KRITIS BERBAHASA

KATA PENGANTAR

Bahasa bukanlah sebuah warisan biologis, yang dengan otomatis
manusia bisa menggunakan secara instingtif. Bahasa merupakan warisan
budaya yang harus dipelajari, baik secara akuisisi maupun secara
terprogram.

Penguasaan bahasa secara baik akan memudahkan

seseorang untuk mengekspresikan diri secara sempurna. Di sinilah
bahasa akan mampu menjadi cermin kepribadian seseorang.
Cara berpikir dan sikap mental seseorang dapat ditelusuri dari
pemakaian bahasanya, karena di dalam bahasa terdapat unsur-unsur
logika, daya kritis, diksi, rasa, ungkapan-ungkapan khusus. Ada unsur
kebahasaan dan non kebahasaan pada saat bahasa itu digunakan
sebagai alat komunikasi. Konteks komunikasi akan mempengaruhi
keberhasilan seseorang dalam menyampaikan pesan, baik secara lisan
maupun dalam bentuk tulis.
Di dalam buku ajar ini disusun urutan materi secara sistematis
dengan tujuan agar mahasiswa mampu menguasai materi-materi Bahasa
Indonesia

secara

komprehensif.

Setelah

menguasai

keilmuannya

diharapkan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kampus sebagai
anggota masyarakat ilmiah. Di dalam buku ajar ini terdiri atas 10 (sepuluh)
bagian, mulai dari Sejarah Pertumbuhkembangan Bahasa Indonesia,
hakikat bahasa, kosakata, kalimat efektif, pengembangan paragraf,
menemukan topik, berpikir kritis, menulis karya ilmiah, berbicara: dan
membaca kritis. Semua itu bermuara kepada penguasaan bahasa sebagai
upaya pengembangan kepribadian mahasiswa. Hal ini disesuaikan
dengan

sifat

matakuliah

Bahasa

Indonesia

sebagai

Matakuliah

Pengembang Kepribadian (MPK).
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah yang
telah memberi kekuatan dan kemampuan, sehingga buku ajar ini bisa
terbit. Di samping itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada Sivitas Akademika Universitas Wisnuwardhana Malang,
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yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Tidak lupa saya ucapkan
terima kasih pula kepada teman-teman dosen yang memberikan motivasi
dan dukungan serta bahan-bahan masukan demi terbitnya buku ini.
Demikian sekilas pengantar, semoga buku ini dapat bermanfaat
dalam proses perkuliahan Bahasa Indonesia. Kritik dan saran serta upaya
pengayaan, penyempurnaan buku ini sangat diharapkan, sehingga akan
menjadi lebih baik pada terbitan-terbitan edisi berikutnya.

Malang, Agustus 2017
Penulis

Kustyarini
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KATA PENGANTAR

Saya kembali mengucapkan syukur kehadirat Allah yang maha
pemurah, karena dosen Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Kustyarini,
S.Pd., S.Psi., M.Pd. telah menerbitkan kembali karya ilmiahnya berupa
buku ajar. Buku yang berjudul Kritis Berbahasa ini merupakan karya
dokumentatif yang aplikatif untuk proses perkuliahan di Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia. Karya ini akan mampu memperkaya
wawasan keilmuan dalam bidang penulisan karya ilmiah yang tentunya
dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika dalam berbagai hal
terkait dengan tulis-menulis. .
Saya menangkap adanya tahapan-tahapan yang sistematis dalam
penyajian sebuah ontologis ilmu di buku ini. Pendekatan berpikir induktif
telah merambati karya ini yang diawali dari wilayah kajian kemudian
munculnya problematika yang disambung dengan pemecahan masalah
berdasarkan kajian teoritik serta diakhiri dengan langkah-langkah yang
memandu menemukan solusi
Buku ini sangat layak untuk pegangan mahasiswa dan sangat
bernilai dokumentatif setelah diterbitkan dan diserap keilmuannya oleh
mahasiswa. Sebagai bahan pijakan diskusi para mahasiswa, buku ini
akan mampu menjadi puncak dalam membangkitkan kreativitas berpikir.
Dengan buku ini juga sangat membantu dosen pengampu matakuliah
Bahasa Indonesia Keilmuan, karena arah sasaran menjadi jelas dan
terpandu. Dalam perjalanan proses perkuliahan akan muncul hal-hal yang
memungkinkan dosen memberikan ulasan lebih dalam dan luas, sehingga
tidak ada lagi masalah dalam pembelajaran.
Saya berharap dengan terbitnya buku ini akan menambah bahan
rujukan/

referensi

mahasiswa

dalam

pengembangan

keilmuannya.

Pemahaman terhadap penulisan karya ilmiah akan dapat memicu dan
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memacu belajar mahasiswa, sehingga penguasaan ilmu yang semakin
mumpuni. Buku ini juga dapat mengubah cara pikir dan cara pandang
mahasiswa menjadi lebih arif-bijaksana.

Di samping itu, buku ini dapat

dibaca oleh semua khalayak, sebagai pedoman penulisan karya ilmiah,
baik untuk penulisan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Univ.Wisnuwardhana Malang
Rektor,

Prof.Dr.H.Suko Wiyono,S.H.,M.H.
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BAGIAN SATU
SEJARAH PERTUMBUHKEMBANGAN BAHASA INDONESIA

1.1 Pertumbuhkembangan Bahasa Indonesia
Membicarakan

perkembangan

bahasa

Indonesia,

kita

harus

membicarakan bahasa Melayu, sebagai asal (sumber) pertama bahasa
Indonesia yang kita gunakan sekarang. Beberapa alasan yang melandasi
dipilihnya bahasa Melayu sebagai asal (sumber) bahasa Indonesia antara
lain seperti berikut.
1. Bahasa Melayu lebih sederhana, baik struktur maupun

pada

kalimatnya (tidak ada tata tingkat yang rumit).
2. Bahasa Melayu penyebarannya lebih luas karena dipakai sebagai
bahasa perdagangan.
3. Bahasa Melayu pernah digunakan oleh kerajaan Sriwijaya (pada
jaman keemasan I).
4. Secara politis, dapat mempersatukan berbagai daerah di Indonesia.
Tidak menimbulkan kecemburuan pemilihan bahasa asal (sumber)
bahasa Indonesia dari daerah-daerah di Indonesia.
Perkembangan bahasa Indonesia yang ada sekarang merupakan
akibat dari dua peristiwa, yaitu (a) kekuatan internal (internal forces); dan
(b) kekuatan luar (exsternal forces). Kekuatan internal berarti peristiwa
yang ditimbulkan oleh pemakai bahasa itu sendiri, tanpa kontak dengan
bahasa luar. Hal ini merupakan suatu keadaan yang ada di dalam organ
bahasa itu sendiri yang mampu mewadahi budayanya sendiri. Kekuatan
eksternal merupakan peristiwa yang terjadi akibat persentuhan dengan
hal-hal yang berada di luar organ bahasa itu sendiri.
Perubahan yang ditimbulkan akibat kontak antara pemakai bahasa
dengan pemakai bahasa lainnya. Kekuatan internal itu bersifat evolutif.
Artinya, daya geraknya pelan sejalan dengan dinamika bahasa itu sendiri,
tanpa pengaruh langsung dari bahasa lainnya. Kekuatan eksternal bersifat
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revolutif. Artinya, perkembangan itu dipengaruhi oleh bahasa lain
sehingga unsur-unsur bahasa lain diserap menjadi bagian bahasa
Indonesia (borrowing procces). Peristiwa ini dapat berupa: adaptasi,
adopsi, asimilasi, interferensi, alihkode, afiksasi, dan sebagainya.

