana 
yang memerlukan tambahan informasi, sebelum bagian itu 
ditulisnya. Sebuah kerangka karangan memperlihatkan bagian-
bagian pokok karangan serta memberi kemungkinan bagi 
perluasan bagian-bagian tersebut.   

 
Langkah ketujuh [PERSIAPAN] Merumuskan Judul 

Kegiatan persiapan diakhiri dengan merumuskan judul. Lho, 
umumnya judul kan ditentukan di awal kegiatan menulis? Dalam 
jenis tulisan tertentu—seperti opini, artikel, dan berita—judul 
memang ditetapkan di awal kegiatan menulis. Akan tetapi, karena 
rumusan judul itu masih terbuka untuk diubah, dirumuskan 
kembali, dibuat lebih menarik, dipendekkan, atau bahkan diganti, 
maka perumuskan judul sebaiknya ditempatkan setelah kerangka 
karangan terbentuk. Berbeda halnya dengan kegiatan penentuan 
topik. Kegiatan penentuan topik, kedalamannya, dan keluasannya,  
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dilakukan di awal kegiatan menulis. Rumusan judul, bisa 
dilakukan belakangan. [Lihat kembali Merumuskan Judul] 
 

Pikirkanlah! 
A. Apakah tujuan orang menulis kutipan berikut? 
Identifikasikanlah! 
(1) .......... 

Hal seperti itu tampak nyata di Aceh. Berpuluh tahun konflik berkecamuk di Aceh, 

berpuluh tahun pula masyarakat Aceh jadi bulan-bulanan. Masing-masing pihak yang 

bertikai mengklaim ranah Aceh sebagai wilayah mereka. GAM mengklaim Aceh ada 

jauh sebelum RI berdiri sehingga Aceh bukan bagain dari RI.  

(2) .............. 
India masih produsen terbesar mangga dunia dengan luas areal tanam lebih dari 1 

juta hektar. Buah ini sangat populer di sana, bahkan jenis-jenis terbaiknya dinamai 

sesuai dengan maharaja atau kaisar yang pernah berkuasa  

 
(3) ......... 

Berikut beberapa tips mengatasi kelelahan dan ketegangan mata di saat bekerja di 

depan monitor. Mudah-mudahan kita bisa menjaga karunia maka yang tetap, meski 

harus bekerja berjam-jam.  

 
B. Siapakah calon pembaca tulisan berikut? 
(1) .......... 

Barangkali, harus diakui dengan jujur bahwa duduk perkara buruknya prestsi atlet kita 

bukan soal salah kalkulasi dan dana. Barangkali, penyebabnya ialah disiplin, 

manajemen pembinaan atlet, dan etos kerja yang buruk. Prestasi olahraga hanya 

salah satu sisi gambaran umum tentang buruknya daya saing dan jeleknya 

menejemen sumber daya manusia di Indonesia. 

(2) ................ 
Memang, waktu itu Pipit bersemangat sekali menyambut ide Neti yang mengajak 

belajar bersama. Pipit memang pintar, sehingga Neti, Epi, dan Irma meminta 

membantu dalam pelajaran. Pipit juga senang bisa membantu mereka, sekalian 

mengulang mengingat-ingat pelajaran yang sudah dimengerti supaya tambah ingat. 

 
(3) ................ 

Sulitnya keluar air kemih itu sampai mengakibatkan tertimbunnya air kemih banyak di 

dalam kandung kemihnya. Jika jumlahnya cukup banyak maka mungkin saja otot 

yang menjaga agar air kemih keluar itu benar-benar jadi melemah. Akibatnya air 

kemih tidak dapat ditahan lagi, meleleh keluar sedikit membasahi celana dalam 

ataupun sarung yang dipakainya menyisakan bau pesing. Jika lebih parah lagi 

tingginya tekanan di dalam kandung kemih itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan 

pada ginjal (misalnya : hidronephrosis, pyelonephritis).  

 
 
C. Cocokkanlah antara topik dan saluran terbit dalam daftar 
berikut! Tempatkan huruf pada kotak yang sesuai! 
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a. cara merawat tanaman air 
b. panduan mengoperasikan alat 
c. mengenal sistem pencernaan tubuh 
d. essai akhir tahun tentang prospek ekonomi tahun depan 
e. penawaran barang antara distributor dan retailer 
f. banjir kembali melanda wilayah barat Kalimantan 
 
[  ] surat kabar 
[  ] majalah keluarga 
[  ] buku manual 
[  ] buku pelajaran sekolah 
[  ] surat resmi 
[  ] kolom opini di surat kabar 
 
D. Rumuskan judul yang tepat untuk penggalan tulisan berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul : 
................................................................................................................................ 

 
KUIS: Sudah tuntaskan persiapan menulis Anda? 
Berilah tanda  [ ] pada kotak berikut bila persiapan Anda tuntas! 
[  ] Saya tahu persis tujuan saya menulis, yaitu agar pembaca 
............................. 
[  ] Tulisan ini saya khususkan untuk pembaca dengan segmen 
umur ... tahun, yang rata-rata berpendidikan ... dengan profesi ...*  
(* Jika yang dimaksud adalah pembaca awam, isi dengan kata 
‘bebas’)  
[  ] Topik yang saya tulis saya batasi pada masalah 
.............................................. 
[  ] Naskah saya ini (artikel/buku) akan saya terbitkan melalui 
media cetak ... 
[  ] Topiknya sudah saya rumuskan dengan jelas, yaitu 
........................................ 
[  ] Topik telah saya kembangkan menjadi sebuah kerangka tulisan 
yang utuh. 
[  ] Akhirnya, judul yang tepat untuk tulisan saya adalah 
.................................. 

 

1.  Jika korban tidak dapat batuk, bicara, bahkan tidak dapat bernapas dengan baik, 
segera lakukan tindakan cepat. Berdirilah di belakang korban, tahan dadanya 
dengan satu tangan dan tangan lainnya menepuk tengkuk korban beberapa kali 
setelah menundukkan kepala korban.  

2.  Jika makanan atau benda di dalam tenggorokan tidak dapat dikeluarkan, tetaplah 
berdiri di belakang korban. Lingkarkan lengan Anda pada tubuh korban, persisnya 
di atas pusar. Kepalkan tangan, kemudian dorong masuk dan keluar kepalan 
tangan kalian. Ulangi beberapa kali sampai makanan di dalam tenggorokan keluar. 
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TAHAP PERTAMA 

PERSIAPAN 
 

Persiapan menulis merupakan tahap pertama yang harus 
dilakukan penulis. Kegiatan persiapan meliputi segala sesuatu 
yang dikerjakan sebelum kegiatan menulis yang sebenarnya 
dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud adalah  
(1) menetapkan tujuan, 
(2) mengidentifikasi calon pembaca, 
(3) mempertimbangkan ruang lingkup isi, 
(4) memilih media terbit, 
(5) menentukan topik, 
(6) menyusun kerangka karangan, dan 
(7) merumuskan judul. 

Tahap persiapan merupakan tahap yang memegang peran 
penting dalam  kegiatan menulis. Tahap persiapan dikatakan 
penting karena menurut hasil penelitian, 70 % waktu penulis 
dihabiskan untuk ‘menuntaskan’ kegiatan persiapan. 
 

Langkah Kesatu [PERSIAPAN] Menetapkan Tujuan 
Apa tujuan Anda menulis? Apa yang Anda harapkan dari pembaca 
setelah membaca tulisan Anda? Agar mereka mengerti atau paham 
saja? Apakah agar pembaca Anda percaya terhadap apa yang Anda 
katakan dalam tulisan Anda? Ataukah agar pembaca Anda 
melakukan sesuatu sesuai dengan saran Anda? Jika tujuan Anda 
berbunyi, “Agar pembaca mengerti cara kerja mesin Scanner 
Microtek 48000,” maka tujuan Anda adalah ‘menerangkan’.  
Sedangkan jika tujuan Anda adalah “Agar pembaca bisa memindai 
teks dan gambar dengan mesin Scanner,” maka tujuan Anda adalah 
‘memberi petunjuk’ atau ‘tips’. [Lihat juga Tujuan Menulis!] 
Jika Anda dapat menempatkan hal itu di awal kerja menulis, Anda 
telah menyederhanakan tugas menulis Anda. Dijamin, tujuan Anda 
menulis akan tercapai. 
Gunakan Metode ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree) 
untuk menetapkan tujuan. Jawablah, siapa pembacanya, perilaku 
apa yang Anda inginkan dari pembaca, dalam kondisi bagaimana 
tulisan itu dimanfaatkan, dan pada tingkat penguasaan yang 
bagaimana yang Anda inginkan? 
 

Langkah Kedua [PERSIAPAN] Mengidentifikasi Calon Pembaca 
Langkah kedua dalam kegiatan pramenulis menulis adalah 
mengidentifikasi calon pembaca. Pertanyaan yang harus dijawab 
pada tahap ini adalah “Siapa pembaca Anda?”  Jika dirinci, akan 
muncul pertanyaan yang lebih kecil berikut. 
 Berapa usianya 
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 Apa pendidikannya? 
 Apa jenis kelaminnya? 
 Apa profesinya? 
 Bagaimana tingkat kesibukannya? 

Tentu pertanyaan itu tidak perlu diungkapkan secara 
eksplisit. Ketika Anda menulis sebuah artikel untuk Harian 
Kompas misalnya, tentu secara otomatis  Anda tahu siapa 
pembacanya. Mereka adalah pembaca Kompas, yaitu masyarakat 
umum dengan berbagai karakteristiknya. Ketika Anda menulis 
Buku Pelajaran Matematikan untuk SMP, tentu secara otomatis 
tergambar ‘siapa’ pembaca buku Anda. 

Ingat, apapun kegiatan menulis Anda—kecuali sedang 
menulis di buku harian—hakekatnya adalah membantu pembaca. 
Temukan keinginan pembaca Anda, lalu penuhilah keinginan itu. 
Maka Anda akan sukses dalam menulis. Ingat hal-hal berikut. 
 Anda lebih tahu mengenai apa yang Anda tulis dari pembaca 

Anda. Untuk  itu, gunakan cara penyampaian dan bahasa yang 
sesuai dengan mereka. 

 Meskipun Anda telah menetapkan segmen pembaca khusus, 
faktanya mereka tetap berbeda dalam banyak hal. 

 Ada beragam cara penyajian ide, yaitu narasi, dialog, ilustrasi, 
tabel, gambar, bagan, grafik, dll. Manfaatkan hal itu dengan 
baik! 

 Ada beragam saluran media publikasi. Pilihlah yang sesuai! 
 Untuk tulisan-tulisan yang sudah rutin, seperti surat dinas, 

memo, email, artikel jurnal tentu tidak perlu lgi pertimbangan 
‘siapa’ pembacanya. 

 
Langkah Ketiga [PERSIAPAN] Mempertimbangkan Ruang 

Lingkup Isi 
Ruang lingkup tulisan mencerminkan kedalaman dan keluasan 
pembahasan isi tulisan. Kedalaman menggambarkan garis panah 
vertikal, sedangkan keluasan menggambarkan garis gelombang 
horisontal. 
 
 
  kedalaman 
 
 
 
  keluasan 
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Seberapa luas cakupan isi tulisan Anda? Jawabannya 
tergantung pada hal-hal berikut! 
(1) Jenis Tulisan 

Jenis tulisan apa yang akan Anda hasilkan? Artikel populer? 
Berita? Buku ilmu pengetahuan? Buku pelajaran (Student Book)? 
Resep? Karakteristik masing-masing jenis tulisan itu akan 
membatasi ruang lingkup isi tulisan. 

(2) Tujuan Menulis 
Apakah tujuan Anda menulis? Tujuan yang ditetapkan itu akan 
menentukan tingkat kedalaman dan keluasan tulisan Anda. 

(3) Media Terbit 
Apa media terbitnya? Koran? Majalah? Kolom opini? Iklan 
baris? Buku? Semua itu menentukan tingkat kedalaman dan 
keluasan tulisan Anda.  

 
Langkah Keempat [PERSIAPAN]  Memilih Media sesuai dengan 

Tujuan, Karakteristik Pembaca, dan Ruang Lingkup 
Isi 
Langkah penting berikutnya dalam kegiatan pramenulis adalah 
memilih media terbit. Pertanyaannya adalah “Melalui saluran apa 
tulisan ini akan sampai ke pembaca?” Berikut ini ragam saluran itu. 
 Buku* 
 Surat Kabar 
 Majalah Anak-anak 
 Majalah Remaja 
 Majalah Keluarga 
 Majalah Hiburan 
 Jurnal 
 Kumpulan Artikel 
 Web-site 
 Surat* 
 Memo 
 Email 
 Mesin Faks 
 Baliho 
 Kemasan  
*) dalam konteks sebagai ‘saluran’, bukan sebagai jenis tulisan. 
 

Langkah Kelima [PERSIAPAN] Menentukan Topik 
Topik apa yang akan Anda bahas? Tentukan dengan jelas! Hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan antara lain  
 Keaktualannya 
 Kelangkaannya (Sebuah topik dipandang langka jika belum 

banyak orang yang menulis hal itu) 
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 Kebaruannya (Sebuah topik dikatakan baru jika Andalah orang 
yang pertama kali mengulasnya) 

 Keluasannya 
 Kedalamannya 
 Kesesuaiannya dengan calon pembacanya 
 Kesesuaiannya dengan media terbit 

Topik yang sesuai dengan aspek di atas akan menarik 
pembaca untuk menikmati tulisan Anda. [Lihat juga Memilih 
Topik] 
 

Langkah Keenam [PERSIAPAN] Menyusun Kerangka Karangan 
Penyusunan kerangka karangan sangat dianjurkan karena akan 
menghindarkan penulis dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. 
Mengapa penulis perlu menyusun kerangka karangan terlebih 
dulu? 
(1) Agar tulisan teratur dan terorganisasi 

Sebuah tulisan harus utuh. Ibarat mobil, tulisan terdiri dari 
banyak komponen yang saling terhubung yang membentuk 
sebuah keutuhan. Dalam kerangka karanganlah hal itu akan 
tampak. 

(2) Agar ada panduan bagi penulis ketika proses menulis berlangsung 
lama, sehingga penulis terhindar dari kemungkinan keluar dari rel 
Seorang penulis buku membutuhkan waktu berbulan-bulan 
untuk menyelesaikan tulisannya. Melalui kerangka karanganlah 
ia bisa melihat posisinya setiap saat. Dengan begitu, ia terhindar 
dari kemungkinan melenceng dari rencana semula. 

(3) Agar penulis terhindar dari duplikasi 
Melalui kerangka karangan yang tersusun rapi penulis akan 
terhindar menulis bagian tertentu dua kali. 

(4) Memudahkan penulis mencari materi pendukung 
Melalui kerangka karangan, penulis bisa melihat bagian mana 
yang memerlukan tambahan informasi, sebelum bagian itu 
ditulisnya. Sebuah kerangka karangan memperlihatkan bagian-
bagian pokok karangan serta memberi kemungkinan bagi 
perluasan bagian-bagian tersebut.   

 
Langkah ketujuh [PERSIAPAN] Merumuskan Judul 

Kegiatan persiapan diakhiri dengan merumuskan judul. Lho, 
umumnya judul kan ditentukan di awal kegiatan menulis? Dalam 
jenis tulisan tertentu—seperti opini, artikel, dan berita—judul 
memang ditetapkan di awal kegiatan menulis. Akan tetapi, karena 
rumusan judul itu masih terbuka untuk diubah, dirumuskan 
kembali, dibuat lebih menarik, dipendekkan, atau bahkan diganti, 
maka perumuskan judul sebaiknya ditempatkan setelah kerangka 
karangan terbentuk. Berbeda halnya dengan kegiatan penentuan 
topik. Kegiatan penentuan topik, kedalamannya, dan keluasannya,  
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dilakukan di awal kegiatan menulis. Rumusan judul, bisa 
dilakukan belakangan. [Lihat kembali Merumuskan Judul] 
 

Pikirkanlah! 
A. Apakah tujuan orang menulis kutipan berikut? 
Identifikasikanlah! 
(1) .......... 

Hal seperti itu tampak nyata di Aceh. Berpuluh tahun konflik berkecamuk di Aceh, 

berpuluh tahun pula masyarakat Aceh jadi bulan-bulanan. Masing-masing pihak yang 

bertikai mengklaim ranah Aceh sebagai wilayah mereka. GAM mengklaim Aceh ada 

jauh sebelum RI berdiri sehingga Aceh bukan bagain dari RI.  

(2) .............. 
India masih produsen terbesar mangga dunia dengan luas areal tanam lebih dari 1 

juta hektar. Buah ini sangat populer di sana, bahkan jenis-jenis terbaiknya dinamai 

sesuai dengan maharaja atau kaisar yang pernah berkuasa  

 
(3) ......... 

Berikut beberapa tips mengatasi kelelahan dan ketegangan mata di saat bekerja di 

depan monitor. Mudah-mudahan kita bisa menjaga karunia maka yang tetap, meski 

harus bekerja berjam-jam.  

 
B. Siapakah calon pembaca tulisan berikut? 
(1) .......... 

Barangkali, harus diakui dengan jujur bahwa duduk perkara buruknya prestsi atlet kita 

bukan soal salah kalkulasi dan dana. Barangkali, penyebabnya ialah disiplin, 

manajemen pembinaan atlet, dan etos kerja yang buruk. Prestasi olahraga hanya 

salah satu sisi gambaran umum tentang buruknya daya saing dan jeleknya 

menejemen sumber daya manusia di Indonesia. 

(2) ................ 
Memang, waktu itu Pipit bersemangat sekali menyambut ide Neti yang mengajak 

belajar bersama. Pipit memang pintar, sehingga Neti, Epi, dan Irma meminta 

membantu dalam pelajaran. Pipit juga senang bisa membantu mereka, sekalian 

mengulang mengingat-ingat pelajaran yang sudah dimengerti supaya tambah ingat. 

 
(3) ................ 

Sulitnya keluar air kemih itu sampai mengakibatkan tertimbunnya air kemih banyak di 

dalam kandung kemihnya. Jika jumlahnya cukup banyak maka mungkin saja otot 

yang menjaga agar air kemih keluar itu benar-benar jadi melemah. Akibatnya air 

kemih tidak dapat ditahan lagi, meleleh keluar sedikit membasahi celana dalam 

ataupun sarung yang dipakainya menyisakan bau pesing. Jika lebih parah lagi 

tingginya tekanan di dalam kandung kemih itu mengakibatkan kerusakan-kerusakan 

pada ginjal (misalnya : hidronephrosis, pyelonephritis).  

 
 
C. Cocokkanlah antara topik dan saluran terbit dalam daftar 
berikut! Tempatkan huruf pada kotak yang sesuai! 
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a. cara merawat tanaman air 
b. panduan mengoperasikan alat 
c. mengenal sistem pencernaan tubuh 
d. essai akhir tahun tentang prospek ekonomi tahun depan 
e. penawaran barang antara distributor dan retailer 
f. banjir kembali melanda wilayah barat Kalimantan 
 
[  ] surat kabar 
[  ] majalah keluarga 
[  ] buku manual 
[  ] buku pelajaran sekolah 
[  ] surat resmi 
[  ] kolom opini di surat kabar 
 
D. Rumuskan judul yang tepat untuk penggalan tulisan berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul : 
................................................................................................................................ 

 
KUIS: Sudah tuntaskan persiapan menulis Anda? 
Berilah tanda  [ ] pada kotak berikut bila persiapan Anda tuntas! 
[  ] Saya tahu persis tujuan saya menulis, yaitu agar pembaca 
............................. 
[  ] Tulisan ini saya khususkan untuk pembaca dengan segmen 
umur ... tahun, yang rata-rata berpendidikan ... dengan profesi ...*  
(* Jika yang dimaksud adalah pembaca awam, isi dengan kata 
‘bebas’)  
[  ] Topik yang saya tulis saya batasi pada masalah 
.............................................. 
[  ] Naskah saya ini (artikel/buku) akan saya terbitkan melalui 
media cetak ... 
[  ] Topiknya sudah saya rumuskan dengan jelas, yaitu 
........................................ 
[  ] Topik telah saya kembangkan menjadi sebuah kerangka tulisan 
yang utuh. 
[  ] Akhirnya, judul yang tepat untuk tulisan saya adalah 
.................................. 

 

1.  Jika korban tidak dapat batuk, bicara, bahkan tidak dapat bernapas dengan baik, 
segera lakukan tindakan cepat. Berdirilah di belakang korban, tahan dadanya 
dengan satu tangan dan tangan lainnya menepuk tengkuk korban beberapa kali 
setelah menundukkan kepala korban.  

2.  Jika makanan atau benda di dalam tenggorokan tidak dapat dikeluarkan, tetaplah 
berdiri di belakang korban. Lingkarkan lengan Anda pada tubuh korban, persisnya 
di atas pusar. Kepalkan tangan, kemudian dorong masuk dan keluar kepalan 
tangan kalian. Ulangi beberapa kali sampai makanan di dalam tenggorokan keluar. 
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TAHAP KEDUA  

MENULIS 
 

Inti dari kegiatan menulis adalah ‘menulis’. Setelah semua persiapan 
matang, tahap selanjutnya adalah menulis, yaitu mengembangkan 
kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Pada saat inilah Anda 
mencurahkan semua ide ke dalam lambang-lambang bahasa tulis. Dalam 
prosesnya, kegiatan menulis terdiri dari dua tahap, yaitu menulis buram 
dan merevisi tulisan. 
 

Menulis Buram 
Menulis buram adalah kegiatan inti menulis. Ibarat orang memasak, saat 
inilah juru masak memulai memotong sayuran, menghaluskan bumbu, 
menyalakan api, memasukkan bahan, mengaduk-aduk, kemudian 
menunggu masakan masak. Jadi, inti kegiatan menulis adalah menulis 
buram. Ada enam langkah penting dalam menulis buram, yaitu   
(1) Menentukan Sudut Pandang,  
(2) Memilih Gaya Penyajian, 
(3) Menulis Bagian Pembuka, 
(4) Mengembangkan Isi (Bagian Utama Tulisan), 
(5) Melengkapi dengan Tabel, Gambar, Bagan, atau Grafik, dan 
(6) Membuat Kesimpulan. 
 

Langkah Kesatu  [MENULIS]  Menentukan Sudut Pandang 
Tempatkan diri Anda di hadapan pembaca pada posisi yang tepat! Dalam 
kedudukan apa Anda di hadapan pembaca? Tentukan, posisi Anda 
berikut ini! 
 Apakah Anda sebagai orang yang bercerita tentang diri Anda sendiri 
dalam kedudukan sebagai tokoh utama? 
 Apakah Anda orang kedua yang memberi tahu pembaca mengenai 
sesuatu? 
 Apakah Anda sebagai orang ketiga yang mengamati sesuatu, lalu 
bercerita kepada pembaca? 
 Atau, apakah Anda tidak memperlihatkan diri Anda? (Posisi Anda 
netral) 
Keempat sudut pandang itu dikenal sebagai sudut pandang orang 
pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan 
sudut pandang impersonal. Perhatikan perbedaannya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Saya melihat apa yang terjadi, ada sebuah truk oleng, 

lalu menghantam sebuah warung yang ada di sisi 
kanan jalan. 

 Perhatikan, truk itu oleng, lalu menabrak warung yang 
ada di sebelah kanan jalan. 

 Seseorang melihat ada sebuah truk oleng, yang 
kemudian menabrak warung di sebelah kanan. 

 Ada sebuah truk berjalan oleng, lalu menabrak warung 
yang ada di sisi kanan jalan. 
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Penggunaan sudut pandang itu berbeda karena beberapa hal, di 
antaranya karena adanya perbedaan tujuan  menulis dan karena 
perbedaan ragam tulisan. Beberapa teks berikut berbeda sudut pandang 
penulisannya. 
 
TEKS 1 
Rangsangan vagus pada bagian fundus dan korpus akan berakibat pada 
peningkatan sekresi getah lambung. Reflek dapat terjadi dengan adanya 
makanan di dalam lambung di mana dengan meregangnya lambung akan 
merangsang reseptor saraf aferen vagus dan selanjutnya sinaf di pusat 
vagus di medula oblongata lalu rangsangan kembali ke lambung dan 
akhirnya terjadi kenaikan peristaltik dan sekresi getah lambungnya.  
Dari suatu pengalaman ternyata bahwa reflek sekresi getah lambung 
dapat dirangsang melalui beberapa cara, seperti melihat makanan, 
adanya makanan di dalam mulut, mendengar suara orang yang sedang 
makan, mencium bau makanan, membayangkan makan suatu makanan, 
dan lain sebagainya termasuk reaksi psikologis tertentu yang 
berhubungan dengan emosi. 
 
TEKS 2 
Janti Soetedja yang pernah tinggal selama delapan tahun di California 
untuk menyelesaikan sekolah sambil bekerja, mengaku sempat 
mengalami masa-masa yang menyenangkan di sana. “Tapi, itu waktu 
dolar masih dua ribu rupiah. Begitu dolar merambat naik, saya langsung 
pusing,” ujarnya sambil tertawa lepas. 
Sejak bantuan dari orang tua dikurangi, Janti terpaksa bekerja di tiga 
tempat sekaligus untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Dari berbagai 
pekerjaan yang ia lakukan, satu yang tak bisa ia lupa: membersihkan WC 
di toko Pottery Barn. “Kebanyakan karyawan yang bekerja di sana adalah  
orang bule dan mereka tidak mau disuruh membersihkan WC. Karena 
besok paginya adalah grand opening, saya dan seorang teman dari 
Korea terpaksa harus menyikat lantai kamar mandi.” 
 
Teks 3 
Aku tipe anak kolong yang sejak kecil punya kode etika berterus terang. 
Lebih baik berkelahi berbahasa kepal dan tendangan kaki daripada 
bohong dan pura-pura. Baru kelak aku sadar, bahwa dalam citarasa aku 
satu kompi dengan Papi. Papi ternyata (tetapi itu kelak baru kuketahui) 
sengaja menjauhkan diri dari kaum istana, karena ia tidak suka basa-basi 
Jawa yang halus, tetapi banyak yang tidak jujur. Ia dulu meminta sendiri 
dari atasannya agar boleh masuk garnisun di Surabaya, karena orang-
orang Sungai Brantas sana tidak pernah suka berbahasa kromo; apa 
adanya tanpa tedeng aling-aling. 
 
Teks 4 
Berikut beberapa tips mengatasi kelelahan dan ketegangan mata di saat 
bekerja di depan monitor. Mudah-mudahan kesehatan mata Anda tetap 
terjaga, meskipun harus bekerja berjam-jam.  
(1) Bekerjalah dalam ruangan yang cukup bercahaya! 
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Perhatikan percahayaan dalam ruangan kerja Anda. Jangan bekerja 
dalam ruangan yang terlalu terang dan menyilaukan mata. Gunakan kerai 
untuk mengatur cahaya dari cendela. Letakkan lampu di atas kepala. 
Hindari Anda mendapat cahayanya secara langsung. Sebaliknya, jangan 
pula bekerja dalam ruangan yang terlalu gelap atau redup. Usahakan 
agar ruangan Anda cukup terang.  
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Keempat kutipan itu berbeda sudut pandangnya. Teks pertama 
menggunakan sudut pandang impersonal. Teks kedua menggunakan 
sudut pandang orang ketiga. Teks ketiga menggunakan sudut pandang 
orang pertama. Sedangkan teks keempat menggunakan sudut pandang 
orang kedua. 
(2) Teks pertama menjelaskan tentang proses pencernaan makanan 
secara ilmiah. Teks kedua berisi cerita ringan. Teks ketiga merupakan 
penggalan cerita (dikutip dari Novel Burung-burung Manyar). Teks 
keempat berupa petunjuk sederhana bekerja dalam ruang. 
 
Tetapkan dan gunakan sudut pandang itu secara konsisten dalam tulisan 
Anda! Pilihan atas salah satu sudut pandang itu tergantung pada hal-hal 
berikut. 
(1) Tujuan menulis. Apakah tujuan Anda menulis? Agar pembaca tahu 
dan paham saja? [Gunakan sudut pandang impersonal!] Agar pembaca 
mengikuti saran Anda? [Gunakanlah sudut pandang oreng kedua!] Agar 
pembaca menikmati cerita Anda? [Gunakanlah sudut pandang orang 
pertama atau ketiga!] 
(2) Jenis bacaan. Jenis bacaan apa yang Anda tulis? Jika Anda  menulis 
buku praktis yang banyak berisi petunjuk praktis, gunakanlah sudut 
pandang orang kedua! Jika Anda menulis cerita, sudut pandang orang 
pertama dan ketiga banyak digunakan. Sedangkan jika Anda menulis 
karya ilmiah atau ilmu pengetahuan, sudut pandang impersonal, lazim 
digunakan. 
 
 

Langkah Kedua [MENULIS]  Memilih Gaya Penyajian 
Gaya penyajian (style) adalah cara bagaimana penulis 
menyampaikan gagasan kepada pembaca. Ide yang sama dapat 
disampaikan dengan cara yang bermacam-macam. Perhatikan 
pilihan gaya merumuskan judul berikut! 
(1) Macam-macam Cara Orang Menawar 
Bagaimanakah cara orang menawar? 
Cara Orang Menawar 
‘Rewel’ untuk Mendapatkan Harga Murah 
(2) Meningkatkan Ekspor Udang Windu 
Bagaimana Si Bungkuk Bisa Kita Jual Lebih Banyak Lagi? 
Cara Jitu Menjual Udang Windu 
 
Bandingkan gaya dua tulisan berikut! 
Teks 1 

Efek duodenum pada proses pengendalian pengosongan isi lambung 
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tergantung kepada komposisi kimia dan jumlah khime yang terdapat 
dilumen duodenum. Prosesnya berlangsung sebagai berikut ialah jika 
duodenum mengandung lemak, asam, atau cairan hipertonik dan 
dindingnya teregang kuat maka terjadilah hambatan pada reflek gerakan 
lambungnya. 
 Efek ini terjadi karena duodenum mensekresi sekretin dan 
kolekistokinin di mana kedua hormon ini mampu menghambat reflek 
gerakan kontraksi lambung dan pompa pilorikum. Adapaun reflek yang 
ditimbulkannya sebagai reflek enterogastrik. 
 
Teks 2 

Siapa bilang diet itu harus tersiksa dan tidak boleh makan enak? Yang satu ini 

lain, bahkan bisa dijadikan pilihan santapan yang menyehatkan. Dengan catatan, jangan 

mengonsumsi secara berlebihan.  

Menjamurnya aneka toko kue atau cakeshop yang menyajikan berbagai jenisi 

dengan jaminan rasa yang lezat tapi tidak menggemukkan atau yang banyak dikenal 

dengan diabetic cake. Keistimewaan cake ini terletak pada komposisi dan jenis bahan yang 

digunakan, seperti gula diet, tepung kaya serat, dan bahan makanan tambahan lain yang 

tinggi serat dan rendah kalori. Harga cake atau kue–kue ini tentunya bisa dibillang tidak 

murah karena sebagian bahan bakunya masih diimpor dari luar.  

 
Kedua teks itu—meskipun masih dalam lingkup pembahasan yang 
sama, yaitu kesehatan—berbeda dalam gaya penulisan.  
 
 

Langkah Ketiga [MENULIS]  Menulis Bagian Pembuka 
Bagian pembuka atau teras itu penting. Pada bagian itulah 
pembaca tahu apa yang akan dibahas dalam tulisan itu. Pada 
bagian pembukalah pembaca akan tertarik atau tidak melanjutkan 
kegiatan membacanya. Pada bagian pembukalah inti pembahasan 
dikemukakan. Jadi, rancanglah bagian pembuka sebaik mungkin! 
Ada tujuh bentuk paragraf pembuka, yaitu (1) berupa pernyataan 
kesimpulan (tesis) secara Iangsung, (2) berupa pengajuan 
pertanyaan, (3) berupa pernyataan definisi, (4) berupa kutipan dari 
pendapat orang lain, (5) berupa anekdot, ilustrasi, atau pengalaman 
pribadi, (6) berupa pemyataan yang memikat, dan (7) berupa sajian 
data, detil yang menarik, atau fakta-fakta. 
pernyataan kesimpulan (tesis) secara Iangsung 
 
(1) Tulisan Dibuka dengan Pengajuan Pertanyaan 
Tulisan tertentu, seperti artikel populer dan essai, dapat dibuka 
dengan pertanyaan. Dalam bagian pembuka itu, pembaca disodori 
pertanyaan yang sebenarnya mewakili pertanyaan pembaca. 
Ibaratnya, penulis memunculkan pertanyaan itu dari benak 
pembaca. Penulis menyadarkan pembaca bahwa pertanyaan itu 
perlu mendapatkan jawaban yang tuntas. Penulis menawarkan 
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jawabannya! 
Perhatikan contoh berikut! 

 

Mengapa anak sering kehilangan konsentrasi pada saat mereka belajar? Bahkan 

tidak  jarang konsentrasi itu hilang sebelum mereka melalui belajar. Akibatnya, pelajaran 

tak bisa diterima dengan baik. Guru-guru maupun orang tua sering merasakannya. 

Lantas, bagaimana mengatasinya? 

Secara umum yang dimaksud dengan konsentrasi adalah kemampuan seseorang 

untuk bisa mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama. Sedangkan anak 

dikatakan berkonsentrasi pada pelajaran jika dia  bisa memusatkan perhatian pada apa 

yang dipelajari. Dengan berkonsentrasi, anak tidak mudah untuk mengalihkan perhatian 

pada masalah di luar yang diperlajarinya.  

 
 
(2) Tulisan Dibuka dengan Pernyataan Definisi 
Artikel ilmiah yang bersifat ekspositoris biasanya dibuka dengan 
pernyataan definisi. Tulisan dibuka dengan pernyataan “X adalah 
....” Definisai yang disajikan boleh definisi rumusan pribadi atau 
pendapat orang lain.  
Perhatikan contoh berikut! 
 
 

Mitos adalah kebenaran yang dipegang oleh masyarakat terhadap 
sesuatu yang tidak ada landasan ‘kebenarannya’. Banyak sekali macam mitos 
yang berkembang dalam masyarakat. Ada mitos tentang adanya roh nenek 
moyang yang bersemayam di suatu pohon, mitos tentang terjadinya Gunung 
Tangkuban Prahu dan ribuan mitos lainnya. Dilihat dari segi kebenarannya 
memang hal ini tidak masuk akal. Seperti bagaimana sebuah perahu lesung 
bisa bertransformasi menjadi gunung? 

Di daerah wisata pemandian Mbeti di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 
hidup dengan damai ratusan ekor Monyet Ekor Panjang. Tidak ada 
seorangpun yang berani mencoba mengambil atau membunuh monyet itu. 
Padahal jika mau, sangat mudah untuk mengambil monyet itu, orang yang 
tidak berpengalamanpun bisa menangkapnya dengan mudah karena monyet – 
monyet itu sangat jinak. Masyarakat sekitar percaya bahwa jika mereka 
mencoba mengambil monyet itu maka mereka akan mendapat celaka, karena 
monyet-monyet itu adalah penjaga dari roh nenek moyang yang bersemayam 
di salah satu pohon besar yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. 

 
 
(3) Tulisan Dibuka dengan Kutipan dari Pendapat Orang Lain 
Kutipan pendapat narasumber biasanya juga digunakan untuk 
membuka tulisan. Biasanya karena pernyataan narasumber itu 
‘menghebohkan’. Tulisan yang biasanya menggunakan cara ini 
adalah berita, artikel populer, dan resensi. Kutipan yang dikutip 
bisa pernyataan lisan atau pernyataan tertulis. 
Perhatikan contoh berikut! 
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Irawati, seorang pemerhati lingkungan, menyatakan salah satu 

penyebab hilangnya anggrek adalah penjualan yang dilakukan secara ilegal. 
Terutama bagi anggrek yang bernilai ekonomis, seperti anggrek bulan dan 
kantung. Umumnya anggrek-anggrek itu dijual ke Eropa dan Amerika Serikat 
yang diambil dari hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian 
Jaya. Saat ini dari keluarga anggrek yang berada di dunia, sekitar 40% berada 
di kawasan.Malaysia dan Indonesia. Sedang 28 % berada di kawasan Indo 
Australia. Lebih lanjut dijelaskan, beberapa jenis anggrek endemic yang 
berasal dari keluarga utama ada di Indonesia. Diantaranya keluarga 
Paphiopedilum 84 jenis, Phalaenopsis 81 jenis, Paraphalaenopsis 4 jenis, dan 
Cymbidum sebanyak 32 jenis. 

 
 
 
(4) Tulisan Dibuka dengan Anekdot, Ilustrasi, atau Pengalaman 
Pribadi 
Anekdot, ilustrasi, atau pengalaman menarik digunakan sebagai 
pembuka pada tulisan-tulisan seperti laporan perjalanan, biografi, 
dan cerita menarik. Anekdot  itu diambilkan dari sebagian cerita 
yang akan ditulis. 
Perhatikan contoh berikut! 
 

Teman-teman bermaksud baik ketika mereka mengatakan, ”Itu cuma 
imajinasi. Jangan khawatir. Tidak ada yang perlu ditakutkan.” Akan tetapi, 
Anda dan saya tahu bahwa jenis hiburan ini tidak pernah benar-benar 
berhasil. Komentar penghibur seperti ini mungkin memberi kita kelegaan 
dari ketakutan selama beberapa menit, atau mungkin beberapa jam, tetapi 
bukan kesembuhan permanen dari ketakutan, dan hal ini tidak pernah 
membangun kepercayaan. 
 Kita harus menghadapinya. Ketakutan itu riil. Dan oleh karena itu, kita 
harus mengenalinya sebelum dapat menaklukkannya. 
 

 
 
(5) Tulisan Dibuka dengan Permyataan yang Memikat 
Essai, editorial, atau artikel populer biasanya dibuka dengan 
pernyataan memikat. Pernyataan itu berupa kalimat yang 
‘menohok’ pembaca. Jika pembaca terpancing emosinya pada saat 
membaca bagian awal, maka dapat diduga ia akan membaca 
lanjutannya. Memang itulah tujuan umum tulisan-tulisan yang 
bersifat opini atau argumentatif. 
Perhatikanlah contoh berikut! 
 

Di seantero dunia, nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial telah 
tererosi oleh televisi (TV). Seluruh  bangsa seolah-olah tak berdaya 
dan sedang ”enjoying the invasion” (menikmati serbuan TV). Ketika 
orang-orang sedang tidak bekerja, mereka menggunakan 
waktunya untuk menonton TV. Ketika sedang bekerja, di tempat 
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kerja pun masih menonton TV. Hasil teknologi yang satu ini 
bahkan telah berperan dalam tata arsitektur sebuah rumah dengan 
menambahkan TV lounge. Yakni, sebuah ruangan di mana 
manusia yang benar-benar asing datang untuk mempromosikan 
budaya nudisme, immoralitas, dan hedonisme. Sebuah ruangan yang 
semakin punya power untuk mengontrol seluruh penghuni 
rumah tersebut. 
 

 
 
(6) Tulisan Dibuka dengan Sajian Data, Detil yang Menarik, atau 
Fakta-fakta. 
Pernyataan detil atau fakta-fakta penting juga dapat digunakan 
untuk membuka sebuah tulisan. Sampaikan fakta-fakta statistik 
yang kuat di awal tulisan, maka pembaca akan tertarik untuk 
membaca lanjutannya. 
Perhatikan contoh berikut! 
 
Depresi Remaja Bukan Fase Kehidupan  
Makin banyak saja remaja yang mengalami depresi. Survei 
yang dilakukan New York University Child Study Center 
(NYUCSC) ini melaporkan bahwa 43% remaja perempuan 
dan 28% remaja pria telah mengalami depresi sedikitnya 
dalam dua minggu. Begitulah kondisi di AS. 
.... 
 
CATATAN 
Pembuka tulisan itu menyatakan fakta penting bahwa dewasa ini 
makin banyak remaja yang mengalami depresi, yaitu 43% remaja 
putri, dan 28% remaja putra. Pernyataan itu diharapkan 
‘mengagetkan’ pembaca. 
 
 
Ibarat rumah, bagian pembuka adalah terasnya. Pada penulisan 
berita, dikenal istilah ‘teras berita’. Pada bagian itulah hal yang 
menarik dalam sebuah berita disampaikan. Untuk itu, kemaslah 
bagian itu menjadi bagian yang amat menarik minat pembaca. 
Untuk membuka tulisan, perhatikan tips berikut! 
(1) Pertama, sadari bahwa dalam paragraf atau bagian pembukalah 
daya tarik tulisan itu dikenali, di samping judul utamanya. 
Gambarkan secara ringkas dan padat bagian pembuka itu! 
(2) Pilihlah salah satu teknik membuka tulisan yang paling sesuai! 
 

No Jenis Tulisan Cara Membuka 

1. ABSTRAK PENELITIAN Pernyataan definisi, kutipan 
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2. ARTIKEL ILMIAH Definisi, kutipan pendapat 

3. ARTIKEL POPULER Pernyataan merarik, ilustrasi, 

pertanyaan 

4. BERITA Sajian data penting, detil yang 

menarik, atau pernyataan memikat 

5. BIOGRAFI permyataan yang memikat, sajian data, 

detil yang menarik, atau fakta-fakta. 

6. BROSUR Pernyataan yang memikat 

7. CERPEN Pernyataan yang memikat 

8. EDITORIAL/ESSAI Ilustrasi, pernyataan yang memikat, 

pertanyaan, sajian data 

9. LAPORAN PERJALANAN Ilustrasi, pernyataan yang memikat 

10. MAKALAH Definisi, kutipan, pertanyaan 

 
(3) Tulislah apa yang Anda inginkan agar pembaca ‘melirik’ tulisan 
Anda! Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Untuk sebuah 
berita, bagian pembuka cukup satu paragraf. Sebuah artikel yang terdiri 
dari 10—15 halaman, bagian pembukanya 3—4 paragraf. Untuk sebuah 
buku yang terdiri dari beberapa bab, bagian pembukanya adalah bab 
pertama. 
 
KUIS: Apakah Anda telah membuka tulisan Anda dengan tepat? 
[  ] Apakah Anda telah mengenal beragam cara  membuka tulisan? 
[  ] Apakah Anda telah membuka tulisan Anda dengan baik hingga 
pembaca tertarik untuk membaca lanjutannya? 
[  ] Apakah cara Anda membuka tulisan sesuai dengan tujuan dan jenis 
tulisan Anda? 
[  ] Apakah bagian pembuka yang Anda susun tidak terlalu pendek atau 
terlalu panjang? 
 
 
 

Langkah Keempat  [MENULIS]  Mengembangkan Isi (Bagian 
Utama Tulisan) 
Mengembangkan isi adalah bagian utama dari proses menulis. Dalam 
bagian inilah penulis menuangkan gagasan-gagasannya dan memberinya 
pernyataan-pernyataan penguat agar pembaca yakin dan setuju dengan 
apa yang Anda nyatakan. Pada tahap inilah kerangka karangan yang 
dipersiapkan sebelumnya ‘digemukkan’; diberinya daging, diberi otot-
otot penguat, diberi syaraf-syaraf penghubung, dan dibungkus dengan 
kulit asesoris yang menarik. Begitulag kerja penulis, agar tulisannya utuh 
dan memikat. 
Bagaimanakah cara mengembangkan tulisan? Dalam bagian 
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sebelumnya, Anda  sudah mengenal teknik mengembangkan 
paragraf. Pola-pola pengembangan itu adalah (1) definisi, (2) 
klasifikasi,  (3) proses, (4) analogi,  (5) perbandingan dan 
pengontrasan, (6) contoh dan ilustrasi, (7) sebab-akibat atau akibat-
sebab, (8) gaya wartawan, (9) urutan tempat, (10) urutan waktu 
(kronologi), (11) urutan topik, dan (11) opini. 
Kembangkan tulisan Anda dengan beragam variasi pengembangan 
paragraf itu! Misalkan Anda akan menulis topik  
 
Pada bagian ini disajikan beberapa cara penataan ide dalam 
paragraf. Penyajian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk 
bagi para penyunting pemula untuk mengatur ide secara urut dan 
runtut. Ada beberapa pola umum dalam penataan ide dalam 
paragraf. Penataan ide ini sering disebut organiasai paragraf. 
Penataan ide pada bagian ini diartikan sebagai suatu cara untuk 
menata atau mengatur ide-ide (ide pokok dan ide penjelas) 
sehingga membentuk suatu urutan yang sistematis. Penataan ide 
paragraf dikatakan baik apabila ide-ide disusun sehingga 
membentuk suatu struktur yang mudah diikuti oleh alur pikiran. 
Ide-ide itu ditata dengan halus, tidak terjadi lompatan-lompatan 
ide. Ada beberapa teknik penataan ide paragraf yang dapat 
digunakan dalam menyuting paragraf. Di bawah ini dibahas 
sebagian teknik pengorganisasian paragraf yang disertai dengan 
sebuah contoh paragraf. 
 

(a) Penataan Umum ke Khusus 

Dalam paragraf ide-ide yang telah dirumuskan dalam kalimat, baik 
kalimat topik maupun kalimat penjelas, diatur dengan ide yang 
bersifat umum diletakkan pada bagian awal dan diikuti dengan ide 
yang bersifat lebih khusus. Penataan ini dapat direalisasikan 
dengan menampilkan kalimat topik lebih dahulu (pada awal 
paragraf) kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Contoh 
penataan ide umum ke khusus itu seperti berikut. 
 

Kacang kedele merupakan bahan makanan yang baik 
sekali. Menurut hasil penelitian ilmiah, protein yang 
dikandung kacang kedele mencapai 35% dari beratnya. 
Dibandingkan dengan bahan makanan lain, kadar protein 
dapat diperoleh perbandingan seperti berikut, yaitu dua 
kali protein daging, lima kali sampai enam kali protein roti, 
empat kali protein gandum, empat kali telur, dan dua belas 
kali susu. Selain jumlah kadar proteinnya, protein kedele 
mempunyai kualitas yang baik. Pada umumnya telah 
dikenal bahwa protein hewani seperti daging, susu, telor 
mempunyai protein lengkap, sebaliknya protein nabati 
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dikenal tidak lengkap. Namun, ternyata protein kedele 
meskipun termasuk protein nabati, kualitasnya lebih mirip 
menggambarkan protein hewani. Jadi, kacang kedele 
mempunyai kadar protein yang tinggi dan kualitas 
proteinnya lengkap. 

 
 
 
Penataan umum ke khusus ini sangat membantu pembaca dalam 
memahami paragraf, sebab dengan teknik ini pembaca dapat 
dengan cepat menemukan ide pokok paragraf. Kemudian pembaca 
tinggal mengikuti bukti-bukti yang digunakan untuk menjelaskan 
ide pokok tersebut. Paragraf ini sering disebut paragraf deduktif. 
 

(b) Penataan Khusus ke Umum 

Penataan ini diperoleh dengan cara menyusun ide-ide khusus dan 
diikuti dengan ide yang umum. Ide-ide khusus ditampilkan pada 
bagian awal paragraf dan kemudian disimpulkan dengan ide yang 
lebih umum. Ide yang lebih umum itu biasanya berupa kalimat 
simpulan. Penataan khusus ke umum ini dapat direalisasi dengan 
menyatakan fakta-fakta atau contoh-contoh kemudian diikuti 
dengan pernyataan umum, yang berupa generalisasi atau 
kesimpulan. Penataan ini seperti tampak pada model paragraf 
berikut. 
 
Hukum tidak hanya untuk orang kaya atau orang pembesar. 
Semua orang mempunyai derajat yang sama di depan hukum. 
Hukum tidak memandang kekayaan, jenis kelamin, pangkat, 
senjata, umur dsb. Hukum berlaku adil untuk semua orang dalam 
wilayah berlakunya. Jadi, hukum berlaku untuk siapa pun, kapan 
pun, dan di mana pun dalam batas wilayahnya. 
 

(c) Penataan Urutan Kronologis 

Urutan kronologis berarti urutan yang mengikuti pola perubahan 
waktu. Penataan urutan kronologis berarti menata ide berdasarkan 
perubahan urutan waktu. Penataan demikian ini dapat berupa 
urutan atau alur maju (dari waktu lampau ke sekarang). Penataan 
ini sering dijumpai pada karangan cerita. Contoh 
 
Pada tanggal 12 Maret 1986 ada beberapa rentetan ledakan bom 
yang membuat kota Kinabalu, Sabah, menjadi sepi. Pada pukul 8.45 
kesibukan kota Kinabalu, ibu kota Negara Bagian Sabah, belum 
terlihat. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan bom dari arah kompleks 
Sinsuran, tidak jauh dari Jalan Tun Abdul Razak di pusat kota. 
Ledakan bom waktu itu menghancurkan kaca-kaca taksi yang 
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diparkir di daerah itu. Dua menit kemudian sebuah ledakan bom 
lagi terdengar berasal dari pusat perbelanjaan Segama. Kejutan 
belum usai rupanya, sekitar lima menit kemudian, sebuah bom 
meletus di salah satu tangga kompleks perbelanjaan itu. Tepat 
pukul 9.00 ledakan kuat terdengar dari Jalan Pantai. Lima wanita 
ditemukan terluka di tempat kejadian dekat pompa bensin. Mereka 
segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Enam puluh detik 
kemudian, sebuah pompa bensin lainnya, porak-poranda dilanda 
ledakan berikutnya. Untungnya, tidak ada korban jiwa. 
 
Urutan kronologis ini kadang-kadang disusun dengan cara laur 
mundur, artinya ide yang memuat waktu terakhir justru disajikan 
pada awal paragraf kemudian diikuti oleh waktu lampau. 
 
 

(d) Penataan Urutan Klimaks 

Penataan urutan klimaks digunakan dengan menyajikan ide-ide 
berdasarkan tata urutan kepentingan. Penataan ini dimulai dengan 
menyajikan hal-hal yang dianggap tidak penting kemudian diikuti 
ide-ide yang lebih penting. Penataan ini seperti tampak pada model 
paragraf berikut. 
 
Dengan usahanya itu Sarijo dapat membeli sepeda motor baru 
pada tahun 1999. Berkat keberhasilan usahanya itu dia dapat 
menyekolahkan dua orang anaknya ke Amerika Serikat. Tidak 
hanya itu, Sarijo telah berhasil membangun rumah mewah di Jalan 
Thamrin 57 Jakarta. Pada tahun yang akan datang dia dan semua 
anggota keluarganya akan melaksanakan rukun Islam yang kelima. 
Memang dia adalah salah satu orang desa yang sukses dalam 
usahanya, karena ketekunannya dan keuletannya. 
 
 

(e) Penataan Urutan Antiklimaks 

Penataan urutan ini berkebalikan dengan penataan urutan klimaks. 
Ide-ide yang dianggap tidak penting diletakkan pada akhir, sedang 
ide yang dianggap penting diletakkan pada awal paragraf. Contoh 
 
Kawanan perampok, yang diduga terdiri atas tiga orang, benar-
benar brutal dan sadis. Mereka melukai kepala korban, Armana 
seorang penduduk desa Pagergunung. Tidak hanya itu, kawanan 
perampok itu juga mengikat Aan, anak perempuan korban yang 
tertua. Setelah itu, mulut korban disumbatnya dengan kaos 
dalamnya. Selain itu, dua anak laki-laki korban dilukai mulutnya. 
Setelah semua keluarga korban tidak berdaya, perampok itu 
mengambil semua uang hasil jual tanah, lima ratus juta rupiah, 



 104

perhiasan dan beberapa alat-alat rumah tangga. Tidak hanya itu 
yang dibawa kabur, sandal karet bekas pun juga dibawa kabur. 
 

(f) Penataan Urutan Lokal 

Penataan ide dengan cara ini dilakukan berdasarkan pandangan 
yang tampak pada objek. Pada waktu memandang biasanya orang 
menggunakan cara dengan pola, misalnya, dari kiri ke kanan (atau 
sebaliknya), dari atas ke bawah (atau sebaliknya), dari depan ke 
belakang (atau sebaliknya), dari luar ke dalam (atau sebaliknya). 
Prinsip sering yang digunakan adalah prinsip kedekatan, arti hal-
hal yang dekat mendapat perhatian yang pertama kemudian 
diikuti dengan yang agak jauh. Model penataan ini pada dasarnya 
sama dengan pola pandang orang. Contoh 
 
Kami telah mendekati masjid itu. Dari kejauhan ini telah tampak 
menara yang menjulang tinggi. Tidak lama kemudian kami melihat 
tembok yang kehijau-hijauan mengelilingi masjid itu. Setelah kami 
masuk halaman masjid itu, tampak tebaran lapisan rumput hijau 
yang terpelihara dengan baik dan dihiasi dengan bunga melati, 
mawar, dan anyelir. Di tengah-tengah taman itu tampak sebuah 
pancuran air dengan kolam di bawahnya. 
 

(g) Penataan Urutan Kausal 

Penataan urutan ini ada dua macam. Pertama ide yang menyatakan 
sebab dinyatakan lebih dahulu kemudian diikuti dengan akibat. 
Kedua, ide yang menyatakan akibat diletakkan pada awal paragraf 
kemudian diikuti ide yang menyatakan sebab. Contoh 
Berkurangnya kadar gas penyusun lapisan ozon- yang berfungsi 
sebagai pelindung kehidupan di bumi dari sengatan sinar 
ultraviolet yang berasal dari matahari- di stratosfer diramalkan 
dapat menimbulkan bermacam-macam malapetaka di muka bumi. 
Menurut penelitaian para ahli, penurunan kadar ozon itu dapat 
menimbulkan berbagai macam penyakit misalnya kanker kulit, 
katarak dan kepekaan terhadap infeksi. Penyakit ini disebabkan 
oleh sengatan sinar ultraviolet dari matahari itu. Akademi ilmu 
pengetahuan Amerika Serikat memperkirakan, penurunan 1% 
kadar ozon akan menambah 10.000 kasus kanker kulit setiap 
tahunnya di Amerika Serikat saja. Selain itu, penurunan kadar ozon 
dapat juga menambah suhu bumi. Penambahan suhu bumi ini 
dapat menyebabkan pencairan es di daerah kutub. Pencairan es ini 
dapat menaikkan permukaan air laut dan menenggelamkan kota-
kota di pantai yang rendah. Di samping kedua hal tersebut, 
penurunan kadar ozon juga dapat mengubah pola curah hujan 
secara radikal yang mampu mengubah daerah subur menjadi 
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gurun dan gurun pasir akan berubah menjadi gurun yang lebih 
tandus lagi. 
 
Penataan yang mengikuti pola yang dibicarakan di atas pada 
umumnya dapat diikuti dengan mudah.  
 
 
 
 

Langkah Kelima  [MENULIS]  Melengkapi dengan Tabel, 
Gambar, Bagan, atau Grafik 
Adakah tabel, bagan, grafik, atau gambar akan disertakan dalam 
tulisan Anda? Jika, ya, persiapkan dengan baik. Ingat, tugas kita 
sebagai penulis adalah menyampaikan gagasan dengan semudah 
mungkin. Jangan paksa pembaca berkerut dahi, merasa bosan, atau 
mengantuk. Alat bantu non-verbal itu amat membantu pembaca. 
[Lihat kembali bagian Melengkapi Tulisan dengan Tabel, 
Grafik, Bagan, dan Gambar/Peta] 
Penyertaan label dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis 
untuk menyajikan data atau angka-angka dalam kolom-kolom dan lajur, 
sesuai dengan klasifikasi masalah. Dengan menggunakan tabel, pembaca 
akan dapat memahami dan menafsirkan data secara cepat, dan mencari 
hubungan-hubungannya. 
Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa 
ide. Memasukkan terlalu banyakdata dalam suatu tabel dapat 
mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik menggunakan banyak tabel 
daripada menggunakan sedikit tabel yang isinya terlalu padat. Tabel 
yang baik harus dapat menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya 
secara efektif. 
Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka tabel 
harus ditempatkan pada halaman tersendiri; dan jika tabel cukup pendek 
(kurang dari setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan dengan teks. 
Tabel harus diberi judul dan ditempatkan di atas tabel. Hal ini 
dimaksudkan untuk memudahkan perujukan. Jika tabel lebih dari satu 
halaman, maka bagian kepala tabel (termasuk teksnya) harus diulang 
pada halaman selanjutnya. Akhir tabel pada halaman pertamatidak perlu 
diberi garis horisontal. Pada halaman berikutnya, tulis-kan Lanjutan 
Tabel... pada tepi kiri, tiga spasi dari garis horisontal teratas tabel. Hanya 
huruf pertama kata tabel ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kata 
‘Tabel’ ditulis di pinggir, diikuti nomor dan judul tabel. Judul tabel ini 
ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama setiap kata kecuali kata 
hubung. Jika judul tabel lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya 
ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak satu spasi. Judul 
tabel tanpa diakhiri tanda titik. Berilah jarak 3 spasi antara teks sebelum 
tabel dan teks sesudah tabel. Nomor tabel ditulis 
dengan angka Arab sebagai identitas tabel yang menunjukkan bab tempat 
tabel itu dimuat dan nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan. 
Dengan demikian untuk setiap bab nomor urut tabel dimulai dari nomor 
1. 
Contoh: 
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Tabel 4.1   ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk melengkapi tulisan anda dengan tabel, bagan, grafik, 
atau gambar, ikuti langkah berikut! 
(1) Pastikan bahwa tabel, bagan, grafik, atau gambar akan 

membantu pembaca memahami tulisan Anda! 
(2) Pastikan bahwa tabel, bagan, grafik, atau gambar akan 

menjadikan tulisan Anda lebih ringkas dan mudah dipamai! 
(3) Gunakan salah satu atau kombinasi dari tabel, bagan, 

grafik, atau gambar yang sesuai! Jika gambar yang dipilih, 
pastikan gambar itu sesuai, kualitasnya baik, dan mendukung 
isi! 

(4) Buatlah tabel, bagan, grafik, atau gambar yang dimasud! 
(5) Tempatkan dalam teks utama! Aturlah kedududukan dan 

besarnya, sesuaikanlah dengan teks utama! 
(6) Berilah judul tabel, bagan, grafik, atau gambar itu! 
Perhatikan sajian teks dan grafik berikut! Telitilah bagaimana teks 
dan grafik itu menyatu! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKS YANGADA GRAFIKNYA 

Teks ada tabelnya. Ambil dari majalah atau koran. 
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CATATAN TENTANG KUTIPAN ITU 
(1) ..... 
(2) ......... 
(3) ........ 
 

Langkah Keenam [MENULIS]  Membuat Kesimpulan 
Biasanya kesimpulan mengakhiri pembahasan kita atas topik tertentu. 
Istilah ‘kesimpulan’ dalam konteks menyiapkan naskah bisa 
menggantikan istilah berikut. 
 Istilah kesimpulan, untuk berita, artikel, essai, atau tulisan pendek. 
 Istilah penutup, untuk teks pidato dan teks surat. 
 Istilah bagian akhir, untuk buku, biografi, atau prosiding. 
 Istilah bab penutup, untuk buku ilmu pengetahuan. 
 Istilah bab kesimpulan ,untuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan 
disertasi. 
Sebagai bagaian yang akan mengakhiri tulisan—apapun bentuk 
tulisannya—kesimpulan harus menggambarkan pernyataan tesis utama 
penulisnya. Jadi, kesimpulan merupakan bagian penting dari sebuah 
tulisan. 
Apa saja yang tercantum dalam bagian ‘kesimpulan’ itu? 
(1) Pernyataan tentang kesimpulan, yaitu tesis utama penulis 

mengenai masalah yang dibahasnya. Ini dipakai pada artikel, essai, 
atau tulisan yang bersifat opini. 

(2) Sajian tentang topik terakhir dari sebuah buku. Misalnya, sebuah 
buku membahas lima topik penting. Topik kelima, sebagai topik 
terakhir—tanpa melihat bahwa itu merupakan pernyataan tesis—
ditempatkan di bagian terakhir. Buku-buku ilmu pengetahuan, 
sebagian besar, menggunakan cara ini. 

(3) Pernyataan tentang temuan penting, yaitu pada laporan penelitian. 
(4) Pernyataan yang bersifat persuasif, misalnya pada laporan 

perjalanan, petunjuk praktif, dan tulisan yang berisi tip-tips. 
Perhatikan contoh pernnyataan kesimpulan berikut! 
 

Kesimpulannya, jika dominasi ibu terlalu kuat dalam kehidupan anak, anak 

cenderung tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Ketika anak 

seharusnya sudah bisa mengambil keputusan sendiri untuk  menyelesaikan masalah 

pribadinya, ia menjadi ragu-ragu. Dampak yang paling parah adalah jika itu semua 
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bertumpuk di alam bawah sadar anak.   

 
 

 
Analisis Contoh Teks: Artikel Jurnalistik 

Perhatikanlah tulisan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk 
populer berikut! 
 
 

Penelitian LS2LP soal Transportasi 
SARANA YANG LAYAK KEBUTUHAN MUTLAK 
WARGA 
Jakarta, Media Indonesia.Transportasi adalah urat nadi kehidupan kota. Oleh 
karena itu, tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan memadai 
merupakan kebutuhan absolut yang perlu penanganan secara terus-menerus 
dan serius. Demikian saran yang diungkapkan Lembaga Studi Sosial, 
Lingkungan, dan Perkotaan (LS2LP) setelah melakukan penelitian mengenai 
persepsi dan aspirasi publik Jakarta terhadap masalah transportasi sejak 
Agustus s.d. November lalu. 
Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner pada 25 kelurahan di 
DKI Jakarta dengan random sampling 20 RT pada setiap kelurahan terpilih. 
Secara acak, petugas memilih 25 keluarga pada setiap RT. Responden adalah 
warga DKI Jakarta yang berusia minimal 17 tahun. Total responden ada 18.425. 
Dalam hasil penelitian diungkapkan bahwa kondisi transportasi di DKI Jakarta 
saat ini cenderung semakin kusut dan semrawut. Hal   itu   setidaknya   tecermin   
pada   keluhan   masyarakat akan sejumlah kenyataan di sektor transportasi, 
seperti kuantitas dan kapasitas armada angkutan umum yang terbatas tidak 
seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pengguna jasa 
angkutan umum terpaksa berdesakan di dalam kendaraan, sementara di sisi lain 
kondisi kendaraan semakin buruk (kotor, sering mogok, pintu, jendela, lampu 
rusak).  
Keluhan lain, rendahnya kualitas pelayanan jasa angkutan umum yang ditandai 
dengan sering terjadinya kasus penurunan penumpang di tengah perjalanan, 
menaikkan penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan, padahal bus Patas 
AC. 
Ketidakamanan dalam angkutan umum akibat sering terjadi aksi pencopetan, 
penodongan, atau pemalakan terhadap penumpang dan ketidaknyamanan akibat 
banyaknya pengamen, pengemis, dan penjaga barang di dalam angkutan umum 
juga dikeluhkan masyarakat. Masyarakat tidak pernah merasa nyaman dan aman 
ketika berada di dalam angkutan umum. Suara bising pengamen dan dompet 
yang sering berpindah tangan selalu menganhantui pengguna jasa angkutan 
umum di DKI. 
Para warga DKI, juga mengeluhkan tidak tersedianya angkutan umum di malam 
hari; sarana, kapasitas, dan jaringan jalan yang tidak seimbang dengan jumlah 
jumlah kendaraan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak tersedianya 
sarana angkutan lingkungan. Masyarakat terpaksa memanfaatkan jasa ojek yang 
tentu tidak terjamin tingkat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan 
penumpang. 
 
Ditertibkan 
Melalui penelitian itu, LS2LP menerima berbagai keluhan, usulan, dan saran. 
Keluhan dan saran itu di antaranya bus kota dan mikrolet yang sering berhenti di 
sembarang tempat dan dalam waktu lama (ngetem) agar ditertibkan karena 
menjadi penyebab kemacetan. Saran lain, kendaraan umum yang sudah tua 
agar segera diremajakan, dan yang sudah tidak layak dari segi keamanan dan 
kenyamanan diganti. Perlu pembatasan terhadap mobil pribadi. Perbaikan halte-
halte bus dan penertiban halte bus dari pedagang. Penegakan disiplin pengguna 
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jalan, penertiban terhadap Polisi yang tidak disiplin mengatur lalu lintas. Para 
pengamen dan pengasong di jalan dan di atas kendaraan umum juga harus 
ditertibkan. 
Sebagian besar warga juga menilai sarana transportasi di DKI Jakarta sudah 
sangat tidak layak, baik ditilik dari segi kapasitas pelayanannya maupun  
keamanan dan kenyamanannya. Sehubungan dengan itu, perlu upaya serius 
dalam penyediaan sarana transportasi umum yang murah dan nyaman. Tentang 
hal ini, masyarakat umumnya mengajukan dua pilihan, yaitu pembangunan 
busway dan monorail. Selain itu, perbaikan prasarana jalan, uji kelayakan 
kendaraan perlu pula mendapatkan perhatian. 
Perbaikan di sektor transportasi menuntut pembenahan disiplin aparat dan 
pengguna jalan. Hal ini  penting, sebab kesemrawutan lalu lintas selain  
disebabkan oleh terbatasnya sarana lalu lintas, juga oleh ketidakdisiplinan 
masyarakat. 
 
Dikutip dari Harian Media Indonesia, 22 Desember 2003 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Tulisan berjudul Penelitian LS2LP soal Transportasi: SARANA YANG 

LAYAK KEBUTUHAN MUTLAK WARGA itu menggunakan sudut 
pandang orang ketiga. Penulis menempatkan diri sebagai orang ketiga 
yang menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu. Dalam kutipan 
itu tidak kita temui penggunaan kata ‘saya’, ‘penulis’, ‘aku’, atau 
‘kami’ yang sering menandai sudut pandang orang pertama. Sudut 
pandang orang ketiga itu tampak dari contoh kutipan berikut. 

 
a. Dalam hasil penelitian diungkapkan bahwa kondisi transportasi di DKI 

Jakarta saat ini cenderung semakin kusut dan semrawut. 
b. Hal   itu   setidaknya   tecermin   pada   keluhan   masyarakat akan 

sejumlah kenyataan di sektor transportasi, seperti kuantitas dan 
kapasitas armada angkutan umum yang terbatas tidak seimbang dengan 
tingkat kebutuhan masyarakat. 

 
(2) Gaya bertutur menerangkan (eksplanasi) mendominasi gaya penyajian 

tulisan di atas. Itu tampak dari contoh penggalan berikut. 
 

Melalui penelitian itu, LS2LP menerima berbagai keluhan, usulan, dan 
saran. Keluhan dan saran itu di antaranya bus kota dan mikrolet yang 
sering berhenti di sembarang tempat dan dalam waktu lama (ngetem) 
agar ditertibkan karena menjadi penyebab kemacetan. 

  
Bandingkan dengan gaya penyajian berikut, yang berupa kombinasi antara 
kutipan langsung dan menerangkan! 
 

“Bangga, Mbak!” Itulah kalimat yang keluar dari bibir merahnya. 
Siswa kelas III IPA 3 SMAN 8 Malang ini mengaku tak menyangka 
bisa meraih juara dalam kompetisi bergengsi itu. Awalnya, dia tidak 
sengaja ikut bertanding. “Saya disuruh teman-teman. Akhirnya saya 
ikut kejurnas yang diselenggarakan di  Unibraw. Ternyata saya 
menang terus tiap babak. Akhirnya, saya dikirim ke Bali dalam 
pertandingan internasional,” beber putri bungsu dari lima bersaudara 
pasangan Burhanuddin Muchtar Sulaiman dan Eny Nur Maharani itu. 

  
(3) Tulisan itu dibuka dengan paragraf pembuka sebagai berikut. 
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Jakarta, Media Indonesia.Transportasi adalah urat nadi kehidupan kota. Oleh 
karena itu, tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan memadai 
merupakan kebutuhan absolut yang perlu penanganan secara terus-menerus 
dan serius. Demikian saran yang diungkapkan Lembaga Studi Sosial, 
Lingkungan, dan Perkotaan (LS2LP) setelah melakukan penelitian mengenai 
persepsi dan aspirasi publik Jakarta terhadap masalah transportasi sejak 
Agustus s.d. November lalu. 
  
Paragraf itu menandai apa yang akan diulas dalam bagian selanjutnya. 
Kalimat pertama paragraf itu menggambarkan inti persoalan yang akan 
dibahas, sekaligus merangkum pernyataan sumber beritanya. 
 
(4) Tulisan berjudul Penelitian LS2LP soal Transportasi: SARANA YANG 
LAYAK KEBUTUHAN MUTLAK WARGA itu berangkat dari kerangka 
tulisan sebagai berikut. 
a. Transportasi adalah urat nadi kehidupan kota. 
b. Tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan memadai 
merupakan kebutuhan masyarakat, khususnya Jakarta. 
c. Penelitian LS2LP menunjukkan bahwa kondisi transportasi di DKI 
Jakarta saat ini cenderung semakin kusut dan semrawut. 
d. Penelitian dilakukan di Jakarta dengan cara menyebarkan kuesioner 
pada 25 kelurahan. 
e. Temuan tentang kekusutan an kesremawutan transportasi di DKI 
 Kualitas layanan 
 Ketersediaan angkutan umum 
f. Saran-saran warga DKI 
g. Kesimpulan 
 
(5) Tulisan itu tidak disertai oleh gambar, grafik, bagan, maupun tabel. 
(6) Tulisan itu ditutup dengan pernyataan kesimpulan “Perbaikan di sektor 
transportasi menuntut pembenahan disiplin aparat dan pengguna jalan.” 
 

 
Menyempurnakan Buram Tulisan 

Draf awal tulisan yang berupa buram, jelas belun sempurna sebagai 
sebuah tulisan. Buram itu perlu disempurnakan. Ada dua tahap penting 
yang harus dilakukan penulis pada tahap ini, yaitu merevisi tulisan dan 
menyunting tulisan. 
 

Langkah Kesatu [MENULIS]  Merevisi Tulisan 
Merevisi berarti melihat kembali. Stelah tulisan jadi, penulis perlu melihat 
kembali tulisannya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kegiatan 
revisi itu dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, 
pengubahan, atau penyusunan kembali bagian-bagian tulisan.  
a. Menambah. Penulis mungkin perlu menambahkan materi pada 
bagian tertentu agar ide yang disampaikannya lebih jelas. Penambahan 
bisa dilakukan pada tingkatan kata, frasa, kalimat; atau lebih tinggi dari 
itu, penulis dapat menambahkan paragraf baru. 
Contoh 
 

Sebelum revisi 

Hubungan-hubungan di antara variabel-vaniabel diukur dalam sebuah 
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pengukuran. Karena besarnya populasi,dalam penelitian digunakan sampel. Sampel 

dan populasi secara metodologi mempunyai ciri-ciri yang sama. Sampel merupakan 

perwakilan atau representasi dari populasi. 

 

Setelah revisi (ada tambahan) 

Hubungan-hubungan di antara variabel-vaniabel diukur dalam sebuah 

pengukuran. Secara hipotetis, ditentukan variabel bebas dan variabel tergantung. 

Karena besarnya populasi,dalam penelitian digunakan sampel. Sampel dan 

populasi secara metodologi mempunyai ciri-ciri yang sama. Sampel merupakan 

perwakilan atau representasi dari populasi. 

 

 
 
b. Memenggal. Penulis mungkin perlu memenggal bagian tertentu yang 
kurang relevan, berlebihan, atau bagian itu merupakan pengulangan dari 
bagian terdahulu. 
Contoh 
 
 

Dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman purbakala manusia selalu 

berusaha mencari hakekat kebenaran mengenai hal-hal yang bersifat hakiki, seperti 

masalah Tuhan, kematian, hidup sesudah mati, cinta dan lain-lain. Manusia 

berusaha mengerti dan menaklukkan alam semesta yang penuh dengan misteri. 

Sampai jaman yang diwarnai dengan kecanggihan teknologi saat ini, perasaan 

untuk mengerti dan memahami rahasia-rahasia alam semesta termasuk rahasia 

mengenai dirinya sendiri, terus menghantui manusia. 

 
 
c. Mengganti. Penulis mungkin perlu  mengganti bagian tertentu yang 
telah dihilangkan. 
Contoh 
 
 

Sebelum revisi: 

Cara lain untuk mendapatkan kebenaran ialah dengan menggunakan 

metode “trial and error”’ yang artinya coba-coba. Metode ini bersifat untung-

untungan. Salah satu contoh ialah model percobaan “problem box” oleh Thorndike. 

Setelah revisi: 

Cara lain untuk mendapatkan kebenaran ialah dengan menggunakan 

metode “trial and error”’ yang artinya coba-coba. Ini adalah cara mendapatkan 

kebenaran dengan cara mencoba-coba tanpa didasari pertimbangan khusus. Salah 

satu contohnya ialah model percobaan “problem box” oleh Thorndike. 
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d. Mengatur kembali materi. Penulis mungkin ingin mengubah 
penataan kalimat, paragraf, atau bagian teks yang lebih besar, seperti sub 
bab, atau sub sub bab. 
Contoh 

Pengaturan Sebelumnya Pengaturan Berikutnya 
PERLAKUAN ORANG TUA DALAM 
MEMBIMBING PERKEMBANGAN 
ANAK  
1. PERMASALAHAN ANAK  

 Kekeliruan Persepsi dan 
Perlakuan Orang Tua terhadap 
Anak 

 Kemerosotan Moral Orang 
Dewas 

 Kurangnya Penghayatan Nilai-
nilai Agama 

 Beredarnya Film dan Buku 
Bacaan yang Tidak Baik 

2. BIMBINGAN ORANG TUA 
DALAM PERKEMBANGAN ANAK 
 Pendidikan dan Bimbingan 

Orang Tua 
 Melindungi secara Berlebihan 
 Dominansi terlalu Besar 
 Penolakan 
 Inkonsistensi Sikap Kedua 

Orang Tua 
 Hubungan Orang Tua dan Anak  
 Ambisi Orang Tua  
 Pemberian Disiplin 
 Penerimaan  

3. SIMPULAN 
 

PERLAKUAN ORANG TUA DALAM 
MEMBIMBING PERKEMBANGAN ANAK  
1. PERMASALAHAN ANAK  

 Kurangnya Penghayatan Nilai-
nilai Agama 

 Kekeliruan Persepsi dan 
Perlakuan Orang Tua terhadap 
Anak 

 Kemerosotan Moral Orang 
Dewas 

 Beredarnya Film dan Buku 
Bacaan yang Tidak Baik 

2. BIMBINGAN ORANG TUA 
DALAMPERKEMBANGAN ANAK 

 Hubungan Orang Tua dan Anak  
 Pendidikan dan Bimbingan 

Orang Tua 
 Melindungi secara Berlebihan 
 Dominansi terlalu Besar 
 Penolakan 
 Inkonsistensi Sikap Kedua 

Orang Tua 
 Ambisi Orang Tua  
 Pemberian Disiplin 
 Penerimaan  

3. SIMPULAN 

 
 
e. Memindahkan bagian tertentu ke bagian lain.  Pada penulisan 
naskah yang terdiri dari banyak halaman—menulis buku, misalnya—
dalam tahap merevisi dimungkinkan juga memindahkan bagian tertentu 
ke bagian lain. 
 

Langkah Kedua [MENULIS]  Menyunting Tulisan 
Tahap selanjutnya setelah penulis melakukan kegiatan revisi adalah 
menyunting. Menyunting berbeda dengan merevisi. Merevisi hanya bisa 
dilakukan oleh penulis, sedangkan menyunting bisa dilakukan oleh 
penulis atau orang lain. Ada memang kegiatan di luar merevisi dan 
menyunting, yaitu mereview (menelaah), yaitu kegiatan menelaah sebuah 
tulisan yang dilakukan oleh tim atau individu atas permintaan lembaga 
atau sponsor penerbitan buku itu. Dalam kegiatan review, tugas penelaah 
(reviewer) hanya menilai, memberikan masukan-masukan, atau 
memberikan catatan-catatan. Sedangkan perbaikannya tetap dilakukan 
oleh penulis. Berikut ini gambaran perbedaannya. 
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Kegiatan/aspek  Merevisi  Menyunting  Mereview/ 

Telaah  
 Hanya bisa dilakukan  oleh 

penulis saja  
  

 Dilakukan oleh penulis 
sendiri atau orang lain 

   

 Hanya dilakukan oleh orang 
lain (Tim atau Individu) 

   

 Yang dipersoalkan hanya isi 
dan sajiannya 

   

 Yang dipersoalkan hanya 
aspek bahasa dan mekanik 

   

 Yang dipersoalkan masalah 
isi, bahasa, dan mekanik 

   

 Penerbit terlibat dalam 
kegiatan itu 

   

 
Giatan merevisi berhubungan dengan isi, yang merupakan kewenangan 
penuh penulisnya. Pihak lain tidak mempunyai hak atas pengubahan isi 
tulisan, kecuali sebagai anggota tim penulis. Menyunting (editing) adalah 
pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik tulisan, seperti ejaan, 
pungtuasi (penulisan huruf besar), diksi, pengkalimatan, pengalineaan, 
gaya bahasa, pencatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan. Jadi, 
penekanan kegiatan menyunting adalah pembenahan mekanik. Problem 
mekanik yang dimaksud yaitu penggunaan ejaan, penulisan huruf 
kapital, pemenggalan kata, pemakaian tanda baca seperti titik, koma, 
tanda seru, dan tanda tanya. Tujuannya adalah agar dicapai 
kesempurnaan tulisan secara maksimal. 
Istilah ‘menyunting’ memiliki makna menyiapkan naskah siap 
cetak atau siap diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematika 
penyajian, isi dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi dan struktur). 
Kata menyunting sama artinya dengan kata editing dalam bahasa 
Inggris. Kegiatan menyunting itu disebut penyuntingan, sedangkan 
orang yang melakukan atau abli dalam menyunting disebut 
penyunting atau editor. 
Pada tahap penyunting, seseorang membaca kembali sebuah 
tulisan yang telah direvisi secara cermat untuk memeriksa dan 
mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat datam tulisan itu. 
Kesalahan-kesalahan itu kemudian diperbaiki sebagaimana 
rnestinya, sehingga tulisan itu layak untuk dipublikasikan. 
Kegiatan itu dapat dilakukan oleh penulisnya sendiri atau oleh 
orang lain. 
Kesalahan dalam menulis biasanya terjadi secara tidak sengaja atau 
tidak disadari oleh penulis. Kesalahan-kesalahan yang bersifat 
teknis, terjadi secara tidak disengaja. Contoh kesalahan itu, 
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misalnya kesalahan pengetikan. Namun, ada pula kesalahan yang 
terjadi karena keterbatasan pengetahuan penulis dalam bahasa 
tulis. Untuk itulah diperlukan peran penyunting atau editor untuk 
mengoreksi, memperbaiki, dan menata kembali tutisan (tanpa 
mengubah isi/materi tulisan). Koreksi dilakukan pada beberapa 
aspek, yaitu (1) aspek mekanik tulisan, (2) aspek bahasa, (3) aspek 
kebenaran isi , dan (4) aspek organisasi tulisan. (Selanjutnya Baca 
Kembali Bagian Menyunting Tulisan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KAKAK TUA PINTAR 

 Suatu hari, Badrun pergi ke pasar hewan untuk 
membeli burung kakak tua. Ia melihat seekor kakak tua 
yang kakinya diikat dengan senar. Kaki sebelah kiri diikat 
dengan senar putih, dan sebelah kanan  dengan senar 
warna hitam. Karena tertarik ingin membeli, ia bertanya 
tentang fungsi senar itu. 
 “Wah, kamu beruntung sekali. Ini bukan sembarang 
kakak tua. Ini kakak tua yang terlatih,” kata penjualnya. 
 “Oh, ya?” Badrun nggak percaya. 
 “Sumprit! Jika ditarik yang hitam, ia akan berbicara 
bahasa Inggris. Terus kalau kamu tarik yang putih, ia akan 
berbicara bahasa Indonesia,” ujarnya meyakinkan. 
 “Terus, kalau saya tarik keduanya?” tanya Badrun. 
 “Aku akan jatuh, bodoh!” teriak sang kakak tua 
dengan lantang. 

 
(Ditulis oleh Agita Dewi S.A., Kelas 1D) 
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TAHAP PASCA MENULIS 
Apakah jika tulisan telah selesai ditulis, tugas penulis telah selesai? 
BELUM! 
Kegiatan pascamenulis adalah kegiatan menyempurnakan tulisan dan 
mempublikasikannya. Dua hal itu menjadi bagian dari kegiatan menulis 
karena kesempurnaan sebuah tulisan diukur dari ketersampaiannya 
pesan kepada pembaca. Proses menulis dikatakan lengkap jika tulisan 
itu bisa dibaca oleh orang lain. Itu artinya, tulisan itu telah memuliki 
kelengkapan standar publikasi dan benar-benar terbit! 
Apa saja kegiatan pancamenulis itu? Pertama, melengkapi naskah 
dengan unsur publikasi. Unsur publikasi itu adalah (1) unsur publikasi 
halaman-halaman depan, (2) unsur publikasi di halaman-halaman akhir, 
dan (3) simbol-simbol konvensi tulis yang ada di bagian utama buku. 
Kedua, menata tampilannya. Ketiga, mempublikasikan tulisan. Langkah 
itulah yang akan disampaikan dalam bagian ini. 
 
Melengkapi Tulisan dengan Unsur Publikasi 
Setiap naskah mempunyai kelengkapan publikasi yang khusus. Antara 
naskah yang terbit melalui serial, penerbit, atau yang lain berbeda. 
Ceklah kelengkapan itu! Jika belum lengkap, Anda harus membuatnya. 
Apakah Anda telah melengkapi tulisan Anda dengan unsur publikasi 
yang lengkap sesuai dengan karakteristik naskah Anda? Gunakan daftar 
cek berikut! 
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JENIS NASKAH UNSUR PUBLIKASI*) 
A B C D E F G H I J K L M N 

 Artikel ilmiah 
 Artikel populer 
 Berita 
 Berita keluarga 
 Biografi 
 Brosur 
 Buku ilmu 

pengetahuan 
 Buku praktis 

(populer) 
 Buku pelajaran 

sekolah 
 Catatan 

harian/buku 
harian 

 Cerita pendek 
 Disertasi 
 Dokumen 

kontrak 
 Editorial 
 Essai 
 Hasil wawancara 
 Iklan 
 Jadwal 
 Kitab Agama 
 Kuis 
 Laporan kegiatan 
 Laporan keuangan 
 Laporan penelitian 
 Laporan tahunan 
 Makalah 
 Manual 
 Memo 
 Naskah drama 
 Naskah iklan 
 Naskah pidato 
 Naskah undang-

undang/peraturan 
 Novel 
 Autobiografi 
 Pengumuman 
 Petunjuk kemasan 
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 Puisi 
 Resep 
 Script pementasan 
 Sejarah 
 Skripsi 
 Surat perjanjian 
 Surat pribadi 
 Surat 

resmi/dinas 
 Syair lagu 
 Tanya 

jawab/konsult
asi 

 Tesis 
 Pengumuman 

 
Keterangan Kolom: 
A. Sampul depan 
B. Sampul depan dalam 
C. Judul utama dan sub judul 
D. Halaman KDT 
E. Kata pengantar 
F. Daftar isi 
G. Daftar gambar, tabel, grafik, atau peta 
H. Abstrak 
I. Catatan kaki 
J. Teks utama 
K. Daftar pustaka 
L. Indeks 
M. Glossary 
N. Keterangan tentang pengarangnya. 
 
Jika naskah Anda telah benar-benar selesai, ceklah kelengkapan 
publikasinya. Gunakan daftar ceklis berikut! 
 

UNSUR KELENGKAPAN 
NASKAH 

SUDAH BELUM 

1. Sampul depan   
2. Sampul depan dalam   
3. Judul utama dan sub judul   
4. Halaman KDT   
5. Kata pengantar   
6. Daftar isi   
7. Daftar gambar, tabel, grafik, 

atau peta 
  

8. Abstrak   
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9. Catatan kaki   
10. Teks utama   
11. Daftar pustaka   
12. Indeks   
13. Glossary   
14. Keterangan tentang 

pengarangnya. 
  

15. Informasi tambahan lainnya   
 
 
 
Menata Tampilan Grafika 
Naskah yang cetakannya dipersiapkan dengan baik, dan dicetak dengan 
kualitas tinggi dapat mendukung kualitas isinya. Sering kali pembaca 
merasa bahwa suatu tulisan dikatakan baik, karena memiliki 
penampilan cetak yang meyakinkan. Dengan demikian, usaha pertama 
untuk menaikkan citra tulisan adalah memberikan penampilan cetak 
yang berkualitas.  
 
Manajemen Grafis 
Selain menyunting bahasanya, tugas penyunting adalah menyunting 
tampilan akhir artikel yang akan diterbitkan (lay-out). Kegiatan ini 
termasuk kegiatan mengelola tampilan. Unsur-unsur tampilan (lay-out) 
yang perlu mendapat perhatian dalam penyuntingan naskah cetak ialah 
huruf, spasi, dan penempatan tabel, bagan, serta gambar. 
 
Huruf 
Bagian huruf yang perlu perhatian dalam layout adalah (a) bentuknya (jenis), 
(b) ukuran, (c) modus (normal, miring, tebal), dan (d) macamnya (kapital, kecil). 
 
Bentuk (Jenis) Huruf 
Bentuk huruf mempunyai dua ciri, yaitu (a) nama jenis huruf (font), dan (b) ada 
atau tidak adanya kait (kaki). Huruf dibedakan oleh namanya yang dalam 
komputer disebut font. Pada umumnya huruf tersebut diberi nama sesuai 
dengan nama penemunya atau pencipta huruf tersebut. Nama-nama huruf 
tersebut secara keseluruhan menggambarkan bentuk dan penampilan huruf 
tersebut. Nama-nama huruf antara lain: Book Antiqua, Times, Roman, Arial, 
Courier, Prestise, Script, dll.   
 
Perhatikan contoh berikut 

Book Antiqua 

Times Roman Swiss 

Arial 
Courier New 
 
Huruf dibedakan atas ada atau tidak-adanya kait (kaki). Huruf dengan kait 
(disebut serif) antara lain: Dutch, Roman, Times. Huruf tanpa kait (disebut 
sanserif) antara lain Arial, Helvetica, dan Math. Penggunaan jenis huruf harus 
disesuaikan dengan keperluannya. Huruf Dutch atau Roman adalah huruf 
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resmi untuk jurnal; sedangkan huruf Script cocok untuk kartu ucapan selamat. 
Jurnal pada umumnya dicetak dengan huruf dengan kait. 

 

Ukuran Huruf 

Ukuran huruf dengan desktop publishing dinyatakan dengan "point", 
pada umumnya mulai dari 6 points sampai dengan 30 point. Untuk 
program tertentu bisa lebih tinggi dari-pada 30 point. Perhatikan contoh 
berikut. 
 
6 point 

8 point 
10 point 
12 point 
14 point 

18 point 

 

Modus Huruf 
Menurut modusnya, huruf dapat dibedakan atas (a) normal, (b) miring (italic), 
dan (c) tebal (bold). 
 