Garis Perjalanan Perkembangan BI

Prasasti

P.Kedukan

Talang-TuwoBukitKarang Brahi (Kedu)
683
684
P. MinangP. Minye
kabau
Tujoh
1356
Buku-buku
Bustanussalatina

P.Kota Kapur
&

P.Gondosu
li

686
Hikayat Rajaraja Pasai

832
Buku-buku
Tajussalati
na
1603
Ejaan
Van
Ophuysen
1901
Sumpah
Pemuda
1928
UUD
1950

1380
1536
Kitab-kitab Seribu Masalah
& Silsilah Raja Kutai

1683
Gerakan Sosial
(Kitnas: Budi Utomo)
1908
Angkatan
Pujangga Baru

1726

Kemerdekaan
RI (UUD 1945)

1933
LBB (Lemb.
Bhs & Budaya)
1952

1945
Ejaan
Pembaharuan
1956

Lahir K-S
Indonesia
1920

Ejaan
Malindo
1959

Ejaan
Republik/
E.
Suwandi
1949
LBK
1966

1950
EYD
1972

Secara singkat, ada tiga tahap perkembangan pembinaan bahasa
Indonesia. Pertama, tahap persebaran. Pada tahap ini bahasa Indonesia
disebarluaskan pemakaiannya agar daya jangkau masyarakat bahasa
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lebih luas. Jumlah pemakai bahasa Indonesia lebih besar secara
kuantitas. Kedua, tahap konsolidasi. Pada tahap ini bahasa Indonesia
mengalami

proses

perbaikan

mutu/kualitas

untuk

memantapkan

kedudukannya sebagai cendekia. Ketiga, tahap legalisasi. Pada tahap ini
bahasa Indonesia perlu pengakuan, pengukuhan dan pengabsahan dalam
percaturan bahasa dunia. Pengukuhan ini akan dapat tercapai apabila
tahap konsolidasi dapat berproses dengan “sempurna”.
Dalam upaya konsolidasi, bahasa Indonesia melakukan pemekaran
kosa kata, untuk memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa
Indonesia. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemekaran
kosa kata adalah (1) menyerap bahasa daerah-daerah di Indonesia, (2)
menyerap bahasa-bahasa serumpun, (3) menyerap bahasa asing
(Inggris), (4) menyerap bahasa asing (selain bahasa Inggris). Disamping
itu, perlu diadakan pula konggres bahasa Indonesia secara berkala untuk
memantapkan dan mendewasakan bahasa Indonesia.
Konggres Bahasa Indonesia yang pernah dilakukan adalah sebagai
berikut. Konggres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Solo, kedua
tahun 1954 di Medan, ketiga tahun 1978 di Jakarta, keempat tahun 1983
di Jakarta, kelima tahun 1988 di Jakarta, dan keenam tahun 1993 di
Jakarta, ketujuh di Jakarta tahun 1998, kedelapan di Jakarta tahun 2003,
kesembilan tahun 2008 di Jakarta, kesepuluh tahun 2013 di Jakarta
Selanjutnya, secara ringkas perkembangan Lembaga Kebahasaan di
Indonesia dapat diperikan seperti berikut.

Tahun 1947

: Institut Voor Taal En Cultuur Onderzock
(Fakultas Sastra UI)

Tahun 1952

: Lembaga Bahasa & Budaya
(Fakultas Sastra UI)

Tahun 1959

: Lembaga Bahasa & Kesastraan (LBK)

Tahun 1966

: Direktorat Bahasa & Kesastraan
(di bawah naungan Depdikbud)
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Tahun 1969

: Lembaga Bahasa Nasional (LPN)

Tahun 1975

: Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa (P3B)
Sampai sekarang

1.2 Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Sebagaimana

kehadiran

manusia

pemakai

bahasa,

bahasa

Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi bahasa yang modern selalu
memperhatikankonteks dan situasi. Dengan demikian kehadiran bahasa
pun mempunyai kedudukan dan fungsi secara garis besar kedudukan dan
fungsi bahasa Indonesia dapat dipilah sebagai berikut.
Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa Nasional
(mulai 28 Oktober 1928) mempunyai fungsi sebagai berikut:
(1) Sebagai lambang kebanggaan nasional,
(2) Lambang identitas nasional,
(3) Alat pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia, dan
(4) Alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya.
Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara (18
Agustus 1945 tercantum dalam UUD 1945) mempunyai fungsi seperti
berikut.
(1) Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan: (a)
alat menjalankan administrasi negara, (b) alat merapatkan hubungan
berbagai suku bangsa Indonesia, (c) alat menampung budaya baru
nasional yang banyak menyangkut kebudayaan internasional.
(2) Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia
pendidikan.
(3) Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembang kebudayaan,
dan ipteks.
(4) Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan tingkat
nasional untuk kepentingan pemerintah.
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Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa cendikia, dan untuk
menentukan kedudukan dan fungsinya, maka bahasa Indonesia perlu
dibakukan. Beberapa fungsi bahasa Indonesia yang dibakukan dapat
diperikan seperti berikut.
1.

Fungsi pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia, sebagai bahasa
nasional dan bahasa negara.

2.

Fungsi penanda kepribadian yang dijalankan oleh suatu bahasa baku
dan bahasa beradab.

3.

Fungsi penambah kewibawaan jika kalangan masyarakat yang
berpengaruh memakai bahasa Indonesia baku.

4.

Fungsi sebagai kerangka acuan, yakni ukuran yang disepakati secara
umum tentang tepat-tidaknya pemakaian bahasa di dalam situasi
tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan baik kalu diupayakan dalam
berbagai bidang, misalnya surat-menyurat resmi, surat keputusan dan
akte, laporan ilmiah, ceramah pengumuman dan sebagainya.
Selanjutnya di bawah ini diterangkan beberapa pengertian khusus

mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
(1) Bahasa resmi: bahasa yang telah disahkan dengan undang-undang
atau peraturan pemerintah.
(2) Bahasa Negara: bahasa suatu bangsa yang memiliki pemerintahan
yang sah.
(3) Bahasa Nasional: bahasa yang digunakan sebagai wahana untuk
menyatakan aspirasi kebangsaan (nationalism).
(4) Bahasa Persatuan: bahasa yang digunakan untuk mempersatukan
semua suku bangsa dalam wilayah negara.
(5) Bahasa Kesatuan: bahasa yang telah menjadi satu. Dalam hal ini
telah menjadi satu dengan negaranya.
Sebagai catatan, bahwa ada beberapa negara yang tidak mempunyai
bahasa nasional. Ada pula negara yang bahasa resminya tidak menjadi
bahasa nasional.
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BAHAN LATIHAN 1

1.

Mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai sumber/atau
asal bahasa Indonesia?

2.

Jelaskan tiga tahapan perkembangan bahasa
Indonesia!

3.

Jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia!

4.

Bedakan antara:
a. Bahasa Resmi
b. Bahasa Negara
c. Bahasa Nasional
d. Bahasa Persatuan
e. Bahasa Kesatuan
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BAGIAN DUA

HAKIKAT

BAHASA

Berawal dari sebuah definisi bahasa yang dicetuskan oleh
Kridalaksana bahwa : “bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer
yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerjasama,
berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri”, dan yang sejalan dengan
definisi mengenai bahasa dari beberapa pakar lain, kalau dibutiri akan
didapatkan beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Sifat atau ciri
itu antara lain, adalah :
1.

Bahasa adalah sebuah sistem :
sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat
sistematis dan sistemis. Dengan sistematis artinya,
bahasa itu tersusun menurut suatu pola: tidak tersusun
secara acak, secara sembarang. Sedangkan sistemis
artinya, bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal,
tetapi terdiri juga dari sub-sub sistem/sistem bawahan. Di
sini dapat disebutkan, antara lain, subsistem fonologi,
subsistem morfologi, subsistem sintaksis dan subsistem
semantik. Tiap unsur dalam setiap subsistem juga
tersusun menurut aturan atau pola tertentu, yang secara
keseluruhan membentuk satu sistem. Jika tidak tersusun
menurut aturan atau pola tertentu, maka subsistem
itupun
Sub

tidak
sistem

bahasa

dapat
terutama

berfungsi.

subsistem

fonologi,

morfologi, dan sintaksis tersusun secara hierarkial.
Artinya, subsistem yang satu terletak di bawah subsistem
yang lain; lalu subsistem yang lain ini terletak pula di
bawah subsistem lainnya lagi. Ketiga subsistem itu
(fonologi,

morfologi,

dan

sintaksis)

terkait

dengan
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subsistem semantic. Sedangkan subsistem leksikon yang
juga diliputi subsistem semantik, berada di luar ketiga
subsistem struktural itu.
2.

Bahasa berwujud lambang :Lambang atau simbol tidak bersifat
langsung dan alamiah. Lambang menandai sesuatu yang
lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan
langsung. Karena itu lambang sering disebut bersifat
arbiter, yang dimaksud dengan arbiter adalah tidak
adanya hubungan langsung yang bersifat wajib antara
lambang dengan yang dilambangkannya.

Lambang

dengan berbagai seluk beluknya dikaji orang dalam
kegiatan ilmiah dalam bidang kajian yang disebut ilmu
semiotika atau semiologi, yaitu ilmu yang mempelajari
tanda-tanda

yang

ada

dalam kehidupan

manusia,

termasuk bahasa. Dalam semiotika atau semiologi (yang
di Amerika ditokohi oleh Charles Sanders Peirce dan di
Eropa oleh Fendinand de Saussure) dibedakan adanya
beberapa jenis tanda, yaitu, antara lain tanda (sign),
lambang (symbol), sinyal (signal), gejala (symptom),
gerak isyarat (gesture), kode, indeks, dan ikon. Tanda
selain dipakai sebagai istilah generic dari semua yang
termasuk kajian semiotika juga sebagai salah satu dari
unsur spesifik kajian semiotika itu, adalah suatu atau
sesuatu yang dapat menandai atau mewakili ide, pikiran,
perasaan, benda, dan tindakan secara langsung dan
alamiah. Misalnya, kalau di kejauhan tampak ada asap
membumbung tinggi, maka kita tahu bahwa di sana pasti
ada api, sebab asap merupakan tanda akan adanya api
itu. Berbeda dengan tanda, lambang atau simbol tidak
bersifat langsung dan alamiah. Lambang menandai
sesuatu yang lain secarakonvensional, tidak secara
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alamiah dan langsung. Karena itu lambang sering disebut
bersifat arbiter, sebaliknya, tanda serperti yang sudah
dibicarakan di atas, tidak bersifat arbiter. Yang dimaksud
arbiter adalah tidak adanya hubungan langsung yang
bersifat

wajib

antara

lambang

dengan

yang

dilambangkannya. Oleh karena itulah, Earns Cassier,
seorang sarjana dan filosof mengatakan bahwa manusia
adalah makhluk bersimbol (animal symbolicum). Hampir
tidak ada kegiatan yang tidak terlepas dari symbol.
Termasuk alat komunikasi verbal yang disebut bahasa.
Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah symbol
atau lambang. Tanda-tanda itu adalah sinyal gerak
isyarat (gesture), gejala, kode, indeks, dan ikon. Yang
dimaksud dengan sinyal atau isyarat adalah tanda yang
disengaja yang dibuat oleh pemberi sinyal agar si
penerima sinyal melakukan sesuatu.
3.

Bahasa berupa bunyi : Kata bunyi, yang sering sukar dibedakan
dengan kata suara, sudah biasa kita dengar dalam
kehidupan

sehari-hari.

Secara

teknis,

menurut

Kridalaksana (1983:27) bunyi adalah kesan pada pusat
saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang
bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan
udara. Bunyi bahasa atau bunyi uajaran (speech sound)
adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap
manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai “fon” dan
di dalam fonemik sebagai “fonem”.
4.

Bahasa bersifat arbitrer, dalam hal ini arbitrer diartikan
sewenang-wenang, berubah-ubah, mana suka. Yang
dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya
hubungan wajib antara lambang bahasa (yang berwujud
bunyi itu) dengan konsep atau pengertian yang dimaksud
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oleh lambang tersebut atau bisa juga diartikan dengan
tidak terdapat suatu keharusan bahwa suatu rangkaian
bunyi tertentu harus mengandung arti yang tertentu pula.
5.

Bahasa itu bermakna : maksudnya bahwa lambang-lambang itu
mengacu pada sesuatu konsep, ide, atau pikiran maka
dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna.
Lebih umum dikatakan lambang bunyi tersebut tidak
punya referen, tidak punya rujukan. Makna yang
berkenaan dengan morfem dan kata disebut makna
leksikal; yang berkenaan dengan frase, klausa, dan
kalimat disebut makna gramatikal; dan yang berkenaan
dengan wacana disebut makna pragmatik, atau makna
konteks.

6.

Bahasa bersifat konvensional, maksudnya bahwa semua
anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi
bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili
konsep yang diwakilinya. Terjadi kesepakatan antar
pemakai bahasa yang kesepakatannya tidak tertulis.
Kepatuhan terhadap pemakaian lambang maupun makna
bahasa itulah yang menjadikan bahasa berlaku di
masyarakat. Meskipun hubungan antara lambang bunyi
dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi
penerimaan lambang tersebut untuk suatu konsep
tertentu yang bersifat konvensional. Artinya semua
anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi
bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili
konsep yang diwakilinya. Jadi kalau kearbiteran bahasa
pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan
konsep yang dilambangkannya, maka kekonvensionalan
bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa
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untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep
yang dilambangkannya.
7.

Bahasa bersifat unik : Unik artinya setiap bahasa mempunyai ciri
khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri
khas ini dapat menyangkut sistem bunyi , sistem
pembentukkan kata, sistem pembentukkan kalimat, atau
sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikkan bahasa
Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat
morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada
kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka
makna

itu

tetap.

Yang

berubah

adalah

makna

keseluruhan kalimat.
8.