Contoh: 

Normal 
Miring 
tebal 
 
Kegunaan 
1 Normal: teks utama, abstrak, kata kunci, tabel, gambar, baga, catatan, daftar 
pustaka, lampiran. 
2 Miring: bagian penting, kata non-Indonesia (bahasa asing, bahasa Daerah), 
contoh pada teks utama, judul subbab pada peringkat tertentu, dan catatan 
kaki tentang pengarang. 
3 Tebal: judul, subjudul, atau bagian penting 
 

Macam Huruf 
Dari segi macamnya, huruf dibedakan atas (a) huruf besar (kapital) dan (b) 
huruf kecil. 
Ketentuan 
1 Huruf kapital semua dipakai pada judul subbab. 
2 Judul artikel boleh ditulis dengan kapital semua atau dengan huruf besar-
kecil. 
3 Jika judul artikel diketik dengan huruf besar-kecil, kata depan (di, ke, dari, 
dsb.) harus dimulai dengan huruf kecil. 
 
Spasi 
Huruf ditata menjadi kata, frasa, dan kalimat. Kumpulan kalimat merupakan 
teks (wacana). Penataaan huruf disertai spasi horisontal dan vertikal. Spasi 



 120

horisontal adalah spasi antarhuruf dan antarkata, sedangkan spasi vertikal adalah 
spasi antarparagraf, dan spasi antara paragraf dan bagian-bagian lainnya (judul 
subbab, label, gambar, dsb.). 
 

Spasi Antarhuruf dan Antarkata 
Pada lazimnya, huruf yang digabungkan menjadi kata diurutkan dengan spasi 
(jarak) normal. Untuk mendapatkan efek-efek tertentu, huruf dapat dijarangkan, 
biasanya untuk menarik perhatian. 
Spasi antarhuruf dalam suatu kata juga dapat dibedakan atas (a) spasi 
proporsional dan (b) spasi tidak proporsional. Spasi non-proporsional dipakai 
pada mesin ketik, atau program komputer biasa, dan huruf jenis Courier. Jarak 
antarhuruf tanpa memperhatikan ukuran huruf secara individual. Secara 
individual ukuran huruf m lebih besar daripada huruf i. Jikalau dija-jar, tampak 
spasinya berbeda: mm (tampak rapat) dan ii (tampak jarang). 
Huruf cetak (seperti Dutch, Times, dan Roman) adalah huruf proporsional. 
Penataan ini memperhatikan ukuran huruf secara individual. Dengan spasi 
proposional, maka jarak antara dua i menjadi semakin rapat. Naskah cetak 
harus dicetak dengan huruf jenis ini untuk memberikan efek cetakan. 
 
Ketentuan 
1 Semua bagian harus ditulis dengan huruf berjarak normal. 
2 Jarak renggang tidak boleh dipakai, kecuali untuk memberikan efek khusus 
pada sampul, gambar, dsb. 
 

Spasi Antarbaris 

Spasi antarbaris dinyatakan dengan jumlah baris tiap inci. Jarak 
antarbaris ditentukan oleh ukuran huruf. Semakin besar ukuran huruf, 
secara umum jarak antarbaris juga makin lebar. Namun demikian 
terdapat kelaziman tertentu yang berlaku untuk teks buku dan jurnal. 
Program desktop publishing dapat diprogram untuk memberikan jarak 
antarbaris secara oto-matis sesuai dengan ukuran huruf tersebut. 
 
Tata Halaman 
Halaman cetak harus tampak padat dan utuh (compact) dan tidak bercerai-
berai. Oleh karena itu, komposisi halaman harus dirancang dengan masak-
masak. Terutama yang harus diperhatikan adalah (a) jarak antarkata harus 
tidak lebih besar dari satu huruf, (b) jarak antarbaris disesuaikan dengan 
ukuran huruf, (c) tidak boleh ada tambahan spasi antarparagraf (jadi spasinya 
seperti antarbaris), dan (d) jarak dengan bagian-bagian lainnya harus 
konsisten. Tata halaman jurnal berbeda dengan iklan, kartu nama, dsb. Huruf 
dan baris pada iklan diusahakan memenuhi halaman dengan mengatur jarak 
(melebarkan jarak) antarbaris, antarkata, dan antarhuruf. Jarak antar baris tidak 
selalu konsisten; demikian pula jarak antarkata dan antarhuruf. 
 
Contoh Betul (padat) 
Paragraf ini dicetak dengan jarak antar huruf dan antara kata padat, 
sehingga member! efek penampilan rapi dan efisien. Paragraf ini 
dicetak dengan jarak antarhuruf dan antara kata padat, sehingga 
member! efek penampilan rapi dan efisien. 
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Contoh 
Salah (cerai-berai) 
P a r a g r a f  i n i  d i c e t a k  d e n g a n  j a r a k  a n t a r  h u r u f  d a n  
a n t a r a  k a t a  t i d a k  p a d a t ,  s e h i n g g a  t i d a k  b i s a  
m e m b e r i  m e m b e r i  e f e k  p e n a m p i l a n  h a l a m a n  r a p i  
d a n  e f i s i e n .  P a r a g r a f  i n i  d i c e t a k  d e n g a n  j a r a k  
a n t a r  h u r u f  d a n  a n t a r a  k a t a  t i d a k  p a d a t ,  s e h i n g g a  
t i d a k  b i s a  m e m b e r i  m e m b e r i  e f e k  p e n a m p i l a n  
h a l a m a n  r a p i  d a n  e f i s i e n .  
 

Susunan Halaman 
Berikut ketentuan dalam mengatur halaman. 
1. Dalam menata halaman, spasi pada tepi kiri, kanan, bawah, dan atas harus 

konsisten (ajeg). 
2. Pengukuran jarak antarbaris harus dimulai dari atas. Baris pertama tiap 

halaman harus rata dengan tepi atas teks dan harus selalu sama, kecuali 
halaman pertama bab baru atau artikel baru dalam jurnal). Baris terakhir 
mengikuti permulaan. Baris terakhir tersebut dicoba diratakan dengan tepi 
bawah. 

3. Huruf pertama baris pertama dari suatu bab buku atau artikel boleh dicetak 
dengan huruf berukuran lebih besar dari ukuran huruf pada teks, dimulai 
pada garis tepi kanan (tidak inden). Huruf semacam ini dinamai ‘inisial’. 

 
Paragraf 
Terdapat dua jenis sistem paragraf, yaitu (1) sistem inden dan (2) sistem blok. 
Pada sistem inden, paragraf baru dimulai 8 mm dari tepi kanan. Antarparagraf 
tidak boleh ada spasi tambahan. Sistem inden lazim digunakan pada buku dan 
jurnal. 
 
 

Betul 

Awal paragraf x xxxx xxx xxx xxxx xx xxx xx xx xxx 
xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx 
xxxxxxxx  xxxxxxxx akhir paragraf. 
Awal paragraf xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx 
xxxxxxxx akhir paragraf. 

 
Salah 

Awal paragraf xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxx 
xxx xxxx xxxxxxx. 

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X xxx 
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxXx 
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxx akhir paragraf 
 

Kegiatan Cetak 

Proses perjalanan suatu naskah dari pengarangnya sampai terbit 
menjadi buku adalah sebagai berikut. 
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1. Penyiapan naskah [oleh Penulis]. 
2. Penyuntingan isi naskah [oleh Penyunting Ahli]. 
3. Penyuntingan bahasa [oleh Penyunting Bahasa] 
4. Diolah dengan program Desktop Publishing [oleh teknisi lay-out] 
5. Pengecekan Akhir (isi, bahasa, dan tampilan) [oleh Proof-reader] 
6. Dicetak dan dijilid [oleh Karyawan Percetakan] 
Pekerjaan penyiapan naskah, dari naskah mentah menjadi naskah siap cetak, 
sebenarnya sudah harus selesai atau sempurna di tangan seorang pengetik dan 
setter. Pekerjaan ini dilakukan melalui konsep DTP (Desktop Publishing). 
Konsep DTP dengan pengertian sederhana adalah menyiapkan bahan cetak 
dari atas meja. Ini sebuah proses yang sangat efisien dibanding cara-cara 
penyiapan naskah cetak secara manual, seperti tempo dulu. Jadi, naskah yang 
sudah terketik itu kemudian disetting. Dalam pengertian sederhana, setting 
berarti proses memperbaiki tampilan. Pada program pengolah kata umummya 
tampilan yang dihasilkan sangat terbatas (meskipun akhir-akhir ini ada 
kecenderungan program-program pengolah kata sudah sangat 
memperhitungkan tampilannya!). 
Proses setting itu meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. 
1. Menentukan jenis, letak, dan besar huruf untuk judul bab dan subjudul bab 

mengatur letak, besar huruf, dan bentuk huruf. 
2. Mengatur jenis huruf, besar huruf, bentuk huruf, spasi antarkata, spasi 

antarbaris, dan bentuk uraian pokok (body text). 
3. Membesarkan, mengecilkan, mengolor, memutar, memberi efek-efek 

khusus pada huruf. 
4. Membuat garis-garis lurus, lingkaran, melengkung, dan sebagainya. 
5. Membuat kotak-kotak, gambar-gambar coretan. 
6. Mengimpor dan mengedit gambar. 
7. Menggabungkan gambar dengan teks. 
8. Membuat tabel dan gambar 
9. Membuat catatan kaki 
10. Membuat header dan nomor halaman, dan lain-lain. 
Prinsipnya, pekerjaan setting itu adalah agar tampilan naskah menjadi enak 
dipandang. Setelah proses penataan tampilan selesai, naskah itu kemudian 
dicetak. 
 
Pembuatan Sampul atau Halaman Berwarna 
Pada halaman berwarna dan halaman sampul, proses cetak agak khusus 
prosesnya dibandingkan halaman-halaman yang isinya tak ada fotonya atau 
berwarna. Untuk membuat disain sampul biasanya digunakan program 
menggambar di computer, misalnya Corel-Fotoshop. Prinsipnya, setiap gambar 
berwarna itu adalah gabungan antara empat warna pokok, yaitu merah, kuning, 
biru, dan hitam. Gabungan antara merah dan kuning menghasilkan warna 
jingga, gabungan antara kuning dan biru menghasilkan hijau, gabungan antara 
biru dan hitam menghasilkan warna nnggu, dan gabungan antara hitam dan 
merah menghasilkan warna coklat. Setiap gambar yang menghendaki empat 
warna, haruslah dibuatkan filmnya dalam empat warna ini pula. 
Untuk pembuatan gambar berwarna diperlukan proses pembuatan film 
sparasi. Film dalam empat warna dasar ini kemudian dibuatkan plate-nya, 
untuk kemudian disetak dengan menggunakan mesin cetak sparasi yang 
memiliki presisi tinggi. Untuk menghasilkan warna penuh (full colour), 
diperlukan empat kali naik cetak. Pada percetakan dengan mesin modern, 
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dalam satu mesin empat warna itu bisa dicetak dalam sekali jalan. Demikianlah 
gambaran singkat proses cetak sampul atau halaman berwarna itu. 
 
 
Menerbitkan Naskah 
Kegiatan terakhir dari menulis adalah mempublikasikan. Secara teknis, 
prosedur dan kiat-kiat mempublikasikan tulisan akan dibahas dalam 
Bab Sepuluh. Dalam bagian ini akan disampaikan secara garis besar 
kegiatan mempublikasikan sebagai bagian integral dari proses menulis. 
Sebuah tulisan dikatakan sempurna mengemban misinya jika sudah 
diterbitkan. Maksudnya, tulisan itu sudah disampaikan kepada 
pembacanya. Ada delapan kategori penerbitan naskah ditinjau dari cara 
pemublikasiannya, yaitu (1) terbit melalui serial, (2) terbit melalui 
penerbit, (3) terbit melalui web-site, (4) disampaikan langsung kepada 
pembaca dalam bentuk surat, email, atau memo, (5) dipresentasikan 
secara lisan, (6) melekat atau mengiringi sebuah produk, (7) melalui 
baliho, banner, atau spanduk, melalui CD-ROM atau VCD, dan (9) 
didokumentasikan saja.  
 
Terbit melalui serial. Ada beragam serial yang bisa menjadi saluran 
terbit, yaitu surat kabar, majalah, dan jurnal. Ditinjau dari periode 
terbitnya, kita mengenal harian, mingguan, bulanan, dwimingguan, 
triwulanan, dan tahunan [Lihat kembali Mengenal Beragam Publikasi 
pada Bab 2]. Naskah yang diterbitkan melalui serial antara lain berikut 
ini. 
 Artikel ilmiah 
 Artikel populer 
 Berita 
 Berita keluarga 
 Cerita pendek 
 Editorial 
 Essai 
 Hasil wawancara 
 Iklan 
 Jadwal 
 Kuis 
 Laporan keuangan 
 Laporan penelitian 
 Pengumuman 
 Puisi 
 Resep masakan 
 Tanya jawab/konsultasi 
 
Terbit melalui penerbit. Naskah yang terbit melalui penerbit umumnya 
dikemas dalam bentuk buku yang terbit tidak berkala. Naskah yang 
diterbitkan melalui penerbit antara lain berikut ini. 
 Autobiografi 
 Biografi 
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 Buku ilmu pengetahuan 
 Buku praktis/populer 
 Ensiklopedi 
 Kumpulan cerpen 
 Laporan penelitian 
 Laporan tahunan 
 Naskah drama 
 Novel 
 Sejarah 
 
Terbit melalui web-site. Hampir semua media cetak, rekaman audio, 
video, dapat dipublikasikan melalui web-site. Pemilik web-site dapat 
menerbitkan apapun yang dipandang perlu, sesuai dengan misinya. 
Semua naskah berikut dapat dijumpai di web-site. 
 Artikel ilmiah 
 Artikel popular 
 Berita 
 Berita keluarga 
 Biografi 
 Brosur 
 Buku ilmu pengetahuan 
 Cerita pendek 
 Disertasi 
 Editorial 
 Essai 
 Hasil wawancara 
 Iklan 
 Jadwal 
 Kemasan produk 
 Kuis 
 Laporan kegiatan 
 Laporan keuangan 
 Laporan penelitian 
 Naskah drama 
 Novel 
 Pengumuman 
 Puisi 
 Rekaman audio 
 Rekaman video 
 Resep masakan 
 Sejarah 
 Surat pribadi 
 Surat resmi/dinas 
 Syair lagu 
 Tanya jawab/konsultasi 
 
Disampaikan langsung kepada pembaca dalam bentuk surat, email, 
atau memo. Ada banyak naskah yang disampaikan melalui surat, surat 
elektronik (email), dan memo. 
 Berita 
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 Berita keluarga 
 Memo 
 Surat pribadi 
 Surat resmi/dinas 
 
Dipresentasikan secara lisan. Presentasi lisan dilakukan dalam forum 
seminar, lokakarya, penataran, atau pelatihan-pelatihan. Dalam saluran 
ini, penulis atau presenter menyampaikan gagasannya secara lisan yang 
dapat didengar oleh aodiennya. 
 Laporan kegiatan 
 Laporan keuangan 
 Laporan penelitian 
 Laporan tahunan 
 Makalah 
 Naskah pidato 
 
Melekat atau mengiringi sebuah produk. Sebuah naskah juga 
dimungkinkan diterbitkan mengiringi terbitnya produk. Misalnya 
berikut ini. 
 Manual (Petunjuk mengoperasikan alat) 
 Brosur 
 Pengumuman 
 Petunjuk dalam kemasan 
 Resep 
 Naskah iklan 
 Syair lagu 
 
Melalui CD-ROM, VCD. Naskah tertentu dikemas dan diterbitkan 
dalam bentuk CD-ROM atau VCD. Naskah berikut ini contohnya. 
 Ensiklopedi 
 Naskah pembelajaran (Modul-modul Interaktif) 
 Petunjuk pengoperasian alat 
 Program komputer 
 
Melalui baliho, banner, atau spanduk. Naskah yang sampai kepada 
pembaca melalui baliho, banner, atau spanduk antara lain: berikut ini. 
 Iklan 
 Pengumuman 
 Poster 
 
Didokumentasikan saja. Sebuah naskah mungkin ditulis dan berakhir 
hanya untuk didokumentasikan. Naskah berikut umumnya hanya 
didokumentasikan dan dimanfaatkan jika diperlukan saja. 
 Catatan harian 
 Dokumen  kontrak 
 MOU 
 Surat kuasa 
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 Surat perjanjian 
 
Menerbitkan Naskah 
 
Kita sering ragu-ragu mengirimkan naskah ke penerbit atau redaksi dengan 
berbagai ‘ketakutan’: takut ditolak,  takut tak diterbitkan, takut naskahnya tak 
kembali jika tidak terbit, takut dibajak (nama pengarangnya dihganti), takut 
laporan penjualan buku tidak disampaikan secara jujur,  dan sebagainya. 
Pertimbangkan langkah berikut! 

(1) Yang penting naskahnya ada dulu! 

Jangan hanya karena takut tidak terbit, takut penerbitnya bohong, lalu tak 
jadi nulis! Kalau laporan penjualannya nanti tidak beres, ya datangi saja 
penerbitnya. Menulis saja terus! Ajukan naskah yang kedua, ketiga, 
keempat, dan kelima ke penerbit yang lebih bonafid! Yang penting proses 
nulis jalan terus! 

(2) Pilih penerbit yang bonafid! Kalau tulisannya berupa artikel, pilihlah 
media terbit yang cocok! 

Secara sekilas sebenarnya di Indonesia ini sudah tampak penerbit-
penerbit yang bonafid. Bertanya pada pengarang yang bukunya sudah 
terbit di penerbit tertentu, adalah langkah yang bijaksana. Cari referensi 
mengenai reputasi penerbit itu dalam laporan penjualan bukunya kepada 
pengarang. 

(3) Pilih penerbit yang selama ini memang menerbitkan naskah sejenis. 

Ada penerbit yang mengkhususkan diri pada buku-buku agama, ada 
penerbit yang mengkhususkan diri pada buku-buku pelajaran, ada 
penerbit yang mengkhususkan pada buku agama, tetapi anak 
perusahannya menerbitkan buku umum dan perguruan tinggi. 

(4) Jika kita ragu, ajukan dulu permohonan dengan melampirkan judul, 
masalah yang dibahas, daftar isi, dan contoh satu bab saja. 

Langkah itu itu perlu diambil, jika kita ragu dan takut nanti  naskah hilang,  
nanti  penerbit lama menjawabnya, dst. 

(5) Beri ancar-ancar waktu kepada penerbit. 

Setelah surat atau naskah terkirim, beri ancar-ancar sampai kapan 
penerbit boleh ‘berpikir’.  Misalnya, “Mohon jawaban secepatnya. Kami 
akan menunggu hingga akhir Juni 2005.” 

(6) Jika penerbit menyatakan bersedia menerbitkan, ikuti proses editing, 
setting, dan cetaknya.  

Sebelum naskah terbit, tanyakanlah hal-hal pengarang, nilai royalti, dan 
kontraknya. 

(7) Ikut terlibat dalam penentuan tampilan cover. 

Yang dilihat pertama kali oleh pembaca adalah cover. Judul dan coverlah 
yang memberi kesan pertama kali seseorang memutuskan membeli atau 
tidak sebuah buku. 

Tujuan penulis dan penerbit pada hakekatnya sama, yaitu menyebarluaskan bahan 
publikasi seluas-luasnya. Penerbit ingin bukunya dibeli sebanyak mungkin orang dan penulis 
ingin agar bukunya dibaca sebanyak mungkin orang. Jadi, sebenarnya kepentingannya 
sama. 
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Berikut ini beberapa kriteria yang digunakan penerbit untuk mempublikasikan sebuah naskah. 

(1) Isinya bermutu tinggi. 
(2) Naskahnya mudah dibaca. ‘Enak dibaca dan perlu!’ Itu barangkali kriteria yang ‘pas’ 

untuk menggambarkan buku yang marketable. 
(3) Penyajian isinya lebih ‘populer’ atau ‘cair’. Penggunaan bahasa yang cenderung 

teknis, kaku, kering, dan serius hanya bisa dicerna segelintir orang, Buku, selain 
informatif, kalau bisa juga entertaint. 

(4) Judul dalam kemasan yang menggigit dan populer.  
(5) Dilengkapi dengan informasi nonverbal. Bagan, gambar, dan ilustrasi amat 

dianjurkan untuk dibuat, untuk melengkapi isinya. 
(6) Naskah yang sarat kutipan, pertimbangkan untuk menguranginya. Jika dari 

pertimbangan bahwa calon pembaca buku itu mencakup orang awam, 
pertimbangkan untuk mengurangi kutipan-kutipan itu. 

 
Rata-Rata Kelemahan Naskah yang Diterima Penerbit 

Penerbit akan mempertimbangkan naskah untuk tidak menerbitkannya karena 
beberapa alasan berikut. 
(1) Isinya terlalu kering dan spesifik pada bidang tertentu, sehingga 

pembacanya terbatas atau sedikit. 
(2) Bahasanya sulit atau belum sesuai dengan jenis buku atau terbitan yang 

dikehendaki. 
(3) Mengandung banyak kesalahan dalam pilihan kata, susunan kalimat, dan 

paragrafnya.  
(4) Tidak didukung oleh asesoris penunjang tampilan buku: gambar, bagan, 

ilustrasi, petunjuk kepada pembaca, dll. 
(5) Sistematikanya tidak konsisten 
(6) Banyak ditemui kesalahan dalam merujuk, mengutip, atau unsur 

kelengkapan publikasi yang lain. 
(7) Terlalu tebal atau terlalu tipis. Naskah yang akan diterbitkan minimal enam 

puluh halaman kwarto spasi satu setengah (40 halaman jadi). 
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BAGIAN KEEMPAT 

Pengembangan 
Paragraf sebagai Inti 
Keterampilan 
Menulis 
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MENGAPA PARAGRAF ITU PENTING? 
Mampu mengembangkan paragraf dengan baik, berarti sembilan puluh 
persen keterampilan menulis telah dikuasai. Mengapa begitu? 

Paragraf adalah satuan bahasa di bawah wacana. Kumpulan kata 
menghasilkan kalimat. Kumpulan kalimat menghasilkan paragraf. Dan, 
kumpulan paragraf-paragraf adalah wacana utuh. Jadi, barang siapa 
terampil mengembangkan paragraf, berarti ia berada dalam satu tingkat 
sebelum ia menjadi penulis yang sesungguhnya. Sebuah paragraf juga 
dapat dianggap sebagai karangan utuh karena sebagian besar unsur 
pembentuk wacana telah dimiliki paragraf. Dalam tulisan nyata, ada 
wacana utuh yang hanya terdiri dari satu paragraf saja. Teks humor, 
misalnya. Jadi, pengetahuan tentang paragraf itu perlu dimiliki penulis. 

Begitulah, untuk meyakinkan bahwa peran paragraf itu penting. 
Lalu, apa yang dimaksud paragraf? Paragraf dalam pengertian 

sederhana adalah suatu satuan pikiran (berupa ide atau gagasan) yang 
dibangun dari sejumlah kalimat. Kalimat-kalimat itu terdiri atas kalimat 
topik dan kalimat-kaliamat penjelas. Paragraf merupakan suatu kesatuan 
ide yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Kalimat-kalimat itu 
bertalian dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu gagasan. Satuan 
ide itu merupakan bagian dari suatu satuan ide yang lebih besar yang 
berupa wacana atau komposisi. Wujud fisiknya, paragraf ditandai oleh 
identasi pada kalimat pertama yang menjorok ke dalam. 
Contoh berikut menandai adanya paragraf-paragraf. 

 
 
 
 
 
 
  Pada saat Imlek alias Tahun Baru Cina, ada hal yang selalu 

dinantikan anak-anak, yaitu pembagian kado ‘uang merah’ alias 
angpau. Hadiah berupa uang kontan itu biasanya dibungkus dalam 
kertas merah bertuliskan ”Selamat Tahun Baru”. 

  Istilah angpau kemudian menjadi populer dan luas 
penggunaannya kendati dalam nuansa berbeda. Misalnya, pemberian 
kado uang pada pesta pernikahan, ulang tahun, dan sunatan, atau 
tanda turut berduka cita. Juga dalam hal tip. Kerap kali istilah tip 
diplesetkan menjadi angpau. Dua pelayan hotel saling bercerita, ”Eh, 
berapa sih angpau dari Tuan Gendon?” Nah, istilah angpau di sini 
harus diterjemahkan sebagai tip. 

 Yang akan kita bahas dalam tulisan ini bukan memberi atau menerima 
tip, melainkan menolak tip. Tidak semua orang bersedia menerima tip, 
baik karena alasan profesional maupun karena pertimbangan pribadi. 

 
 
 
 
 

Paragraf digunakan penulis untuk mengelompokkan gagasan. Paragraf 
membantu pembaca memahami pengelompokan gagasan yang disajikan. 
Pengelompokan gagasan itu dilakukan untuk membedakan antara satu 
topik bahasan dengan topik bahasan lain. Meskipun topik-topik paragraf 
itu berbeda, tetapi sebenamya saling berhubungan. Paragraf-paragraf 
tersebut berfungsi merefleksikan serta mengontrol tujuan penulisan  

Penanda Paragraf 

Paragraf bukan, kalimat baru juga 
bukan. Hindari cara demikian! 

Ide Pokok Paragraf 
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Dalam kedudukan itu, paragraf berfungsi sebagai pembeda antaride yang 
diwadahi beberapa kalimat. Dalam teks-teks yang panjang pembeda 
gagasan ini sangat penting. Pembeda gagasan melalui paragraf itu 
membantu pembaca agar tidak kelelahan mengikuti deretan gagasan-
gagasan. Bayangkan bila teks seribu kata atau lebih hanya dalam satu 
paragraf! 
Fungsinya yang lebih teknis adalah adalah (1) paragraf memudahkan 
pembaca memahami teks bacaan dengan cara memisahkan satu ide 
dengan ide yang lain, (2) memisahkan antargagasan secara wajar dan 
formal agar pembaca bisa mengendalikan tingkat pemahamannya. 
Dengan kata lain, paragraf berfungsi sebagai pembeda satuan gagasan, 
penanda hadirnya sebuah satuan gagasan, dan pembatas antargagasan 
dalam sebuah teks. Peran itu akan terwujud jika paragraf dikembangkan 
dengan baik. Sebuah komposisi teks yang panjang akan melelahkan dan 
membingungkan pembaca jika tidak memanfaatkan fungsi paragraf 
sebagai pembeda, penanda, dan pembatas gagasan sebagaimana 
mestinya. 
 

JENIS PARAGRAF BERDASARKAN FUNGSINYA DALAM WACANA 
Paragraf dibedakan menjadi beberapa jenis, berbantung sudut 
pandangnya. Ditinjau dari fungsingnya dalam wacana, pragraf 
dibedakan menjadi (1) paragraf pembuka, (2) paragraf penghubung, (3) 
paragraf isi, dan (4) paragraf penutup.  
 
Paragraf Pembuka 
Paragraf pembuka adalah paragraf yang berfungsi sebagai pembuka 
tulisan. Paragraf berada di awal tulisan, yaitu di bawah judul atau 
subjudul. Teks yang panjang biasanya dimulai dengan dua atau lebih 
paragraf pembuka.  
Contoh paragraf pembuka 

 

Mengapa Orang Merokok? 
 
Berjuta-juta orang mengetahui bahwa merokok itu dipercaya merusak dan bahkan 

berbahaya bagi kesehatan. Namun, berjuta-juta orang tetap merokok-atau bahkan mulai 
merokok. Mengapa? Ahli dalam berbagai bidang mengatakan bahwa awal merokok, dan 
proses yang menjadikannya kebiasaan, adalah sangat rumit dan belum dapat dimengerti 
sepenuhnya. Tentu saja, hal-hal tertentu dapat ditunjukkan, seperti mengapa orang 
mulai merokok dan lainnya tetap merokok-tapi hal itu bukanlah hal yang mudah. 

 
Sebagai contoh, kita tahu bahwa sebagian besar orang mulai merokok karena 

orang-orang di sekitarnya merokok. Tahukah Anda bahwa di kelas 12 (sama dengan 
Kelas III SMA),  40 sampai 55 persen anak merokok? Pada usia 25 tahun, sekitar 60 
persen pria dan 36 persen wanita merokok. Anak-anak merasa mereka tampak ‘dewasa’ 
dengan merokok, dan anak lain mendesak mereka untuk merokok, dan mereka melihat 
orangtua mereka merokok. Jadi, mereka juga mulai merokok. 

 
 
CATATAN DARI TEKS ITU: 
1. Paragraf dalam kotak itu bisa dikategorikan paragraf pembuka karena 
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paragraf itu mengawali pembahasan. 
2. Paragraf pembuka itu berisi ‘pengajuan pertanyaan’ yang berbunyi “. 

Namun, berjuta-juta orang tetap merokok-atau bahkan mulai 
merokok. Mengapa?” 

 
Kutipan dalam kotak di atas merupakan contoh paragraf pembuka. 

Paragraf itu berisi pertanyaan yang dikemukakan penulis kepada 
pembaca. Dari pertanyaan itu, pembaca bisa mengira-ira bahwa tulisan 
itu akan berisi jawaban atas pertranyaan itu. Pertanyaan di awal tulisan 
bisa meransang pembaca untuk membaca lebih lanjut tulisan itu. Paragraf 
pembuka semacam itu disebut paragraf pembuka dengan pertanyaan. 

Ada tujuh bentuk paragraf pembuka, yaitu 
 Berupa pernyataan kesimpulan (tesis) secara Iangsung 
 Berupa pengajuan pertanyaan 
 Berupa pernyataan definisi 
 Berupa kutipan dari pendapat orang lain 
 Berupa anekdot atau pengalaman pribadi 
 Berupa pemyataan yang memikat 
 Berupa sajian data, detil yang menarik, atau fakta-fakta. [Selanjutnya 

lihat Bagian Mengembangkan Tulisan] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paragraf Penghubung 
Paragraf penghubung adalah paragraf yang menghubungkan antara gagasan pada 
paragraf sebelumnya ke paragraf berikutnya. Paragraf penghubung menuntun 
pembaca agar dapat mengikuti alur berpikir penulis. Paragraf ini menjalin 
hubungan antara satu atau beberapa paragraf pokok dengan satu paragraf pokok 
yang lain. Paragraf penghubung umumnya berisi penjelasan ulang, penegasan 
pokok pikiran, atau menunjukkan arah tentang apa yang akan dibahas 
selanjutnya. 

Berikut ini contoh paragraf penghubung. 
 

1. Pendahuluan 
Akhir-akhir ini telah terjadi banyak bencana longsor dan banjir 

bandang di Indonesia. Di  daerah Jatim  banjir bandang  dan tanah 
longsor di musim hujan terjadi di beberapa daerah, antara lain di Malang, 
Mojokerto, Bondowoso, Ngawi, dan Jember (Jawa Pos, 2003). Kejadian 

Lakukanlah! 
Buatlah paragraf pembuka untuk topik dengan subjudul berikut! 
 

Alasan Orang Memilih Tidur Siang 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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tersebut  mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi yang cukup 
besar. 

 
Beberapa ahli menyatakan bahwa banjir bandang dan tanah longsor  

yang terjadi  akhir-akhir ini berhubungan dengan masalah konservasi 
hutan. Berkaitan dengan masalah konservasi tersebut, tulisan ini akan 
menjelaskan (1) pengertian konservasi, (2)  pentingnya konservasi hutan 
di Indonesia,  dan (3) bagaimana cara melakukan konservasi hutan di 
Indonesia. 
 
 

Konservasi berarti upaya menggunakan sumber daya alam secara 
efisien dan bijaksana (Muslimin, 2003). Pemeliharaan dan perlindungan 
sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan 
dengan jalan mengawetkan dan menggunakannya secara bijaksana. 
………………………. 
 
CATATAN DARI TEKS ITU: 
1. Paragraf dalam kotak itu bisa dikategorikan paragraf penghubung karena 

mengantarkan gagasan sebelumnya ke gagasan selanjutnya. 
2. Pernyataan kunci yang menandai paragraf penghubung adalah 

“Berkaitan dengan masalah konservasi tersebut, tulisan ini akan 
menjelaskan (1) pengertian konservasi, (2) …”  

 
 

Dalam contoh di atas, tergambar penulis memberi penegasan terhadap 
suatu topik di awal paragraf. Penegasan itu menjadi penghubung untuk 
masuk pada topik bahasan selanjutnya. Topik yang akan dibahas 
dikemukakan pada bagian akhir paragraf. 
 
Paragraf Pokok  
Paragraf pokok atau isi adalah paragraf yang meyajikan pokok bahasan. 
Paragraf mi biasanya terdiri dan satu rangkaian kalimat yang 
mendiskusikan sebuah ide pokok. Ide pokok tersebuat dinyatakan dalam 
sebuah kalimat, yang biasa dikenal dengan kalimat topik, yang ditunjang 
dengan kalimat-kalimat penjelas. Dalam sebuah tulisan, sebagian besar 
paragraf merupakan paragraf pokok. Paragraf-paragraf pokok itu 
menyajikan sebuah topik dan sub-sub topik yang saling berkaitan dalam 
membangun keutuhan sebuah tulisan. 
Contoh paragraf pokok. 

 
 

OBAT KEMOTERAPI PENGARUHI KEMAMPUAN OTAK 
 Obat kemoterapi yang selama ini menjadi penyelamat nyawa 

pasien penderita kanker ternyata memiliki dampak buruk. Dampak ini 
bahkan bisa berlangsung lama, meski terapi tersebut telah lama 
dihentikan. Itulah kesimpulan yang dibuat oleh sebuah tim peneliti di 
Kanada. 

Penelitian ini dilakukan tim pimpinan Dr. Ian Tannock, dari Princess 
Margaret Hospital di Toronto. Tim ini mengikutsertakan sekitar 107 
wanita yang menderita kanker payudara dan telah mendapat terapi 
kemoterapi. Kemampuan berpikir pada otak atau kemampuan kognitif 
mereka kemudian diukur. 
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Kelompok pasien yang telah menerima kemoterapi ternyata 
memiliki daya pikir yang lebih rendah ketimbang mereka yang 
sehat. Termasuk yang memiliki nilai rendah adalah mereka 
yang telah menjalani terapi tersebut bertahun-tahun lalu. Berarti 
daya ingat mereka rusak sebagaimana halnya pada 
kemampuan untuk mengingat, berpikir, dan berkonsentrasi. 

Namun, mengingat orang yang diteliti relatif sedikit, tim 
mengakui hasil penelitian ini masih kurang memberi hasil 
statistik yang signifikan. Sementara alasan mengapa 
kemoterapi bisa mengganggu otak pun belum dapat diketahui 
secara jelas. 

  
Dr. Tannock sendiri mengingatkan, ”Hal yang penting dalam hal ini adalah 

mengingatkan orang akan dampak yang mungkin muncul, bukan menakut-
nakuti mereka agar tidak menjalani terapi ini, karena jelas (terapi ini) sangat 
penting untuk memperpanjang usia.” 

 
 
 

Paragraf Penutup 
Paragraf penutup adalah paragraf yang berfungsi mengakhi atau menutup 
tulisan. Paragraf penutup ada yang menyebutnya paragraf simpulan (karena 
biasanya memuat simpulan atau mengemukakan kembali secara ringkas topik-
topik yang telah dibahas, meskipun tak selalu demikian).  Ada beberapa cara 
untuk menyajikan paragraf penutup, yaitu (1) mengemukakan kembali 
pernyataan tesis, (2) menyimpulkan, (3) mengajukan pertanyaan,  (4) 
mengemukakan kutipan,  (5) menyampaikan penilaian atau sorotan, (6) 
mengemukakan tantangan, atau (8) mengemukakan rekomendasi. Paragraf 
penutup pada tulisan singkat biasanya hanya satu paragraf,  sedangkan tulisan 
panjang penutupnya bisa lebih dari satu paragraf. 
 

Musuh! Bisakah Kita Memperoleh Keuntungan Darinya? 
………… 
Akan tetapi, coba pikirkan sejenak. Tidakkah kita bisa belajar lebih dewasa dengan 

kehadiran musuh itu? Seorang bijak pernah berkata, ’Kasihanilah musuhmu, sebab dari 
padanya engkau akan bertambah maju!’ Jika musuhmu meremehkanmu, buktikanlah bahwa 
kamu ’mampu’ atau hebat. Dengan begitu, mereka tak akan meremehkanmu lagi. Jika musuh-
mu mencelamu, lakukanlah perenungan dan introspeksi. Dan jika musuhmu membodohkanmu 
maka belajarlah darinya. Dengan demikian, engkau akan segera dewasa. 

Kesimpulannya, sebenarnya kita bisa membalik perasaan benci kita kepada musuh 
menjadi ucapan terima kasih atas kehadirannya dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya! 
Jadi, ambillah keuntungan dari kehadiran seorang musuh dalam hidupmu. 

 

 
CATATAN DARI TEKS ITU: 
1. Paragraf dalam kotak itu bisa dikategorikan paragraf penutup karena 

paragraf itu mengakhiri pembahasan. Dalam paragraf itu, penulis 
mengakhiri tulisan dengan pernyataan kesimpulan di awal paragraf 
penutup. 

2. Penanda bahwa paragraf itu adalah paragraf penutup adalah 
“Kesimpulannya, sebenarnya kita bisa membalik ….” 

 
 

Contoh di atas merupakan paragraf penutup sebuah bahasan yang 
disajikan dengan menyajikan kesimpulan. Penulis menutup tulisannya 
dengan pernyataan kesimpulan gagasan yang dikemukakannya dalam 
tulisan itu. 
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Merangkum uraian di atas, ditinjau dari fungsinya, paragraf dibedakan 
menjadi tiga, yaitu (1) paragraf pembuka, (2) paragraf penghubung, (4) 
paragraf isi, dan (3) paragraf penutup. Paragraf pembuka ialah paragraf 
yang terletak di bagian awal dan berfungsi sebagai ‘pendahulu’ tulisan. 
Paragraf pnghubung adalah ialah paragraf yang terletak di antara dua 
paragraf yang berbeda gagasan pokoknya. Paragraf pokok atau paragraf 
isi ialah paragraf utama yang memuat bahasan gagasan utama sebuah 
tulisan. Paragraf penutup ialah paragraf yang terletak di bagian akhir dan 
berfungsi sebagai penutup tulisan. 

 
MENEMPATKAN IDE DALAM PARAGRAF 

Di mana ide ditempatkan dalam paragraf? 
Ide pokok merupakan gagasan utama paragraf. Ide pokok 

merupakan tesis yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah 
paragraf. Ide pokoklah yang menjadi inti sebuah paragraf. Dalam 
paragraf tertentu, ide pokok merupakan pernyataan kesimpulan penulis. 

Ide pokok yang dikemukakan penulis itu memerlukan dukungan 
kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu merupakan bentuk penalaran dari 
pernyataan gagasan utama dalam sebuah paragraf. Dari sudut pembaca, 
ide pokok merupakan pernyataan penting, sedangkan kalimat penjelas 
adalah penalaran dari pernyataan penting itu.  

Pertanyaannya, di mana ide pokok itu ditempatkan? Apakah harus 
selalu di awal paragraf? Atau, karena itu pernyataan penting, maka harus 
disampaikan di akhir paragraf? Penempatan ide pokok itu berhubungan 

Lakukanlah! 
Buatlah paragraf penutup untuk uraian  berikut! 

Bagaimana Bendungan Dibangun? 

Ribuan tahun yang lalu, penahan besar dari tanah atau batu 

dibangun melintasi sungai Nil di Mesir dan sungai Tigris di Babilonia. 

Penahan itu dibangun untuk mengendalikan banjir pada sungai-sungai itu 

dan untuk menampung air untuk mengairi tanaman. Sekarang, bendungan 

dibangun di setiap negara. Ukurannya bervariasi dari tanggul kecil sampai 

bendungan besar yang memerlukan tenaga ribuan orang dan mesin-mesin 

berat. 
Dalam konstruksi modern, beton telah menggantikan tumpukan batu. 

Bendungan sampai setinggi 90 meter dibangun dari tanah atau batu, 
dengan ditambah beton. Dam yang lebih tinggi selalu dibangun dengan 
menggunakan beton. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
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dengan pola penalaran dalam pengembangan paragraf. Ada tiga pola 
pernalaran dalam pengembangan paragraf, yaitu nalar deduktif, nalar 
induktif, dan nalar campuran. Masing-masing akan menghasilkan 
paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif. 

Pola-pola pernalaran tersebut berkaitan dengan cara penulis 
meletakkan gagasan utama dalam paragraf. Dalam paragraf 
tertentu, ada gagasan utama yang diletakkan di awal paragraf, ada 
gagasan utama yang diletakkan di akhir paragraf, dan ada pula 
gagasan utama yang diletakkan di awal dan diulangi di akhir 
paragraf. Paragraf yang letak gagasan utamanya di awal paragraf 
disebut memiliki pola penalaran deduktif atau sering disingkat 
paragraf deduktif, paragraf yang gagasan utama diletakkan di 
akhir paragraf disebut memiliki poIa pernalaran induktif atau 
disingkat paragraf induktif, paragraf yang gagasan utamanya 
diletakkan di awal dan dipertegas kembali di akhir paragraf 
disebut memiliki pola pernalaran deduktif-induktif atau disingkat 
paragraf deduktif-induktif. 

Pemahaman tentang penempatan gagasan utama paragraf 
merupakan aspek penting dalam menulis paragraf. Gagasan utama 
diwadahi dalam kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung 
berada dalam kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama 
mengandung pernyataan lebih umum bila dibandingkan dengan 
kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu. Kalimat utama dijelaskan 
dan dirujuk oleh kalimat-kalimat lain.  

Di manakah kalimat utama ditempatkan? Ada berbagai 
kemungkinan letak kalimat utama. Kemungkinan itu sangat 
bergantung kepada jenis paragraf yang akan dikembangkan. Dalam 
paragraf deduktif, kalimat utama terletak di awal paragraf, 
sedangkan dalam paragraf induktif kalimat utama terletak di akhir 
paragraf. Sedangkan dalam paragraf deduktif-induktif, kalimat 
utama itu berada di awal kalimat, kemudian dipertegas kembali di 
akhir paragraf.  

 
Paragraf Deduktif 
Dalam paragraf deduktif, penulis menempatkan kalimat topik 

di awal paragraf Kalimat topik yang berupa pemyataan yang 
bersifat umum, sebab, pengertian istilah, proses, atau urutan 
langkah-langkah kegiatan tersebut selanjut dijelaskan, diuraikan, 
atau dipertegas de ngan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat 
penjelas tersebut merupakan kalimat pengembang dan atau 
kalimat pengembang tidak langsung. Gambar berikut 
mengilustrasidan dengan sederhana tempat gagasan utama 
paragraf deduktif. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Catatan: 
Garis tebal menunjukkan 
letak gagasan utama di awal 
paragraf. 
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Berikut ini contoh pengembangan paragraf deduktif. 
 
Contoh Pola Penalaran Paragraf deduktif 
 
 
Kalimat 
utama 
                                                                                     
 
                                                                                                                                             
Kalimat        
penjelas     
           
 
                                                                                                                                  
 
 
 

Paragraf Induktif 
Dalam paragraf induktif, penulis menempatkan kalimat topik di 
akhir paragraf. Kalimat topik tersebut merupakan rangkuman atau 
kesimpulan dan sejumlah kalimat pendukung yang berisi uraian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berikut ini contoh pengembangan paragraf induktif. 
 