Bahasa bersifat universal, maksudnya bahwa terdapat ciri-ciri
yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di
dunia ini. Ciri-ciri yang universal ini merupakan unsur
bahasa yang paling umum, yang biasa dikaitkan dengan
ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Bahasa itu berupa
ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum
adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang
terdiri dari vokal dan konsonan. Namun demikian ada
berapa vokal dan konsonan yang dimiliki oleh setiap
bahasa bukanlah persoalan keuniversalan. Bukti dari
keuniversalan bahasa adalah bahwa setiap bahasa
mempunyai satuan-satuan bahasa yang bermakna,
entah satuan yang maknanya kata, frase, klausa, kalimat,
dan

wacana,

tetapi

bagaimana

satuan-satuan

itu

terbentuk mungkin tidak sama. Kalau pembentukan itu
bersifat khas, hanya dimiliki sebuah bahasa maka hal itu
merupakan keunikan dari bahasa. Kalau ciri itu dimiliki
oleh sejumlah bahasa dalam satu hukum atau satu
golongan bahasa, maka ciri tersebut menjadi ciri
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universal dan keunikan rumpun atau sub rumpun bahasa
tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa ciri umum
yang dimiliki oleh bahasa-bahasa yang berada dalam
satu rumpun atau sub rumpun, atau juga dimiliki oleh
sebagian besar bahasa-bahasa yang ada di dunia ini
sebagai ciri setengah universal. Kalau dimiliki oleh semua
bahasa yang ada di dunia ini baru bisa disebut universal.
9.

Bahasa itu bervariasi : Anggota masyarakat suatu bahasa
biasanya terdiri dari beragam orang dengan berbagai
status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang
tidak sama. Oleh karena itu, karena latar belakang dan
lingkungannya yang tidak sama, maka bahasa yang
mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam,
dimana antara variasi atau ragam yang satu dengan
yang lain sering kali mempunyai perbedaan yang
besar.Mengenai variasi bahasa ini ada tiga istilah yang
perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek
adalah

variasi

atau

ragam

bahasa

yang

bersifat

perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas
bahasanya masing-masing. Kalau kita banyak membaca
karangan orang yang banyak menulis, misalnya, Hamka,
Sutan Takdir Alisyahbana, Ernest Hamingway, atau Mark
Twain , maka kita akan dapat mengenali ciri khas atau
idiolek pengarang-pengarang itu. Dialek adalah variasi
bahasa yang di gunakan oleh sekelompok anggota
masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Variasi
bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan
nama dialek regional , dialek area, atau dialek geografi.
Sedangkan variasi bahasa yang digunakan sekelompok
anggota masyarakat dengan status sosial tertentu
disebut dialek sosial atau sosiolek. Ragam bahasa
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adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi,
keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Untuk situasi
formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam
baku

atau

digunakan

ragam
ragam

nonstandard.

Dari

standar,
yang
sarana

untuk

tidak
yang

situasi

baku

atau

digunakan

informal
ragam
dapat

dibedakan adanya ragam lisan dan ragam tulisan. Untuk
keperluan pemakaiannya dapat dibedakan adanya ragam
bahasa ilmiah, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa
sastra, ragam bahasa militer, dan ragam bahasa hukum.
10. Bahasa bersifat produktif: Kata produktif adalah bentuk ajektif
dari kata benda produksi. Arti produktif “banyak hasilnya”
atau lebih tepat “terus-menerus menghasilkan”. Bahasa
itu dikatakan produktif, maksudnya, meskipun unsurunsur itu terbatas, tetapi terjadi paduan antara satuansatuan bahasa yang jumlahnya yang tidak terbatas.
Keproduktifan bahasa Indonesia dapat juga dilihat pada
jumlah yang dapat dibuat dengan kosa kata yang
menurut Kamus Besar Huruf Bahasa Indonesia hanya
berjumlah lebih kurang 60.000 kata. Kita dapat membuat
kalimat bahasa Indonesia yang mungkin puluhan juta
banyaknya, termasuk juga kalimat-kalimat yang belum
pernah ada atau pernah dibuat orang. Keproduktifan
bahasa memang ada batasnya, dalam hal ini dapat
dibedakan adanya dua macam keterbatasan, yaitu
keterbatasan pada tingkat parole dan keterbatasan pada
tingkat langue. Keterbatasan pada tingkat parole adalah
pada ketidaklaziman atau kebelum-laziman bentukbentuk yang dihasilkan. Sedangkan pada tingkat langue
keproduktifan itu dibatasi karena kaidah atau sistem yang
berlaku.
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11. Bahasa bersifat dinamis : Maksudnya, bahwa bahasa ini
berkembang

sesuai

dengan

dinamika

pemakainya.

Terdapat keterkaitan dan keterikatan bahasa dengan
manusia, sedangkan dalam kehidupannya

manusia

selalu melakukan kegiatan yang dinamis dan melakukan
perubahan. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia
yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak
manusia sepanjang keberadaan manusia itu, sebagai
makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat tak ada
kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa.
Perubahahan yang paling jelas, dan paling banyak
adalah pada bidang leksikon dan semantik. Barangkali,
hampir setiap saat ada kata-kata baru muncul sebagai
akibat perubahan dan ilmu, atau ada kata-kata lama yang
muncul dengan makna baru. Hal ini juga dipahami,
karena kata sebagai satuan bahasa terkecil, adalah
sarana atau wadah untuk menampung suatu konsep
yang ada dalam masyarakat bahasa. Dengan terjadinya
perkembangan kebudayaan, perkembangan ilmu dan
tekhnologi, tentu bermunculan konsep-konsep baru, yang
tentunya disertai wadah penampungnya, yaitu kata-kata
atau istilah-istilah baru. Perubahan dalam bahasa ini
dapat juga bukan terjadi berupa pengembangan dan
perluasan,

melainkan

berupa

kemunduran

sejalan

dengan perubahan yang dialami masyarakat bahasa
yang bersangkutan. Berbagai alasan sosial dan politik
menyebabkan orang meninggalkan bahasanya, atau
tidak lagi menggunakan bahasanya, lalu menggunakan
bahasa lain. Di Indonesia, kabarnya telah banyak bahasa
daerah yang telah ditinggalkan para penuturnya terutama
dengan alasan sosial. Jika ini terjadi terus-menurus,
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maka pada suatu saat kelak banyak bahasa yang hanya
ada berada dalam dokumentasi belaka, karena tidak ada
lagi penuturnya.
12. Bahasa berfungsi sebagai alat interaksi sosial, maksudnya
dalam melakukan interaksi sosial manusia menggunakan
bahasa sebagai medianya. Di dalam bahasa itulah
termuat pesan yang ingin disampaikan kepada orang
lain, sehingga terjadi komunikasi yang lancar untuk
sebuah transaksional. Manusia sebagai homo-socius
(makhluk berteman) selalu melakukan interaksi sebagai
upaya membentuk kebersamaan. Alat yang paling tepat
untuk melakukan interaksi adalah bahasa yang di
dalamnya ada sejumlah pesan, gagasan, ide, atau
maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan.
13. Bahasa merupakan identitas penuturnya, maksudnya bahwa
bahasa yang digunakan seseorang dapat mencerminkan
kepribadian pemakainya. Pemilihan kata, intonasi, tempo
dan aspek-aspek kebahasaan lain yang ditampilkan
merupakan bagian dari karakter dirinya. Seseorang yang
kahidupannya di pesisir pantai, yang setiap hari bergelut
dengan

deburan

cenderung
bahasanya.

ombak

bersuara
Penutur

dan

keras

angin,

yang

bahasa

maka

tercermin

yang

akan
dalam

berasal

dari

pegunungan akan cenderung memanjangkan suku kata
akhir, karena faktor geografis yang bergunung-gunung.
14. Bahasa bersifat Kontekstual, maksudnya bahwa bahasa sangat
dipengaruhi

oleh

konteks

atau

lingkungan

yang

melingkupi pemakaiannya. Sebuah pernyataan akan
berubah makna maupun maksudnya ketika konteksnya
berubah,

sehingga

pemakaiannya.

harus

Dimana

diperhatikan

digunakan?