 
 
Contoh Pola Penalaran Paragraf Induktif 
 
 
 
Kalimat 
penjelas 
 
 

Kalimat                                 
utama 

 

 

Dari  pemantauan  Media  bersama  aparat kantor 
Kementrian Lingkungan Hidup (KLH), jejak-jejak perusakan 
Pulau Sangiang terlihat jelas di sepanjang jalan mengitari 
Pulau Sangiang. Jalan sepanjang 10 Km tersebut ternyata tidak 
menggunakan pasir, batu,  atau aspal sebagai material pengeras, 
melainkan terumbu karang. Potongan  terumbu karang 
bertebaran di permukaan  air sehingga membuat jalan  berwarna 
keputihan. Terumbu karang, yang digunakan untuk mengeruk 
jalan sepanjang 10 Km tersebut, dikeruk dan diangkut dari 
terumbu karang yang hidup di sepanjang pantai Pulau 
Sangiang. 

 

 
Bayangkan bagaimana jantung bekerja menghidupkan mesin 

tubuh. Darah yang dipompa dari jantung mengangkut nutrisi dan 
oksigen. Setelah mengalir ke berbagai tempat di seluruh tubuh darah 
harus kembali lagi ke jantung dengan mengangkut bahan-bahan sisa 
dan kotoran. Darah kembali ke pembuluh balik dan meninggalkan sisa-
sisa kotoran tadi di tempat pembuangan yang semestinya. Ketika darah 
itu sampai lagi ke jantung, ia telah bersih. Dengan demikian, dari 
seluruh bagian tubuh, jantung adalah organ yang paling vital. 
 

Catatan: 
Garis tebal menunjukkan 
letak gagasan utama di 
akhir paragraf. 
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Paragraf Deduktif-Induktif 
Dalam paragraf deduktif-induktif, penulis menempatkan kalimat 
topik di awal dan di akhir paragraf. Penempatan kalimat topik 
yang demikian itu dilakukan karena gagasan yang disampaikan 
penulis sulit dan rumit. Jadi, penempatan kalimat topik di awal dan 
di akhir paragraftersebut dimaksudkan agar pembaca tidak 
kehilangan arah pemahainannya terhadap gagasan yang 
disampaikan penulis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh Pola Penalaran Paragraf Deduktif-Induktif 
 
 
Kalimat 
utama 
                                                                                     
Kalimat        
penjelas     
           
Kalimat 
utama  
                                                                                                                                  
 
 

 

 

 

Hutan lindung di Jawa sudah tidak sesuai dengan  
ambang batas ekosistem yang baik.  Luas kawasan hutan 
lindung sedikitnya 30% dari seluruh luas wilayah. Luas hutan 
lindung tahun 1990 sekitar 29,6 juta hektar, atau 26,5% dari luas 
seluruh hutan. Hutan produksi sekitar 63 juta hektar, atau 56,3%. 
Hutan suaka alam dan wisata sekitar 19,2 juta hektar, atau 17,2%. 
Luas hutan lindung terus berkurang dan berganti dengan 
funsi hutan yang lain.  

 

Catatan: 
Garis tebal menunjukkan 
letak gagasan utama di awal 
dan di akhir paragraf. 
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Langkah-Langkah Mengembangkan Paragraf Berdasarkan Pola 
Penalarannya 

LANGKAH 1  Mengembangkan Kerangka Paragraf 
Paragraf deduktif dan induktif termasuk jenis paragraf yang 

mempunyai gagasan pokok dan sejumlah gagasan pendukung. 
Gagasan pokok paragraf diwadahi dalam kalimat utama, 
sedangkan gagasan pendukung diwadahi dalam kalimat-kalimat 
penjelas. Untuk menghasilkan paragraf yang baik, maka gagasan 
pokok dan gagasan pendukung paragraf itu perlu direncanakan. 
Dengan kata lain, untuk menghasilkan paragraf yang baik perlu 
dibuat kerangka paragraf yang akan dikembangkan. Bagi penulis 
yang belum mencapai tingkat kemahiran tinggi, kerangka 
paragraf sebaiknya disusun secara eksplisit. Namun, bagi penulis 
yang sudah mahir, bisanya kerangka paragraf sudah tergambar di 
benak. Bagaimana cara membuat kerangka paragraf?  

Lakukanlah langkah-langkah berikut ini! 
(a) Tentukan topik paragraf yang akan dibuat. 
(b) Tentukan gagasan pokok paragraf. 
(c) Buatlah gagasan-gagasan pendukungnya. 
(d) Tentukan pola paragraf  yang akan dipakai. 
 
Contoh kerangka paragraf. 
(1) Topik paragraf : Perbandingan implementasi busway di Bogota 
dan di Jakarta. 
(2) Gagasan utama : Ada berbedaan tingkat implementasi busway di 
Bogoda dan di Jakarta. 
(3) Gagasan pendukung:  (a) Konsep dan tahap pengembangan  
busway di Bogota jelas, di Jakarta tidak jelas. (b) Busway di Bogota 
terintegrasi dengan jalur lainnya. (c). Pemerintah Bogota 
membangun banyak sarana pendukung busway. (d) Pemerintah 
Bogota membangun berbagai sarana pendukung busway. 
(4) Pola paragraf yang digunakan: deduktif 

 
LANGKAH 2  Mengembangkan Paragraf Berdasarkan Kerangka yang Ad 

Kegiatan diawali dengan menyusun kerangka paragraf yang akan 
ditulis. Lakukanlah hal-hal berikut ini! 
(a) Lengkapilah kerangka paragraf berikut ini! 
(1) Topik paragraf  : Menaati rambu-rambu lalu lintas 
(2) Gagasan utama  : ___________________________________________ 
                                               ___________________________________________ 
(3) Gagasan pendukung : (i) _________________________________________ 

                                                                   ______________________, (ii) _________________ 
                                                                   __________________, (iii) _____________________ 
                                                                   _______________, (iv) ________________________ 
                                                                   ______________(v) __________________________ 
                                                                   _______________________, (vi) ________________ 
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                                                                   ___________________________________________ 
                                                                   

(4) Pola pengembangan : Deduktif/induktif 
                                     
(b) Sempurnakanlah paragraf Anda! 

 
LANGKAH 3  Menuliskan Kerangka Paragraf ke dalam Paragraf 
Deduktif 

Kerangka paragraf yang telah Anda buat itu bisa dikembangkan menjadi 
paragraf deduktif dan bisa pula dikembangkan menjadi paragraf 
induktif. Nah, pada kesempatan ini Anda akan berlatih menuliskan 
kerangka paragraf itu menjadi paragraf secara utuh. Untuk itu, 
lakukanlah hal-hal berikut! 
(a) Nah, sekarang coba kembangkanlah paragraf yang telah Anda buat 

menjadi paragraf deduktif secara utuh!  
(b) Jangan lupa, untuk membangun kepaduan paragraf, Anda dapat 

menggunakan piranti kohesi!  
(c) Jika sudah Anda kembangkan menjadi paragraf secara utuh, coba 

paragraf yang telah Anda buat itu bandingkanlah dengan paragraf 
yang pernah Anda baca! 

 
Lakukankah! 

Paragraf deduktif yang telah Anda buat itu dapat diubah menjadi 
paragraf induktif. Anda sudah mengetahui bahwa perbedaan kedua paragraf 
itu hanyalah pada letak kalimat utama dan kalimat-kalimat jabaran. Untuk 
mengubah paragraf deduktif menjadi paragraf induktif, Anda tinggal 
mengubah letak kalimat utama dan urutan kalimat-kalimat jabarannya. Nah, 
sekarang lakukanlah! 

(a) Ubahlah kerangka paragraf yang telah Anda susun menjadi paragraf 
deduktif itu menjadi paragraf induktif! 

(b) Bandingkanlah paragraf yang telah Anda hasilkan itu dengan paragraf 
yang telah dihasilkan oleh kawan Anda!  
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KALIMAT-KALIMAT MENJADI PARAGRAF! BAGAIMANA 
MENGEMBANGKANNYA? 

Sebuah kalimat yang berisi pernyataan topik tidak bisa berdiri sendiri. 
Kalimat itu perlu dikembangkan lebih lanjut menjadi kumpulan kalimat, 
yang selanjutnya disebut paragraf. Bagaimana cara mengembangkan 
kalimat m,enjadi paragraf? 
Ada beberapa pola pengembangan paragraf. Pola-pola pengembangan itu 
adalah (1) definisi, (2) klasifikasi,  (3) proses, (4) analogi,  (5) 
perbandingan dan pengontrasan, (6) contoh dan ilustrasi, (7) sebab-akibat 
atau akibat-sebab, (8) gaya wartawan, (9) urutan tempat, (10) urutan 
waktu (kronologi), (11) urutan topik, dan (12) opini. Berikut 
penjelasannya. 
 

Paragraf Definisi 
Paragraf yang paling sederhana dan paling mudah dibuat adalah 
paragraf definisi. Seperti namanya, paragraf definisi adalah paragraf yang 
berisi batasan sebuah istilah atau konsep tertentu. Biasanya, pada bagian 
awal paragraf dikemukakan sebuah kalimat yang berisi pengertian 
tentang sesuatu. Kalimat itu sebagai kalimat utamanya, yang kemudian 
diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas.  
Penanda paragraf jenis ini cukup jelas. Umumnya, diawali dengan 
pernyataan “X adalah ....” Berikut ini contoh paragraf definisi. 
 

Konsentrasi belajar adalah kemampuan seseorang untuk bisa 

mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama ketika ia 

melakukan kegiatan belajar. Seorang anak dikatakan berkonsentrasi 

pada pelajarannya jika ia  bisa memusatkan perhatiannya pada apa 

yang dipelajari. Dengan berkonsentrasi, anak tidak mudah untuk 

mengalihkan perhatian pada masalah di luar yang diperlajarinya. Sering 

terjadi,i konsentrasi anak hilang pada saat mereka sedang belajar. 

Bahkan tidak  jarang konsentrasi itu hilang sebelum mereka melalui 

belajar. Akibatnya pelajaran tak bisa diterima dengan baik.  

 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Kalimat pertama paragraf di atas adalah kalimat utama. 
(2) Penanda paragraf itu sebagai paragraf definisi adalah pernyataan 

“Konsentrasi adalah ....”  
 
 Sebagai sebuah kiat,  bagaimanakah cara mengembangkan paragraf 
definisi itu? Jika itu pilihannya, berikut langkah-langkahnya. 
(1) Pastikan bahwa yang ingin dikemukakan dalam paragraf itu adalah 

definisi atau pengertian. Maksudnya, ide yang ingin disampaikan 
berupa penjelasan sebuah konsep dalam bentuk pembatasan istilah 
dengan penjelasannya. 

(2) Mulailah dengan kalimat utama yang berisi pengertian atau 
pendefinisian. Gunakan frasa “X adalah ....” sebagai pembuka kalimat 
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utama. Misalnya, “Iklan adalah ....”; “Influensa adalah sejenis 
penyakit yang ....”; “Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan 
manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial.” Dalam 
paragraf contoh di atas, kalimat utamanya berbunyi. 

 Konsentrasi belajar adalah kemampuan seseorang untuk bisa 
mencurahkan perhatian dalam waktu yang relatif lama ketika ia 
melakukan kegiatan belajar. 

(3) Ikutilah kalimat utama itu dengan kalimat-kalimat penjelas yang  
menjelaskan maksud pengertian itu. Ambilah kata-kata kunci yang 
perlu dijelaskan dalam pengertian itu. Dalam paragraf contoh itu, 
kalimat penjelasnya adalah kalimat-kalimat berikut. Kata yang 
bergaris bawah menunjukkan penanda hubungan antarkalimat 
(penanda koherensinya). 

 Seorang anak dikatakan berkonsentrasi pada pelajarannya jika ia  
bisa memusatkan perhatiannya pada apa yang dipelajari. 

 Dengan berkonsentrasi, anak tidak mudah untuk mengalihkan 
perhatian pada masalah di luar yang diperlajarinya. 

 Sering terjadi konsentrasi anak hilang pada saat mereka sedang 
belajar. Bahkan tidak  jarang konsentrasi itu hilang sebelum 
mereka melalui belajar. 

 Akibatnya, pelajaran tak bisa diterima dengan baik.  
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Paragraf Klasifikasi 
Paragraf klasifikasi adalah paragraf yang berisi pengkategorian sesuatu 
menurut kategori tertentu. Dalam paragraf klasifikasi pembaca tahu 
adanya jenis-jenis benda, konsep, atau sesuatu dan pemilahan-pemilahan 
selanjutnya yang lebih kecil. Paragraf klasifikasi dikembangkan dengan 
cara mengkategorikan sesuatu yang diikuti pemecahan sesuatu atas 
bagian-bagiannya. Pengklasifikasian pertama ada dalam kalimat topik, 
yang dikembangkan dengan sejumlah kalimat penjelas yang berisi 
klasifikasi selanjutnya. 
Paragraf eksposisi klasifikasi dikembangkan berdasarkan suatu kategori  umum 
dan diikuti dengan penjelasan  anggotanya. Kemungkinan suatu kategori yang 
umum diikuti dengan penjelas yang berupa bagian atau anggota yang bersifat 
subordinatif.  Pengembangan paragraf eksposisi yang menggunakan pola 
klasifikasi pada dasarnya hanya menyebutkan sejumlah anggota kategori menurut 
sudut pandang tertentu. 
Berikut contoh paragraf klasifikasi. 
 

Publikasi dibedakan atas buku dan serial. Buku adalah jenis 
publikasi yang memuat tulisan dalam satu bidang yang diterbitkan 
dalam satu kesatuan secara utuh. Buku dibedakan atas buku 
bacaan, buku teks, monografi, kamus, ensiklopedia, dsb.  Serial 
adalah publikasi yang terbit bersambung, biasanya terbit secara 
teratur yang tidak ditentukan batas akhir penerbitannya Serial 
dibedakan atas (a) non-berkala dan (b) berkala. Publikasi non-berkala 
terbit bersambung tetapi waktu atau tanggal) penerbitannya tidak 
dipastikan. Contoh non-berkala adalah laporan tahunan, prosiding, 
almanak, dan direktori. Berkala (periodical) adalah serial yang waktu 
penerbitannya ditetapkan. 

 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Kalimat pertama paragraf di atas adalah kalimat utama. 
(2) Penanda paragraf itu sebagai paragraf klasifikasi adalah pernyataan 
“Publikasi dibedakan atas ....”  
 
Berikut ini kiat  bagaimana mengembangkan paragraf klasifikasi.  
(1) Pastikan bahwa yang ingin dikemukakan dalam paragraf itu adalah 

pengkategorian, pengelompokkan, penjenisan, atau pelabelan 
terhadap sesuatu. Maksudnya, ide yang ingin disampaikan berupa 
pengkategorian sebuah konsep dalam bentuk kategori tertentu.  

(2) Mulailah dengan kalimat utama yang berisi pengkategorian pokok. 
Gunakan pernyataan “X dibedakan menjadi ....”, “X menurut jenisnya 
dibedakan menjadi ....”; “Menurut sejarahnya, X dibedakan menjadi 
....” sebagai pembuka kalimat utama. Misalnya, “Iklan dibedakan 
menjadi ....”; “Berdasarkan gejalanya, influensa dibedakan atas ....”; 
“Menurut medium penyampaiannya, bahasa dibedakan menjadi 
bahasa lisan dan bahasa tulis.” 
Dalam paragraf contoh di atas, kalimat utamanya berbunyi. 

 Publikasi dibedakan atas buku dan serial. 

(3) Ikutilah kalimat utama itu dengan kalimat-kalimat penjelas yang  
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Paragraf Perbandingan 
Perhatikan paragraph berikut! 
Teks 1 

Tinju bukanlah jenis olahraga yang banyak peminatnya. Yang 
banyak adalah penggemarnya. Berbeda dengan olahraga jalan 
kaki. Peminatnya banyak, penggemarnya sedikit. Siapa yang mau 
nonton orang jalan kaki? 

 
 
Teks 2 

Tema lagu anak-anak zaman dulu lebih bervariasi dan mengandung pesan
pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental-psikologis anak 
jika dibandingkan dengan lagu anak-anak masa kini. Anak-anak zaman dulu telah 
belajar tentang kebesaran Tuhan (Pelangi), alam sekitar (Lihat Kebunku),  kasih 
sayang (Oh, Ibu dan Ayah),  transportasi (Tamasya), dan  pendidikan (Lihatlah 
Kawan) melalui lagu lagu-lagu yang dinyanyikannya. Lagu tersebut selain 
mendatangkan kegembiraan juga memperluas wawasan pengetahuan anak. 
Dibandingkan dengan lagu-lagu lama, lagu anak-anak zaman sekarang kurang 
memiliki variasi tema. Lagu anak-anak kurang memperhatikan nilai yang ingin 
ditanamkan pada diri anak dan lebih memperhatikan  kebutuhan pasar. Karena 
itu, tema yang diketengahkan bersifat temporer karena mengikuti perubahan 
selera pasar. Unsur kesamaan yang masih ditemukan dalam kedua kelompok lagu 
ini ialah para pencipta lagu masih berusaha untuk menciptakan irama yang 
gembira dan  ritme yang sederhana, seperti kehidupan anak itu sendiri. 

 
 
 
Contoh dua paragraf itu berisi perbandingan. Paragraf perbandingan adalah 

paragraf yang isinya pembandingan antara dua hal atau lebih. Penyajian gagasan 
dengan cara pembandingan ini dimaksudkan agar diperoleh pemahaman yang lebih 
mudah. Pembandingan dan pengontrasan memudahkan orang melihat sesuatu 
dengan jelas. Agar pembaca lebih mudah memahami sosok anjng laut, penulis 
biasanya membandingkannya dengan anjing darat (maksudnya, anjing pada 
umumnya). Agar pembaca lebih paham tentang apa itu karet sintetis dan kelebihan-
kelebihannya, seorang penulis mengontraskannya dengan karet alam.  

Pengembangan paragraf dengan pembandingan-pengontrasan dilakukan 
dengan cara mengemukakan persamaan dan perbedaan di antara dua hal. Kesamaan 
dan perbedaan tersebut digunakan penulis secara bersama-sama untuk 
mendapatkan kejelasan masing-masing. Contoh pembandingan atau pengontrasan 
misalnya antara vespa dan sepeda motor, antara bolpen dan pena, antara telepon 
fixed dan telepon seluler, atau pengontrasan antara tradisi orang makan pada jaman 
dahulu dan tradisi makan jaman sekarang. 

Contoh paragraf dalam kategori ini adalah sebagai berikut. 
 

Meskipun telah lama dibudidayakan, produksi tomat di Indonesia masih rendah. Di 
Indonesia,  tanaman tomat diusahakan mulai dari dataran rendah (kurang dari 200 meter di atas 
permukaan air laut/dpal) hingga daerah dataran tinggi (lebih dari 700 meter dpal). Meskipun telah 
lama dibudidayakan, produksi tomat di Indonesia rata-rata  hanya dapat mencapai 4,6 – 6,3 ton per 
hektar.  Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, kisaran produksi tomat sangat 
tinggi. Di Amerika rata-rata sekitar 39 ton per hektar, sedangkan di Eropa antara 10-20 ton per 
hektar. Produksi tertinggi dihasilkan dari pertanaman di rumah kaca, khususnya di Eropa. Rata-rata 
produksi tomat di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju 
seperti Amerika dan Eropa. Namun demikian, untuk wilayah Asia, produksi tomat Indonesia men-
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duduki tempat ketiga setelah India dan Filipina. Rata-rata nasional produksi tomat Indonesia 
berkisar antara 4,60-6,35 ton/ha, dengan rata-rata produksi tertinggi berasal dari pulau Jawa dan 
Sumatera, yaitu antara 5,0-7,4 ton/ha. Padahal potensi produksinya bisa mencapai 30 ton/ha. 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisi pembandingan antara produksi tomat di Indonesia 

dengan produksi tomat di Amerika dan di Eropa. 
(2) Penanda paragraf itu sebagai paragraf pembandingan tampak dari 

pernyataan, “Rata-rata produksi tomat di Indonesia masih sangat rendah 
dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa.” 

 
Bagaimana cara mengembangkan paragraf dengan pola pembandingan atau 

pengotrasan? Berikut ini kiat  bagaimana cara mengembangkan paragraf 
pembandingan atau pengontrasan. 
(1) Tetapkan bahwa penulis ingin menerangkan suatu konsep atau benda dengan 

cara membandingkannya dengan konsep atau benda lain. Maksudnya, ide yang 
ingin disampaikan berupa karakteristik satu, dua, atau tiga hal yang berbeda 
sosoknya.  

(2) Mulailah dengan kalimat utama yang berisi pernyataan pembandingan. 
Misalnya, “X berbeda dengan Y dalam hal ....”;  “X cirinya  ...., sedangkan Y 
cirinya ....”; “Menurut survey, X unggul dalam hal ...., sedangkan Y unggul 
dalam masalah ....”, dan sebagainya. 

(3) Teruskan pembandingan itu pada ciri-ciri yang lebih kecil. Dalam paragraf 
contoh itu, kalimat penjelasnya adalah kalimat-kalimat berikut.  

 Di Indonesia,  tanaman tomat diusahakan mulai dari dataran rendah 
(kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut/dpal) hingga daerah 
dataran tinggi (lebih dari 700 meter dpal). 

 Meskipun telah lama dibudidayakan, produksi tomat di Indonesia rata-rata  
hanya dapat mencapai 4,6 – 6,3 ton per hektar.  

 Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, kisaran 
produksi tomat sangat tinggi.  

 Di Amerika rata-rata sekitar 39 ton per hektar, sedangkan di Eropa antara 
10-20 ton per hektar. 

 

 

Sedangkan paragraf pengontrasan lahir jika penulis mempertentangkan 
dengan gagasan lain. Contoh paragraf pengontrasan 
 
 Orang yang gemar bersepeda, umumnya orang yang suka pada 
alam. Memang belum jelas benar hubungannya, orang bersepeda karena 
alam, atau indahnya alam menyebabkan orang senang bersepeda. 
Sebaliknya, orang yang tak pernah bersepeda kebanyakan orang kota 
yang terbiasa ke mana-mana naik mobil nyaman. Mereka akan 
menggerutu jika menemui jalan sempit di desa-desa. 
 

 Jika kita cermati, terdapat beberapa frase khusus sebagai penanda 
paragraf perbandingan dan pengontrasan. Frase itu adalah 
 akan tetapi     meskipun begitu 
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 hanya saja     sedangkan 
 berbeda dengan    sebaliknya 
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Paragraf Analogi 
Penganalogian adalah membandingkan dua hal yang berbeda wujud, tetapi 
mengacu pada kesamaan sifat, fungsi, dan aspek tertentu dari kedua hal tersebut. 
Analogi biasanya digunakan untuk memudahkan pembaca mengenali apa yang 
akan diterangkan dengan cara mensejajarkannya dengan sosok, konsep, atau 
benda lain yang lebih dikenal pembaca. Berikut ini contoh paragraf dengan pola 
pengembangan analogi. 
Perhatikan contoh berikut. 
 

Ibarat serorang konduktor, manajer harus bisa mengelola divisinya dengan baik 
agar tujuan perusahaan tercapai.  Seorang konduktor mempersiapkan  tugas-tugasnya 
secara sungguh-sungguh. Sebelum pertunjukan, tugas awal seorang konduktor adalah 
memperkenalkan suatu karya atau aransemen kepada para pemain musik yang akan 
dipimpinnya. Bahkan,  jauh-jauh hari sebelum latihan atau pagelaran dimulai, seorang 
konduktor harus lebih dulu membaca partiturnya  serta mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan kesulitan di dalam permainan instrumen, termasuk kemungkinan 
kesalahan cetak atau salah tulis dalam partiturnya.  Untuk keperluan tersebut, seorang 
konduktor paling tidak sudah setengah hafal terhadap partitur yang akan dimainkannya. 
Dengan demikian pada saat tampil nantinya akan lebih santai dan wajar, walaupun 
dalam situasi ketegangan yang sedang dihadapi di bawah tatapan ratusan penonton. 
Dalam dunia manajemen, konduktor adalah manajer. Ia didukung oleh staf dan 
karyawan profesional yang bekerja dalam satu tim, seperti halnya para pemain alat 
musik dalam sebuah konser. Ia mempelajari tugasnya dengan baik, mengatur staf, dan 
ibarat bermain orkestra, ia memimpin tim dan bergerak bersama untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Sementara, pemilik saham adalah para penonton yang akan menilai baik 
buruknya kinerja perusahaan. 

 
 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisi penganalogian antara tugas manajer dengan 

tugas seorang konduktor yang memimpin orkestra. 
(2) Dalam paragraf itu dianalogikan bahwa tugas manajer mirip dengan 

tugas konduktor yang sedang mempersiapkan pagelaran orkestra 
yang terdiri dari banyak pemain alat musik, yang dimpimpin oleh 
seorang konduktor. Pagelaran akan sukses jika konduktor memahami 
tugasnya dan dapat mengatur  permainan musik bersama tim. Begitu 
pula seorang manajer. Ia akan sukses bekerja dan mencapai target 
perusahaan jika bisa bekerja layaknya seorang konduktor memimpin 
konser. 

(3) Melalui penganalogian, pembaca akan mudah memahami maksud 
penulis. Paragraf di atas sama sekali tidak membahas masalah musik. 
Dalam paragraf di atas, penulis sebenarnya hanya ingin menerangkan 
masalah tugas manajer. 

 
Bagaimana cara mengembangkan paragraf dengan pola 

penganalogian? Berikut ini kiat  bagaimana cara mengembangkan 
paragraf analogi. 
(1) Pastikan dulu apa yang ingin Anda jelaskan! 
(2) Pertimbangkan bahwa konsep atau sesuatu yang akan Anda jelaskan 

itu cukup sulit dipahami pembaca jika diterangkan dengan cara 
langsung! 
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(3) Asumsikan bahwa dengan cara analogi, pembaca akan lebih mudah 
memahami! 

(4) Carilah bentuk analogi yang paling dekat dengan pembaca! 
(5) Kembangkan konsep itu dengan analogi sepenuhnya! Gunakanlah 

bahasa yang akrab dengan pembaca.! 
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Paragraf Proses 
Menerangkan proses sesuatu juga salah satu cara sederhana mengembangkan 

paragraf. Pola proses digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat 
sesuatu, urutan suatu tindakan,  tahapan kegiatan,  atau prosedur membuat sesuatu. 
Misalnya, cara membuat barang, cara memproduksi kue, cara mengoperasikan suatu 
alat, proses terjadinya sesuatu, dan sebagainya. Pola pengembangan paragraf proses 
banyak digunakan untuk mengembangkan karangan eksposisi. 

Berikut contoh paragraf yang berisi gambaran proses sesuatu. 
 
Prosesnya cepat, kok! Mula-mula saya menyiapkan naskah majalah 
sekolah yang akan saya cetak. Naskah itu lalu saya bawa ke bagian 
penerimaan naskah. Namanya Pak Broto. Kemudian, saya 
mendiskusikan dengan Pak Broto mengenai bentuk akhir dari majalah 
saya dan biayanya. Setelah oke, naskah itu diketik di bagian komputer 
dan ditata tampilan grafisnya. Untuk semua proses itu hanya 
membutuhkan waktu tiga hari. Kemudian, naskah yang sudah di-
setting itu di-layout. Naskah yang sudah di-layout selanjutnya dibawa 
ke bagian pencetakan. Dalam waktu sepuluh hari, naskah itu sudah 
selesai dicetak. Akhirnya, tinggal menunggu proses akhir, yaitu 
penjilidan dan pengepakan. Pengalaman saya memproses cetak 
majalah itu sederhana, kok! 
 

Penanda yang paling mudah untuk mengenali paragraf proses itu adalah munculnya kata-

kata bantu seperti mula-mula, sebelum itu, kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu, dan 

akhirnya.  

Bagaimana cara mengembangkan paragraf proses itu? Ikutilah langkah 
berikut! 
(1) Apa yang ingin diterangkan? Jika yang ingin diterangkan kepada pembaca 

adalah proses sesuatu, maka paragraf proses yang dapat digunakan. 
(2) Pahami secara utuh proses itu! Misalnya, bagaimana cara membuatnya? 

Bagaimana terjadinya? Bagaimana cara bekerjanya? Kenalilah tahap-tahapnya 
dari awal hingga akhir! 

(3) Gunakanlah alat bantu penghubung antarkalimat, seperti pada mulanya, 
kemudian, selanjutnya, lalu, pada akhirnya, dan seterusnya. 

(4) Terangkan proses itu dari awal hingga akhir. Gunakan alat bantu penghubung 
kalimat itu dengan tepat! Berikut ini gambarannya. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Perhatikan contoh berikut! 
 

 Pertama, siapkan …. Kemudian, ….  Lalu, …. Selanjutnya, bahan-bahan itu 
diaduk hingga rata dan kalis. Setelah itu, Nah, terakhir, hiasi kue itu dengan 
coklat. 

 
 

Pada mulanya, … 
Pada awalnya, … 
Pertama, … 
Pertama kali, … 
Proses awalnya, … 

Kemudian, … 
Selanjutnya, … 
Kedua, … 
Ketiga, … 
Tahap selanjutnya, … 
Lalu, …. 
Setelah itu, …. 

Akhirnya, … 
Terakhir, … 
Langkah terakhir, 
Proses akhirnya, … 
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(5) Cek kembali urutan, tahap, atau langkah-langkah yang diterangkan agar penjelasan 
proses itu tampak runtut dan utuh. Berikut ini contoh lain paragraf proses. 

 
Pakaian yang lama tak dipakai kadang ditumbuhi jamur. Hal itu disebabkan 

oleh suhu tempat menyimpan pakaian Anda lembab. Ada cara efektif untuk 
mengatasi hal tersebut. Pertama, rendamlah pakaian dalam larutan air yang 
dicampur dengan 2-3 sdm cuka putih, kemudian diamkan selama 30 menit! 
Selanjutnya, lalu sikatlah bagian berjamur dengan beberapa tetesan jeruk nipis dan 
sabun cuci! Terakhir, bilaslah hingga bersih. Selamat mencoba! 

 
 

Untuk menerangkan proses, kalimat-kalimat yang biasa digunakan berupa 
kalimat perintah dan kalimat deklaratif. Coba perhatikan petunjuk berikut! 

 
Service dalam bermain tennis lapangan dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah berikut. Pertama, ambilah posisi berdiri di 
luar garis belakang dan agak ke tengah. Kedua, lakukan konsentrasi 
untuk beberapa detik dan aturlah posisi kaki. Kaki kiri ditempatkan 
satu langkah ke depan, sehingga posisi badan agak miring. Ketiga, 
bungkukan badan ke depan sedikit sambil melempar bola ke atas 
kepala. Tinggi lemparan bola ke atas kira-kira satu sampai satu 
setengah meter di atas kepala. Keempat, bersamaan dengan 
lemparan bola ke atas, raket diayun ke belakang dan dengan cepat 
pukullah bola jika telah sampai jangkauan dengan kekuatan 
maksimal. Bola akan melayang dengan cepat. 
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Paragraf Sebab—Akibat atau Akibat—Sebab 
Pola lain dari pengembangan paragraf adalah urutan sebab—akibat dan akibat—sebab. 

Inti pengembangan paragraf ini adalah penulis menerangkan suatu sebab yang diikuti 
akibatnya, atau menerangkan suatu akibat yang diikuti penyebabnya. Sebuah sebab dapat 
dikemukakan sebagai gagasan utama, sedangkan akibat-akibatnya dapat dikernukakan 
sebagai gagasan pendukungnya. Atau sebaliknya, akibat menjadi gagasan utama dan berbagai 
sebab menjadi gagasan pendukungnya.  

Berikut contohnya. 
 

Bila dicermati, akar masalah transpotasi di jakarta karena dominasi 
kendaraan bermotor, minimnya armada angkutan, dan buruknya pelayanan 
angkutan umum, serta diabaikannya moda transportasi tidak bermotor (NMT). 
Akibatnya, masyarakat amat tergantung kendaraan bermotor, terutama 
kendaraan pribadi yang mencapai 85 persen dari total 4.148.865 unit kendaraan 
bermotor di Jakarta. Akan tetapi, kapasitas angkutnya hanya 15 persen. Menurut 
logika linier, karena akar masalahnya jelas, pemecahannya pun jelas, yaitu 
bagaimana cara mengurangi dominasi kendaraan bermotor, terutama mobil 
pribadi, dengan mengembangkan moda transportasi massal yang baik dan 
angkutan tak bermotor agar masyarakat tidak bergantung pada kendaraan 
pribadi. 

 
Pengembangan sebuah paragraf dapat dilakukan dengan menggunakan pola 
sebab-akibat. Sebuah sebab dapat dikemukakan sebagai gagasan utama, 
sedangkan akibat-akibatnya dapat dikernukakan sebagai gagasan 
pendukungnya. Atau sebaliknya, akibat menjadi gagasan utama dan berbagai 
sebab menjadi gagasan pendukung 

Berikut ini kiat  bagaimana mengembangkan paragraf sebab-akibat.  

(1) Pastikan bahwa yang ingin dikemukakan dalam paragraf itu adalah 
adanya dua hal yang berhubungan sebab dan akibat. 

(2) Pilih: kemukakan sebabnya atau akibatnya dulu! Terangkan masing-
masing sebagai dua hal yang berhubungan! 

(3) Satukan keduanya menjadi paragraf yang utuh sehingga pembaca 
paham rangkaiannya!  Contoh! 

 
Masa depan suatu bangsa bukan ditentukan oleh banyaknya 
tentara daan polisi, tetapi ditentukan oleh banyaknya guru 
bermutu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah 
menaikkan APBN bidang pendidikan  menjadi 20%.  Sebab, 
ancaman yang dihadapi bangsa ini bukan invasi militer dari 
negara lain, tetapi ancaman dan kebodohan bangsa ini. 
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Paragraf Contoh atau Ilustrasi 
Paragraf contoh atau ilustrasi adalah paragraf yang berisi contoh atau 
ilustrasi. Dalam paragraf itu, penulis ingin menjelaskan gagasannya 
dengan cara memberi contoh atau ilustrasi. Pada topik-topik tertentu 
yang tidak mudah dijelaskan dengan cara ekspositori (pemaparan), 
contoh atau ilustrasi bisa menjadi pilihan untuk menjelaskannya. 
Pembaca kadang-kadang merasa terbantu pemahamannya dengan 
adanya contoh riil. Dalam paragraf ini, suatu pernyataan ide pokok 
paragraf dikemukakan dahulu, kemudian diikuti atau didukung dengan 
sejumlah contoh atau ilustrasi, baik berupa kejadian, pengalaman atau 
fakta-fakta yang menunjang topik utama itu. 
Berikut ini disajikan sebuah contoh pola pengembangan dengan 
pemberian contoh. 

 
Apa-apa yang ditayangkan televisi secara terus-menerus akan membuat 

orang mengikutinya. Contohnya, ketika iklan “Siapa takut?” ditayangkan, betapa para 
ibu, bapak-bapak, remaja, dan orang kantoran, di mana saja dan kapan saja 
menggunakan ungkapan itu untuk berbagai keperluan. “Mbolos, siapa takut?”; 
“Ngutang, siapa takut?”; “Pake baju pinjeman, siapa takut?” adalah sederetan 
plesetan dari bunyi iklan itu dalam perbincangan sehari-hari.  Bahkan, anak-anak pun 
ikut-ikutan menggunakan  ‘siapa takut’ dalam perbincangan sehari-hari. Hal itu juga 
terjadi waktu orang berbondong-bondong mengidentifikasikan diri dengan tokoh di 
televisi. Pada tahun 70-an misalnya, orang beramai-ramai mengikuti gaya Elvis 
Presley dalam banyak hal. Generasi muda saat itu terbawa untuk meniru busana, 
gaya bernyanyi, gaya potongan rambut, dan apapun yang dilakukan Elvis Presley.  
 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Dalam paragraf itu, penulis menjelaskan pernyataannya yang berbunyi 

“Apa-apa yang ditayangkan televisi secara terus-menerus akan 
membuat orang mengikutinya.” dengan contoh pengaruh iklan “Siapa 
takut?” terhadap pemirsa televisi. 

(2) Perilaku Elvis Presley juga dijadikan contoh di masa lalu. Contoh-
contoh itu disajikan untuk mempermudah pemahaman ide pokok yang 
dinyatakan penulis pada awal paragraf. 

 
Apa bedanya dengan penggunaan ilustrasi? Ilustrasi merupakan 
gambaran sederhana atau bentuk kongkrit dari suatu ide yang 
abstrak dan kompleks. Ilustrasi dapat mempermudah dalam 
menerangkan suatu konsep yang rumit. Paragraf ilustrasi biasanya 
menggunakan frase-frase penghubung seperti berikut ini. 
 ....... seperti ilustrasi berikut ini. 
 ....... dapat diilustrasikan seperti........ 
 ....... dapat dikongkritkan dengan ilustrasi seperti berikut. 
 ....... seperti ....... 
 ....... bagaikan ...... 
Berikut ini contoh paragraf ilustrasi yang lain. 
 

Dalam tubuh manusia terdapat aktivitas seperti pada mesin mobil. 
Tubuh manusia dapat mengubah energi kimiawi yang terkandung dalam 
bahan-bahan bakarnya—yakni makanan yang ditelan—menjadi energi 
panas dan energi mekanis. Nasi yang Anda makan pada waktu sarapan 
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akan dibakar dalam tubuh persis sebagaimana bensin dibakar dalam 
silinder mesin mobil. Sebagian dari energi kimiawi yang disediakan oleh 
nasi itu diubah menjadi energi panas yang membuat tubuh tetap hangat. 
Sebagian lagi berubah menjadi energi mekanis (mesin) yang 
memungkinkan otot-otot Anda dapat memompa darah dalam tubuh atau 
menggerakkan dada Anda pada waktu bernapas. 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Jawaban pertanyaan berikut menggambarkan isi dari paragraf di atas. 

 Apa yang diilustrasikan seperti mesin mobil? 
 Apa bahan bakar dalam tubuh? 
 Apa bahan bakar mesin mobil? 
 Energi apa yang diubah oleh tubuh dan menghasilkan energi apa?  
 Apa gunanya energi mekanis pada tubuh manusia? 
 Apa gunanya energi mekanis pada mesin mobil? 

(2) Ilustrasi di atas berfungsi untuk memperjelas penjelasan tentang aktivitas 
dalam tubuh manusia. 

 
Dalam paragraf jenis ini diperlukan alat penghubung contoh.  Biasanya 
kata yang digunakan antara lain contohnya, misalnya, dan  umpamanya. 
Berikut ini kiat  bagaimana mengembangkan paragraf ilustrasi.  
(1) Anda ingin menerangkan apa? Pastikan bahwa Anda ingin 

menerangkan suatu hal yang agak sulit dijelaskan dengan kata-kata. 
(2) Yakinlah bahwa dengan cara biasa, Anda sulit menerangkan hal itu!  
(3) Pikirkan hal lain yang  sosok, cara kerja, atau identitasnya mirip 

dengan benda atau hal yang ingin Anda terangkan! Misalnya 
Kehidupan manusia  kehidupan hewan 
Masalah  benang kusut  

(4) Terangkan dengan cara membuat ilustrasi  hal lain, yang lebih 
diakrabi pembaca. 
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Paragraf Urutan Waktu 
Paragraf ini berisi pengembangan ide dengan cara mengurutkan kejadian, 
peristiwa, atau proses berdasarkan urutan waktunya. Tentu tak semua 
ide pokok dapat dikembangkan dengan pola ini. Pola ini dapat 
diterapkan dengan mudah pada pengembangan ide yang berupa kejadia, 
perinstiwa, atau proses berlangsungnya sesuatu yang benar-benar terjadi. 
Urutan waktu bisa berarti urutan 
 dari menit ke menit 
 dari jam ke jam 
 dari hari ke hari 
 dari bulan ke bulan 
 dari tahun ke tahun 
 dari pagi, siang, sore, ke malam. 
Urutannya lalu disebut urutan kronologis. Cara tu juga mudah 
diterapkan dalam pengembangan tulisan. Perhatikan paragraf berikut! 
 

Kejadiannya begitu cepat. Aku pulang pukul 12.00 siang. 
Pukul 12.15, aku parkir motorku di halaman sekolah, lalu berlari ke 
tempat foto kopi. Pukul 12.20 selesailah KTP-ku difoto kopi. Pukul 
12.22 aku sudah sampai kembali ke tempat parkir motor. Dan, 
motorku sudah lenyap! Hanya kutinggalkan tujuh menit saja! 
Lemas, aku. 
 

Dalam paragraf itu, secara kronologis penulis menerangkan kejadian 
yang dialaminya. Ia menggunakan penanda waktu secara berurutan, 
yaitu pukul 12.00, pukul 12.15, pukul 12.20, dan pukul 12.22. Cara yang 
amat mudah untuk bercerita! 

Skala waktunya dapat diperluas. Misalnya dalam rentang tahun ke 
tahun. Perhatikan contoh cara pengembangan paragraf di bawah ini. 
 
Cristine Hakim, lahir di Jambi pada tanggal 25 Desember 1956. Agama 
yang ia anut adalah agama Islam. Pendidikan yang pernah ia tempuh 
antara lain: SD Pejompongan Jakarta (1968), SLP St. Theresia Jakarta 
(1971), SMA VI Jakarta (1974). Karier yang ia tekuni adalah sebagai 
pemain film. Adapun film yang pernah dibintangi adalah sebagai berikut: 
Cinta Pertama (1973), Atheis (1974), Ranjang Pengantin (1974), Kawin Lari 
(1975), Badai Pasti Berlalu (1976), Si Doel Anak Modern (1976), Sesuatu yang 
Indah (1977), Kerikil-kerikil Tajam (1984), dan masih banyak yang lain. 
Kegiatan lain selain sebagai pemain film yaitu menjabat sebagai anggota 
Dewan Kesenian Jakarta (1982-1985). Ia tinggal di Jakarta Pusat. 
 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Dalam contoh paragraf itu terdapat runtutan waktu sejak Cristine 

Hakim lahir sampai dewasanya. 
(2) Urutan kejadian disusun secara berurutan sehingga menghasilkan 

paragraf narasi yang mudah dimengerti oleh pembaca.  
(3) Paragraf itu menggambarkan urutan tahun kehidupan Crintine Hakim 

yang disajikan mulai tahun dia lahir yaitu tahun 1956 sampai ia meniti 
kariernya pada tahun 1985.   

Bagaimana cara mengembangkan paragraf urutan waktu itu? Ikutilah langkah 
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berikut! 
(1) Anda ingin menerangkan apa? Pastikan bahwa hal itu ada hubungannya 

dengan urutan-urutan waktu! 
(2) Deretkan fakta-fakta atau hal-hal yang akan diterangkan menurut waktunya!  
(3) Urutkan menurut urutan waktu: detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, abad, 

dll.! 
(4) Kembangkan menjadi sebuah paragraph utuh! 
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Paragraf ‘Wartawan ‘ 
Pengembangan paragraf berikutnya adalah pola pengembangan 
paragraf pola kerja ‘wartawan’. Paragraf ‘wartawan’ sengaja 
dimunculkan di sini, mengingat pola kerja wartawan dalam 
menulis berita sangat tipikal. Ya, boleh dibilang, memang selalu 
begitu pola kerja wartawan ketika menulis berita. Pengenalan cara 
kerja wartawan itu bisa membantu para penulis pemula berlatih 
mengembangkan idenya. 
Bagaimanakah penanda paragraf wartawan itu? Paragraf wartawan 
ditandai oleh pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan 
bagaimana. Apapun peristiwa yang diberitakan, isiny selalu 
menjawab pertanyaan fakta-fakta tentang apa yang terjadi, dimana, 
kapan, bagaimana, dan mengapa. Itulah mengapa perlu dihadirkan 
pola pengembangan paragraf yang baru, yaitu pola paragraf 
wartawan. Berikut ini contoh paragraf seperti itu, yang dikutip dari 
sebuah berita. 
Penumpang Tewas Terjatuh dari Atap KRL 
J A K A R T A,  K O M P A S – Mohammad Mansyur (25), penumpang yang 
duduk di atap rel listrik (KRL) Ekonomi Nomor 465 jurusan Bogor-Jakarta 
Selatan, Senin (29/9) sekitar pukul 07.30, tewas. Mansyur di duga terjatuh dari 
atap kereta karena panik melihat percikan bunga api dari kabel listrik yang putus 
dan mengenai atap kereta. Penumpang lain, Chairudin (22), mengalami patah 
kaki, sementara beberapa penumpang terluka. Penyebab putusnya kabel listrik itu 
diduga karena pantograf atau alat penghubung kabel penyalur listrik dengan 
kereta bergeser dari tempatnya. Akibatnya, kabel listrik pun putus dan menjuntai 
hingga mengenai atap kereta. Belum jelas mengapa pantograf bisa bergeser, 
tetapi diduga karena tersenggol atau sengaja untuk pegangan penumpang di atap. 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas adalah hasil kerja seorang wartawan. 
(2) Paragraf itu menggambarkan hal-hal berikut. 