Dengan

konteks
siapa
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berbicara? Kapan waktu pembicaraan? Topik apa yang
dibicarakan ? Apa tujuan pembicaraan? dan sebagainya.
15. Bahasa bersifat Manusiawi, maksudnya bahwa bahasa itu hanya
milik manusia. Kalau kita menyimak kembali ciri-ciri
bahasa, yang sudah dibicarakan di muka, bahwa bahasa
itu adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat
ucap manusia, bersifat arbitrer, bermakna, dan produktif,
maka dapat dikatakan bahwa binatang tidak mempunyai
bahasa. Binatang dapat berkomunikasi dengan sesama
jenisnya, bahkan juga dengan manusia, adalah memang
suatu kenyataan. Namun, alat komunikasinya tidaklah
sama dengan alat komunikasi manusia, yaitu bahasa.
Dari penelitian para pakar terhadap alat komunikasi
binatang bisa disimpulkan bahwa satu-satuan komunikasi
yang

dimiliki

binatang-binatang

itu

bersifat

tetap.

Sebetulnya yang membuat alat komunikasi manusia itu,
yaitu bahasa, produktif dan dinamis, dalam arti dapat
dipakai untuk menyatakan sesuatu yang baru, berbeda
dengan alat komunikasi binatang, yang hanya itu-itu saja
dan statis , tidak dapat dipakai untuk menyatakan
sesuatu yang baru, bukanlah terletak pada bahasa itu
dan alat komunikasi binatang itu, melainkan pada
perbedaan besar hakikat manusia dan hakikat binatang.
Manusia sering disebut-sebut sebagai homosapiens
makhluk yang berpikir, homosocious makhluk yang
bermasyarakat, homofabel makhluk pencipta alat-alat
dan juga animalrasionale makhluk rasional yang berakal
budi. Dengan segala macam kelebihannya itu jelas
manusia dapat memikirkan apa saja yang lalu, yang kini,
dan yang masih akan datang, serta menyampaikannya
kepada orang lain melalui alat komunikasinya, yaitu
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bahasa. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa alat
komunikasi manusia yang namanya bahasa, adalah
bersifat manusiawi, dalam arti hanya milik manusia dan
hanya dapat digunakan oleh manusia.
Banyak pakar yang yang membuat defenisi tentang bahasa dengan
pertama-tama menonjolkan segi fungsinya, seperti Edward Sapir (1221:8),
Badudu (1989:3), dan Keraf (1984:16). Namun ada beberapa pakar yang
tidak menonjolkan fungsi, tetapi menonjolkan “sosok” bahasa seperti yang
dikemukakan Kridalaksana (1983, dan juga dalam Djoko Kentjono 1982):
“Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh
para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan
mengidentifikasi diri”. Definisi ini sejalan dengan definisi dari Barber
(1964:21),

Wardhaugh

(1977:3),

Trager

(1949:18),

de

Saussure

(1966:16), dan Bolinger (1975:15).
Oleh karena itu, meskipun bahasa tidak pernah lepas dari manusia,
dalam arti, tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa, tetapi
karena “rumitnya” menentukan parameter bahasa atau bukan, atau hanya
dialek saja dari bahasa yang lain, maka hingga kini belum pernah ada
angka yang pasti berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini (Crystal,
1988:284).

Page ii

KRITIS BERBAHASA

BAHAN LATIHAN 2

1. Jelaskan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Berilah ilustrasi
sebagai pendukung jawaban Saudara!
2. Jelaskan hubungan historis antara bahasa sebagai sistem dan sifat
arbitrer bahasa!
3. Setiap hari manusia menggunakan bahasa sebagai alat
kumunikasi, baik lisan maupun tulis. Tetapi bahasa tidak pernah
sama persis dan tidak habis-habis dipakai manusia. Sifat yang
demikian termasuk dalam hakekat bahasa yang bersifat
bagaimana?
4. Sebagai sebuah sistem tanda, bahasa memiliki unsur-unsur
pembentuk. Apa sajakah unsur pembentuk bahasa tersebut?
5. Apa yang dimaksudkan bahwa bahasa itu bersifat dinamis? Berilah
contoh!
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BAGIAN TIGA

KOSAKATA BAHASA INDONESIA

2.1 Kosakata
Kata atau kosakata merupakan unsur bahasa yang sangat penting
dalam sebuah naskah atau tulisan. Dalam kata-kata itulah terkandung
makna dan gagasan yang diungkapkan penulis atau pembicara. Oleh
sebab itulah, seorang penulis dan juga pembicara perlu menguasai
sejumlah kosakata yang memadai. Tanpa memiliki pengetahuan tentang
kosakata, seseorang tak mungkin dapat melakukan kegiatan berbahasa.
Dalam kata-kata itulah makna atau ide dapat disimpan atau dikeluarkan.
Oleh sebab itu, penguasaan kata sangat penting.
Ada beberapa rambu-rambu yang penting untuk memilih kosakata
dalam menulis. Pertama, kata yang digunakan harus lazim. Lazim berarti
seperti pada umumnya atau biasanya. Kata-kata yang dipakai dalam
naskah hendaknya seperti kata-kata yang dipakai oleh masyarakat
pemakai bahasa, sehingga tidak menimbulkan suatu keanehan. Contoh

Lampu di rumahku tadi malam tewas.

Penggunaan kata tewas di atas tidak lazim dipakai dalam bahasa
Indonesia. Kata tewas mempunyai arti hampir sama dengan mati,
meninggal (dunia), wafat, dan gugur. Namun, kata-kata itu mempunyai
ciri pemakaian yang berbeda-beda. Pada contoh di atas kata tewas
lazimnya diganti dengan kata mati, karena ciri pemakaian kata tewas
hanya digunakan orang.
Kedua,

kata-kata

yang

dipakai

dalam

naskah

hendaknya

mengikuti kaidah tatakata dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang tidak
memenuhi kaidah tatakata harus dihindari. Kata yang tidak memenuhi
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aturan tatakata itu sering disebut kata tidak baku (periksa bagian kata
baku dan tak baku).
Ketiga, kata-kata yang dipakai dalam naskah hendaknya teliti
sesuai dengan kaidah tatamakna. Setiap kata dalam bahasa Indonesia
mempunyai makna tertentu. Makna itu dapat bertumpang-tindih. Oleh
sebab itu, dalam menggunakan kata harus sesuai dengan maksud yang
hendak diungkapkan. Deretan kata berikut merupakan deretan kata yang
mempunyai makna yang tumpang tindih.

religius
agama
Islam
ibadah
zakat
zakat fitrah

Penggunaan kata-kata seperti diatas harus berhati-hati. Kita harus
menggunakan kata sesuai dengan cakupan maknanya, sehingga maksud
yang kita ungkapkan dapat segera dipahami oleh orang lain dengan
mudah.
Keempat, kata harus digunakan sesuai dengan ranahnya. Setiap
bidang

studi/ilmu

mempunyai

kata-kata

khusus.