Apa? 
 Penumpang Tewas Terjatuh dari Atap KRL 
Siapa? 
 Mohammad Mansyur (25), penumpang yang duduk di atap rel listrik 

(KRL) Ekonomi Nomor 465 jurusan Bogor-Jakarta Selatan 
Kapan? 
 Senin, 29 September, sekitar pukul 07.30 
Di mana? 
 Antara Bogor dan Jakarta Selatan 
Mengapa? 
 Mansyur terjatuh dari atap kereta karena panik melihat percikan bunga 

api dari kabel listrik yang putus dan mengenai atap kereta.  
 Penyebab putusnya kabel listrik itu diduga karena pantograf atau alat 
penghubung kabel penyalur listrik dengan kereta bergeser dari tempatnya. 
 
Paragraf wartawan mudah sekali dikembangkan. Caranya cukup kembali 
pada modal kerja seorang wartawan, yaitu pertanyaan apa, siapa, kapan, 
dimana, mengapa, dan bagimana. Berikut ini langkah sederhananya. 
(1) Pastikan bahwa tujuan Anda adalah menyampaikan berita. Itu 



 156

artinya, Anda menerangkan, memaparkan, atau menjelaskan 
sesuatu. 

(2) Temukan peristiwa yang akan diterangkan. Umumnya, paragraf 
wartawan berkenaan dengan peristiwa aktual. 
 Apa yang terjadi? 

(3) Terangkan peritiwa atau kejadian itu dengan menjawab pertanyaan 
apa, siapa, kapan,  dimana, mengapa, dan bagaimana. Mulailah 
dengan pertanyaan apa, lalu secara berturut-turut dijawab 
pertanyaan siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Tentu 
urutan itu tidak baku. 
 Apa yang terjadi sesungguhnya?Berapa orang pelakuknay? 
 Siapa yang terlibat? Siapa yang berperan? Siapa yang menyatakan? 

Siapa korbannya? 
 Kapan terjadi? Jam berapa? Sesudah bubaran kantor atau sebelumnya? 
 Dimana terjadi? Di sebelah barat pom bensin, atau sebelah 

timurnya? Kemana korban dibawa? 
 Mengapa sebuah oplet bisa lewat jalur itu? Mengapa orang tak segera 

menolongnya? 
 Bagaimana tindakan dokter selanjutnya? Bagaimana penerimaan 

keluarga korban? 
(4) Satukan rangkaian jawaban itu dalam satu paragraf utuh. Paragraf-

paragraf yang dihasilkan akan membentuk wacana utuh, berbasis 
paragraf ‘wartawan’ 
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Paragraf Urutan Tempat 
Cara mudah yang lain untuk mengembangkan sebuah paragraf adalah dengan 

menjelaskannya dalam urutan tempat demi tempat. Tempat kesatu dirterangkan, 
disusul tempat kedua, disusul tempat ketiga, dan seterusnya. Oleh karena yang 
diterangkan adalah tempat, tentu paragraf ini menyangkut perjalanan, kunjungan, 
atau penjelasan suatu lokasi/ruang. Berikut contoh paragraf urutan tempat dalam 
keadaannya yang paling murni. 
 

Di Bandung aku sempatkan untuk berbelanja jeans. Beberapa 
saudaraku pesan jeans. Tapi acara belanja itupun aku lakukan 
tergesa karena harus segera ke Bogor. Di Bogor, Jeny telah 
menungguku. Ia mengajakku ke kampusnya, IPB. Ia tampak 
membanggakan kampusnya itu. Di sana aku diajak keliling kampus. 
Aku terkesan juga. Kupikir, kenapa dulu aku tak melanjutkan kuliah di 
Bogor. Dua jam Jeny mengajakku jalan-jalan di kota Bogor. Sorenya 
aku meluncur ke Jakarta, ke rumah Tante Marta. Di Jakarta acaraku 
cuma satu, yaitu belanja ke Tanah Abang. Tante Marta memang 
sudah tahu tujuanku. Maka, ia pun membiarkanku berbelanja 
sepuasnya di sana. Maka, penuhlah mobil Tante Marta dengan 
belanjaanku. Acara belanja itu memang tujuanku sejak 
keberangkatanku dari Balikpapan tiga hari yang lalu. Di Balikpapan 
semua barang serba mahal. 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisi gagasan yang penyajiannya diurutkan  

berdasarkan urutan tempat. Pertama, penulis menceritakan kegiatannya 
di Bandung, lalu di Bogor. Setelah itu, ia menceritakan kegiatannya di 
jakarta, sebelum kembali ke Balikpapan. 

(2) Jika diurutkan, urutannya Bandung  Bogor,  Jakarta  Balikpapan. 
 

Satu paragraf utuh yang berisi penjelasan beberapa tempat agak sulit ditemui.  
Paragraf di atas hanya sebuah contoh yang murni. Dalam kenyataan menulis, urutan 
tempat itu tentu dibagi dalam beberapa paragraf. Satu tempat diuraikan dalam satu 
atau lebih paragraf. Cara itu akan memudahkan penulis karena ia bebas 
menguraikan apa yang ingin disampaikannya dalam paragraf urutan tempat itu. 

Paragraf urutan tempat cukup mudah dibuat, sebab penulis cukup 
mengurutkan gagasannya berdasarkan tempat yang pernah dikunjungi, tempat yang 
pernah disnggahi, tempat-tempat yang diketahuinya, atau urutan tempat terjadinya 
rentetan peristiwa. 

Penanda paragraf urutan tempat cukup mudah dikenali. Umumnya, kata 
depan ‘di’ yang digunakan berturut-turut menjadi penanda utamanya. 
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Paragraf Urutan Topik 
Mengembangkan sebuah paragraf dengan cara mengurutkan topik 

demi topik juga sebuah teknik yang memudahkan penulis pemula. 
Mudahnya, penulis cukup mengembangkan paragraf itu berdasarkan urutan 
topiknya. Topik apa saya yang akan ditulis? Urutkan berdasarkan urutan itu! 

Paragraf berikut ini menggambarkan pengembangan gagasan 
berdasarkan urutan topiknya. 
 

Ada empat hal yang dibahas dalam pertemuan itu, yaitu 
kurikulum sekolah, sistem manajemen sekolah, sistem rekrutmen 
siswa, dan pembangunan gedung. Kurikulum sekolah disepakati 
mengadopsi model CTL, yaitu sebuah kurikulum seklolah yang 
menekankan kebermakaan proses belajar. Manajemen sekolah yang 
diterapkan mengadopsi model manajemen MBO, yaitu pola manajemen 
organisasi yang menekankan ketercapaian tujuan. Sementara itu, 
rekrutmen siswa disepakati model seleksi ketat dengan kriteria indeks 
prestasi siswa yang dicapai di SMP. Tentang pembangunan gedung , 
Tim sepakat untuk menyerahkannya pada kontraktor independen. Itulah 
yang dibahas dalam pertemuan kemarin. 

 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisi ide yang dikembangkan dengan model urutan 

topik. Dalam paragraf itu, penulis menceritakan empat topik utama, 
yaitu kurikulum sekolah, sistem manajemen sekolah, sistem 
rekrutmen siswa, dan pembangunan gedung. Kempat hal itu 
merupakan topik pembicaraan.  

(2) Jika penulis menginginkan pengembangan lebih lanjut menjadi wacana, 
makan pengembangan wacana itu menurut urutan topik. Misalnya, 
paragraf satu membahas masalah kurikulum, paragraf dua membahas 
topik manajemen sekolah, paragraf tiga membahas sistem rekrutmen 
siswa, dan paragraf terakhir membahas topik gedung sekolah. 

(3) Dalam paragraf itu, penulis mengembangkan paragraf menurut topiknya. 
 

Paragraf urutan topik cukup mudah dikembangkan. Ikuti prosedur berikut! 

(1) Pastikan bahwa bahwa tulisan Anda berkenaan dengan masalah 
yang bervariasi! 

(2) Datalah topik-topik atau masalah yang ingin Anda tulis!  
(3) Jadikan topik itu sebuah kalimat! 
(4) Rangkailah kalimat-kalimat itu menjadi satu kesatuan paragraf! 

Berilah keterangan penjelas berupa kalimat penjelas! 
(5) Satukan dalam sebuah paragraf! 
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Paragraf Rincian 
Paragraf rincian ditulis dengan menuliskan kalimat utama yang berisi 
suatu gagasan yang bersifat umum. Jika gagasan umum ini, misalnya 
berisi pernyataan  tentang  tugas-tugas seorang konduktor, kalimat-
kalimat penjelas yang dikembangkan berisi rincian tugas seorang 
konduktor. 
 
1. Ciri pembaca yang baik 

Pembaca yang baik memiliki ciri sebagai berikut. 
 Tujuan membacanya jelas. 
 Yang dibaca adalah satuan-satuan pikiran kalimat. 
 Kecepatan membaca yang diterapkan bervariasi. 
 Bersikap kritis. 
 Bacaan yang dibaca bervariasi. 
 Kaya kosa kata. 
 Tahu cara membaca yang benar. 

 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisi perincian ciri pembaca yang baik. 
(2) Rincian berupa tanda ‘bulit’. 
(3) Penanda rincian, biasanya menggunakan kata ‘sebagai  berikut’ atau 

disingkat ‘sbb.’. 
Cara membuat paragraf rincian cukup mudah. Ikuti langkah berikut! 
(1) Apa yang ingin Anda rinci? Prosedur, langkah-langkah, contoh, jenis-

jenis, kriteria, dll. dapat dijadikan rincian. Urutkanlah! 
(2) Beri pengantar satu dua kalimat, lalu rincilah hal itu!  
(3) Gunakan penanda rincian! Umumnya berupa urutan angka 1, 2, 3, 

dst., huruf a, b, c, dst., atau tanda ‘bulit’. 
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Paragraf Pertanyaan Jawaban 
Paragraf juga dapat dikembangkan dengan pola pertanyaan-
jawaban. Kalimat topik—apapun topiknya—dengan mudah dapat 
dikembangkan dengan pola itu. Penulis cukup menjawab 
pertanyaan utama topik dalam sebuah jawaban panjang, yang 
terdiri dari beberapa kalimat. Dengan begitu akan lahir paragraf 
pertanyaan-jawaban.  
Mengembangkan sebuah paragraf dengan cara pertanyaan-
jawaban yang memudahkan penulis pemula mengembangkan 
topik. Caranya, penulis cukup mengembangkan paragraf itu 
dengan cara menjawab pertanyaan di awal paragraf. Perhatikan 
contoh berikut! 

 
Selain CFC, jenis polutan apa lagi yang dipandang amat berbahaya bagi 

manusia? Timbel, jawabannya! Timbel dengan mudah bisa kita jumpai di pipa air 
minum, asap kendaraan bermotor, atau cat yang digunakan pada beberapa tahun lalu. 
Kini timbel diketahui memiliki dampak yang berbahaya. Dari studi ditemukan bahwa 
tulang orang yang hidup 2.500 tahun yang lalu mengandung seperseribu lebih kecil 
dari kandungan timbel tulang-tulang kita sekarang. Kendaraan bermotor yang 
menggunakan bensin bertimbel akan membuang kira-kira 1 kg per tahunnya. 
Delapan puluh lima persen timbel itu akan terkonsentrasi di tulang, otak, dan ginjal 
manusia. Kelebihan kandungan timbel telah diakui berakibat pada rendahnya 
intelegensia dan memperpendek waktu konsentrasi anak. Pada manusia dewasa, 
kelebihan timbel dapat berakibat tekanan darah tinggi yang berakibat serangan 
jantung. 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisi ide yang dikembangkan dengan pola 

pertanyaan-jawaban. Kalimat topik dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan, yang dinyatakan pada kalimat pertama. 

(2) Pertanyaan itu selanjutnya dijawab dalam kalimat-kalimat 
selanjutnya sebagai pengembangan paragraf. 

 
Paragraf pertanyaan cukup mudah dibuat, sebab penulis cukup 
menjawab pertanyaan pokok. Ikutilah langkah-langkah berikut! 
(1) tentukan topik paragrafnya, yaitu kalimat utama paragraf. 
(2) Nyatakan kalimat topik itu dalam bentuk pertanyaan. Contohnya 

TOPIK New York tahun 1890, barangkali masih seukuran Kota 
Bandung kini, memiliki masalah polusi yang sangat berat. 
PERTANYAAN  Kota mana yang seabad yang lalu telah 
mengalami masalah polusi yang amat berat? 

(3) Jawablah pertanyaan itu dengan tegas, lalu tambahkan keterangan 
selanjutnya. Perhatikan contoh lengkap paragraf berdasarkan 
pertanyaan itu! 

 
Kota mana yang seabad yang lalu telah mengalami masalah polusi yang amat 
berat? New York! New York tahun 1890—barangkali masih seukuran Kota 
Bandung kini—memiliki masalah polusi yang sangat berat. Setiap hari kuda-kuda 
di kota itu akan membuang ratusan ton kotoran padat di jalan-jalan New York. 
Selain itu, juga ditumpahkan hampir 300.000 liter air seni, sebuah jumlah yang 
cukup untuk mengisi 100 kolam renang skala hotel. Bisa dibayangkan jika hari 
panas. Anda yang pernah ke Bandung dan mampir ke Jalan Ganesha ketika 
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liburan (sekolah) bisa membayangkan, bagaimana bau dan tersiksanya di 
lingkungan macam itu. 
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LATIHAN 
Pikirkan! 
Telitilah paragraf berikut! Kenalilah pola pengembangannya, termasuk jenis 
paragraf apakah paragraf berikut? 
 

1. Lelaki itu tertawa sendiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Sesekali, 
tangannya yang memegang sebuah boneka bergerak naik turun, bak orang tua 
meninabobokan seorang bayi. Namun, tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, ia 
menangis tersedu-sedu, sambil mendekap erat boneka kumal itu. Boneka itu 
adalah hadiah ulang tahun untuk anaknya, Nisma, 6 tahun, anak perempuan satu-
satunya dari empat bersaudara. Lelaki malang itu bernama Abdul Somad, 49 
tahun. Penduduk desa Tamboro, Kecamatan Lage, kabupaten Poso ini mengalami 
gangguan jiwa akibat kerusuhan berdarah di sana, Mei—Juni  tahun lalu. Samad 
kehilangan istri dan empat anaknya, dibantai gerombolan perusuh. Somad adalah 
contoh memilukan dampak dari kerusuhan yang terjadi di daerah Poso, Sulawesi. 
 
a. Pola pengembangan apakah yang digunakan dalam paragraf itu? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
b. Apakah penandanya? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
2. Namun, pada tingkat implementasinya, ada perbedaan mendasar antara busway di 

Bogota dengan di Jakarta. Konsep dan tahapan pengembangan busway di Bogota 
amat jelas, sedangkan di Jakarta tidak. Secara konseptual, busway di Bogota 
terintegrasi dengan pembangunan jalur pengumpan (feeder service transport), jalur 
angkutan tidak bermotor (Non-motorize transpotation/NMT), dan jalur pejalan kaki. 
Pada tahap pertama, pemerintah Bogota membangun 40 km jalur busway, 57 halte 
pemberhentian, 4 terminal, 305 jalan untuk jalur pengumpan, 29 jembatan 
penyeberangan bagi pejalan kaki, menata lapangan dan trotoar, 4 lokasi parkir dan 
pemeliharaan, pusat kendali operasi bus khusus, dan membangun 240 km jalur 
sepeda. Di Jakarta, busway dibangun secara tunggal, tidak terintegrasi dengan 
pembangunan jalur pengumpan, jalur NMT, dan pejalan kaki. Padahal, ketiganya 
amat penting. 

 
a. Pola pengembangan apakah yang digunakan dalam paragraf itu? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
b. Apakah penandanya? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
Kerjakan! 
Lengkapilah dan sempurnakanlah paragraf rumpang berikut! 

 
1. Bila dicermati, akar masalah transpotasi di Jakarta adalah karena 

dominasi kendaraan bermotor, minimnya armada angkutan dan 
buruknya pelayanan angkutan umum, serta diabaikannya moda 
transportasi tidak bermotor (NMT). Akibatnya, ……………..……………  
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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2. Gunung berapi adalah …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
  

3. Membaca dan menulis itu berhubungan erat. Menulis itu ibaratnya buang 
air, sedangkan membaca itu kegiatan minum. Perhatikan ilustrasi 
berikut! ………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 

4. Susunlah sebuah paragraf proses yang menggambarkan rangkaian prosedur, 
berdasarkan daftar urutan kerja berikut ini. Jadikan sebuah paragraf utuh, koheren, 
dan berpenataan baik! 
 

TAMPIL MENAWAN SAAT KE SEKOLAH! 

  Dandan ke sekolah biar tetap tampil menawan? Gampang! Perhatikan trik-trik berikut! 
(1) Usaplah bedak padat secara tipis-tipis ke seluruh permukaan wajahmu. 
(2) Rapikan alis dengan sikat alis, agar alismu tidak terlihat acak-acakan.    
(3) Alismu jarang? Berikan sedikit pensil alis agar bentuk alismu agak kentara. 

(4) Atur rambut agar tidak mengganggu pandangan matamu, kuncir dua, kepang 
jepang atau dijepit jadi alternatif seru. 

(5) Oleskan hand body lotion pada tangan dan kakimu. 
(6) Semprotkan sedikit cologne atau wewangian yang tidak terlalu keras. 
(7) So, siap berangkat ke sekolah, deh! 

…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 

5. Susunlah sebuah paragraf bebas dengan pola pengembangan sebab-akibat atau 
akibat sebab! Gunakanlah gambar berikut sebagai pencetus gagasan utamanya! 
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…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
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BAGIAN KELIMA 

Mengembangkan 
Tulisan Berdasarkan 
Tujuannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 167

MULAI DARI YANG KECIL: KALIMAT, PARAGRAF, DAN 
WACANA 

Kita mengenali bagian-bagian tulisan dari unit yang terkecil, yaitu 
kalimat. Kalimat  adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung 
satuan pikiran  lengkap, yang disusun dari kata-kata dengan 
menggunakan kaidah tata kalimat. Paragraf  adalah suatu satuan pikiran 
(berupa ide atau gagasan) yang dibangun dari sejumlah kalimat. Kalimat-
kalimat itu terdiri atas kalimat topik dan kalimat-kalimat penjelas.  
Wacana dipahami sebagai satuan kebahasaan yang berisi satu gagasan 
utuh dan tuntas, yang tersusun dari satu atau lebih paragraf. Kutipan 
berikut memberi gambaran tiga hal itu: kalimat, paragraf, dan wacana. 
 
Kalimat 
 
Di beberapa pojok jalan utama Bandung, kita bisa melihat alat pengukur keadaan 
udara dan kualitasnya. 
 
Paragraf 
 

Di beberapa pojok jalan utama Bandung, kita bisa melihat alat pengukur 
keadaan udara dan kualitasnya. Semoga saja alat itu tidak ngadat sehingga kita bisa 
tersadarkan atas kualitas udara yang kita hirup. Dengan begitu, kita akan terdorong 
untuk mengurangi aktivitas yang bisa mengotori udara. 
 
Wacana 
 

Di beberapa pojok jalan utama Bandung, kita bisa melihat alat pengukur 
keadaan udara dan kualitasnya. Semoga saja alat itu tidak ngadat sehingga kita bisa 
tersadarkan atas kualitas udara yang kita hirup. Dengan begitu, kita akan terdorong 
untuk mengurangi aktivitas yang bisa mengotori udara. 

Selama ratusan juta tahun, bahan-bahan kimia berada dalam ekosistem kita. 
Bahan tadi dapat berasal dari tumbuhan atau hewan. Ada yang kembali ke Bumi, 
terhanyut di lautan, menguap ke udara lagi, kemudian akan kembali ke siklusnya. 
Sebuah atom oksigen, misalnya, memerlukan waktu sekitar 2.000 tahun lagi untuk 
melengkapi satu siklus. Keseimbangan alam ini kemudian terganggu oleh 
meningkatnya aktivitas manusia. Keberadaan alat pengukur kualitas udara di kota 
Bandung itu menjadi saksi dampak pelilaku manusia. 
 
 

Dari contoh penggalan teks itu, kalimat  menjadi unit terkecil 
tulisan yang mengandung proposisi (pernyataan). Penulisannya diawali 
oleh huruf besar dan diakhiri oleh titik. Paragraf, seperti yang tampak 
dari contoh itu, adalah unit bahasa yang mengandung satu gagasan 
pokok dan beberapa gagasan penjelas, yang dibangun dari beberapa 
kalimat. Penulisannya diawali oleh satu kalimat pembuka yang ditulis 
menjorok ke dalam dan diakhiri oleh kalimat  penutup paragraf. 
Sedangkan wacana adalah tulisan lengkap yang mengandung satu 
gagasan utuh penulis, yang dibangun dari paragraf-paragraf, judul dan 
subjudul, dan kelengkapan publikasi tertentu. 

Menurut tujuan penulisannya, paragraf dan wacana dibedakan 
menjadi lima kategori, yaitu paragraf paparan (exsposition), lukisan 
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(description), cerita (narration), argumen (argumentation), dan persuasi 
(persuation). Penggolongan itu dikenal sebagai penggolongan paragraf 
secara tradisional. Dalam buku ini akan ditambah satu kategori lagi jenis 
paragraf menurut tujuannya, yaitu paragraf petunjuk. 

Paragraf adalah satuan kebahasaan di bawah wacana (discourse). 
Dalam teks tertentu, sebuah wacana bisa terdiri hanya satu paragraf. 
Akan tetapi, karena umumnya wacana itu lebih dari satu paragraf, 
penanda jenis paragraf itu menandai wacana yang dibentuknya. 
Maksudnya, sebuah tulisan yang terdiri dari satu atau lebih paragraf 
paparan akan menghasilkan wacana paparan. Dalam buku-buku tentang 
mengarang, lima kategori paragraf itu dikenal sebagai jenis-jenis wacana. 
Jadi, wacana dibedakan menjadi lima jenis, yaitu paparan (exsposition), 
lukisan (description), cerita (narration), argumen (argumentation), dan 
persuasi (persuation) pula. Dalam buku ini akan ditambah satu kategori 
lagi jenis wacana  menurut tujuan penulisannya, yaitu wacana  petunjuk. 

Dalam enam kategori paragraf dan wacana itu terkandung enam 
tujuan utama penulis, yaitu 
 menerangkan 
 melukiskan 
 menceritakan 
 mempengaruhi, 
 membujuk, dan 
 memerintah. 
Di bawah ini akan diuraikan cara mengembangkan masing-jenis wacana 
itu sebagai bentuk kemampuan dasar menulis. 

 
PAPARKANLAH, AGAR PEMBACA PAHAM!  PAPARAN 
Apakah Paragraf dan Wacana Paparan itu? 

Istilah ‘paparan’ terjemahan dari exposition (memaparkan  to expose). 
Paragraf atau wacana paparan secara luas dikenal sebagai paragraf atau 
wacana eksposisi. Memaparkan berarti menerangkan atau menjelaskan. 

Jika kita ingin menerangkan sesuatu kepada orang lain secara 
tertulis, kita memerlukan paragraf paparan. Paragraf tersebut banyak 
digunakan dalam berbagai karangan. Paragraf paparan digunakan 
penulis untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca, agar pembaca tahu 
atau mengerti. Paragraf tersebut bisa berisi informasi atau konsep-konsep 
yang harus pahami pembaca dengan pikirannya. Paragraf paparan 
sebagai jawaban atas pertanyaan ‘apakah X itu’.  

Paragraf  paparan paparan ditulis dengan tujuan untuk 
menerangkan suatu kepada pembaca. Untuk menerangkan sesuatu, 
biasanya pembaca menggunakan contoh-contoh, ilustrasi, analogi, dan 
sebagainya. Paragraf  paparan diikuti oleh pembaca melalui pikirannya. 
Oleh sebab itu, untuk memahami paragraf  paparan diperlukan proses 
berpikir. 
Contoh teks bacaan yang unsur paparannya kuat 
(1) buku ilmu pengetahuan 
(2) artikel ilmiah 
(3) laporan keuangan 
(4) laporan tahunan 
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Karakteristik Paragraf dan Wacana Paparan 
Paragraf paparan ditulis dengan tujuan untuk menginformasikan, 

menerangkan, atau menjelaskan suatu gagasan kepada pembaca. 
Paragraf tersebut bersifat netral, tidak mempengaruhi pembacanya. 
Menulis dengan tujuan memaparkan (informational purpose) adalah untuk 
memberikan informasi atau keterangan kepada para pembaca. Paparan 
disampaikan kepada pembaca agar pembaca ‘tahu’. Umumnya, paragraf 
paparan digunakan dalam penulisan buku-buku ilmu pengetahun, berita, 
laporan penelitian, dan berita. 

Tabel berikut menandai secara ringkas paragraf dan wacana 
paparan. 
 
No. Aspek Penanda Penanda Paragraf Paparan 

1 Tujuan Penulisnya  Menginformasikan 
 Menerangkan 
 Menjelaskan 
 Memberitahu 

2 Tujuan Pembacanya  Agar tahu 
 Agar mengerti 
 Agar paham 
 Agar pengetahuannya 

bertambah 
3 Sifat isinya  Informatif 
4 Sasaran yang dituju  Akal (aspek intelektual) 

 Pikiran pembaca 
 Ingatan/memori 

5 Tindak lanjut setelah 
membaca 

 Informasi atau pengetahuan 
yang diperoleh diingat dan 
disimpan dalam ingatan 

6 Bahasanya  Umumnya, paparan 
disampaikan dengan bahasa yang 
objektif dan netral 
 Tidak bias 

7 Unsurnya   Definisi 
 Objek/konsep 
 Perjelasan 

8 Isinya Jawaban pertanyaan 
 Apa X itu? 
 Siapa X itu? 
 Kapan X terjadi? 
 Bagaimana ciri X? 
 Mengapa X? 

 
 
 
Pola Pengembangan Paparan: Analisis, Pengklasifikasian, Alasan-alasan, 
Perincian-perincian, atau Contoh-contoh 

Paragraf dan wacana paparan bertujuan untuk menerangkan sesuatu 
kepada pembaca. Untuk menerangkan, biasanya digunakan contoh-
contoh, ilustrasi, analogi, dan sebagainya. Paragraf paparan biasanya 
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berisi konsep-konsep dan logika yang harus diikuti oleh pembaca. Oleh 
karena itu, untuk memahami paragraf paparan diperlukan proses 
berpikir atau intelektual. Perhatikan contoh berikut. 
 

Bumi berputar dari barat ke timur. Gerakan bumi itu sangat cepat 
kalau dibandingkan dengan kecepatan kendaraan buatan manusia. 
Karena gerakan itu, matahari tampak terbit dari timur. Matahari seolah-
olah bergerak mengelilingi bumi. Pada siang hari, matahari berada di 
atas kepala kita dan sore hari terbenam di sebelah barat. Karena kita 
menempati sebagian kecil daerah di bumi, kita merasa seolah-olah yang 
bergerak itu matahari. Akan tetapi, sebenarnya bukan demikian. 
Matahari tidak bergerak. Hal itu terjadi karena tipuan mata, seperti kalau 
kita naik kereta api cepat. Pada waktu naik kereta api cepat, seolah-olah 
pohon, bukit, gunung, dan tiang-tiang listrik bergerak dengan cepat 
berlawanan arah dengan kereta api. Padahal, sebenarnya kereta apilah 
yang bergerak. 

Paragraf paparan di atas menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan 
kata tanya bagaimana. Oleh karena itu, paragraf itu dapat digunakan untuk 
menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Untuk menerangkan 
proses dan prosedur, kalimat-kalimat yang biasa digunakan berupa kalimat 
deklaratif. 

Ada lima pola dalam mengembangkan paragraf atau wacana paparan, yaitu 
analisis, klasifikasi, alasan-alasan, perincian-perincian, dan contoh-contoh. 

(1) Paparan Analitis 
Paragraf paparan analitis merupakan paragraf yang menerangkan 
sesuatu dengan cara menganalisis atau menguraikannya secara terperinci. 
Dalam menyusun paragraf ini, penulis dapat melakukan analisis yang 
didasarkan pada sebuah prinsip tertentu. Namun, perlu diperhatikan 
bahwa prinsip yang digunakan tidak boleh berubah-ubah.  

Berdasarkan peta geopolitik, masyarakat dunia terbagi dalam tiga 
kelompok, yakni kelompok dunia pertama, kelompok dunia kedua, dan 
kelompok dunia ketiga. Kelompok pertama adalah negara-negara yang 
sangat berkuasa dalam menentukan arah perkembangan politik, ekonomi, 
atau militer dunia seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa lalu. 
Mereka adalah para adidaya dunia. Kelompok kedua adalah negara-
negara industri maju, tetapi dalam banyak hal masih punya 
ketergantungan kepada kekuatan negara adidaya. Yang termasuk 
kelompok dunia kedua ini adalah Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, 
Australia, dan negara-negara yang setaraf. Sedangkan dunia ketiga 
diwakili oleh negara-negara yang masih terbelakang dalam hal ekonomi, 
kekuatan industri, maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologinya. 
 

Catatan: 

Kalimat topik: Dalam peta geopolitik, masyarakat dunia terbagi dalam tiga 
kelompok, yakni kelompok dunia pertama, kelompok dunia kedua, dan kelompok 
dunia ketiga. 
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Perincian: 
____________________________________________________________ 
Perincian: 
____________________________________________________________ 
Perincian: 
____________________________________________________________ 
 
(2) Paparan Klasifikasi 
Paragraf paparan klasifikasi dikembangkan berdasarkan suatu kategori  
umum (general class) yang dipandang dari sudut pandang tertentu 
(prinsip tertentu). Kemungkinan suatu kategori yang umum diikuti 
dengan penjelas yang berupa bagian atau anggota yang bersifat 
subordinatif. Bila dibagankan, paragraf jenis ini akan tampak seperti 
bagan berikut. 
 
   Kelas yang umum  
 
anggota/bagian 1   anggota/bagian 2    anggota/bagian 3 

Pengembangan paragraf eksposisi yang menggunakan pola klasifikasi 
pada dasarnya hanya menyebutkan sejumlah anggota kategori menurut 
sudut pandang tertentu. Perhatikan contoh berikut. 

  

Koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi empat macam. 
Pertama, buku-buku yang meliputi berbagai macam bidang studi. Buku-
buku itu dikatalogkan dan diatur serta disusun menurut bidang studinya 
atau subjeknya, pengarangnya, dan judulnya. Biasanya, buku-buku itu 
dipinjamkan kepada anggota dalam jangka waktu tertentu. Buku itu dapat 
dipinjam untuk dibaca di perpustakaan atau dapat dibawa pulang. Kedua, 
bahan referensi, misalnya kamus, ensiklopedi, peta, dan bibliografi. Bahan 
referensi dapat dipinjam, tetapi hanya digunakan dalam perpustakaan saja. 
Barang referensi itu tidak dapat dibawa ke luar perpustakaan. Ketiga, 
terbitan berkala, misalnya surat kabar, majalah, dan pamflet.Seperti barang 
referensi, terbitan berkala itu tidak dapat dipinjam untuk dibawa ke luar 
perpustakaan. Terbitan berkala hanya dapat dibaca di tempat. Keempat, 
perangkat alat-alat elektronik, misalnya kaset tape recorder, kaset video, 
dan mikrofilm. Koleksi yang terakhir ini dapat dipinjam dalam jangka 
waktu tertentu untuk digunakan di dalam perpustakaan atau pun dibawa 
pulang 

  
Catatan: 
Kalimat topik: Koleksi perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi empat 
macam. 
a. buku tentang berbagai macam bidang studi 
b. ________________________________________________________ 
c. ________________________________________________________ 
d. ________________________________________________________ 
 
(3) Paparan Proses dan Ilustrasi 
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Ilustrasi merupakan gambaran sederhana atau bentuk kongkret  dari 
suatu ide yang abstrak dan kompleks. Ilustrasi  dapat mempermudah 
dalam menerangkan suatu konsep yang rumit. Paragraf ilustrasi  
biasanya menggunakan frase-frase penghubung seperti berikut ini. 
 ....... seperti ilustrasi berikut ini. 
 ....... dapat diilustrasikan seperti........ 
 ....... dapat dikongkretkan dengan ilustrasi seperti..... 
 ....... seperti ....... 
 ....... bagaikan ...... 
 

Filsafat, meminjam pikiran Will Duran, dapat  diibaratkan pasukan 
marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. 
Pasukan infanteri ini sebagai pengetahuan yang di antaranya adalah 
ilmu. Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak sebagai kegiatan 
keilmuan. Setelah itu, ilmulah yang membelah gunung dan merambah 
hutan, menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang 
dapat diandalkan. Setelah penyerahan dilakukan, maka filsafat pun 
pergi. Dia kembali menjelajah laut lepas, berspekulasi, dan meneratas. 
Seorang yang skeptis akan mengatakan bahwa sudah lebih dari dua ribu 
tahun orang berfilsafat demikian. Namun, kesalahpahaman ini dapat 
dihilangkan dengan segera, apabila kita sadar bahwa filsafat adalah 
marinir yang merupakan pionir, bukan pengetahuan yang bersifat 
memperinci (analitis). Filsafat menyerahkan daerah yang sudah 
dimenangkan kepada ilmu pengetahuan. Jadi, semua ilmu, baik ilmu-
ilmu sosial maupun ilmu alam, bermula dan berkembang dari filsafat. 
(Dikutip dari Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, 1985, hlm.22-24) 
Catatan: 
Paragraf itu menjawab pertanyaan di bawah ini. 
a. Apakah yang diibaratkan sebagai pasukan marinir? 
b. Apakah yang diilustrasikan sebagai pasukan infanteri? 
c. Mengapa ilmu diilustrasikan sebagai yang membelah gunung dan 
merambah hutan?  
 
(4) Paparan Contoh 
Contoh  berfungsi untuk memperjelas suatu uraian, khususnya uraian 
yang bersifat abstrak. Dalam paragraf jenis itu diperlukan alat 
penghubung berupa contoh kongkrit.  Biasanya kata yang digunakan 
antara lain contohnya, misalnya, dan  umpamanya.Perhatikan contoh 
berikut! 

Departemen Tenaga Kerja bisa juga menyidik seseorang hingga 
jadi terdakwa di meja hijau. Contohnya, Hakim Kustian Efendi dari 
Pengadilan Negeri Medan telah memvonis Nyonya Tio Kaso, 44 tahun, 
dengan hukuman denda Rp 10 ribu atau kurungan selama tujuh hari 
pada 6 Maret silam. Padahal, yang menyidik Nyonya Tio adalah M. 
Purba, seorang pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Medan. 
 
(5) Paparan Sebab-Akibat 
Paragraf paparan sebab-akibat dapat disusun dengan urutan penyebab 
diikuti akibat atau sebaliknya. Perhatikan contohnya! 



 173

Berkurangnya kadar gas penyusun lapisan ozon-- yang 
berfungsi sebagai pelindung kehidupan di bumi dari 
sengatan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari-- di 
atmosfer diramalkan dapat menimbulkan bermacam-macam 
malapetaka di muka bumi. Menurut penelitian para ahli, 
penurunan kadar ozon itu dapat menimbulkan berbagai 
macam penyakit, misalnya kanker kulit, katarak, dan 
kepekaan terhadap infeksi. Penyakit ini disebabkan oleh 
sengatan sinar ultraviolet dari matahari itu. Akademi ilmu 
pengetahuan  Amerika Serikat memperkirakan, penurunan 
1% kadar ozon akan menambah 10.000 kasus kanker kulit 
setiap tahunnya di Amerika Serikat saja. Selain itu, 
penurunan kadar ozon dapat juga menambah suhu bumi. 
Penambahan suhu bumi ini dapat menyebabkan pencairan 
es di daerah kutub. Pencairan es  dapat menaikkan  
permukaan air laut dan menenggelamkan kota-kota di 
pantai yang rendah. Selain kedua hal tersebut, penurunan 
kadar ozon juga dapat mengubah pola curah hujan secara 
radikal yang mampu mengubah daerah subur menjadi 
gurun dan gurun pasir akan berubah menjadi gurun yang 
lebih tandus lagi. 

 
Catatan: 
Lengkapilah analisis paragraf di bawah ini! 
Kalimat topik: Berkurangnya kadar gas penyusun lapisan ozon-- yang 
berfungsi sebagai pelindung kehidupan di bumi dari sengatan sinar 
ultraviolet yang berasal dari matahari-- di atmosfer diramalkan dapat 
menimbulkan bermacam-macam malapetaka di muka bumi.  
a. akibat 1: menimbulkan berbagai macam penyakit 
b. akibat 2 ___________________________________ 
c. akibat 3 ___________________________________ 
d. akibat 4 ___________________________________       
e. akibat 5 ___________________________________ 

 
 
Langkah Mengembangkan Wacana Paparan 

Wacana paparan ditulis dengan tujuan untuk menerangkan suatu hal 
kepada pembaca. Untuk menerangkan, biasanya digunakan rincian, 
contoh-contoh, ilustrasi, analogi, dan pembandingan/pengontrasan.  
Wacana paparan berisi konsep-konsep yang harus diikuti oleh pembaca 
dengan pikirannya. Oleh sebab itu, untuk memahami paragraf dan wacana 
paparan diperlukan kegiatan intelektual yang melibatkan proses berpikir 
dan bernalar. 
Paragraf dan wacana paparan menjawab pertanyaan yang berhubungan 
dengan kata tanya bagaimana. Oleh karena itu, paragraf ini dapat 
digunakan untuk menerangkan fakta-fakta, proses, atau klasifikasi. 
Teknik pengembangan wacana paparan yang paling umum adalah  
definisi, contoh, ilustrasi, pembandingan-pengontrasan, klasifikasi, uraian, 
sebab-akibat, dan kronologi. 
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Berkut ini langkah-langkah dalam mengembangkan paragraf dan wacana 
paparan. 
 

Langkah 1: [Persiapan]  Menentukan Topik dan Judul 
Pasikan bahwa Anda akan memaparkan sesuatu. Apa yang akan Anda 
paparkan? Misalnya, topik tentang kedelai. Topik kedelai dapat dirinci 
menjadi subtopik 
‘kandungan kedelai’ 
‘asal usul tanaman kedelai’ 
‘cara menanam kedelai’ 
‘Sentra produksi kedelai di Pulau jawa’. 
 

Langkah 2: [Persiapan]  Menyusun Kerangka Paparan dengan Fokus Menjawab 
Pertanyaan Apa, Siapa, Kapan, Dimana, Mengapa, dan Bagaimana 
Ambil salah satu subtopik di atas, misalnya ‘sentra preoduksi kedelai di 
Pulau Jawa’. Topik itu dapat dikembangkan dengan pertanyaan di atas, 
seperti berikut. 
 Dimana kedelai dapat tumbuh? 
 Daerah kabupaten mana saja di Pulau Jawa yang menjadi sentra produksi 

kedelai? 
 Berapa luas lahan kedelai di daerah-daerah itu? 
 Berapa produksi per tahunnya? 
 Daerah utama mana yang menjadi sentra utama produksi kedelai di Pulau 

jawa? 
 Sebagai sentra produksi kedelai yang utama, berapa lahan tanaman kedelai di 

jawa timur? 
 Berapa produksi per tahunnya? 

 
Langkah 3: [Menulis]  Menyajikan Gagasan Utama dan Memperkaya 

Gagasan  
Selanjutnya, kembangkan kerangka paparan itu menjadi tulisan utuh. 
Perhatikan wacana berikut! 
 

Kedelai bisa tumbuh di berbagai ketinggian tempat, mulai dari 
dataran rendah sampai dataran tinggi, bahkan hingga ketinggian 2.500 
meter pun kedelai masih bisa hidup. Meskipun begitu di Pulau Jawa 
hanya beberapa kabupaten saja yang bisa menghasilkan kedelai dalam 
jumlah banyak. Di Jawa Barat sentra kedelai terbesar ada di Kabupaten 
Garut dengan luas pertanaman pada tahun 1990 mencapai 26.734 ha 
dan produksinya 33.263 ton. Sentra terbesar di Jawa Tengah adalah di 
Kabupaten Grobogan, dengan luas pertanaman 59.979 ha mampu 
berproduksi sekitar 75.949 ton. Di daerah Istimewa Yogyakarta 
pertanaman terbesar terdapat di Kabupaten Gunung Kidul dengan luas 
pertanaman 43.553 ha dengan produksi mencapai 54.828 ton.  
 Di Jawa Timur ada di dua sentra yang hampir sama luasnya yakni di 
Kabupaten Jember dan Banyuwangi yang masing-masing luasnya 
44.022 ha dan 44.743 ha dengan hasil produksi masing-masing 54.569 
ton dan 58.325 ton. 

Secara keseluruhan, penghasil kedelai terbesar di Pulau Jawa ada 
di Jawa Timur dengan luas sentra 390.418 ha dan produksinya sebesar 
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471.495 ton. Kemudian baru diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat 
dengan luas masing-masing 197.595 dan 82.508 ha dengan hasil 
produksi masing-masing 237.306 ton dan 96.019 ton. Penghasil 
kedelai terkecil adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas areal 
55.138 ha dengan hasil produksi 68.986 ton. Produksi rata-rata kedelai 
di Pulau Jawa telah mencapai 1,2 ton per ha. 

 
 

Langkah 4: [Menulis}  Menutup dengan Kesimpulan 
Paragraf atau wacana paparan umumnya terbagi menjadi tiga bagian 
utama, yaitu pembukaan, paparan, dan penutup. Bagian penutup, 
umumnya diisi oleh kesimpulan atau ringkasan. Paragraf di atas dapat 
ditutup dengan pernyataan berikut. 
 

Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa Pulau Jawa sebagai sentra 
kedelai masih kurang produktif pengolahannya. Penyebab utamanya 
adalah cara penanamannya masih kurang intensif, umumnya ditanam 
secara tumpangsari dengan jagung, kacang hijau, atau tanaman lain. 
 
 

Langkah 5: [Pascamenulis]  Merevisi dan Menyunting 
Langkah terakhir setelah buram tulisan jadi, Anda harus menyunting 
tulisan Anda. Hal-hal berikut yang perlu diperhatikan dalam menyunting 
paragraf atau wacana paparan. 

 Apakah paparan itu telah dikembangkan dengan baik? 
 Apakah objek atau topik yang dipaparkan telah diuraikan secara 

lengkap hingga bisa menjawab pertanyaan pembaca, seperti apa, 
siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana? 

 Apakah fokus pertanyaan utama telah dikembangkan? 
 Apakah bahasanya mencerminkan sebuah papoaran objektif? 
 Apakah kesalahan bahasa dan mekanik telah minimal? 

 
LATIHAN 

(1) Mengenali Topik-Topik Paragraf  Paparan 
Dengan memaparkan (mengekspos) sesuatu, penulis berharap agar pembaca 
tahu, mengerti, paham, dan bertambah pengetahuannya! Manakah topik-topik 
berikut yang menggambarkan karangan paparan? 
 
[  ]  lezatnya sate pojok stasiun 
[  ]  Jalan-jalan di Mall Mangga Dua 
[  ]  Meningkatnya permintaan ekspor bunga segar 
[  ]  Indahnya bunga segar di Taman Agro 
[  ]  Bagaimana sebuah biola dibuat 
[  ]  Syahdunya malam itu dengan suara biolanya 
[  ]  Biolanya mengantarkannya memperoleh Platinum 
[  ]  Mengapa Maradona memilih nomor punggung 10? 
 

 
(2) Mengidentifikadi Paragraf Paparan 
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Bacalah paragraf-paragraf di bawah ini, kemudian lingkarilah abjad di awal 
paragraf yang berupa paragraf paparan! 

a. Di tengah padatnya arus lalu lintas di Jalan Pahlawan Surabaya, sebuah mikrolet tua mogok. 
Mikrolet berwarna coklat itu tiba-tiba mesinnya mati. Mesin mikrolet itu tampaknya kemasukan 
air akibat banjir di ujung jalan Pahlawan. Tanpa ada upaya meminggirkan mikrolet, sang sopir 
langsung mencoba memperbaiki. Akibatnya, kemacetan terjadi di jalan tersebut. 

b. Kapal Inggris Queen Mary 2 (QM 2) menjadi kapal pesiar terbesar, tercepat, dan termewah 
saat ini. Kapal ini memiliki panjang mendekati ukuran tinggi bangunan Empire State Building. 
Jumlah ruang kamar di dalamnya 1.310 dengan lima kolam renang. Di dalamnya terdapat 
banyak toko dan 10 restoran. Lima apartemen luks kembar berukuran 1.566 dan 2.249 kaki 
persegi disediakan untuk memanjakan penumpang. 

c. Sebagian besar warga Jakarta menilai sarana transportasi di DKI Jakarta sudah sangat tidak 
layak. Kapasitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanannya sudah tidak memadai. Untuk itu, 
perlu upaya serius dalam penyediaan sarana transportasi umum yang terjangkau masyarakat. 

d. Pengaturan arus lalu lintas di Jalan Panglima Sudirman sudah cukup baik. Kendaraan dari 
arah utara menuju Probolinggo dibelokkan ke arah Timur. Sebaliknya, kendaraan dari 
Probolinggo menuju ke Malang dibelokkan ke Barat ketika sampai di Jalan pertigaan Jalan 
Krampyangan. Untuk menuju Probolinggo dari Surabaya, kendaraan dilewatkan di jalan 
pinggiran Pasuruan. Hanya kendaraan dari Probolinggo menuju Surabayalah yang melewati 
Jalan Panglima Sudirman. 

e. Sebelum memasuki terminal bus antarkota, para calon penumpang harus membeli karcis 
peron terlebih dahulu. Setiap kepala dikenai biaya Rp 200,00.  Hasil penjualan karcis peron 
digunakan untuk gaji karyawan tidak tepat, perawatan alat-alat perlengkapan terminal, jasa 
kebersihan, dan sebagainya. Tidak kurang dua juta per hari terkumpul dari penarikan peron 
tersebut. Untuk itu, Kepala Dinas Terminal mengharapkan kesadaran calon penumpang untuk 
membeli karcis peron terlebih dahulu sebelum memasuki terminal. 

 
(3) Melengkapi Paragraf Paparan 
Lengkapilah paragraf di bawah ini dengan contoh! 

 

Bahasa Indonesia banyak memungut kata-kata dari bahasa daerah. Dari bahasa Jawa, 
misalnya, dipungut kata-kata seperti _____________________________________________. 
Kata-kata dari bahasa Minangkabau yang dipungut misalnya kata 
________________________________. Dari bahasa Jakarta dipungut kata-kata seperti 
______________________________________. Kata-kata ini banyak dipakai dalam bahasa 
sehari-hari. Selain itu, ada juga kata yang diserap dari bahasa Sunda, misalnya kata 
____________________________________________. Masih banyak kata-kata bahasa 
daerah yang dipungut dalam bahasa Indonesia, contohnya tari____________ dsb. 

 
 

(4) Menyusun Paragraf Paparan 
Buatlah sebuah paragraf sebab-akibat! Pilihlah salah satu kalimat topik berikut 
ini! 

a. Sebab-sebab kemacetan di sebagian besar kota di Indonesia 
b. Akibat duduk terlalu lama di depan televisi 
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LUKISKANLAH DENGAN BAIK, MAKA ORANG AKAN MERASAKAN 
APA YANG ANDA LUKISKAN!  LUKISAN 
 
Apa yang Dimaksud Lukiskan itu? 

Lukisan merupakan karangan yang mengggambarkan sesuatu melalui 
kata-kata. Jadi, paragraf lukisan merupakan paragraf yang membantu kita 
memvisualisasikan sesuatu. Fokusnya pada penampakan suatu objek 
sehingga pembaca dapat melihatnya secara tepat. Dengan kata lain, lukisan 
adalah tulisan yang memaparkan rincian atau detail tentang suatu objek 
sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengarkan, merasakan, atau 
mengalami langsung objek atau peristiwa tersebut. 
Paragraf atau wacana lukisan (deskripsi) adalah paragraf yang melukiskan 
sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai 
(melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai 
dengan citra penulisnya. Paragraf lukisan bermaksud menyampaikan kesan-kesan 
tentang sesuatu. Misalnya, suasana kampung yang damai, suasana jalan raya yang 
macet, enaknya bandeng bakar di Pantai Manado, panasnya hentakan musik rock 
di sebuah kafe dapat dibuat menjadi paragraf lukisan. 
Perhatikanlah kutipan berikut! 
 

     Rumah penduduk Kampung Naga hanya boleh menghadap ke utara atau 
selatan. Listrik juga tidak menerangi Kampung Naga. “Rumah-rumah ini—
yang terbuat dari bahan kayu, bambu, dan ijuk—sangat mudah terbakar 
kalau ada listrik”, kata Pak Ateng yang juga wakil kuncen (kepala adat). Dari 
segi geografis, lokasi Kampung Naga tidak bisa dikatakan terisolasi. 
Letaknya di sebuah lereng bukit yang hijau, hanya beberapa ratus meter dari 
jalan utama Garut—Tasikmalaya yang selalu sibuk dilalui berbagai jenis 
kendaraan. Kampung ini termasuk dalam wilayah Desa Neglasari, 
Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. 

 
 
Paragraf itu berisi lukisan tentang keadaan Kampung Naga. Dari kutipan 
pendek itu pembaca bisa ‘membayangkan’ keadaan Kampung Naga: 
bahan, letak, dan keadaan rumah-rumahnya; letak Kampung Naga; dan 
keadaan geografisnya. Citra atau kesan yang diharapkan adalah 
‘bayangan’, yaitu agar pembaca ikut ‘melihat apa yang dilihat penulisnya’. 
Untuk tujuan itulah wacana dan paragraf lukisan dibuat. Ketika penulis 
melihat, maka harapannya agar pembaca melihat. Ketika penulis membaui, 
maka harapannya agar pembaca ikut membaui. Ketika penulis merasakan 
nikmatnya makanan, maka harapannya agar pembaca ikut merasakan 
nikmatnya makanan. Ada kecocokan antara citra indera penulis dengan 
indera yang diharapkan digunakan pembacanya. 
Dalam bentuknya yang murni, wacana lukisan sulit ditemui. Lukisan 
banyak mewarnai tulisan-tulisan seperti 
 novel 
 cerpen 
 artikel populer 
 kisah perjalanan 
 biografi. 
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Karakteristik Paragraf dan Wacana Lukisan 
Secara lebih rinci dikatakan bahwa wacana lukisan adalah tulisan yang 
menggambarkan, melukiskan, atau memerikan benda, manusia, tempat, 
kejadian/peristiwa, atau suasana sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah 
menyaksikan atau mengalami sendiri. Sesuatu yang dilukisankan berasal dan 
pengamatan dan kesan yang diperoleh penulis mengenai sifat, ciri, atau wujud 
benda atau peristiwa yang dilihatnya, dan dipindahkannya ke dalam kata-kata. 
 
Tabel berikut menggambarkan karakteristik paragraf lukisan.  
 
No. Aspek Penanda Penanda Paragraf Lukisan 
1 Tujuan Penulisnya  Menggambarkan 

 Melukiskan 
 Mendeskripsikan 
 Membangkitkan kesan 

pembaca terhadap suatu objek 
  

2 Tujuan Pembacanya  Agar (seolah-olah) merasakan 
 Agar (seolah-olah) melihat 
 Agar (seolah-olah) mengecap 
 Agar (seolah-olah) mendengar 
 Agar (seolah-olah) meraba 

3 Sifat isinya  Deskriptif 
4 Sasaran yang dituju  Imej (image) 

 Perasaan (Emosi) 
5 Tindak lanjut setelah 

membaca 
 Kesan yang diperoleh 

disimpan dalam ingatan 
6 Bahasanya  Netral objektif (lukisan 

objektif) 
 Subjektif (lukisan subjektif) 

7 Unsurnya   Objek yang dilukiskan 
 Cara pelukisan 

8 Isinya  Beginilah tampakannya. 
 Beginilah rasanya. 
 Beginilah baunya. 
 Beginilah kesannya. 
 Beginilah indahnya. 
 Beginilah serunya. 
 Beginilah merdunya. 
 Beginilah dinginnya. Dst. 

 
Mengembangkan Paragraf dan Wacana Lukisan 

Untuk menghasilkan tulisan lukisan yang baik, penulis harus memahami 
karakteristik objek yang akan digambarkan. Dengan memahami detail 
karakteristik penulis dapat menggambarkan secara utuh suatu objek, 
sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mengalami peristiwa 
atau objek tersebut. Untuk mencapai derajat itu, sudah tentu penulis 
membutuhkan keterlibatan perasaan. Perhatikan, bagaimana seorang 
penyiar radio yang melaporkan jalannya pertandingan sepak bola. Kita 
yang mendengarkan radio seakan-akan ikut hadir di lapangan 
pertandingan, padahal kita cuma mendengarkan saja di rumah. Penyiar 
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radio itu dapat melukiskan pertandingan itu secara hidup, sehingga 
pendengar tak sadar ikut hanyut di dalamnya. OIeh karena itu, lukisan 
yang dibuat harus benar-benar hidup agar dapat memikat pembacanya. 
Untuk melukiskan betapa ngerinya tersesat di hutan misalnya, maka 
situasi hutan yang dapat menimbulkan kengerian itu harus dilukiskan 
selengkap-lengkapnya, sehingga pembaca dapat membayangkan 
bagainiana jika dia sendiri yang tersesat di hutan itu. Seorang 
penumpang pesawat udara yang mengalami kecelakaan, untuk 
melukiskan betapa amat kecilnya kemungkinan dia bisa selamat dari 
musibah itu, harus mampu menceritakan detail-detailnya yang penting, 
sehingga pembaca memperoleh kesan yang dalam bahwa 
keselamatannya dalam musibah tersebut benar-benar merupakan takdir 
Allah. 
 

 
Dua Jenis Paragraf Lukisan: Objektif dan Subjektif 

Paragraf lukisan ada dua macam, yaitu paragraf lukisan objektif (tentang hal-hal 
yang nyata) dan paragraf lukisan subjektif (ada unsur opini atau khayalan). 
Paragraf lukisan yang pertama merupakan paragraf yang berusaha memberikan 
bangun, ukuran, susunan, warna, bahan sesuatu menurut kenyataannya, dengan 
tujuan untuk memberitahu/memberi informasi saja. Paragraf lukisan yang kedua 
merupakan paragraf lukisan yang berusaha memberikan ciri-ciri fisik, cara-cara 
beriaku, sikap-sikap seseorang, keadaan suatu tempat menurut khayalan 
penulisnya. 
 
Paragraf 1 

Jika diumpamakan permata, pesona pantai Nusa Penida bak 
mutiara yang memantulkan cahaya putih kekuning-kuningan, namun 
jika diibaratkan gadis maka pesonanya laksana sosok perawan kencur. 
Kiasan tersebut sepintas memang kedengarannya seperti berlebihan, 
namun itulah sesungguhnya kata yang paling tepat untuk 
menggambarkan pesona alam Pantai Nusa Penida. Maklum karena 
pulau yang terletak di sebelah selatan Pulau Bali itu memiliki 
hamparan pantai berpasir putih kekuning-kuningan. Dari Denpasar, 
Nusa Penida bisa ditempuh 1,5 jam, setelah melalui jalan darat dan 
menumpang kapal motor (speed boat) sekitar 35 menit dari Pelabuhan 
Padangbai. Nusa Penida terdiri atas tiga gugusan pulau, yaitu Pulau 
Lembongan, Ceningan, dan Nusa Besar dengan luas wilayah 202.84 
km2. Pantai Nusa Penida yang masih ’perawan’ mengetengahkan 
hamparan laut yang berair jernih dan bebas dari sentuhan polusi. 
Ombaknya pun sedang-sedang saja, seakan sengaja menjauhkan para 
pelancong yang mencumbunya dari ancaman marabahaya. 
 

 

Paragraf 2 

Pantai Nusa Penida belum banyak dikunjungi  orang. Sebenarnya 
Pantai  Nusa Penida memesona karena pasirnya putih kekuning-
kuningan. Dari Denpasar, Pulau Nusa Penida bisa ditempuh 1,5 jam, 
setelah melalui jalan darat atau dengan menumpang kapal motor (speed 
boat) sekitar 35 menit dari Pelabuhan Padangbai. Nusa Penida terdiri 
atas tiga gugusan pulau, yaitu Pulau Lembongan, Ceningan, dan Nusa 
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Besar dengan luas wilayah 202.84 km2. Pantai Nusa Penida air lautnya 
jernih dan bebas polusi. Ombaknya pun tidak terlalu besar hingga tidak 
membahayakan orang. 

 

 

 
  
 
Contoh paragraf pertama tersebut disebut paragraf dengan pola 
pengembangan  lukisan subjektif karena ada opini penulis yang 
dimasukkan. Perhatikan dua kalimat pertama, ”Jika diumpamakan 
permata, pesona pantai Nusa Penida bak mutiara yang memantulkan 
cahaya putih kekuning-kuningan, namun jika diibaratkan gadis maka 
pesonanya laksana sosok perawan kencur. Kiasan tersebut sepintas 
memang kedengarannya seperti berlebihan, namun itulah sesungguhnya 
kata yang paling tepat untuk menggambarkan pesona alam Pantai Nusa 
Penida.”  Bandingkan dengan kalimat pertama dan kedua pada 
paragraf 2, ”Pantai Nusa Penida belum banyak dikunjungi  orang. 
Sebenarnya Pantai Nusa Penida memesona karena pasirnya putih 
kekuning-kuningan.” Pada dua kalimat itu penulis tidak 
memasukkan opininya. Jadi, objek yang ada digambarkan apa 
adanya atau hanya berdasarkan fakta. Paragraf kedua disebut 
paragraf dengan pola pengembangan lukisan objektif. 

 
Langkah-langkah Mengembangkan Paragraf dan Wacana Pelukisan 

Paragraf dan wacana lukisan banyak ditemukan dalam novel, cerpen, 
artikel populer, kisah perjalanan, biografi, dll. Berikut langkah-langkah 
mengembangkan paragraf dan wacana lukisan.  

 
Langkah 1: [Persiapan]  Menetapkan Tujuan, yaitu Mengajukan Opini 

Sebagai persiapan awal, pastikan objek apa yang akan Anda lukiskan. Objek 
pelukisan bisa bermacam-macam, misalnya 
 Suasana bandara ketika sebuah bungkusan mencurigakan ditemukan 
 Profil kampus UM 
 Indahnya perjalanan Biak—Ambon 
 Serunya kegiatan adu mulut anggota DPR 
 Menikmati ikan bakar di Pantai Kendari 

 
Langkah 3: [Persiapan]  Mendaftar Aspek Pelukisan 

Pada langkah ini, penulis mendaftar aspek-aspek yang akan 
dilukiskan. Nayatakan hal-hal yang akan dilukiskan! Aspek-
aspek itu antara lain 
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 Namanya 
 Bentuknya 
 Isinya 
 Bahannya 
 Unsurnya 
 Bagian-bagiannya 
 Rasanya 
 Indahnya 
 Tingginya 
 Beratnya 
 Warnanya 
 Asal-usulnya 
 Cara 

penggunaannya 

 Cara mengoperasikannya 
 Cara mengonsumsinya 
 Jalannya 
 Situasinya 
 Jumlahnya 
 Lokasinya 
 Beratnya 
 Kecanggihannya 

 Kebesarannya 
 Kekunoannya 
 Ketebalannya 
 Dst.

 
Perhatikan contoh berikut! Misalnya Anda akan melukiskan bagaimana 
ikan pari hidup. 
Yang akan dilukiskan: Ikan Pari 
Aspek yang akan dilukiskan: 

 Cara berenangnya 
 Bentuknya 
 Siripnya 
 Racun yang dimilikinya 
 Giginya 
 Ekornya 

Langkah 3: [Menulis]  Melukiskan sebuah Objek Tulisan Lengkap 
Langkah selanjutnya yakni mengekspresikan objek dengan 
pilihan kata dan kalimat yang tepat sehingga penggambaran 
profil objek itu menjadi lebih hidup. Pada umumnya kalimat 
yang berisi gambaran keindahan disusun dengan 
menyebutkan objek yang teramati, kemudian dilengkapi 
dengan kata kerja, kata sifat, dan keterangan lain yang 
diperlukan. 
Kerangka tulisan di atas, selanjutnya dikembangkan 
menjadi sebuah wacana atau paragraf yang melukiskan 
bagaimana ikan pari. 
 

Ia berenang bagaikan gerakan gelombang yang mengalun dari arah depan 
ke belakang. Tampak anggun ketika sirip dada yang lebar dikepakkan  seperti 
sayap burung. Elegan nian pari itu. Tubuh berwarna hitam dihiasi bintik-bintik 
putih, bagaikan langit di malam hari yang dihiasi bintang-bintang. Namun, di balik 
kemolekannya tersimpan racun mematikan di sepanjang ekornya yang berduri. 
Giginya juga sangat tajam Sabetan ekornya laksana pecut yang dikibaskan. 
Ayunan ekornya secepat meteor untuk melumpuhkan mangsa. Perpaduan dua 
sifat yang bertentangan itu membuat penggemar ikan hias jatuh hati. 

 
Langkah 4: [Pascamenulis]  Menyunting 

Selanjutnya Anda harus menyunting tulisan itu. Hal-hal berikut yang 
perlu diperhatikan dalam menyunting paragraf atau wacana pelukisan. 
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 Apakah judulnya telah menggambarkan sebuah lukisan? 
 Apakah objek pelukisan itu telah dilukiskan dengan baik? 
 Apakah lukisan itu telah didukung oleh fakta dan argumen yang benar? 
 Apakah aspek yang dilukiskan telah lengkap? 
 Apakah bahasa yang digunakan telah mewakili sebuah pelukisan, yaitu 

merangsang pancaindra pembaca? 
  

 

LATIHAN 

A. Latihan Memilih Topik Lukisan 

Lingkarilah topik-topik di bawah ini yang menggambarkan paragraf lukisan! 

1. kisah Si Kabayan 
2. jalannya  pertandingan antara Persebaya dan Persikota 
3. proses pembuatan tahu 
4. sengitnya pertempuran di Irak 
5. resiko perokok 
6. indahnya Pantai Kuta 
7. megahnya Gedung Pentagon 
8. mecicipi masakan Cini di restoran Shanghai 
9. kronologi tewasnya seorang wartawan 
10. tampannya Tao Ming Tse 
 
B. Mengubah Paragraf Lukisan Subjektif menjadi Paragraf Lukisan 
Objektif 
Ubahlah paragraf lukisan subjektif berikut menjadi lukisan objektif! 

(1) Pesta kembang api seolah berlangsung di Kebun Song Orchids di Singapura gara-
gara kehadiran Bulbophillum medisae. Bunga putih yang muncul serempak bagai 
kembang api di langit kala malam. Biasanya anggrek asli Asia Tenggara itu berwarna 
krem. Itulah sebabnya pemiliknya enggan melepas meski banyak yang menawar. 

(2) Gadis itu telah menjadi idola remaja di negeri ini. Wajahnya yang jelita membuat 
setiap orang berdecak kagum melihatnya. Dengan tinggi 165 cm dan berat 45 kg 
tubuhnya tampak semampai. Apalagi dengan balutan busana yang dikenakannya 
saat ini, tubuhnya bagaikan gitar yang siap dipetik. Rambutnya hitam lebat sebahu. 
Kulitnya putih dan halus, lalatpun seakan tergelincir ketika menyentuhnya. Tak heran, 
kalau dia menjadi incaran remaja putra.. 

(3) Sore itu suasana pantai terlihat indah. Segumpal awan hitam menggelayut di langit. 
Desir angin yang menembus baju terasa sejuk, menambah indahnya suasana saat 
itu. Di sudut yang lain, nyiur melambai di tiup sang bayu. Seolah mengajak kita 
bermain, menikmati keindahan pantai yang masih perawan. Sesekali terdengar 
teriakan anak kecil yang sedang bermain pasir. Mereka bersenda gurau memecah 
keheningan pantai yang berlokasi di bagian selatan Kabupaten Pacitan. 
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UMUMNYA, ORANG MENYUKAI CERITA  CERITA  
Apakah Paragraf dan Wacana Cerita Itu? 

Menulis paragraf dan wacana cerita adalah mengungkapkan gagasan 
tertulis yang subjeknya berupa peristiwa atau kejadian yang saling 
berhubungan. Paragraf atau wacana cerita adalah sebuah kisah yang berisi 
peristiwa atau kejadian yang saling berhubungan. Paragraf cerita juga bisa 
dikatakan sebagai karangan yang mengisahkan suatu peristiwa yang 
disusun secara kronologis (berdasarkan sistematika waktu). Jadi, kata 
kunci paragraf cerita adalah adanya peristiwa. 
Perhatikan kutipan berikut. 

 
Jam tujuh sebelum ke pasar, Marto Manuk telah siap. Ia ingin segera ke rumah 

Dirsan, adiknya, untuk melihat hasil karyanya. Dan ketika melangkah ke luar, seseorang 
menemuinya. 

“Oo, Santayib. Ada perlu apa?” 
“Lho, sampean sudah tahu, ta?” 
“Tahu apa?” 
“Dirsan adik sampean itu meninggal.” 
“Yang bener kamu ngomong” Marto Manuk setengah teriak karena terkejut. Nafasnya 

memburu. Ia berharap apa yang didengarnya itu cuma dalam mimpi. 
“Bener, Kang. Saya ke sini disuruh Wak Kasim mertua Dirsan memberi tahu hal ini,” 

Santayib meyakinkan. “Ini semua gara-gara perkutut,” sambung Santayib. 
“Perkutut?” 
“Ya, Wagiyo kawan sampean itu sudah memperingatkan bahwa perkutut temuannya 

itu katuranggan-nya rajapati. Berbahaya. Kabarnya cuma orang berpangkat yang sanggup 
memeliharanya. Kabarnya malah sampean telah menawar tiga puluh ribu ....” 

“Ya, benar. Tapi, bagaimana burung celaka itu sampai membawa kematian?” 
(Dikutipl dari “Katuranggan” karya Slamet Nurzaini dalam buku kumpulan cerpen 

Pelajaran Mengarang: Cerpen Pilihan Kompas 1993) 
 

 
 

Sewaktu Sewaktu dia tiba, kepala polisi belum datang. Grand menunggu di 
tempat tinggalnya. Kemudian mereka sepakat untuk masuk ke apartemennya 
dulu dengan membiarkan pintu agak terbuka. Pegawai Balai Kota itu menempati 
dua ruangan dengan perabotan seperlunya. Yang dapat diperhatikan hanya 
sebuah rak terbuat dari kayu putih berisi beberapa kamus dan sebuah papan 
tulis. Di situ masih dapat dibaca kata-kata setengah terhapus: “Jalan yang dihiasi 
bunga-bunga.” Menurut Grand, Cottard tenang malam yang lalu. Tetapi ketika 
terbangun pagi itu kepalanya sakit dan tidak menanggapi sesuatu pun. Grand 
nampak lelah serta gugup, berjalan hilir mudik sambil membuka dan menutup 
kembali satu bendel tebal penuh lembaran kertas tulisan tangan. 
(Dikutip dari Sampar karya Albert Camus) 

 
 
Kutipan itu merupakan kutipan paragraf dari sebuah cerita panjang yang 
disebut novel. Novel berisi rangkaian cerita yang sambung-menyambung 
menjadi sebuah untaian peristiwa utuh. Cerita itulah—meskipun khayal—
yang dinikmati pembaca. Jadi, novel adalah contoh wacana cerita. Novel 
berisi ratusan, bahkan ribuan, paragraf cerita. 
Paragraf cerita merupakan paragraf yang berusaha menggambarkan 
dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca suatu peristiwa yang telah terjadi. 
Dengan demikian, tujuan paragraf cerita adalah untuk menguraikan suatu 
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peristiwa atau serangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Penulis 
berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan 
kejadiannya, agar pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Dalam 
wacana utuh, yang terdiri dari banyak baragraf, peristiwa atau kejadian itu 
terdiri dari peristiwa-peristiwa kecil yang dirangkai  secara kronologis dan 
saling berhubungan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan paragraf 
cerita adalah suatu paragraf yang berusaha menceritakan sejelas-jelasnya 
kepada pembaca suatu perbuatan atau kejadian menurut urutan 
terjadinya dengan tujuan agar pengalaman pembaca bertambah luas dan 
pembaca dapat memetik hikmahnya. 
Meceritakan berarti mengisahkan. Coba perhatikan, kegiatan apa yang 
tidak berhubungan dengan bercerita? Siapa yang tak pernah bercerita? 
Atau, siapa yang hobinya bercerita? Bergosip? Ketika seseorang bertemu 
dengan rekannya di kantor, tiba-tiba saja ada yang ’bercerita’ bahwa 
sepeda motornya ditilang polisi atau melihat kejadian lucu di di tengah 
kemacetan jalan. Lalu dikisahkannya bagaimana peristiwa itu 
berlangsung. Selanjutnya, yang bercerita dan pendengarnya tertawa 
bersama. Nah, ketika ia menyudahi ceritanya, sebenarnya ia sudah 
menjadi narator atau ‘tukang cerita’. Kalau kisahnya ditulis, jadilah cerita 
itu cerita. Paragrafnya disebut paragraf cerita. Jika paragraf itu dirangkai 
menjadi wacana utuh, akan tercipta wacana cerita. 
 

Intinya adalah Bercerita 
Bagaimanakah karakteristik paragraf  cerita itu? Cerita atau kisah yang 
disampaikan seseorang bisa fiktif bisa pula kisah nyata. Kisah fiktif 
umumnya dikemas dalam bentuk cerpen dan novel. Sedangkan kisah 
nyata dikemas dalam bentuk biografi, pengalaman pribadi, atau sejarah. 
Ciri utama paragraf cerita adalah hadirnya tokoh dan peristiwa. Bahkan 
ada perwatakan di dalamnya. Tokoh dan peristiwa itu hadir dalam setting 
tempat dan waktu. Hakikat cerita memang itu: ada tokoh, ada 
peristiwa/konflik, ada perwatakan, dan ada setting di mana dan kapan 
terjadi. Intinya, para tokoh itu terlibat dalam rangkaian peristiwa. Tugas 
penulis adalah mengisahkan peristiwa itu beserta keterlibatan tokohnya di 
dalam cerita itu. Pertanyaan yang dijawab penulis adalah “Apa yang 
terjadi?” 
Peristiwa dalam wacana narasi mengisahkan atau menceritakan suatu 
peristiwa atau kejadian dalam satu rangkaian waktu. Dengan pengisahan 
peristiwa itu penulis berharap dapat membawa pembaca kepada suatu 
suasana yang memungkinkannya seperti menyaksikan atau mengalami 
sendiri peristiwa itu. 
Penanda transisi yang dapat dipakai berupa kata-kata seperti lima jam 
yang lalu, tiga hari kemudian, lima menit sebelumnya, dan sejenisnya. Tabel 
berikut menggambarkan karakteristik paragraf cerita. Penanda transisi 
itu dapat diibaratkan sebagai tanda yang diberikan oleh seorang 
pengemudi yang baik kepada pengemudi lain yang ada di belakangnya. 
Apabila kita ingin belok kanan, sebagai seorang pengemudi yang baik, 
kita wajib memberi tanda kepada pengemudi yang ada di belakang kita 
bahwa kita akan belok ke arah kanan. Demikian sebaliknya. 
Karakteristik paragraf cerita tampak dalam tabel berikut (mohon dilihat 
dalam satu kesatuan, tidak sepotongepotong). 
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No Aspek Penanda Penanda Paragraf  Ceria 
1 Tujuan Penulisnya  Menceritakan 

 Mengisahkan 
2 Tujuan Pembacanya  Agar (seolah-olah) mengalami 

 Agar senang atau tersentuh 
3 Sifat isinya  Naratif 
4 Sasaran yang dituju  Perasaan (Emosi) 

 Imej (image) 
5 Tindak lanjut setelah membaca  Kesan yang diperoleh 

disimpan dalam ingatan 
 Cerita dan pengalaman yang 

diperoleh disimpan 
6 Bahasanya  Subjektif 

 Netral objektif 
 Umumnya dalam bentuk 

narasi, dialog, atau kombinasi 
antara keduanya. 

7 Unsurnya  Peristiwa 
 Tokoh 
 Motif 
 Urutan kejadian 
 Sudut pandang 
 Pusat perhatian. 

8 Isinya  Beginilah ceritanya. 
 Beginilah peristiwannya. 
 Beginilah kejadiannya. 
 Beginilah kisah awalnya dan 

akhirnya. 
 Begitulah riwayatnya. 

 
 

Unsur Paragraf dan Wacana Cerita 
Unsur yang membangun paragraf cerita meliputi (1) peristiwa, (2) tokoh, 
(3) motif, (4) urutan kejadian, (5) sudut pandang, dan (6) pusat perhatian. 
Kelima unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
 
Peristiwa 
Hadirnya peristiwa adalah inti keberadaan sebuah paragraf atau wacana 
cerita. Dalam bentuknya yang sederhana, pernyataan judul di surat kabar 
dalam satu kalimat adalah ‘cerita’. Contoh, “Seorang Laki-laki 
Tertangkap Basah Mencuri Gulungan Kabel”,  “Petani Tebu Unjuk Rasa”, 
“Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok Diresmikan”. Pertanyaan yang 
menandai adanya peristiwa-peristiwa itu adalah “Apa yang terjadi?” 
Berikut ini contoh ‘peristiwa’. 
 
 
Tokoh 
Dalam sebuah ‘cerita’ pasti ada tokoh. Tokoh itu yang berperan dan 
terlibat dalam peristiwa. Dalam paragraf itu tokoh yang terlibat adalah 
Roy. Dalam paragraf berikut, Roy melakukan tindakan melerai 
pertentangan. 
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Roy takjub atas kerukunan dan solidaritas mereka yang membuat 
berbagai dampak wabah mata yang malas menjadi lebih terkendali dan 
tidak menimbulkan kekisruhan. Dalam kejadian yang baru saja dilihatnya, 
seorang kuli bongkar muat melemparkan kelapa hijau dari pick-up ke 
kepala pedagangnya sampai dua kali dan membuat kepala pedagang 
kelapa itu benjol besar. Tapi, karena semua pedagang di pasar itu telah 
diberi penjelasan panjang lebar oleh Roy, pedagang kelapa itu bisa 
menahan emosinya meski hampir lepas kendali ketika kelapa kedua 
menimpa kepalanya dengan keras. 
Mata yang Malang karya FX Rudy Gunawan 
 
Dalam paragraf itu, tokoh yang terlibat adalah Roy, mereka, kuli bongkar 
muat, dan pedagang. Keberadaan tokoh adalah untuk menjawab 
pertanyaan “Siapa pelakuknya?” “Siapa yang berbuat?” “Siapa 
korbannya?” 
 
Motif 
Unsur lain yang cukup penting dalam paragraf cerita ialah motif. Motif 
atau alasan  adalah apa yang mendasari pelaku yang mendorongnya 
melakukan suatu tindakan. Motif cerita dalam setiap pengisahan 
berhubungan dengan pertanyaan ‘mengapa’ sesuatu terjadi. Motif 
peristiwa dalam paragraf berikut adalah berkurangnya budget pribadi, 
akibat berkurangnya bantuan dari orang tua. 

 
Sejak bantuan dari orang tua dikurangi, Janti terpaksa bekerja di tiga 

tempat sekaligus untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Dari berbagai 
pekerjaan yang ia lakukan, satu yang tak bisa ia lupa: membersihkan WC 
di toko Pottery Barn. “Kebanyakan karyawan yang bekerja di sana adalah  
orang bule dan mereka tidak mau disuruh membersihkan WC. Karena 
besok paginya adalah grand opening, saya dan seorang teman dari Korea 
terpaksa harus menyikat lantai kamar mandi.” 

 
Adanya motif adalah untuk menjawab pertanyaan “Mengapa ia 
melakukan itu?” “Apa alasannya membakar kantornya sendiri?”  “Apa 
motif ia menyembunyikan diri selama dua bulan tanpa ada yang tahu 
tempatnya?” 
 
 
Urutan Kejadian 
Urutan kejadian dalam paragraf cerita menandai adanya ‘jalan cerita’. 
Jalan cerita menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kecil terjadi 
berurutan. Urutan kejadian menjadi bagian yang menarik dari sebuah 
cerita. Dalam paragraf A, urutan kejadiannya adalah (1) …, (2) … 
Urutan kejadian dibagi menjadi dua, yakni (a) urutan alamiah dan (b) 
urutan menyimpang. Urutan alamiah dalam paragraf cerita menunjukkan 
gaya bercerita sesuai dengan urutan kejadian yang sesungguhnya, 
sedangkan urutsn kejadian menyimpang adalah urutan kejadian yang tak 
sesuai dengan kejadian sesungguhnya. Cara bercerita menyimpang ini 
dimunkinkan karena penulis mempertimbangkan hal lain untuk menarik 
pembaca. Misalnya, ia ingin pembaca lebih dulu peristiwa pentingnya. 
Setelah itu, ia menceritakan urutan kejadian lainnya. Berikut ini 
ilustrasinya 
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Urutan alamiah : 1  2  3 4  5 
Urutan menyimpang : 4  5  1  2  3 
 
Berikut contoh urutan peristiwa dalam satu paragraf. Urutan adalah 
menjawab pertanyaan “Bagaimana urutan kejadiannya” atau “Bagaimana 
urutan peristiwanya?” 
 
Sudut Pandang 
Sudut pandang adalah titik kisah yang digunakan penulis untuk 
bercerita. Sudut pandang yang umum digunakan ialah yang bersifat 
analitis, yang berarti penulis tahu segala-galanya. Sudut pandang lain 
adalah sudut pandang terbatas, yaitu penulis membatasi diri pada aspek 
tertentu. Sudut pandang berikut menggambarkan sudut pandang 
terbatas. 
 

Membersihkan WC 
Janti Soetedja yang pernah tinggal selama delapan tahun di California 

untuk menyelesaikan sekolah sambil bekerja mengaku sempat mengalami 
masa-masa yang menyenangkan di sana. “Tapi, itu waktu dolar masih dua 
ribu rupiah. Begitu dolar merambat naik, saya langsung pusing,” ujarnya 
sambil tertawa lepas. 

Sejak bantuan dari orang tua dikurangi, Janti terpaksa bekerja di tiga 
tempat sekaligus untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Dari berbagai 
pekerjaan yang ia lakukan, satu yang tak bisa ia lupa: membersihkan WC di 
toko Pottery Barn. “Kebanyakan karyawan yang bekerja di sana adalah  orang 
bule dan mereka tidak mau disuruh membersihkan WC. Karena besok paginya 
adalah grand opening, saya dan seorang teman dari Korea terpaksa harus 
menyikat lantai kamar mandi.” 

Sungguh ironis mengingat di Jakarta, Janti bahkan tidak pernah 
melakukan pekerjaan itu. Ia punya sederet pembantu yang bisa disuruhnya 
membersihkan kamar mandi plus seorang sopir yang bisa mengantarnya ke 
mana pun ia mau. “Tapi, lucu juga ya? Waktu pertama kali balik ke Jakarta 
saya sempat kagok karena segala sesuatu ada yang melakukan. Padahal, 
biasanya ‘kan semua saya lakukan sendiri” ujarnya. 

 
 
Sudut pandang menjawab pertanyaan bagaimana penulis berkisah? 
Apakah ia tahu banyak tentang apa yang diceritakannya? 
 
Pusat Perhatian 
Pengisahan disusun tidak hanya dan serangkaian kejadian, melainkan 
rangkaian itu harus pula mempunyai makna sebagai suatu keseluruhan. 
Sama halnya dengan pemaparan, juga mempunyai kesatuan. 
Perbedaannya ialah pengisahan tidak dapat menjalin kesatuan dan 
bahan-bahan objek yang diperhubungkan itu sendiri. Penceritaan suatu 
rangkaian kejadian tidak ada petunjuk dimana seharusnya mulai, kecuali 
apa yang sering disebut pusat perhatian. Pusat perhatian mempunyai 
hubungan dengan titik kisah, terutama terhadap titik kisah terbatas atau 
perorangan. 
Cerita tidak akan terselesaikan sebelum keingintahuan pembaca 
dipusatkan dengan jawaban yang meyakinkan. Pusat perhatian tertuju 
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pada dua cara, yaitu bagaimana seseorang dapat keluar dari 
keterlibatannya dalam sebuah peristiwa. Dalam kisah Janti di atas, pusat 
perhatiannya berupa ‘pengalaman Janti membersihkan WC di California, 
sebuah pengalaman yang tak mungkin terjadi ketika ia di Jakarta’. 
 

Langkah-Langkah mengembangkan Paragraf dan Wacana Cerita 
Secara sederhana, menulis paragraf atau wacana cerita mengikuti 
langkah-langkah berikut. 

 
LANGKAH 1 [PERSIAPAN]  Menentukan Kisahnya 

Tentukan peristiwanya! Kisah apa yang akan diceritakan? 
Misalnya, 
A  B  C  D  E  F 
(Baca: cerita ini berkisah tentang peristiwa A melakukan B, menyebabkan 
A dikenai C, menyebabkan D terpaksa E, akhirnya A  merasa F) 
 

LANGKAH 2 [PERSIAPAN]  Menentukan Tujuan dan Calon Pembacanya 
Pastikan, untuk tujuan apa cerita itu? Siapa pecalon pembacanya? Orang 
dewasakah? Anak-anakkah? Atau untuk dibaca para remaja melalui 
majalah remaja? Misalnya, kisah yang ditulis itu untuk dinikmati remaja 
sebagai hiburan yang dimuat di majalah remaja, maka tujuan itu akan 
mempengaruhi gaya bercerita. Dua kalimat pengantar paragraf berikut 
membedakan karakteristik pembaca yang berbeda. 
 
 He, kalian udah denger, Feby meluncurkan album baru? 
 Feby, seorang penyanyi berbakat yang sedang naik daun, baru saja 
meluncurkan album barunya. 
 

LANGKAH 3 [MENULIS]  Menjalin Cerita 
Kemaslah cerita itu dalam sajian tertentu, yaitu bagaimanakah urutan 
kejadian dan sudut pandang Anda dalam bercerita? Apakah urutan 
kejadiannya berdasarkan hubungan kejadiannya (runtun peristiwanya), 
ataukah berdasarkan urutan mula—akhir?  
 
Urutan Runtun Peristiwa: C  A  B  D 
[Peristiwa C disebabkan oleh A melakukan tindakan B hingga akhirnya 
terjadi peristiwa C yang menyebabkan D] 
 
Pada hari Rabu yang lalu, Tuminah terpaksa menukar kembali sepatu yang 
dibelinya sehari sebelumnya. Sudah lama ia ingin membelikan sepatu yang layak 
untuk anak semata wayangnya. Setiap kali ia melihat anaknya meringis 
kesakitan, ia menjadi trenyuh. Sepatu anaknya sudah kekecilan. Akan tetapi, 
ketika sepatu yang ia beli ternyata juga kekecilan, ia berinisiatif menukar kembali 
dengan ukuran yang lebih besar. Ia memang sudah janjian dengan pegawai toko 
sepatu. Tetapi, ketika ia menyodorkan sepatu itu ke pemilik toko, pemilik toko itu 
marah-marah menyalahkan Tuminah. Tuminah tak terima. Dibantingnya sepatu 
itu dihadapan pemilik toko. 
 
Urutan Mula—Akhir: A  B  C  D 
 
Pada hari Selasa yang lalu, Tuminah membeli sepatu untuk anaknya. Sudah 
lama ia ingin membelikan sepatu yang layak untuk anak semata wayangnya. 
Setiap kali ia melihat anaknya meringis kesakitan, ia menjadi trenyuh. Sepatu 
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anaknya sudah kekecilan. Akan tetapi, ketika sepatu yang ia beli ternyata juga 
kekecilan, ia berinisiatif menukar kembali dengan ukuran yang lebih besar. 
Sehari kemudian, tepatnya hari Rabu, Tuminah menukar kembali sepatu itu. Ia 
memang sudah janjian dengan pegawai toko sepatu. Tetapi, ketika ia 
menyodorkan sepatu itu ke pemilik toko, pemilik toko itu marah-marah 
menyalahkan Tuminah. Tuminah tak terima. Dibantingnya sepatu itu dihadapan 
pemilik toko. 
 
 
Selanjutnya, rancanglah peristiwa-peristiwa utama yang akan 
ditampilkan dalam skema alur, yaitu kejadian-kejadian apa saja yang 
akan dimunculkan? Apakah kejadian-kejadian itu penting? Adakah 
kejadian penting yang belum tertampilkan? 
 

LANGKAH 4 [MENULIS]  Mengelompokkan Peristiwanya 
Mengelompokkan pokok-pokok pikiran menjadi tiga bagian, yaitu untuk 
bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Setiap cerita pasti ada 
bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Kelompokkan peristiwa-
peristiwa kecil yang akan diceritakan menjadi tiga bagian itu. Langkah 4 
ini terutama berlalu pada penulisan wacana utuh yang terdiri dari 
banyak paragraf. Jika kisah Tuminah di atas akan dijadikan wacana utuh 
yang terdiri dari banyak paragraf, maka pengelompokkan berikut 
menandai peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan. 
 
Bagian awal:  
Tuminah menukar sepatu yang dibelinya sehari sebelumnya. 
Bagian tengah:  
(1) Sepatu itu untuk anak semata wayangnya. 
(2) Sepatu lama anaknya sudah kekecilan menyebabkan anaknya kesakitan setiap 

kali berjalan. 
(3) Lalu, sesuai janji pegawai toko yang bersedia menerima penukaran sepatu 

kalau kurang cocok, ia pergi ke toko itu lagi sehari kemudian. 
(4) Ia sampaikan keinginannya kepada pemilik toko. 
(5) Pemilik toko marah-marah tak mau menerima sepatu itu kembali. 
(6) Tuminah membanting sepatu itu di hadapan pemilik toko. 
 