Seperti

dalam

persepakbolaan ada kata mencetak gol, membobolkan gawang, sepak
pojok, penjaga gawang, gelandang kiri dsb. Kata-kata yang digunakan
dalam bidang itu berbeda dengan kata-kata yang dipakai dalam bidang
lain, seperti mencetak uang, membobol rumah, dsb.
Selain itu, situasi pemakaian juga mempengaruhi jenis kata yang
dipakai. Penggunaan kata dalam surat kabar umum berbeda dengan
penggunaan bahasa di majalah ilmiah. Kata-kata dalam surat kabar sering
menggunakan ragam tak baku, sedang dalam majalah ilmiah penggunaan
kata-kata dituntut agar menggunakan kata yang baku.
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Kata dan Istilah
Seorang penulis perlu memahami perbedaan konsep antara kata
dan istilah. Kata mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah.
Kata mengacu pada satuan bahasa yang kecil, bebas, yang mempunyai
kemungkinan banyak makna, dan terikat akan konteks pemakaian.
Sebaliknya, istilah merupakan kata yang maknanya relatif tidak
tergantung pada konteks pemakaian. Contoh

Kata

Istilah

masam

geografi

akar

moneter

mati

angka kematian

lahir

angka kelahiran

Deretan kata pada deretan kata mempunyai kemungkinan banyak
arti, misalnya akar. Kata akar mempunyai arti yang berbeda-beda pada
gabungan kata berikutnya.

akar kata

‘unsur terkecil yang mempunyai kaitan makna’

akar pohon

‘bagian pohon yang mengisap sari makanan’

berurat berakar

‘kaitan yang erat’

akar sembilan

‘bilangan yang diuraikan dari pangkatnya’

Istilah cenderung mempunyai makna yang tetap dan tidak berubah
karena konteksnya. Istilah itu mengandung konsep yang telah disepakati
bersama. Kata-kata di bawah kolom istilah di atas mempunyai konsep
atau ide yang telah mantap. Biasanya istilah itu dikembangkan untuk
memenuhi kebutuhan dalam bidang ilmu tertentu. Untuk menjadi seorang
penulis yang profesional diperlukan penguasaan pelbagai macam istilah
yang digunakan dalam bidang-bidang keilmuan dan juga kosakata yang
dimiliki bahasa tersebut.
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Kata Baku dan Tak Baku
Dalam setiap bahasa dapat dikenal kata baku (standar) dan tak
baku (tak standar). Kata baku adalah kata-kata yang memenuhi kaidah
ketatabahasaan yang berlaku, baik ucapan maupun ejaan. Kata-kata baku
ini biasanya menunjukkan kesistematisan dalam bentukannya, stabil (tidak
mudah berubah), menunjukkan ciri intelektualisme, dan digunakan dalam
bidang ilmu dan teknologi serta menunjukkan ragam bahasa tinggi. Katakata baku ini pada umumnya dipakai dalam komunikasi resmi. Kata-kata
tak baku adalah kata-kata yang menyimpang dari kaidah tatabahasa yang
berlaku dan biasanya digunakan untuk komunikasi tidak resmi. Contoh

Kata-kata baku

Kata tak baku

komoditas

komoditi

metode

metoda

senin

senen

mengapa

ngapain

film

pilem

kompleks

komplek

teknologi

tehnologi

Pertanyaan yang sering muncul, “Apakah kata-kata tak baku itu
boleh digunakan?” Jawabnya adalah “boleh”, asal sesuai dengan situasi
pemakaiannya. Dalam penulisan ilmiah hendaknya penggunaan kata-kata
tak baku itu dihindari. Untuk menentukan apakah suatu kata itu baku atau
tidak baku dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Katakata baku biasanya digunakan dalam pemakaian bahasa yang resmi
(seperti surat menyurat resmi, pidato untuk umum, undang-undang dsb),
wacana teknis (seperti laporan, karya ilmiah, dsb), dan juga pada waktu
berbicara dengan orang yang dihormati.
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Istilah Umum dan Istilah Khusus
Istilah umum adalah istilah yag mempunyai makna umum seperti
yang diketahui oleh masyarakat umum. Istilah khusus adalah istilah yang
mempunyai makna tertentu sesuai dengan bidangnya. Istilah khusus itu
biasanya digunakan dalam bidang ilmu tertentu dan mempunyai makna
yang tertentu pula. Istilah khusus ini juga disebut kata kajian. Contoh

Istilah umum

Istilah khusus

tingkah laku

behavioristik

menduga

diagnosis

gulung tikar

resesi

kesalahan

pidana

kalimat

sintaksis

Istilah umum hampir mendekati kata, tetapi maknanya relatif tetap dan
diketahui oleh khalayak. Sedang istilah khusus, biasanya mempunyai
makna khusus yang hanya diketahui oleh orang yang mendalaminya.

Kata Asli dan Kata Serapan
Kosakata dalam suatu bahasa dapat dibedakan menjadi dua
macam berdasarkan keakrapan dengan penuturnya. Pertama, kata-kata
yang telah lama menjadi suatu perbendaharaan suatu bahasa yang sering
disebut kata asli. Kata asli itu berasal dari bahasa itu sendiri. Kedua, kata
serapan yang merupakan kata-kata yang diserap dari bahasa lain untuk
menambah perbendaharaan bahasa. Sumber serapan dalam bahasa
Indonesia dapat berasal dari bahasa asing dan juga bahasa daerah. Kata
serapan biasanya masih terasa keterasingannya dan dapat ditelusuri asalusulnya. Namun, lama kelamaan kata-kata serapan itu juga tidak terasa
keasingan, sehingga dianggap sebagai kata-kata asli, seperti kata-kata ini.
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jaya
neraka
nusantara
adat
akal

Kata-kata di atas sekarang terasa akrap dengan penuturnya,
sehingga tidak terasa keasingannya. Kata-kata itu sudah lama menjadi
warga kosakata bahasa Indonesia. Namun, ada juga kata-kata serapan
yang masih terasa keasingannya. Contoh

aklamasi
akreditasi
klimaks
qariah
radiasi
transliterasi

Deretan kata-kata di atas kiranya masih terasa asing, bahkan kadangkadang maknanya tidak banyak diketahui orang.

2.2 Proses Penyerapan
Masuknya kosakata asing atau daerah ke dalam bahasa Indonesia
melalui proses penyerapan. Proses ini disebut juga naturalisasi, karena
proses ini berusaha mengilangkan rasa keasingan kosakata yang masuk
tersebut. Biasanya kosakata yang diserap itu tidak mempunyai pandanan
konsep dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian perlu penyerapan
tersebut. Ada beberapa macam penyerapan seperti di bawah ini.
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a) Adopsi

Adopsi adalah penyerapan yang dilakukan secara utuh tanpa
melakukan perubahan atau penyesuaian. Adopsi ini dilakukan bila sistem
kata yang diambil telah sesuai dengan sistem kaidah bahasa Indonesia.
Contoh
novel
program
bonus
radio
dialog
Penulisan kata hasil adopsi itu biasanya sama dengan kata
sumbernya, tetapi pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bunyi bahasa
Indonesia. Khusus penyerapan dari kata-kata bahasa serumpun, biasanya
dapat dilakukan adopsi penuh, misalnya
tuntas
wibawa
ruwet
lugas
wawas
bodor
ceroboh

Kata-kata asing yang digunakan sebagai istilah internasional dapat
diadopsi. Seperti kata-kata di bawah ini. Penulisan kata-kata seperti di
bawah ini harus diberi garis bawah atau cetak miring. Contoh

allegro moderato

‘kecepatan sedang’ dalam musik

ceteris paribus

‘jika hal-hal lain tetap tidak berubah’

esprit de corps

‘rasa kesetiakawanan dalam kelompok’
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‘terhadap’ atau ‘yang berhadapan

vis-a-vis
dengan’

‘dalam keadaan yang sekarang’

status quo
b) Adaptasi

Adaptasi adalah penyerapan yang disesuaikan dengan kaidah yang
berlaku, baik kaidah bunyi maupun kaidah penulisan. Contoh

nonton

menonton

mbacok

membacok

nganggur

menganggur

2.3 Pembentukan Istilah
Ilmu

pengetahuan

terus

berkembang.

Perkembangan

ilmu

pengetahuan itu diiringi oleh perkembangan peristilahan. Setiap hari ada
puluhan istilah yang muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Istilah-istilah
yang muncul dalam dunia ilmu pengetahuan itu mempunyai konsep atau
ide tertentu yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan. Untuk
mengikuti perkembangan peristilahan itu dalam bidang bahasa Indonesia
telah ditetapkan beberapa rambu-rambu pembentukan istilah.
Rambu-rambu pembentukan istilah ini hanya merupakan usaha
pengendalian perkembangan bahasa itu sendiri, agar tidak terjadi
penyimpangan dalam perkembangan bahasa. Adapun pembentukan
rambu-rambu pembentukan istilah itu diterangkan secara singkat di bawah
ini.

a) Sumber istilah
Kata-kata yang digunakan sebagai istilah dalam ilmu pengetahuan
dapat bersumber pada (a) kosakata bahasa Indonesia sendiri, (b)
kosakata bahasa serumpun (maksudnya bahasa-bahasa daerah), dan (c)
kosakata bahasa asing. Dalam pembentukan istilah ditetapkan beberapa
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syarat yang wajib ditaati. Syarat pembentukan istilah yang baik sebagai
berikut.
(1) Kata yang digunakan dapat mengungkapkan makna atau konsep,
keadaan atau sifat yang dimaksudkan dengan tepat, misalnya istilah
tunak untuk kata steady, kendala untuk konsep kata constraint dsb.
(2) Kata yang digunakan lebih singkat daripada ungkapan lain yang
mempunyai acuan yang sama, misalnya istilah gulma dengan
tumbuhan pengganggu, suaka (politik) dengan perlindungan.
(3) Kata yang digunakan tidak mempunyai nilai rasa atau konotasi buruk
dan enak didengar, misalnya pramuria dengan kata hostes. Kata
pramuria rupanya lebih enak didengar dari dari pada hostes. Di
Indonesia kata hostes mempunyai asosiasi yang negatif, yaitu
‘pelacur yang melayani setiap tamunya (biasanya berada di hotel atau
tempat lain sejenis penginapan)’.
b) Prioritas penggunaan sumber istilah
Kata-kata yang

diangkat

menjadi

sebuah

istilah diusahakan

bersumber pada bahasa Indonesia sendiri. Dengan mengambil bahasa
Indonesia sebagai istilah akan mengurangi masalah dalam penyesuaian
kaidah.
Proses pembentukan istilah
Proses pembentukan istilah itu dapat melalui beberapa cara.
Pertama, penerjemahan yaitu menerjemahkan istilah asing atau daerah
yang mempunyai atau mewadahi konsep tertentu. Penerjemahan harus
tidak mengurangi konsep atau makna istilah yang diterjemahkan. Contoh
input

masukan

editor

penyunting

studi

belajar

assembling

rakitan

valid

sahih

image

citra

scope

cakupan
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working paper

makalah

upgrading course

penataran

self-supporting

swadaya

creativity

daya cipta

capasity

daya tampung

transparant

tembus pandang

jika terjemahan dalam bahasa Indonesia memiliki banyak sinonimnya.
Contoh
Istilah yang
dianjurkan

Istilah Asing
Anus
Amputation

Anus
Amputasi

Dysentry
Horizon

Disentri
Horizon

Istilah yang
dihindari
Lubang pantat; bol
Pemotongan anggota
badan
Sakit murus; berak
darah
Kaki langit; ufuk

Ketiga, penyerapan dan penerjemahan yaitu mengambil unsur dengan
memungut dan menerjemahkan sebagian unsur yang dapat diterjemahan.
Contoh
Clay colloid

koloid lempung

Bound morpheme

morfem terikat

Clearance volume

volume ruang bebas

Yang perlu diperhatikan dalam menerjemahkan istilah adalah (1)
istilah yang diterjemahkan diutamakan bentuk tunggal, (2) terjemahan
memudahkan atau tidak menyulitkan bagi pembelajar, dan (3) terjemahan
mempertimbangkan
penerjemahan

itu

kepraktisan.
tidak

selalu

Namun

perlu

diperoleh

kata

diketahui,
yang

dalam

mempunyai

kesepadanan konsep.
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BAHAN LATIHAN 3

1. Carilah istilah-istilah tiap-tiap bidang sebanyak lima buah !
a. Bidang ekonomi
b. Bidang antropologi
c. Bidang sosiologi
d. Bidang psikologi
e. Bidang linguistik

2. Apakah arti istilah di bawah ini? Tunjukkan bidangnya!
a. advertising
b. adopsi
c. akulturasi
d. kontrasepsi
e. yudikatif
f. wacana
g. argumentasi
h. karakter
i. akomodasi
j. amatir