Bagian akhir: 
Melihat kenekatan Tuminah, nyali pemilik menciut. Diterimanya kembali sepatu 
Tuminah. 
 
 

LANGKAH 5 [MENULIS]  Mengembangkan Cerita 
Mengembangkan tiap-tiap bagian, yakni pada bagian awal penulis 
menuturkan pokok-pokok pikiran yang membawa dan menarik pembaca 
ke dalam cerita itu. Di bagian tengah, penulis menuturkan konflik atau 
inti peristiwanya. Kemudian, pada bagian akhir adalah solusi dari konflik 
itu. 

 
LANGKAH 5 [PASCAMENULIS]  Menyunting dan Menata Kembali 
Cerita 
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Jika cerita, kejadian, atau peristiwa telah ditulis, langkah selanjutnya 
adalah menyunting naskah itu. Untuk teks yang berupa cerita, fokus 
penyuntingan adalah hal-hal berikut. 

 Apakah bagian-bagian cerita telah disajikan dengan lengkap? 
 Apakah kejadian-kejadian yang mendukung peristiwa yang lebih besar 

telah dirangkai dengan tepat? 
 Apakah kisah atau cerita itu telah menggambarkan tahapan-tahapan 

dari awal hingga akhir? 
 Apakah pilihan bahasanya telah mendukung cerita? 
 Apakah masih ada kesalahan-kesalahan kata dan kalimatya? 

 
Cara Penyajian Paragraf Cerita 

Isi cerita dalam dua kutipan berikut sama. Perhatikan perbedaan penyajian 
antara keduanya. 
1 
Sebelum Galih naik pentas, pada malam terakhir itu, seorang  panitia bergegas 
menyerahkan secarik kertas kepada Galih. 
“Dari siapa?” tanya Galih. 
“Dari seorang wanita.” 
Galih tersenyum. Pasti surat cinta! bisiknya. 
 
2 
Sebelum Galih naik pentas, pada malam terakhir itu, seorang panitia bergegas 
menyerahkan secarik kertas kepada Galih. Galih ingin tahu pengirim kertas itu 
.Menurut panitia, kertas itu berasal dari seorang wanita. Galih tersenyum dan 
berpikir sejenak, pasti ini surat cinta. 
 
 
 
Cerita disajikan dalam tiga cara, yaitu dialog, narasi, dan kombinasi 
antara keduanya. Dialog adalah cara penyajian cerita dalam bentuk 
percakapan antara dua atau lebih tokoh dalam cerita. Pengarang cukup 
‘mentranskrip’ percakapan itu secara lengkap. Narasi adalah sajian cerita 
dalam bentuk uraian yang berisi ‘penjelasan pengarang’. Pengarang 
cukup menceritakan secara berurutan peristiwa demi peristiwa dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. Cara ini dikenal dengan sudut 
pandang pengarang tahu segalanya. Sedangkan cara penyajian ketiga, 
adalah cara penyajian kombinasi antara keduanya. Perhatikan 
keterangan berikut. 
Penyajian cerita dalam bentuk dialog murni dipakai dalam penulisan 
naskah drama. Dalam naskah drama, cerita disampaikan dalam bentuk 
dialog. Dialog itulah yang akan ditampilkan secara ‘live’ dan dinikmati 
penonton. Berikut contohnya. 
 
Herman :  (berlagak akan mengambil ). Baik, Nona! 
Yanti :  Her, Her, mau kemana? 
Herman :  Lho, kok ditanya. Ambil keranjang, kan? 
Yanti :  Her, jangan begitu. Aku main-main saja, kok! 
Herman : (diam, pura-pura, tersinggung) 
Yanti :  (mendekat pelan ) Herman, aku main-main saja, lo! Kau marah? 
Herman :  (masih pura-pura) Tidak! Aku tidak marah. Hanya…. 
Yanti :  (semakin ingin tahu) Herman, katakan saja apa yang kamu maksud. Biar 

aku dapat memperbaiki kekuranganku. Atau, aku harus minta maaf 
kepadamu, Her? 

Herman :  Tidak! Kamu tidak bersalah. Hanya…. 
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(Dikutip dari naskah drama berjudul Janji) 
 
 
 
Penyajian cerita dalam bentuk dialog, dalam kadar yang tinggi (tidak 
murni), dapat dijumpai dalam cerita pendek. Berikut contohnya. 
 

Kaka lalu keluar dari kamarnya sudah rapi lengkap dengan jilbab putih 
lebar. 

”Mbak, Pipit mau pake!” Pipit mulai gusar. 
”Gantian, Non! Kemaren kan kamu yang terus-terusan 

memonopolinya., Sekarang giliran Mbak,” kata Kaka tenang. Pipit kesal. 
Dihentakkan kakinya lalu berlari menemui ibunya. 

”Bu, belikan Pipit jilbab lagi,” rajuk Pipit. 
”Lho, jilbab kamu kan banyak?” 
Ibu mencoba bersabar walau sesungguhnya ia sangat bosan setiap hari 

harus menghadapi anak-anaknya yang selalu meributkan jilbab. 
 

 Cerpen Jilbab, karya Virgorini Dwi Fatayati Tirta W.Putri. 
 
 
Penyajian cerita dalam bentuk narasi (uraian), dalam bentuknya yang 
murni, dijumpai pada cerita tentang peristiwa nyata. Misalnya, berita, 
cerita pengalaman, atau fiksi berdasarkan kisah nyata. Berikut ini 
contohnya. 
 
Pekerja Lepas Tewas Terjatuh dari Lantai Sepuluh Jakarta, Media 
Seorang pekerja lepas yang sedang membersihkan kaca di gedung perkantoran 
Wisma Indo-karya terjatuh Senin pagi, 2 Feb. 2000, pk. 09.05. Ia tewas seketika 
di tempat parkir gedung itu. Ia jatuh bersama gondola yang dinaikinya di lantai 
sepuluh. Tubuhnya hancur terhimpit gondola yang juga remuk. Saat itu suasana 
perkantoran sedang ramai karena para pegawai baru saja mulai bekerja. Minto 
(27 tahun), nama pekerja naas itu adalah karyawan lepas di perusahaan 
Cleaning Service yang dikontrak gedung perkantor-an itu. Pagi itu ia bertugas 
mem-bersihkan kaca bagian luar gedung, di lantai sepuluh. Temannya yang lain 
bekerja di bagian dalam. Ia datang pukul 08.00, menyiapkan alat pembersih, lalu 
naik gondola. Ia tampaknya agak ceroboh ketika memasang gondola dan 
menaikinya. Ia tidak memeriksa de-ngan teliti sambungan tali baja. Ketika ia 
menaikinya, gondola tak mampu menahan tubuhnya. Maka meluncurlah gondola 
itu bersama tubuhnya. 
 
Dalam sebuah paragraf atau wacana cerita, tugas penulis adalah 
mengisahkan peristiwa itu beserta keterlibatan tokohnya di dalam cerita 
itu. Pertanyaan yang dijawab penulis adalah “Apa yang terjadi?” Penanda 
transisi yang dapat dipakai berupa kata-kata seperti lima jam yang lalu, 
tiga hari kemudian, lima menit sebelumnya, dan sejenisnya. 

 
 
LATIHAN 

(1) Mengenali Perbedaan Ciri Paparan, Lukisan, Cerita, Persuasi, 
Argumentasi, dan Petunjuk 

Dilihat dari tujuannya, ada perbedaan menonjol antara karangan deksripsi, 
eksposisi, narasi, dan argumentasi. Kenalilah paragraf berikut sebagai paragraf 
paparan (P), lukisan (L), cerita (C), atau argumen (A)! 
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1. ______  Agar pembaca tahu dan paham mengenai masalah yang 
ditulis. 
2. ______  Agar pembaca terpengaruh dan mau melakukan sesuatu yang 
disarankan. 
3. ______  Yang menjadi sasaran adalah aspek intelektual pembaca. 
4. ______  Yang menjadi sasaran adalah emosi pembaca (agar pembaca 
senang, sedih). 
5. ______  Yang menjadi sasaran adalah panca indera pembaca. 
6. ______  Yang menjadi sasaran adalah aspek kejiwaan dan tindakan. 
7. ______  Agar pembaca membayangkan indahnya, harumnya, enaknya, 
lucunya, kotornya, atau lezatnya sesuatu. 
8. ______  Agar pembaca menikmati kisah dalam urutan waktu. 
9. ______  Agar pembaca percaya apa kata penulis, dan menolak 
pendapat orang lain. 
10. ______  Agar pembaca seolah-olah melihat sendiri, merasakan sendiri, 
dan mendengarkan sendiri. 
11. ______  Secara umum menjawab pertanyaan: apa, siapa, kapan, di mana, 
mengapa, dan bagaimana. 

12. ______  Secara umum menjawab pertanyaan: bagaimana kisahnya dari A-Z? 

13. ______  Secara umum menjawab pertanyaan: mengapa saya harus percaya? 

14. ______  Secara umum menjawab pertanyaan: bagaimana indahnya? 

15. ______Bagaimana lezatnya? Bagaimana ramainya? Bagaimana tekunnya? 
Bagaimana suasananya? 

 

(2) Meneruskan Kalimat Cerita 
Coba teruskan kalimat cerita berikut! Hubungkan dengan pengalaman Anda 
sehari-hari! 

1. Peristiwa pemogokan itu diawali oleh kejadian di-PHK-nya seorang 
karyawan bagian kontrol kualitas. Disusul oleh kejadian .… 
…………………….…….. lalu peristiwa . …………………. …………………... 
. , lalu peristiwa . . . ………………  …………………. 

2. Saya hampir tak percaya. Masak Toni/Jajang/. . . jadi pindah 
sekolah/jadi pindah kerja? Hari Sabtu yang lalu . . …………………. 
………………………………… . Hari Minggu . ………………… 
………………………….. . . Kemudian hari Senin . …………………… 
…………….. . . Masak hari ini ia jadi . ………………………… . ? 

 
(3) Mengembangkan Cerita 
Kembangkan wacana berikut menjadi wacana cerita utuh! 

Melihat Orang Berburu Barang Bekas di Pasart Loak, 
Ternyata Menarik, ya? 

 
Mula-mula . . . . . . . . . . . . . . Kemudian . . . . . . . . . . . . . . 

Sebelum itu  . . . . . . . . . . . . . .  Selanjutnya  . . . . . . . . . . . . . . Pertama, . 
. . . . . . . . . . . . . Kedua, . . . . . . . . . . . . . . , Ketiga,  . . . . . . . . . . . . . . 
Setelah itu, . . . . . . . . . . . . . . Lalu, . . . . . . . . . . . . . . Akhirnya  . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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YAKINKAN ORANG, SAMPAI MEREKA YAKIN!  ARGUMEN 
Apakah Paragraf dan Wacana Argumen itu? 

Paragraf dan wacana argumen ditujukan untuk mempengaruhi pembaca agar 
menerima ide atau pernyataan yang dikemukakan penulis, baik atas dasar 
pertimbangan logika maupun emosi. Paragraf argumen berupa seperangkat 
kalimat yang membentuk kesatuan argumen yang disusun sedemikian rupa 
sehingga sebuah kalimat berisi argumen pokok yang diikuti beberapa kalimat 
lain yang berfungsi sebagai bukti-bukti penunjang. Sebuah paragraf 
digolongkan sebagai paragraf argumen bila bertolak dari adanya masalah yang 
sedang diperdebatkan orang. 
Bagi penulis, argumen itu penting. Ketika kita mendukung atau menolak 
pendapat orang lain atau ketika kita menawarkan suatu solusi, kita perlu 
menyampaikan argumen kita. Argumen merupakan sarana untuk 
meyakinkan orang lain melalui tulisan.  Perhatikan contoh berikut. 
 
Penebangan hutan harus segera dihentikan.1) Pohon-pohon di hutan itu 
dapat menyerap sisa-sisa pembakaran dari pabrik-pabrik dan  kendaraan 
bermotor.2) Jika hutan ditebang habis, maka tidak ada mesin yang bisa 
menyerap sisa-sisa pembakaran.3) Sisa-sisa pembakaran itu dapat 
meningkatkan pemanasan global.4) Pemanasan global itu akan melelehkan 
gunung es di kutup.5) Akibatnya, kota-kota di tepi pantai seperti Jakarta, 
Surabaya, Singapura, Bangkok dan lain-lainnya akan terendam air laut.6) Jika 
hutan kita terus ditebang demi kepentingan ekonomi, maka akan terjadi 
bahaya yang luar biasa hebatnya.7) Oleh karena itu, hutan harus kita 
selamatkan sekarang juga.8) 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Paragraf di atas berisri argumen, yang berbunyi “Penebangan hutan 

harus segera dihentikan.” 
(2) Dalam paragraf itu penulis berargumen bahwa dengan beragam alasan, 

kita harus menghentikan penebangan hutan. 
(3) Paragraf terdiri dari (1) pernyataan (kalimat 1), (2) alasan (kalimat 2, 3, 4, 

5, 6, 7), dan (3) pembenaran (kalimat 8). 
 
Contoh teks bacaan yang unsur argumennya kuat 
(1) essai 
(2) proposal 
(3) artikel opini 
(4) surat pembaca 
(5) usulan proyek 
 

 
Karakteristik Paragraf dan Wacana Argumen 

Inti dari lahirnya paragraf atau wacana argumen adalah hadirnya argumen atau 
opini penulis.  Jadi, argumen menjadi penentu keberadaan sebuah paragraf 
atau wacana argumen. Tujuan penulis adalah mengajukan opini atas suatu 
persoalan. Ia ingin agar opininya diterima. Ia ingin agar pembaca ‘mengamini’ 
apa yang ia utarakan. Kalau pembaca mau menerimanya, ia akan ‘puas’. 
Begitu maksud sederhana penciptaan paragraf argumen. Tabel berikut ini 
menggambarkan ciri umum paragraf argumen. 
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No. Aspek Penanda Penanda Paragraf Paparan 

1 Tujuan Penulisnya  Untuk meyakinkan pembaca 
 Agar pembaca menerima opini 

penulis 
 Agar pembaca ‘mengamini’ 

pendapat penulis 
 Agar pembaca mengikuti 

pandangan penulis 
2 Tujuan Pembacanya  Ingin diyakinkan 

 Menyatakan setuju atau tak 
setuju 

 Menyatakan mendukung atau 
tak mendukung 

3 Sifat isinya  Argumentatif 
4 Sasaran yang dituju  Akal (intelektual) 

 Perasaan atau emosi 
 Keyakinan 

5 Tindak lanjut setelah 
membaca 

 Mengamini 
 Melakukan tindakan 

mendukung atau tak 
mendukung 

 Mengikuti pendapat penulis 
dan memegangnya sebagai 
kebenaran 

6 Bahasanya  Kata dan kalimat yang dipilih 
yang kuat dan tegas. 

 Objektif dalam menyampaikan 
argumen. 

7 Unsurnya    
8 Isinya  Isi wacana argumen adalah 

pernyataan tentang: 
 inilah yang benar, 
 inilah jawabannya, 
 inilah solusinya, 
 inilah pemecahannya, 
 Mengapa begini, mengapa 

begitu? 
 Mengapa orang harus 

melakukan ini itu? 
 Mengapa ini yang benar, bukan 

yang itu? 
 Mengapa ini penting, yang itu 

tidak? 
 Beginilah seharusnya! 

 
Dua Metode Mengembangkan Argumen: Deduktif dan Induktif 

Pada dasarnya kekuatan argumen terletak pada kemampuan penulis dalam 
mengemukakan tiga prinsip pokok, yaitu apa yang disebut pernyataan, alasan 
yang mendukung, dan pembenaran. Pernyataan mengacu penentuan posisi 
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penulis dalam masalah yang masih kontroversial. Dalam pernyataan itu 
penulis mengusulkan, mengahukan, menawarkan, atau ‘menjual’ idenya 
sebagai bentuk penyelesaian masalah. Alasan mengacu pada usaha untuk 
mempertahankan pernyataan dengan memberikan alasan-alasan atau bukti 
yang sesuai. Pembenaran mengacu pada usaha dalam menunjukkan hubungan 
antara pernyataan dan alasan. 
Secara garis besar, unsur paragraf dan wacana argumen itu dua, yaitu argumen 
dan pendukungnya. Intinya, sebuah lontaran argumen harus disertai 
rasionalnya. Dengan begitu, berargumen dapat diidentikkan dengan bernalar 
atau menalarkan sesuatu. Ada dua metode mengembangkan argumen, yaitru 
metode deduktif dan metode induktif. 
 
Menyusun Paragraf Argumen secara Deduktif 
Dalam paragraf deduktif, ide-ide yang telah dirumuskan dalam kalimat diatur 
dengan ide yang bersifat umum (premis mayor) diletakkan pada bagian awal 
dan diikuti dengan ide yang bersifat lebih khusus. Penataan ini dapat 
direalisasikan dengan menampilkan kalimat topik (yang berupa pernyataan) 
lebih dahulu pada awal paragraf, kemudian dilanjutkan dengan kalimat 
penjelas. 

Penjelas dapat berupa bukti yang dapat menentukan kebenaran suatu prinsip 
(premis umum). Bukti dapat diambil dari hasil pengamatan (observasi) atau 
juga hasil penelitian yang sahih. Dalam paragraf deduktif, kalimat topik 
berupa deduksi sedang penjelas berupa bukti-bukti atau alasan. Untuk 
membuat paragraf jenis ini, bukti-bukti hendaknya diambil dari situasi nyata 
(aktual). Perhatikan contoh berikut! 
 

 
Kondisi transportasi di DKI Jakarta saat ini 

cenderung semakin kusut dan semrawut [1]. Hal   itu   
setidaknya   tecermin   pada   keluhan   masyarakat akan 
sejumlah kenyataan di sektor transportasi, seperti kuantitas 
dan kapasitas armada angkutan umum yang sangat terbatas 
[2]. Kuantitas dan kualitas angkutan yang tersedia tidak 
seimbang dengan tingkat kebutuhan masyarakat [3]. 
Akibatnya, pengguna jasa angkutan umum terpaksa 
berdesakan di dalam kendaraan [4]. Sementara, di sisi lain, 
kondisi kendaraan yang ada juga semakin buruk 
keadaannya [5]. Kendaraan umum yang beroperasi rata-
rata kotor, sering mogok, pintunya rusak, jendelanya 
rusak, bahkan ada yang lampunya tak berfungsi [6]. Bisa 
dibilang, keadaan transportasi Jakarta itu brengsek [7]. 

 

 
1. pernyataan 
2. alasan 
3. alasan 
4. alasan 
5. alasan 
6. alasan 
7. pembenaran 

 

 
Metode deduktif menghasilkan penataan paragraf atau wanacana sebagai 
berikut. 
 

Pernyataan Umum 
Pernyataan khusus 1 
Pernyataan khusus 2 
Pernyataan khusus 3 
Pernyataan khusus 4 
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Menyusun Paragraf Argumen secara Induktif 
Paragraf induktif diperoleh dengan cara menyusun ide-ide khusus dan diikuti 
dengan ide yang umum. Ide-ide khusus ditampilkan pada bagian awal paragraf 
dan  kemudian disimpulkan dengan ide yang lebih umum. Ide yang lebih 
umum itu biasanya berupa kalimat simpulan dan diikuti oleh suatu pernyataan 
pembenaran. Penataan dengan cara ini dapat digambarkan sebagai berikut.   

Perhatikan contoh berikut! 
 

Bencana kebocoran gas dari perusahaan Union di 
Bhopal, misalnya, merenggut 3.323 nyawa, 100 ribu 
masuk rumah sakit, dan ribuan orang jadi buta. Reaktor 
nuklir di Chernobyl bocor, mendatangkan ribuan orang 
menemui ajalnya dan ratusan orang cidera serta 
menimbulkan radiasi di Eropa. Dengan radiasi itu 
seluruh Eropa panik. Pencemaran di Teluk Minamata, 
Jepang, dengan racun methyl mercury mengakibatkan 
2.062 orang menjadi korban dan sepertiganya 
meninggal. Jutaan iklan di sungai Rhine, Prancis, mati 
dibunuh limbah pabrik obat Sandoz di Swiss. Itu semua 
merupakan contoh produk industri yang tak diharapkan.  
Industri tidak hanya mencetak uang, tetapi juga 
mencetak maut. Oleh karena itu, untuk mendirikan 
industri perlu perencanaan yang matang agar dapat 
menghindari malapetaka yang merugikan. 

 
1. alasan 
2. alasan 
3. alasan 
4. alasan 
5. alasan 
6. alasan 
7. pernyataan umum 

 

 

Paragraf di atas disajikan secara induktif. Kesimpulan umumnya 
terdapat pada akhir paragraf. 

Metode induktif menghasilkan penataan paragraf atau wanacana sebagai 
berikut. 
 

Pernyataan khusus 1 
Pernyataan khusus 2 
Pernyataan khusus 3 
Pernyataan khusus 4 
Pernyataan Umum 

 
 

Metode Mengembangkan Paragraf dan Wacana Argumen 
Bagaimana menyusun argumen? Berbagai metode berikut dapat dipakai. 
(a) Metode definisi 

Demokrasi adalah cara bertele-tele dalam membangun pemerintahan. Ini adalah 
contoh definisi. Dalam mengembangkan argumen dengan metode 
definisi, Anda harus memberikan fakta-fakta bahwa dengan demokrasi, 
pembentukan pemerintahan menjadi berkepanjangan. 

(b) Metode sebab-akibat 
Argumen yang disusun berdasarkan metode ini menggunakan proses 
berpikir kausalitas: sebab tertentu akan mengakibatkan sesuatu yang 
sebanding. Misalnya, Anda mendukung pendapat bahwa rokok dapat 
menyebabkan penyakit jantung. Argumen dukungan Anda akan 
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mempunyai tenaga yang kuat jika Anda mampu memberikan fakta-fakta 
sebab-akibat yang tepat dan meyakinkan antara rokok dengan penyakit 
jantung.  

(c) Metode analogi 
Analogi bisa menjadi penguat argumen. Kekuatan argumen yang 
dihasilkan oleh metode ini adalah pernyataan mengenai kesamaan antara 
dua hal yang dipersamakan itu. Misalnya, jika ada orang memberikan 
dukungan terhadap pendapat bahwa penyakit kanker itu ganas, maka 
argumen yang diberikan akan mempunyai pengaruh kuat bila dia 
mampu menyamakan keganasan kanker itu dengan  hal lain yang ganas.   
 

(d) Metode pengontrasan 
Metode persamaan merupakan bentuk analogi. Dalam perbandingan 
berarti antara dua hal yang dibandingkan ada yang lebih kuat. Misalnya, 
jika seseorang tidak mempunyai kepedulian terhadap pendidikan anak-anaknya, 
maka lebih-lebih lagi tidak akan mempunyai kepedulian tentang pendidikan anak-
anak di masyarakat. Metode seperti ini dapat Anda pakai juga untuk 
memperkuat dukungan atau penolakan. 

(e) Metode pertentangan 
Metode ini berasumsi bahwa jika kita memperoleh keuntungan dari fakta 
atau situasi tertentu, maka fakta situasi yang berlawanan dengan fakta 
atau situasi tadi akan merugikan. Misalnya, jika hemat pangkal kaya, maka 
boros pangkal miskin. Model argumen seperti ini juga dapat Anda gunakan. 

(f) Metode otoritas 
Metode otoritas menyandarkan fakta-fakta atau kebenaran dari persepsi 
atau pendapat orang lain yang dianggap tahu atau ahli sebagai bahan 
menyusun argumen. Dalam menggunakan otoritas yang penting kualitas 
pendapat atau fakta yang dikemukakannya, bukan orangnya 

 
Langkah-langkah Mengembangkan Paragraf dan Wacana Argumen 

Wacana argumen antara lain essai, surat pembaca, artikel opini, proposal, 
atau  usulan. Berikut langkah-langkah mengembangkan paragraf dan wacana 
argumen.  

Langkah 1: [Persiapan]  Menetapkan Tujuan, yaitu Mengajukan Opini 
Sebagai persiapan awal, tentukan opini Anda berkenaan dengan masalah 
yang berdimensi banyak. Istilah umumnya, masalah yang bersifat 
kontroversial. Apa tanggapan atau opini Anda mengenai masalah itu? Anda 
bisa beropini macam-macam jika mendengar ‘kota Jakarta’. 

 Jakarta kota yang damai (Siapa percaya?) 
 Jakarta kota yang buas 
 Jakarta kota serba ada 
 Jakarta kota hijau 
 Jakarta kota seribu wajah 

 
Langkah 3: [Persiapan]  Merumuskan Pernyataan 

Nayatakan opini Anda mengenai suatu masalah, bagaimana 
pendapat Anda? Rumuskan dalam bentuk pernyataan, 
misalnya Jakarta adalah kota yang keras dan kenal ampun.  

Jakarta adalah kota keras dan tak kenal ampun. Penodong 
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merajalela. Teman saya dari Malang ditodong di depan pertokoan. 
Dengan tiba-tiba tiga  orang sudah mengelilinginya. Saku celananya 
dirobek begitu saja. Dengan sekali tarik di bagian saku, semua uang tunai 
dan travelers cheque-nya terbang. Ia pulang ke hotel dengan celana robek. 
Tahun lalu, seorang tentara kena todong juga di dalam bus kota yang 
terkenal angker itu. Ia dengan tenang mencabut--bukan dompet--pistol 
dan menembak penodong itu tanpa ampun. Masyarakat menyanjungnya 
sebagai pahlawan. Tetapi, toh ia harus berhadapan dengan polisi. 

 

Paragraf di atas, kalimat topiknya diletakkan di awal paragraf.  Kemudian 
disusul dengan beberapa kalimat penjelas yang berupa contoh atau bukti-
bukti yang mendukung kalimat topik. Paragraf yang kalimat topiknya 
diletakkan pada awal paragraf dan diikuti oleh pendukung topik dinamakan 
paragraf deduktif. Bila dianalisis, akan tampak seperti berikut. 
 

 
Langkah 4: [Persiapan]  Merumuskan Alasan 

Kalimat Topik: Jakarta adalah kota keras.        
Bukti-bukti:                
a) Teman dari Malang ditodong           
b) Seorang tentara ditodong di bus kota.          

 
Langkah 6: [Menulis]  Menyajikan Opini dalam Tulisan Lengkap 

Kacang kedele merupakan bahan makanan yang tinggi kadar proteinnya. 
Menurut hasil penelitian ilmiah, protein yang dikandungnya mencapai 35% 
dari beratnya. Dibanding dengan kadar protein yang dikandung oleh bahan 
makanan lain kadar protein kedele dapat diperoleh perbandingan seperti 
berikut, yaitu dua kali protein daging, empat kali telur, empat kali gandum, 
lima atau enam kali roti, dan dua belas kali susu. Selain jumlah kadar 
proteinnya, protein kedelai mempunyai kualitas yang baik. Pada umumnya 
telah dikenal bahwa protein hewani seperti daging, susu, telor mempunyai 
protein lengkap, sebaliknya protein nabati dikenal tidak lengkap. Namun, 
ternyata protein kedele meskipun termasuk protein nabati, kualitasnya lebih 
mirip menggambarkan protein  hewani. Jelasnya, kacang kedele mempunyai 
kadar protein yang tinggi dan kualitas protein yang lengkap. Jadi, kacang 
kedele itu merupakan bahan makanan yang baik. 

 
Langkah 6: [Pascamenulis]  Menyunting 

Selanjutnya Anda harus menyunting tulisan itu. Hal-hal berikut yang perlu diperhatikan 
dalam menyunting naska argumentasi. 

 Apakah judulnya telah menggambarkan sebuah opini? 

 Apakah opini telah disampaikan dengan baik? 

 Apakah opini telah didukung oleh argumen yang kuat? 

 Apakah bahasanya sudah baik? Adalah kesalahan kata dan kalimat? 
 
 

TIPS 
Cara berargumen yang baik 
(a) Tujuan utama berargumen adalah menyampaikan kebenaran kepada orang 

lain dan penulis berharap agar argumennya diterima. 
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(b) Dalam memberikan argumen, kita perlu menghindari cara penyampaian dan 
bahasa yang menimbulkan salah tafsir. 

(c) Oleh karena tujuannya adalah meyakinkan, bukti dan data pendukung itu 
penting. 

(d) Dalam berargumen, batas antara setuju dan tidak setuju terhadap sebuah 
permasalahan itu harus jelas. 

 
 
 
 

LATIHAN 
(1) Berlatih Mendaftar Penguat Argumen 
Jika kita ingin mengajak teman kita agar mengurangi atau tidak merokok, 
maka kita perlu alasan-alasan yang dapat menguatkannya. Di situlah argumen 
diperlukan. Coba kembangkanlah pernyatan di bawah ini dengan beberapa 
alasan! 
a. Pernyataan: “Merokok itu sebenarnya merusak diri kita sendiri.” Berikan 

alasan! 
(a) Asap rokok yang kita hirup mengandung racun yang berbahaya. 
(b) Banyak penyakit yang ditimbulkan oleh asap rokok. 
(c) ………………………………………………………………………… 
(d) ………………………………………………………………………… 
(e) …………………………………………………………………………  
(f) Oleh karena itu, kita perlu menghindari rokok. 
b. Pernyataan: Kecerobohan dalam bekerja itu dapat menimbulkan 

malapetaka.” Berikan alasan! 
(a) Banyak kecelakaan kerja akibat kecerobohan karyawan. 
(b) …………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………….. 
(d) …………………………………………………………….. 
(e) …………………………………………………………………….. 
 
(2) Mengungkapkan Argumen 
Selama ini wanita selalu menjadi kaum yang tertindas oleh laki-laki. 
Perjuangan wanita untuk meraih hak dan kedudukan yang seimbang dengan 
laki-laki mengalami banyak hambatan. Banyak kaum wanita sendiri 
menghalangi perjuangan itu. Memang, sesuai dengan kodratnya wanita tidak 
perlu memperjuangkan hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. 
Apakah Anda setuju atau menolak pernyataan ini? Kemukakan alasan Anda! 
Alasan: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
(3) Menulis Essai 
Tulislah sebuah essai pendek mengenai kasus berikut! 
Berpacaran itu tidak baik bagi siswa. Banyak siswa yang mengalami 
kegagalan dalam belajar atau bersekolah disebabkan oleh 
ketidakmampuannya dalam mengendalikan perasaan cinta. Berpacaran 
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mengandung lebih banyak sisi negatif daripada sisi positif. Oleh karena itu, 
berpacaran perlu dihindari oleh para siswa. Apakah Anda setuju atau 
menolak pernyataan ini? 
Tulislah essai pendek! 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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PENGARUHILAH PEMBACA AGAR MEREKA IKUT 
PANDANGAN ANDA!  PERSUASI 
Apakah Paragraf dan Wacana Persuasi itu? 

Pada waktu menulis, kadang-kadang Anda perlu meyakinkan pembaca 
tentang kebenaran gagasan Anda. Pada waktu menulis, kita sering harus 
meyakinkan pembaca agar mereka tidak ragu-ragu lagi atau percaya 
terhadap gagasan atau informasi yang Anda tulis. Dalam rangka itu, 
Anda dapat menggunakan pengembangan paragraf dan wacana persuasi. 
Dengan paragraf dan wacana persuasi, Anda akan dapat meyakinkan 
atau membujuk pembaca untuk meyakini dan setuju dengan pendapat 
Anda. Dan yang terpenting, dalam wacana persuasi, Anda mengarahkan 
pembaca pada satu pilihan tertentu. 
Kata orang, menulis wacana persuasi adalah seni meyakinkan orang lain. 
Wacana persuasi adalah salah satu jenis wacana yang dikembangkan 
untuk meyakinkan pembaca terhadap gagasan-gagasan yang 
dikemukakan. Oleh karena itu, ciri utama wacana atau paragraf persuasi 
adalah bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca terhadap gagasan 
yang ditampilkan. Bahasa yang digunakan dalam teks-teks iklan, surat 
tawaran kerja sama, brosur, spanduk, baliho misalnya, banyak 
menggunakan bahasa persuasi. 
Perhatikan paragraf-paragraf dalam wacana berikut ini! Apakah Anda 
merasakan bahwa paragraf-paragraf itu bersifat membujuk atau 
meyakinkan? 
 

Jika hanya ingin mengetahui pembuatan satu atau dua macam makanan atau kue, 
pilihlah tempat kursus yang memberikan kesempatan untuk membuat sendiri makanan 
tersebut. Kalau bisa, peserta sendiri yang membuka kemasan bahan-bahan tersebut agar 
semua jelas bagi peserta.  

Dalam memilih lembaga kursus bagi pengusaha makanan, temukan tempat kursus 
yang mempunyai fasilitas lengkap, tidak hanya fasilitas untuk kursus, tetapi juga fasilitas 
untuk pengembangan usaha ke depan. Misalnya, lembaga itu bisa mempunyai program-
program investasi, kredit modal usaha, atau jaringan kerja yang luas. Contohnya di BBC 
disediakan program investasi. Sementara Iwapi dan LPKK DeMono sering melakukan 
kerja sama dengan bank atau badan usaha milik negara untuk meminjam kredit modal 
usaha. 
 
CATATAN UNTUK KUTIPAN DI ATAS: 
(1) Wacana di atas terdiri dari dua paragraf yang masing-masing 

bermuatan unsur persuasi. 
(2) Kata-kata yang mengindikasikan unsur persuasi adalah ‘pilihlah’,  

‘kalau bisa’, dan ‘temukan’. 
(3) Dalam wacana itu, penulis mempersuasi pembaca agar memilih 

tempat kursus yang baik ketika ingin memperdalam pengetahuannya 
tentang cara membuat kue. 

Teks-teks yang bersifat persuasif itu antara lain 
 tawaran kerjasama 
 artikel persuasif 
 iklan 
 surat pembaca 
 brosur 
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Karakteristik Paragraf dan Wacana Persuasi 

Paragraf persuasi yang baik adalah yang mampu menggiring pembaca 
untuk meyakini atau bahkan melakukan hal-hal yang dikemukakan 
penulis dalam paragrafnya. Untuk mencapai keberhasilan itu, penulis 
harus merencanakan paragraf itu baik-baik. Dalam konteks inilah penulis 
perlu membuat kerangka paragraf. Untuk penulis pemula, kiranya tidak 
salah jika kerangka paragraf itu dibuat secara tertulis. Namun, bagi 
penulis yang sudah terampil, biasanya kerangka itu tergambar dalam 
pikiran penulis. 

Tabel berikut menandai secara ringkas paragraf dan wacana 
persuasi. 
 

No. Aspek Penanda Penanda Paragraf Persuasi 
1 Tujuan Penulisnya  Membujuk 

 Meyakinkan 
 Mempersuasi 

2 Tujuan Pembacanya  Agar  pembaca 
terpengaruh 

 Agar pembaca percaya 
3 Sifat isinya  Persuasif 
4 Sasaran yang dituju  Akal (aspek intelektual) 

pembaca 
 Pikiran pembaca 
 Keyakinan pembaca 
 Perasaan 

5 Tindak lanjut setelah 
membaca 

 Melakukan tindakan sesuai 
dengan yang disarankan 

 Melakukan evaluasi diri 
mengenai sesuatu yang 
telah diputuskan, 
berkenaan masalah yang 
dibahas. 

6 Bahasanya  Kata dan kalimat yang 
dipilih yang bernada 
persuasif, bahkan 
cenderung provokatif. 

 Hemat kata  
7 Isinya Jawaban pertanyaan 

 Mengapa harus memilih 
yang ini, bukan yang itu? 

 Pilihlah yang ini! 
 Inilah yang terbaik! 

Pakailah! 
 Lakukanlah hal-hal 

berikut! 
 Jangan melakukan ini itu! 
 Jauhilah ini itu! 
 Di antara ini semua, ini 

yang terbaik! 
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Ketika mengembangkan paragraf persuasi, unsur-unsur paragraf 

yang bermuatan persuasi harus hadir. Hal-hal berikut selayaknya ada 
dalam paragraf persuasi. 
(a) Topik paragraf 

Dalam satu paragraf hanya ada satu topik persuasi. Jika ada topik 
lain, perlu diletakkan dalam paragraf berikutnya. 

(b) Gagasan utama paragraf 
Gagasan utama merupakan ide pokok paragraf yang akan dijabarkan 
dalam ide-ide pendukung. 

(c) Gagasan pendukung paragraf  
Gagasan pendukung merupakan jabaran gagasan utama paragraf. 
Gagasan pendukung sangat menentukan berhasil atau tidaknya 
persuasi. Melalui gagasan-gagasan pendukung itulah penulis 
berusaha memberikan argumen, fakta-fakta yang digunakan untuk 
memperkuat atau membuktikan kebenaran gagasan utama. Ada 
berbagai sumber argumen atau fakta yang dapat digunakan, misalnya 
dari penalaran yang logis, dari pendapat para pakar, fakta-fakta, 
kutipan dari kitab suci, hasil-hasil penelitian, atau yang lain.  

(d) Pola pengembangan paragraf 
Paragraf persuasi bisa dikembangkan dengan menggunakan berbagai 
pola paragraf, misalnya pola deduktif, induktif, atau campuran. 

 
Menulis Paragraf dan Wacana Persuasi 

Langkah-langkah dalam menulis teks persuasi antara lain sebagai 
berikut. 

Langkah 1:  [Persiapan] Memastikan Jenis Tulisannya Dikembangkan dengan 
Cara Persuasi 

Langkah pertama adalah memastikan bahwa naskah yang Anda tulis 
bersifat persuasif. Teks-teks yang bersifat persuasif itu antara lain 
 Artikel persuasif 
 Iklan 
 Surat Pembaca 
 Brosur 

 
Langkah 2: [Persiapan] Menemukan Topik Persuasi 

Langkah kedua, menemukan topik persuasinya. Topik apa yang akan 
Anda tulis? Contoh topik berikut bisa memandu Anda. 
 Jika Anda ingin mengkonsumsi daging, pilihlah jenis ini itu 
 Pilihlah lembaga kursus yang baik! Lembaga Kursus X, layak untuk 

dipilih 
 Produk ini pilihan keluarga Anda! 
 Di antara lima jenis minuman ini, ada tiga yang beralkohol 
 Jangan berbuat zinah! 
 Penting buat keluarga muda! Ikutlah seminar ini. 

 
Langkah 3: [Persiapan] Menyusun Kerangka Paragraf Persuasi 

Buatlah kerangka Ikutilah tahap-tahap berikut! 
(1) Nyatakan gagasan utama usulan itu! 

Gagasan apa yang Anda tawarkan? 
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Solusi apa yang Anda usulkan? 
Alternatif yang mana yang Anda pilihkan? 
Produk mana yang Anda usulkan? 

(2) Daftarlah alasan atau argumen pendukung gagasan Anda itu! 
Mengapa Anda mengusulkan demikian? Apa yang mendukung 
gagasan Anda itu? Jika perlu, tambahkan data-data hasil survey, hasil 
percobaan, atau fakta-fakta! 

 
Langkah 4: [Menulis] Mengembangkan Tulisan Persuasi dengan Memberi 

Penguatan Aspek Persuasifnya 
Kembangkan tulisan Anda dengan gagasan pendukung persuasi!  

 
Kerangka Paragraf 
(a) Topik : Cara mendapatkan 

peluang. 
(b) Gagasan pokok :  

Untuk meraih peluang, 
melihat sesuatu harus 
dengan sudut pandang 
positif, tanpa harapan atau 
prasangka. 

(c) Gagasan pendukung:  
 Orang yang resah 

cenderung mempunyai 
fokus perhatian yang 
sempit 

 Lihatlah dunia dengan 
sudut pandang anak 
kecil. 

 Contoh orang ke pesta 
mencari jodoh. 

 Berkomunikasilah 
dengan semua orang! 

 Arahkan pandangan ke 
tempat yang tepat dan 
lihat apa yang benar-
benar ada di sana. 

Paragraf yang Dihasilkan 
Orang-orang yang resah cenderung 
mempunyai fokus perhatian yang 
sempit dan sering tidak mengenali 
peluang-peluang di sekitar mereka. 
Coba lihatlah dunia dengan sudut 
pandang anak kecil, tanpa harapan 
atau prasangka. Jangan membiarkan 
harapan Anda membatasi visi Anda. 
Sebagi contoh, jika Anda pergi ke 
pesta dengan fokus total ingin 
bertemu dengan calon pasangan ideal 
Anda, maka bukalah pikiran Anda! 
Berkomunikasilah dengan semua tamu 
yang hadir! Jika tidak, Anda bisa 
kehilangan peluang istimewa menjalin 
persahabatan yang berlangsung 
seumur hidup. Ingat, Anda dikelilingi 
peluang-peluang. Syaratnya hanya 
arahkan pandangan ke tempat yang 
tepat dan lihat apa yang benar-benar 
ada di sana. 

 
Langkah 5: [Pascamenulis] Menyunting Draf 

Jika draf tulisan persuasi telah ditulis, langkah terakhirnya adalah 
menyunting tulisan. Hal-hal berikut yang perlu diperhatikan dalam 
menyunting naska persuasi. 

 Apakah judulnya telah menggambarkan sebuah pemecahan masalah 
pembaca? 

 Apakah pengantarnya telah menggambarkan masalah itu bagi 
pembaca? 

 Apakah pemecahan masalah sudah disampaikan dengan jelas? 
 Apakah pemecahan masalah, usulan, atau saran yang disampaikan 

telah didukung oleh alasan yang kuat? 
 Apakah bahasanya cukup baik, yaitu tak terlalu provokatif? 
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LATIHAN 
(1) Menyusun Kalimat dengan Alasan yang Logis 

Dalam menyusun paragraf persuasi, Anda perlu menampilkan kebenaran untuk 
meyakinkan pembaca. Ada berbagai sumber kebenaran yang dapat Anda 
gunakan, di antaranya kebenaran yang bersumber dari penalaran. Sumber 
kebenaran ini bertolak dari proses berpikir logis. Coba lanjutkanlah kalimat 
berikut dengan memberikan alasan yang logis! 
(1) Orang sering menyatakan bahwa buku merupakan jendela dunia 

karena .... 
(2) Keberhasilan pendidikan anak akan dipengauhi  pula oleh perhatian 

orang tuanya karena .... 
(3) Mengkonsumsi obat terlarang merupakan proses bunuh diri pelan-

pelan karena .... 
(4) Boleh dikatakan bahwa belajar dengan baik merupakan investasi di 

masa depan sebab .... 
(5) Keberhasilan belajar bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan semata 

karena .... 
(6) Proses memilih jurusan dalam kuliah sebaiknya jangan hanya 

didasarkan kepada gengsi semata karena .... 
(7) Penguasaan bahasa dengan baik sangat mempengaruhi kemampuan 

seseorang di dalam menulis karya ilmiah sebab  .... 
(8) Generasi sekarang memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

mengenyam pendidikan dibandingkan generasi dahulu sebab  .... 
(9) Fasilitas pendidikan bukan hanya penting, tetapi juga sangat 

menentukan keberhasilan suatu pendidikan karena .... 
(10) Belajar seharusnya tidak hanya dilakukan ketika hendak 

menghadapi ulangan, tetapi seharusnya dilakukan secara rutin sebab .... 
 

(2) Mengidentifikasi Unsur Persuasi 
Berikut dikutip sebuah paragraf persuasi. Coba Anda identifikasi unsur persuasinya! 
 

Orang-orang yang resah cenderung mempunyai fokus perhatian yang sempit dan 
sering tidak mengenali peluang-peluang di sekitar mereka. Cobalah lihat dunia dengan sudut 
pandang anak kecil, tanpa harapan atau prasangka. Jangan membiarkan harapan Anda 
membatasi visi Anda. Sebagi contoh, jika Anda pergi ke pesta dengan fokus total bertemua 
dengan calon pasangan ideal Anda, Anda bisa kehilangan peluang istimewa menjalin 
persahabatan yang berlangsung seumur hidup. Ingat, Anda dikelilingi peluang-peluang. 
Syaratnya hanya arahkan pandangan ke tempat yang tepat dan lihat apa yang benar-benar ada 
di sana. 