3. Tandailah kata-kata di bawah ini dengan KB bila kata itu baku dan
KTB bila kata itu tak baku!
lantas
dibikin
kuitansi
fasal
izin
dikasih tahu
capek
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barusan
persen
komoditi
idiil
ijazah
4. Tandailah kata-kata yang tidak baku pada paragraf di bawah ini!
Bu Ahmad berulang-ulang menekan pinggangnya. Sudah seminggu
ini daerah sekitar pinggang dan punggungnya terasa pegal dan terkadang
nyeri. Padahal kemarin rasa-rasanya sudah agak mendingan setelah
dipijat oleh anak bungsunya. Eh, rupanya siang itu kumat lagi sakit boyok
nya. “Dasar sudah tua,” pikirnya.
”Untung tadi sudah sempat mencuci pakaian, kalau enggak kan bisa
numpuk.”
Dengan sedikit lega dia meninggalkan dapur untuk beristirahat sejenak,
meski urusan masak-memasak hari itu masih belum selesai.
Lain lagi cerita Rena, sekretaris pada sebuah perusahaan swasta.
Dia sempat gelisah ketika beberapa minggu terakhir ini pinggang serta
punggungnya nyeri dan kaku. “Wah gawat, jangan-jangan kena sakit ginjal
nih,” keluhnya resah.
Sesaat terlintas bayangan saudaranya yang telah lama mengidap
sakit ginjal dan harus dua kali seminggu menjalani cuci darah. “Ih, amitamit deh.” Ditepisnya bayangan suram itu dari pikirannya. Nona manis
yang suka sekali memakai sepatu bertumit tinggi ini lantas berniat
menghubungi dokter langganannya.
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Sakit di bilangan pinggang dan punggung” ini diderita pula oleh Bu
Rasmah, penjual keliling sayur dan ikan (mlijo) yang sering lewat di depan
rumah menggendong bakul besar berisi dagangan di punggungnya.
Sudah dua hari ini dia absen menawarkan dagangannya. “Sakit encok
kulo kumat, Bu,” keluhnya ketika dia sudah nongol dengan muka cerah
seperti biasanya.
5. Istilah khusus di bidang apakah istilah di bawah ini?
(a) psikoterapi
(b) morfem
(c) kurikulum
(d) agrogeologi
(e) migrasi
6. Tandailah kata-kata serapan yang masih terasa keasingannya di
dalam paragraf ini!
Alat penciuman dimulai dari regioolfaktoria, suatu daerah yang terdapat
pada fosa superior, meliputi mukosa konka nasalis superior dan sebagian
septum nasi. Membran mukosa penciuman berpigmen kekuning-kuningan
oleh karena adanya pigmen pospolipid. Epitel olfaktoria terdiri dari sel-sel
olfaktoria, sel penyokong atau sel sustentakuler, sel basal dan kelenjar
Bowman. Sel-sel reseptor penciuman adalah sel olfaktoria yang
merupakan sel bipoler berasal dari susunan saraf pusat. Terdapat sekitar
10-20 juta sel olfaktoria yang diselingi oleh sel sustentakuler. Sel ini dapat
mengalami regenerasi, tumbuh dan memperbaharui diri sendiri. Tiap
reseptor penciuman berisi satu neuron, dan tiap neuron memiliki 10
sampai 20 silia. Akson dari neuron reseptor penciuman tersebut
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menembus lamina kribosa os etmoidalis dan masuk ke dalam bulbus
olfaktoria.

7. Indonesiakan kata-kata asing (bahasa Inggris di bawah ini) sesuai
kaidah penyesuaiannya!
a. zenith
b. zoology
c. chromosome
d. technique
e. euphony
f. eylender
g. complementary
h. celibacy
i. etalage
j. formateur

8. Ubahlah proses penyerapan di bawah ini agar menjadi serapan
yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia!
a. enerji
b. khenerasi
c. tehnokrat
d. aktifitas
e. aktiv
f. lojik
g. psikhologi
h. totomotiv ini yang i. Varieti

9. Pilihlah istilah dalam deretan istilah di bawah ini yang sesuai
dengan syarat pembentukan istilah!
a. pengangguran, tunakarya, tak bekerja, tak punya pekerjaan, jobless
b. pelacur, tunasusila, kupu-kupu malam, hostes
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c. jongos, pembantu, bijang, pelayan, babu, pramuwisma
d. konsisten, taat asa, tak berubah-ubah, ajeg
e. out of date, kadaluwarsa, ketinggalan zaman
f. superpower, adikuasa, sangat kuat, mumpuni
g. homeless, gelandangan, tunawisma, tak punya rumah, tak
bertempat tinggal tetap
h. WC, toilet, kamar kecil, tempat berak, tempat kencing
i. tuna netra, buta, picak, tak dapat melihat
j. bengal, tuna laras, amoral, sangat nakal

10. Ubahlah kesalahan penerapan ejaan pada paragraf di bawah ini
(tanpa memperhatikan struktur kalimatnya)!

Usaha ingin hidup sejahtera ini ada kemungkinan juga dalam hal yang
sewajarnya (baik) , atau mungkin juga dengan cara yang melanggar
norma kesusilaan , mungkin juga dengan jalan merugikan masyarakat dan
mencekik kehidupan sesama manusia dalam masyarakat atau bahkan
dapat merugikan negara yang merupakan kelompok yang besar. Oleh
karena itu_usaha kita untuk hidup sejahtera ini berhubungan erat dengan
faktor

–

faktor kehidupan

yang

ada

dalam

masyarakat

seperti

misalnya;faktor kesopanan,faktor kesusilaan serta faktor-faktor yang lain.
Dengan demikian negara yang merupakan kelompok dari masyarakat
wajib mengatur pelaksanaan perekonomian secara benar dan adil,sebagai
kegiatan untuk memelihara kesejahteraan secara umum dan bukan
secara individu. Dinegara kita masalah – masalah yang memenuhi
kebutuhan hidup orang banyak sudah pasti akan di atur secara benar dan
berdasarkan ke bebasan perseorangan yang bertanggungjawab dalam
masyarakat dan kebebasan masyarakat atas dasar individu.
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BAGIAN EMPAT

KALIMAT EFEKTIF

Penulis yang baik harus mempunyai keterampilan menyusun kalimat
yang baik. Kalimat yang baik itu sering disebut kalimat efektif. Ide pokok
dan ide penjelas yang dirumuskan dengan menggunakan kalimat efektif
dapat dipahami orang lain dengan mudah. Ide pokok dan penjelas yang
ditulis dengan menggunakan kalimat yang baik sangat membantu
pembaca dalam mencerna isi tulisan. Kalimat yang kacau, misalnya, akan
mempersulit pembaca dalam memahaminya.
Kalimat efektif dapat mengurangi kemungkinan salah tafsir yang
dilakukan oleh para pembaca, sebab kalimat efektif hanya mempunyai
satu kemungkinan makna. Oleh sebab itu, para penulis pemula perlu
mempelajari kalimat yang demikian. Baik buruk paragraf itu juga
tergantung pada kalimat yang digunakan. Kalimat yang jelek dapat
menyebabkan paragraf menjadi jelek.
1. Bahasa Tulis dan Lisan
Para ahli bahasa telah menyepakati adanya perbedaan antara
ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Meskipun secara hakiki
bahasa tulis merupakan rekaman dari bahasa lisan, bahasa tulis
mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan bahasa lisan.
Dalam bahasa lisan sering ditemukan penggunaan kalimat elips, yaitu
kalimat yang bagian tertentu (yang dianggap telah diketahui oleh mitra
tutur) dihilangkan. Penghilangan bagian kalimat itu dapat dipahami dalam
bahasa lisan, sebab situasi di konteks percakapan, misalnya, dapat
membantu dalam menciptakan makna sebuah ujaran yang tak lengkap.
Hal demikian itu tidak terdapat dalam penggunaan bahasa tulis, sebab
bahasa tulis merupakan sistem perekaman atau transkripsi yang kurang
sempurna.
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Contoh bahasa lisan

Wanita 1

: Lihat! Ester. Ester! Penampilannya tambah anggun dan lebih
cantik.

Wanita 2

: Beli di butik pasti.

Wanita 1

: Aaah, mana mungkin. Aku khan tahu dia! Hei Ester!

Wanita 3

: Hai Mira! Sama siapa? Aiih, sama Maya, ya?

Wanita 1

: Heh, Ester! Eeeh kayaknya kamu malam ini menjadi bintang
pesta deh. Mode bajumu bagus sekali. Pasti dari butik top,
ya!

Wanita 3

: Ah masak iya sih! Aku nggak pernah ke butik kok. Ini kan
kuambil dari majalah.

Contoh bahasa tulis
Dalam Perang Dunia II yang lalu Jerman Nazi akhirnya
dapat juga dipaksa untuk menyerah tanpa syarat oleh sekutu.
Pada awal peperangan