 
(3) Menyusun Wacana Persuasi 

Untuk memantapkan kemampuan Anda di dalam menyusun wacana persuasi, 
coba Anda susun sebuah wacana persuasi murni! 
(a) Buatlah karangan pendek berupa persuasi, antara 2—3 paragraf! 
(b) Pilih antara topik-topik berikut! 

 Memilih antara berobat di dalam negeri dan luar negeri 
 Buah dalam negeri, tetap lebih eksotik 
 Antara berwiraswasta dan berkaris di perusahaan multinasional 
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TEKS PETUNJUK HARUS DIRANCANG JELAS MENULIS TEKS 
PETUNJUK 
Apakah Paragraf dan Wacana Petunjuk Itu? 

Paragraf dan wacana petunjuk adalah gagasan tertulis yang berisi petunjuk 
langsung kepada pembaca. Paragraf dan wacana petunjuk berisi arahan 
atau perintah. Wacana petunjuk berupa perintah kepada pembaca tahap 
demi tahap untuk melakukan sesuatu. Pembaca yang akan mengikuti 
petunjuk itu. Paragraf petunjuk juga bisa dikatakan sebagai saran praktis 
melakukan sesuatu kepada pembaca, khususnya dalam hubungannya 
dengan kegiatan sehari-hari. 
Kegiatan apa yang tidak memerlukan petunjuk? Siapa yang tak 
memerlukan petunjuk? Atau, apa yang tak perlu ditunjukkan? Ketika 
seseorang mau mengubah ruang kerjanya, ia memerlukan buku penataan 
ruang. Ketika seseorang akan mengolah cumi-cumi, ia memerlukan buku 
resep masakan. Kalau arahan tertulis itu dibukukan, jadilah buku petunjuk. 
Paragrafnya disebut paragraf petunjuk. Jika paragraf itu dirangkai menjadi 
wacana utuh, akan tercipta wacana petunjuk. 
Mepetunjukkan berarti mengarahkan. Coba perhatikan, begitu banyak 
wacana petunjuk yang dapat kita jumpai dalam bacaan sehari-hari: ada 
resep masakan, ada resep membuat wajah berseri-seri, ada petunjuk 
menanam tanaman, dan ada petunjuk mengonsumsi obat. Perhatikan 
kutipan berikut. 
 

Hindari Tidur Lewat Tengah Malam 
Begadang menyebabkan kulit Anda kehilangan kesempatan meregenerasi 

dengan baik. Hormon melatonin yang bertugas memperbaiki sel kulit yang rusak, 
bekerja maksimal pada pukul 24.00—04.00di malam hari. Jadi, pastikan Anda 
sudah benar-benar terlelap saat itu.  

(1) Untuk hasil maksimal, oleskan krem malam segera saat kulit masih dalam 
keadaan lembab. Misalnya, setelah dibersihkan dengan pembersih atau 
toner. 

(2) Anda yang memiliki kulit berminyak bahkan cenderung berjerawat, 
sebaiknya tidak menggunakan krem malam. Krem malam justru 
menyebabkan penyumbatan pori-pori. Gunakan gel, serum atau formula oil 
free sebagai pengganti suplai nutrisi kulit. 

(3) Agar krem malam tak menempel di bantal, sebelum mengoleskan krem, 
gosok-gosokkan kedua tangan terlebih dulu hingga terasa hangat. Panas 
yang dihasilkan akan memudahkan krem mencair dan mudah diserap kulit. 
Jadi, kemungkinan tertinggal di bantal pun lebih sedikit. [Ny Eveline/dari 
berbagai sumber] 

 
 

Kutipan itu merupakan kutipan dari sebuah petunjuk melakukan aktivitas 
sehari-hari yang sehat. Petunjuk itulah—meskipun mungkin dipatuhi atau 
tidak—yang diperintahkan kepada pembaca.  
Paragraf petunjuk merupakan paragraf yang berusaha menggambarkan 
dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang cara melakukan sesuatu. 
Bentuk wacana petunjuk yang paling umum antara lain berikut ini. 

 Resep 
 Tips kesehatan 
 Tips kecantikan 
 Tip masak-memasak 
 Manual produk 
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 Petunjuk dalam kemasan produk 
 

Karakteristik Paragraf  Petunjuk 
Ciri utama paragraf petunjuk adalah mengarahkan atau memerintah tahap 
demi tahap.Tabel berikut menandai secara ringkas paragraf dan 
wacana petunjuk. 
 

No. Aspek 
Penanda 

Penanda Paragraf Petunjuk 

1 Tujuan 
Penulisnya 

 Memberi petunjuk atau menunjukkan 
 Mengarahkan tahap demi tahap 
 Memerintah pembaca 

2 Tujuan 
Pembacanya 

 Agar  tahu caranya 
 Agar tahu langkah-langkahnya 
 Agar terhindar dari prosedur yang salah 
 Agar problem teknis melakukan sesuatu 

terpecahkan 
3 Sifat isinya  Direktif  
4 Sasaran yang 

dituju 
 Akal (aspek intelektual) pembaca 
 Tindakan pembaca 

5 Tindak lanjut 
setelah 
membaca 

 Melaksanakan dan mempraktikkan apa 
yang disarankan penulis tahap demi tahap. 

 Menghindari yang dilarang, melaksanakan 
yang diperintahkan, dan mengikuti saran 

6 Bahasanya  Pilihan kata dan kalimatnya sederhana, 
persuasif, dan langsung. 

 Umumnya berupa kalimat perintah 
7 Unsurnya    
8 Isinya Jawaban pertanyaan 

 Bagaimana caranya? 
 Bagaimana langkah-langkahnya? 
 Apa yang harus saya lakukan? 
 Apa yang diperintahkan? 
 Apa yang dilarang? 
 Apa bahan atau benda yang diperlukan? 

Berapa takarannya? 
 Cara yang efektif mana yang bisa ditempuh? 

 
Dari tabel itu terlihat bahwa tujuan paragraf dan wacana petunjuk adalah 
untuk memberi arahan atau perintah kepada pembaca. Penulis berusaha 
menyampaikan serangkaian arahan atau perintah tahap demi tahap 
menurut urutan mengerjakan atau melakukannya. 
Paragraf petunjuk berbeda dengan wacana yang lain dalam hal-hal berikut. 
 Tujuannya, yaitu memerintah dan mengarahkan, bukan menerangkan, 

menggambarkan, bercerita, meyakinkan, atau memprovokasi. 
 Kalimat yang digunakan umumnya pendek-pendek, berupa kalimat 

perintah. 
 Umumnya, ide atau petunjuk disampaikan secara langsung, tak ada 

pelukisan-pelukisan, cerita, atau tambahan argumen. 
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Unsur Paragraf dan Wacana Petunjuk 

Unsur yang membangun paragraf dan waana petunjuk meliputi (1) 
substansi petunjuk, (2) metode, cara, atau tekniknya, (3) tahapannya, (4) 
bahan dan alat yang diperlukan, (5) takarannya, (6) peringatan kepada 
pembaca. 
 
(1) Substansi Petunjuk. Hadirnya substansi petunjuk adalah inti 

keberadaan sebuah paragraf atau wacana petunjuk. Dalam bentuknya 
yang sederhana, pernyataan judul di kemasan makanan, judul tips, 
judul buku praktis, atau resep-resep yang dipublikasikan sudah 
menggambarkan isinya. Misalnya, 
 Tips Mengempukkan Daging 
 Mengundang Walet Masuk 
 Kue-kue untuk Arisan 
 Mengolah Coklat 
 
 

(2) Metode, cara, atau tekniknya. Unsur kedua setelah substansi adalah 
metode, cara, atau tekniknya. Unsur itu merupakan unsur terpenting 
dalam wacana petunjuk. Sebab, substansi petunjuk memang ‘cara’, 
‘metode’, atau ‘teknik’. Misalnya, 
 ‘cara melipat sprei’ 
 ‘metode fermentasi dalam pengolahan minyak kelapa’ 
 ‘teknik pemijahan untuk ikan lele’ 

 
(3) Tahapannya kerjanya. Unsur ketiga dari teks petunjuk adalah 

tahapan. Petunjuk apapun mesti berisi tahapan kerja, langkah-
langkah, atau prosedurnya. Unsur ini membantu pembaca mengenai 
apa yang harus dilakukannya dari awal hingga akhir. Penanda 
tahapan itu misalnya, 

 ‘pertama, kedua, ketiga, dst. 
 ‘langkah kesatu, langkah kedua, langkah ketiga, dst. 
 ‘awalnya, …, akhirnya’ 

 
(4) Bahan dan alat yang diperlukan. Pembaca juga perlu keterangan 

tentang bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan 
petunjuk. Dalam teks petunjuk biasanya muncul kata seperti 

 ‘bahan yang diperlukan’ 
 ‘alat yang diperlukan’ 
 ‘yang dibutuhkan’ 
 

(5) Takarannya. Setelah bahan dan alat, unsur berikutnya adalah 
takarannya: berapa banyak bahan dan alat yang diperlukan? 
Takaran itu berupa ukuran berat, luas, jumlah, jenis, dan sebagainya. 
Berapa kilogram? Beraga gram? Berapa banyak? Berapa panjang? 
Dst. 

 
(6) Peringatan kepada pembaca. Peringatan juga harus hadir dalam teks 

petunjuk. Peringatan bisa berupa larangan, saran kehati-hatian, dsb. 
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Langkah-Langkah Mengembangkan Wacana Petunjuk 
Secara sederhana, merancang petunjuk mengikuti langkah-langkah 
berikut. 

Langkah 1:  [Persiapan] Memastikan, Petunjuk Apa yang akan Anda Tulis? 
Langkah pertama adalah memastikan bahwa naskah yang Anda tulis 
bersifat memberi petunjuk kepada pembaca. Naskah apa yang akan Anda 
susun? Misanya  
 Resep 
 Teks dalam kemasan produk 
 Tips 
 Petunjuk arah 

 
Langkah 2: [Persiapan] Menemukan Gagasan Utama Petunjuk 

Langkah kedua, menemukan gagasan utama petunjuk. Petunjuk apa 
yang akan Anda sampaikan? Contoh gagasan berikut bisa memandu 
Anda. 
 Jika Anda ingin membuat nasi goreng bumbu ikan asin, berikut ini 

caranya. 
 Jika Anda ingin mengkonsumsi daging, ikutilah tips memilih daging 

berikut! 
 Prosedur ini harus dilakukan untuk mengoperasikan alat ini. 

 
Langkah 3: [Persiapan] Menyusun Kerangka Paragraf Pe 

Buatlah kerangka petunjuk itu! Ikutilah tahap-tahap berikut! 
(1) Nyatakan substansi petunjuknya! Misalnya,  

 Petunjuk/resep membuat .... 
 Tips .... 
 Cara membuat .... 
 Cara menggunakan .... 

(2) Nyatakan prosedurnya, tahapannya, atau langkah-langkahnya! 
(3) Nyatakan bahan atau alatnya! 
(4) Nyatakan takaran dan ukurannya! 
(5) Berikan catatan, saran, atau peringatan kepada pembaca! 
 

Langkah 4: [Menulis] Mengembangkan Tulisan Petunjuk 
 

Kerangka Paragraf 
(a) Substansi petunjuk: “cara 

melepas label harga.” 
 
(b) Gagasan pendukung:  
 Pengantar 
 Bahan yang diperlukan” 

baby-oil dan lap 
 Tahapannya: tetesti 

dengan baby-oil, 
kemudian lap! 

Paragraf yang Dihasilkan 
CARA MUDAH MELEPAS LABEL 
HARGA 

Kita sering jengkel ketika mau 
memberi hadiah kepada seseorang 
berupa barang atau alat yang masih ada 
label harganya. Masalahnya, label sulit 
dilepas. Ada cara mudah melepas label 
harga di barang yang baru 
dibeli.Ikutilah petunjuk berikut! 
(1) Bukalah kotak kosmetik milik 

anggota keluarga! Temukan minyak 
baby-oil di situ! 
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(2) Bubuhi sedikit baby-oil label harga 
itu, lalu tunggu sebentar! 

(3) Gosoklah perlahan label harya yang 
sudah basah itu dengan lap 
pelembut! Nah, akan Anda lihat label 
itu dengan mudah terlepas. 

 
 

Langkah 5: [Pascamenulis] Menyunting tulisan 
Langkah terakhir menyunting tulisan, yaitu ememriksa kembali petunjuk 
yang sudah ditulis. Hal-hal berikut yang perlu diperhatikan dalam 
menyunting petunjuk. 
 Apakah judulnya cukup jelas dan telah memberi kesan sebuah petunjuk? 
 Apakah pengantarnya sudah sudah menggambarkan untuk apa petunjuk itu 

dibuat? 
 Apakah prosedur atau perintah yang diberikan cukup jelas? 
 Apakah bahan dan alat yang diperlukan sudah tepat dan cermat jumlah dan 

satuannya? 
 Apakah perlu ada tambahan keterangan? 
 Apakah bahasanya sudah cukup mudah dipahami? 

 
LATIHAN 

(1) Mengubah Naskah Petunjuk Menjadi Lebih Sederhana 
Berikut dikutip sebuah tips. Sayang penyajiannya kurang sederhana dan teknis. 
Coba Anda ubah menjadi petunjuk yang lebih sederhana dan teknis! 
 

APEL TAK MENYUSUT SAAT DIPANGGANG 
Agar apel yang dipanggang dalam oven tidak menyusut, ikuti trik sederhana 
berikut. Jangan tempatkan potongan-potongan apel tersebut di bagian tengah 
loyang. Pasalnya, konsentrasi api di bagian tengah dengan mudah 
menghanguskan dan membuat apel menyusut. Lebih aman, susun potongan apel 
di bagian pinggir loyang. 
 

 
(2) Memberi Petunjuk Praktis kepada Pembaca 
Berikut dikutip sebuah contoh teks petunjuk. Bacalah dengan teliti, lalu 
buatlah petunjuk lain! 
 

Service dalam bermain tennis lapangan dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah berikut. Pertama, ambilah posisi berdiri di luar garis 
belakang dan agak ke tengah. Kedua, lakukan konsentrasi untuk 
beberapa detik dan aturlah posisi kaki. Kaki kiri ditempatkan satu 
langkah ke depan, sehingga posisi badan agak miring. Ketiga, 
bungkukan badan ke depan sedikit sambil melempar bola ke atas 
kepala. Tinggi lemparan bola ke atas kira-kira satu sampai satu 
setengah meter di atas kepala. Keempat, bersamaan dengan lemparan 
bola ke atas, raket diayun ke belakang dan dengan cepat pukullah bola 
jika telah sampai jangkauan dengan kekuatan maksimal. Bola akan 
melayang dengan cepat. 
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Pilihlah satu pertanyaan di bawah yang paling Anda kuasai! Jawablah 
dengan kalimat-kalimat pendek secara berurutan! 
1.  Bagaimanakah melakukan start yang baik dalam lari 100 meter? 
2.  Bagaimanakah cara melakukan service yang baik dalam bola voli? 
3.  Bagaimanakah cara mengatasi rasa cemas pada waktu bertanding? 
4.  Bagaimanakah melakukan pemanasan yang baik sebelum olahraga? 
5.  Bagaimanalah melakukan pendingin yang baik setelah olahraga? 
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BAGIAN KEENAM 

Kesalahan-kesalahan 
dan Menulis 
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Kesalahan Memilh Topik dan Judul 

Ketika membaca sebuah tulisan, kita sering menemukan sejumlah 
kesalahan. Dengan kesalahan itu, pembaca akan merasa kurang 
nyaman ketika membaca tulisan itu. Dengan ketidaknyamanan itu, 
pesan tulisan akan sulit diterima pembaca. Mungkin ia sulit 
memahaminya, mungkin ia menolak, mungkin tidak jadi 
membacanya. 
Ada beragam kesalahan dalam tulisan. Kesalahan-kelasalahan itu, 
secara garis besar terdiri dari: (1) kesalahan memilih topik dan 
merumuskan judul, (2) kesalahan isi atau substansi, (3) kesalahan 
bahasa, (4) kesalahan penataan atau organisasi, dan (5) kesalahan 
grafika. 
Penulis bisa salah memilih topik. Misalnya, ada permintaan dari 
panitia sebuah seminar kepada seorang pembicara. Panitia tidak 
menjelaskan dengan lengkap forum seminar itu: tujuannya, 
pesertanya, waktu yang disediakan, dll. Dengan informasi yang 
kurang lengkap itu, sang pembicara menyiapkan makalahnya. 
Maka, yang mungkin terjadi adalah ia akan ‘salah dalam memilih 
topik’. Bisa jadi, topik yang disajikan tidak sesuai dengan forum 
seminar itu. 
Umumnya, topik tulisan tercermin dalam judul, terutama untuk 
tulisan nonfiksi. Atau, kalau dibalik, rumusan judul harus 
mencerminkan topik. Keduanya harus selaras. Agar topik 
tercermin dalam judul, rumuskanlah judul berdasarkan topiknya. 
(1) Perumusan judul bisa salah atau tidak tepat. Ada beberapa 
kemungkinan kesalahan atau ketidaktepatan itu, antara lain (1) 
rumusan judul tidak mencerminkan isi tulisan, (2) judul berupa 
pernyataan kesimpulan, bukan rumusan judul, (3) rumusan judul terlalu 
luas atau terlalu sempit dibandingkan isi, dan (4) rususan judul tak 
menarik. Berikut ini penjelasannya. 
(2) Rumusan judul tidak mencerminkan isi tulisan 
Pernyataan judul harus mencerminkan isi. Judul ibarat janji penulis pada 
awal tulisan tentang apa yang akan disampaikannya dalam tulisan itu. Jika 
janji itu tidak ditepati, itu artinya penulis ‘bohong’. Antara judul dan 
ulasan harus sama. Perhatikan kutipan berikut! 
 

M E N O L A K   A N G P A U 
Pada saat Imlek alias Tahun Baru Cina, ada hal yang selalu dinantikan kanak-kanak, 

yakni pembagian kado ”uang merah” alias angpau. Hadiah berupa uang kontan itu biasanya 
dibungkus dalam kertas merah bertuliskan ”Selamat Tahun Baru”. 

Istilah angpau ini kemudian menjadi populer dan luas penggunaannya kendati dalam 
nuansa berbeda. Misalnya kado uang pada pesta pernikahan, ulang tahun, dan sunatan, atau 
tanda turut berduka cita. Juga dalam hal tip. Kerap kali istilah tip dipelesetkan menjadi 
angpau. Dua pelayan hotel saling bercerita, ”Eh, berapa sih angpau dari Tuan Gendon?” Nah, 
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istilah angpau di sini harus diterjemahkan sebagai tip.  
Yang akan kita bahas dalam tulisan ini bukan memberi atau menerima 

tip, melainkan menolak tip. Tidak semua orang bersedia menerima tip, baik 
karena alasan profesional maupun karena pertimbangan pribadi. 

 
 
Catatan: 
a. Penggalan teks di atas jelas belum lengkap. Akan tetapi, melihat uraian 
pada paragraf 1 dan 2, dan penegasan ‘janji’ penulis pada paragraf 3, 
rumusan judul di atas sudah tepat. 
b. Kutipan di atas akan kurang tepat jika diberi judul, misalnya 
 Menolak Tips Dilarang 
 Sejarah Munculnya Tradisi Angpao 
 Angpao Dinanti-nantikan Anak-anak 
 
(3) Judul berupa pernyataan kesimpulan, bukan rumusan judul 
Kesalahan yang sering muncul dalam perumusan judul—khususnya dalam 
menulis karya ilmiah—adalah rumusan judul menyatakan kesimpulan 
akhir dari pembahasan. Meskipun pada akhirnya penulis menyatakan 
kesimpulannya dalam bagian akhir, rumusan judul berbeda dengan 
kesimpulan. Berikut ini contoh perbedaan keduanya. 
No Pernyataan Kesimpulan Pernyataan Judul  
1 Dengan munculnya televisi, tradisi 

lisan berupa kebiasaan 
mendongeng di sebagian 
masyarakat Indonesia hilang 

Pengaruh Televisi terhadap 
Tradisi Lisan 

2 Lima jenis binatang khas 
Nusantara dipredisksi akan punah 
dalam sepuluh tahun mendatang 

Binantang Khas Nusantara 
yang Diprediksi akan Punah 

3 Komik dan koran: dua bacaan 
yang paling sering dibaca remaja 

Bacaan-bacaan yang Paling 
Digemari remaja 

 
(4) Rumusan judul terlalu luas atau terlalu sempit dibandingkan isi 
Ia barat janji, jangan menjanjikan sesuatu yang besar, kalau penulis akan 
menyampaikan sesuatu yang kecil saja. Atau sebaliknya, jangan 
menjanjikan sesuatu yang kecil, kalau yang akan disampaikan besar. 
Ruang lingkup judul sebaiknya juga mencerminkan volume isinya. 
Perhatikan penggalan berikut! 
 

Kukas sudah bukan barang mewah lagi dalam rumah tangga. la sudah menjadi 
bagian terpen-ting. Sebagian besar rumah tangga memiliki kulkas, baik yang berukuran 
besar maupun kecil. Bagaimana agar makanan dalam kulkas tetap fresh dan cool di 
dalam kulkas? 
 Sebelum dimasukkan ke kulkas, buah-buahan dan sayuran maupun lauk pauk 
 dibersihkan dengan air bersih. 
 Sayuran dibungkus dengan koran atau daun pisang agar tetap segar dan tidak 

layu. 
 Letakkan pada tempat sayur agar sayu tetap segar tidak cepat layu 
 Ikan, daging ataupun udang dan lauk pauk lainnya agar tidak berbau, dimasukkan 

dulu ke dalam plastik berla-pis, sebelum disimpan di dalam freezer. Jika ingin 
dimasak tinggal merendamnya sebentar. 
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Teks itu tepat atau tidak tepat judulnya tampak dalam tabel berikut! 

No.  Judul terlalu luas Judul yang tepat 
1 Kulkas dan Fungsinya sebagai 

Alat Pengawet Sayuran dan 
Makanan 

Agar Makanan Tetap Fresh & 
Cool 

2 Prinsip Pengawetan sayur dan 
makanan dalam Kulkas 

Tip Menyimpan Sayuran dan 
Makanan di Kulkas 

3 Prosedur Penyimpanan 
Sayuran dan Makanan pada 
Mesin Pendingin 

Cara Sederhana Menyimpan 
Sayuran dan Makanan di 
kulkas 

 
(5) Rumusan judul tak menarik 
Rumusan judul—khususnya dalam tulisan populer—harus menarik. 
Kecuali dalam karya ilmiah, judul bacaan harus eye-catching. Dari judul, 
pembaca diharapkan tertarik untuk membaca. Bandingkan judul-judul 
berikut! 
[  ] Cara Penyu Bertelur 
[  ] Mengintip Penyu Bertelur 
 
[  ] Mengapa Orang Tak Suka Minum Susu? 
[  ] Beberapa Alasan Orang Tak Menyukai Susu 
 
[  ] Jenis-jenis Binatang yang Dilindungi 
[  ] Waspada Jika Anda Memiliki Binatang-binatang Ini 
 
[  ] Cara Membangun Emperan Rumah 
[  ] Menjadikan Teras Rumah Lebih Menarik 
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KESALAHAN ISI 
Jenis Kesalahan Isi 
Sebuah tulisan kadang-kadang tidak dapat diterbitkan karena 
adanya kesalahan pada isinya. Beberapa kesalahan yang termasuk 
kesalahan isi antara lain: 

 ada kesalahan konsep (apa yang disampaikan salah),  
 ada ketidaksesuaian antara judul dan uraiannya,  
 terlalu luas pembahasannya,  
 terlalu sempit pembahasannya,  
 tidak cocok dengan segmen pembacanya,  
 terlalu ‘ekstrim’,  
 tidak aktual,  
 tak sesuai dengan media publikasinya,  
 tidak mengikuti kaidah/konvensi tulisan yang lazim, 
 mengandung muatan yang menyinggung SARA. 

Berikut ini uraian dan contoh tulisan yang mengandung kesalahan 
itu.  
 
(1) Adanya Kesalahan Konsep (Gagasan yang Disampaikan 
Salah) 
Sebuah tulisan yang di dalamnya mengandung muatan yang salah, 
itu berarti mengandung kesalahan konsep. Kesalahan konsep 
artinya dalam tulisan itu, terdapat uraian yang isinya tidak sesuai 
dengan fakta sejarah, fakta geografis, atau tidak diterima menurut 
ilmu pengetahuan. Penulis harus menghindari kesalahan itu. Jika 
menyampaikan sebuah konsep atau data yang berupa fakta-fakta, 
kebenarannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Masalahnya, 
apayang disampaikan penulis akan dipegang oleh pembaca, 
diyakini, bahkan mungkin akan disebarluaskan kepada orang lain. 
Bahkn akan diteruiskan kepada generasi berikutnya. Betapa 
panjang rentetan dan akibatnya. 
Kesalahan konsep bisa bersifat kecil saja, misalnya data fakta yang 
disampaikan salah, seperti kesalahan penetapam tahun, kesalahan 
lokasi, kesalahan nama geografis, dll. Akan tetapi, kadang-kadang 
penulis menyampaikan sesuatu yang yang salah, dan kesalahan itu 
sangat mendasar. Misalnya menghadirkan sebuah teori yang 
terangkai dari data-data yang tak akurat dan penyimpulan yangtak 
akurat pula. Sampai pada suatu keadaan ketika pembaca bingung 
menerima bacaan itu sebagai bacaan ilmu pengetahuan atau sebuah 
dongeng. 
Kesalahan konsep atau isi adalah kesalahan yang paling tidak bisa 
diterima. Untuk itu, penulis harus benar-benar yakin bahwa apa 
yang disampaikannya benar-benar benar. Berikut ini contoh 
kutipan yang mengandung kesalahan isi. 
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Catatan: 
 Panembahan Senopati dilahirkan tahun 1591. Jadi, seabad sebelum tahun 
yang dinyatakan penulis. Kesalahannya terletak pada penetapan tahun 1691, 
yang seharusnya tahun 1591. 
 
Sultan Hasanuddin merupakan salah satu sosok pahlawan bangsa kita. Sultan Hasanuddin 
lahir di Makassar, Sulawesi Tenggara, pada tahun 1631. Ia putra Sultan Malikussaid, Raja 
Goa ke-15. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur oleh Belanda 
karena keberaniannya. Selain itu, semenjak pecah perang, armada dagang Kompeni di 
kawasan Laut Sulawesi tidak pernah aman dari gangguan armada Raja Goa. 
Catatan: 
 Makassar koq di Sulawesi Tenggara? Nah, teks itu mengandung kesalahan 
fakta geografis. Mungkin kesalahan itu muncul karena ketidakcermatan saja, 
bukan karena ketidaktahuan.  
 
(2) Adanya Ketidaksesuaian antara Judul dan Uraiannya 
Kesalahan sebuah tulisan banyak terjadi pada judulnya. Kesalahan 
itu umumnya karena apa yang disampaikan dalam uraian tidak 
sesuai dengan judulnya. Ibarat oarang ingin memberi sesuatu, yang 
diberikan ternyata tidak sesuai dengan janjinya. Berikut ini  
contohnya. 
 
Dampak Polusi bagi Kesehatan Tubuh 
New York tahun 1890, barangkali masih seukuran Kota Bandung kini, memiliki 
masalah polusi yang sangat berat. Setiap hari kuda-kuda di kota itu akan membuang 
ratusan ton kotoran padat di jalan-jalan New York. Selain itu, juga ditumpahkan 
hampir 300.000 liter air seni, sebuah jumlah yang cukup untuk mengisi 100 kolam 
renang skala hotel. Bisa dibayangkan jika hari panas. Anda yang pernah ke Bandung 
dan mampir ke Jalan Ganesha ketika liburan (sekolah) bisa membayangkan, 
bagaimana bau dan tersiksanya di lingkungan macam itu. 
Begitulah sekelumit aktivitas manusia yang menimbulkan polusi. Seiring 
perkembangan zaman, kini polutan sudah tidak berskala lokal lagi, tapi sudah 
mengglobal. Hujan asam dapat merusak hutan di seluruh penjuru dunia. Kita telah 
menghasilkan karbondioksida dalam jumlah banyak sehingga mengakibatkan efek 
rumah kaca. Penggunaan klorofluorokarbon (CFC) juga mengakibatkan bolongnya 
lapisan ozon, sang pelindung Bumi dari sengatan Matahari. 
Polutan terpenting lainnya timbel. Timbel dengan mudah bisa kita jumpai di pipa air 
minum, asap kendaraan bermotor, atau cat yang digunakan pada beberapa tahun lalu. 
Kini timbel diketahui memiliki dampak yang berbahaya. Dari studi diamati bahwa 
tulang orang-orang 2.500 tahun yang lalu mengandung seperseribu lebih kecil dari 
kandungan timbel tulang-tulang kita sekarang. Kendaraan bermotor yang 
menggunakan bensin bertimbel akan membuang kira-kira 1 kg timbel per tahunnya. 
Delapan puluh lima persen timbel itu akan terkonsentrasi di tulang, otak, dan ginjal 

Sultan Agung Anyokrokusumo merupakan raja ketiga Kerajaan 
Mataram Islam. Ia adalah cucu Penembahan Senopati (Danang 
Sutawijaya), yaitu putra Penembahan Seda Krapyak. Panembahan 
Senopati yang dilahirkan pada tahun 1691 merupakan penegak Dinasti 
Mataram. Sultan Agung merupakan raja yang menyadari pentingnya 
kesatuan di seluruh tanah Jawa. Daerah pesisir seperti Surabaya 
ditaklukkannya supaya kelak tidak membahayakan kedudukan Kerajaan 
Mataram. Ia merupakan penguasa pertama yang secara besar-besaran dan 
teratur mengadakan peperangan dengan Belanda yang hadir lewat VOC. 
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manusia. Kelebihan kandungan timbel telah diakui berakibat pada rendahnya 
intelegensia dan memperpendek waktu konsentrasi anak. Pada manusia dewasa, 
kelebihan timbel dapat berakibat tekanan darah tinggi yang berakibat serangan 
jantung. 
Setelah diketahui akibat-akibat buruk itu, maka dikenalkanlah bensin tanpa timbel, 
dilarangnya penggunaan aerosol yang mengandung klorofluorokarbon, dan 
sebagainya. Pelajaran penting yang dapat diambil bahwa karena populasi manusia 
yang sudah berkembang sedemikian besar serta aktivitas manusia yang kini telah 
sangat tinggi intensitasnya, polutan dalam jumlah kecil dari seseorang secara 
kumulatif akan menjadi besar dan berakibat fatal. 

 
Catatan: 
 Meskipun dalam tulisan itu ditemukan gagasan mengenai 
jumlah konsentrasi timbel dalam tubuh manusia modern, tetapi 
tidak bisa dinyatakan bahwa tulisan itu berisi gagasan tentang 
dampak polusi pada tubuh manusia. Fokus uraian itu pada 
polutan-polutan penting yang dihasilkan oleh aktivitasd nanusia 
modern. Jadi, antara judul dan uraiannya tidak sesuai. 
 
 
(3) Terlalu Luas Pembahasannya 
Kesalahan menulis juga bisa terjadi karena luasnya pembahasan 
dibandingkan tuntutan publikasi dan sarana penyampaian. Sebuah 
artikel yang terdiri dari 15—20 halaman kwarto spasi 1,5 tentu 
harus berisi gagasan yang ulasannya cukup untuk jumlah halaman 
itu.  Artikel sepanjang itu (baca: wadah seluas itu) tentu hanya bisa 
menampung pembahasan suatu topik dengan tingkat kedalaman 
tertentu pula. Topik ‘binatang buas’, terlalu luas untuk diulas 
dalam sebuah artikel, dibandingkan dengan topik ‘perburuan 
binatang buas yang dilindungi makin merajalela di kawasan 
Merubetiri’.  
Untuk melihat apakah sebuah tulisan terlalu luas pembahasannya 
atau tidak, ukuran fisiknya tampak dari berapa tebal tulisan itu. 
Sebuah topik dikatakan terlalu luas pembahasannya jika 
perbandingan antara topik dan wadahnya (media terbitnya) tidak 
seimbang. Topik tertentu hanya cocok untuk sebuah artikel. Topik 
tertentu hanya cocok untuk sebuah buku sederhana berukuran 
100—150 halaman. Topik yang lebih luas, mungkin cocok untuk 
sebuah buku tebal. 
Perbandingan berikut dapat menjadi patokan. 

NO. PERNYATAAN  KETERANGAN 
1 Bahasa Pernyataan topik saja (tidak tepat 

untuk judul, baik artikel maupun 
buku) 

2 Bahasa-bahasa di 
dunia 

Bisa untuk judul buku, meskipun 
mungkin amat tebal dan luas. 

3 Sejarah bahasa Tepat untuk judul buku 
4 Sejarah bahasa- Tepat untuk judul buku 
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bahasa 
Austronesia 

5 Sejarah bahasa 
Indonesia 

Tepat untuk judul buku 

6 Sejarah bahasa 
Indonesia dan 
perannnya dalam 
menyatukan 
Nusantara 

Tepat untuk judul artikel DAN 
BUKU 

7 Peran bahasa 
Indonesia dalam 
menyatukan 
Nusantara 
menjelang 
kemerdekaan 

Tepat untuk judul artikel 

8 Bahasa Indonesia 
yang digunakan 
dalam teks 
Proklamasi 
kemerdekaan RI 

Jika yang dimaksudkan adalah 
kajian mengenai teks proklamasi 
sebagai analisis wacana, pernyataan 
ini tepat untuk artikel 

9 Orang yang 
menulis naskah 
teks proklamasi 

Pernyataan keterangan atau 
informasi saja (tidak tepat untuk 
judul) 

Dalam kaitan itu, sebuah tulisan dikatakan lemah karena terlalu 
luas pembahasannya jika ada ketidakseimbangan antara topik dan 
medianya. Topiknya terlalu luas. Dalam tabel itu, pernyataan 
‘sejarah bahasa’ kurang tepat jika digunakan sebagai ulasan dalam 
artikel. 
 
(4) Terlalu Sempit Pembahasannya 
Kelemahan sebuah tulisan bisa juga muncul karena 
ketidakseimbangan antara pemahasan dan wadahnya yang 
disebabkan wadahnya terlalu luas dibandingkan topiknya. Dengan 
kata lain, tulisan itu terlalu spesifik dan sempit. Kondisi ini 
kebalikan dari keadaan nomor (3). Topik ‘jumlah penderita demam 
berdarah di DKI bertambah’, kurang tepat untuk sebuah judul 
buku. 
 
(5) Isinya Tidak Cocok dengan Segmen Pembacanya 
Kutipan teks berikut jelas tidak dimaksudkan untuk pembaca 
umum. 
Rangsangan vagus pada bagian fundus dan korpus akan berakibat pada 
peningkatan sekresi getah lambung. Reflek dapat terjadi dengan adanya 
makanan di dalam lambung di mana dengan meregangnya lambung akan 
merangsang reseptor saraf aferen vagus dan selanjutnya sinaf di pusat 
vagus di medula oblongata lalu rangsangan kembali ke lambung dan 
akhirnya terjadi kenaikan peristaltik dan sekresi getah lambungnya. 
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Teks itu dikutip dari buku kedokteran. Topik dan cara penyajian itu  jelas 
hanya bisa dicerna oleh akademisi yang bergulat dalam dunia kesehatan. 
Oleh karena itu, topik sesempit dan ‘sesulit’ itu hanya untuk pembaca 
khusus. Ulasan dengan tingkat kedalaman dan bahasa seperti itu kurang 
tepat jika disajikan untuk pembaca umum. 
 
(6) Terlalu ‘Ekstrim’ 
Sebuah tulisan bisa dikatakan lemah isinya karena terlalu ekstrim. 
Kriteria ekstrim antara lain 
 Topiknya kontroversial 
 Belum bida diterima karena bukti ilmiahnya belum kuat 
 Klaimnya terlalu berani 
 Cara penyajiannya terlalu bombastis 
 Teks berikut terlalu bombastis dan ekstrim penyajiannya. 
 
Lapisan ozon sudah amat sangat koyak. Hutan hujan tropis rontok 
dan meranggas. Gurun nampak makin lebur dan hancur saja. 
Akibatnya, suhu bumi kian panas menyengat, cuaca makin nggak 
menentu, dan bencana alam kian enteng saja datang. 
Kesimpulannya pendek saja: bumi mengkritis dan mendekati 
kehancuran total! Nah, siapa sesungguhnya yang paling berperan 
dalam menjadikan planet bumi ini jadi ”sengsara”? Jawabannya, tak 
lain dan tak bukan adalah tangan jail manusia sendiri. 
 
Tulisan itu akan lebih ‘netral’ dalam bentuk berikut. 
 
Lapisan ozon menipis. Hutan hujan tropis mulai meranggas. Gurun 
makin luas. Akibatnya, suhu bumi meningkat, cuaca tidak menentu, 
dan bencana alam makin sering datang. Kesimpulannya, bumi 
makin kritis. Siapa sesungguhnya yang berperan dalam menjadikan 
planet bumi ini menjadi demikian? Jawabannya, tentu manusia 
sendiri! 
 
(7) Tidak Aktual 
Tulisan yang tidak aktual tidak akan dibaca orang. Sebuah topik 
yang sudah lama diketahui orang, tidak aktual lagi. Jadi, memilih 
topik yang aktual adalah salah satu cara agar tulisan kita dibaca 
orang. Siapa yang akan peduli lagi dengan topik berikut? 
 
o bukti bahwa bumi itu bulat 
o komputer sebagai alat temuan manusia yang canggih 
 
(8) Tidak Sesuai dengan Media Publikasinya 
Anda mau menulis artikel untuk harian Kompas, Jawa Pos, Media 
Indonesia, atau Republika? Topik berikut jelas tak sesuai dengan 
media-media itu. 
Teknik pengolahan minyak kelapa melalui fermentasi 
Cara merawat komputer 
Agar daging menjadi lebih lunak 
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(9) Tidak Mengikuti Kaidah/Konvensi Tulisan yang Lazim 
Tulisan berikut jelas bukan karya ilmiah. 
Ada tanda-tanda mengerikan bahwa sebentar lagi lobster akan punah dan 
hancur dari permukaan bumi. Sementara itu perlu dicamkan oleh pembaca, 
pembudidayaan secara sengaja belum pernah sekalipun ada yang sudah 
berhasil. Maka perlu ditegaskan tentang perlunya pemberian hukuman dan 
sangsi yang keras terhadap penangkap jenis udang laut yang tergolong amat 
sangat langka itu. Misalnya, lobster bertelur yang ukurannya kurang dari sekian 
sentimeter dilarang ditangkap. Namun masalahnya, tenaga fungsional di 
bidang perikanan sangat miskin kita punyai. Tenaga penyuluh perikanan tak 
mungkin dibebani misi di luar tugasnya sehingga tidak bisa berkonsentrasi di 
bidangnya. Ia mengharapkan pelaksanaan pengendalian penangkapan lobster 
diawasi lewat mekanisme pasar: ada penjual ada pembeli. Kalau 
pengendaliannya bagus, nelayan tidak akan menangkap satwa itu lagi. 
Yakinlah apa kata saya. Mereka tidak akan menangkap lagi karena lobster 
yang bertelur tidak laku di pasaran. 

Catatan: 
(1) Kutipan itu terlalu bombastis bahasanya; sangat provokatif dan 
dan berlebihan. 
(2) Tidak ada kutipan dan sumber rujukan pendukung. 
Karya ilmiah memiliki konvensi tsts tulis yang khusus yang harus 
ditepati penulis. Penulis tidak boleh menggunakan gaya 
selingkung pribadi. Aturan atau tata tulis itu meliputi hal-hal 
berikut. 
 Penggunaan bahasa 
 Cara mengutip 
 Cara merujuk 
 Cara menulis daftar pustaka 
 Cara menulis catatan kaki 
Untuk memenuhi tuntutan itu, penulis perlu menguasai pedoman 
penulisan karya ilmiah. 
Jenis tulisan sastra pun juga memiliki konvensi tertentu. Naskah 
sastra berbeda tata tulisnya dengan naskah nonsastra. Bahkan, 
teknik menulis cerpen berbeda konvensinya dengan teknik menulis 
novel, drama, dan skenaro filem.  
 
(10) Mengandung Muatan yang Menyinggung SARA 
Kelemahan terakhir sebuah tulisan adalah jika tulisan itu 
mengandung muatan SARA. SARA akronim dari 
 Suku 
 Agama 
 Ras 
Tulisan yang mengandung pelecehan atau merendahkan SARA 
tertentu amat dilarang. Akibatnya bisa fatal, baik bagi pembaca 
atau penulisnya. Anda ingat Salman Rushdi? Ia adalah contoh 
pegarang yang bermain-main dengan muatan SARA. 
 
Menghindari Munculnya Kesalahan Isi 
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Bagaimana caranya menhindari agar tidak muncul kesalahan isi 
dalam tulisan kita? Ikuti prosedur berikut! 
(1) Cek ulang seluruh informasi yang disajikan; apakah semua 

data faktual telah disajikan dengan tepat? Apakah konsep 
yang Anda sampaikan cukup berterima? Jika data yang Anda 
sampaikan hasil dari mengutip, apakah sumber kutipan sudah 
sahih? 

(2) Cek ulang, apakah antara judul dengan isi tulisan telah cocok 
dan serasi? 

(3) Cek ulang, apakah ada bagian uraian yang pembahasannya 
berpanjang-panjang? 

(4) Cek ulang, adakah bagian uraian yang pembahasannya terlalu 
singkat dan tak imbang dengan bagian lain? 

(5) Cek ulang, apakah inforasi yang disajikan telah cocok dengan 
pembacanya? 

(6) Cek ulang, adakah bagian tulisan yang sajiannya terlalu 
ektrim, dan bombastis? 

(7) Cek ulang, jangan-jangan tulisan itu hanya ‘baru’ bagi Anda, 
sedangkan bagi pembaca sudah tak aktual lagi! Konfirmasikan 
dengan teman atau orang yang tahu tentang hal itu, sebelum 
menerbitkannya! 

(8) Cek ulang, jangan-jangan sajiannya tak sesuai dengan selera 
penerbitnya! 

(9) Cek ulang, apakah Anda telah mengikuti tata tulis yang benar 
sesuai dengan jenis tulisan itu/ Jangan-jangan Anda menulis 
dengan cara yang amat formal dan kaku untuk konsumsi 
majalah hiburan? 

(10) Cek ulang, adalah bagian tulisan Anda yang mungkin bisa 
menyinggung orang lai, suku lain, agama lain, atau ras lain? 
Buang bagian itu! 
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menjelaskan maksud pengkategorian. Ambilah kata-kata kunci yang 
perlu dijelaskan dalam paragraf itu. Dalam paragraf contoh itu, 
kalimat penjelasnya adalah kalimat-kalimat berikut. Kata yang 
bergaris bawah menunjukkan penanda hubungan antarkalimat 
(penanda koherensinya). 

 Buku adalah jenis publikasi yang memuat tulisan dalam satu 
bidang yang diterbitkan dalam satu kesatuan secara utuh. 

 Buku dibedakan atas buku bacaan, buku teks, monografi, kamus, 
ensiklopedia, dsb.  Serial adalah publikasi yang terbit 
bersambung, biasanya terbit secara teratur yang tidak ditentukan 
batas akhir penerbitannya. 

 


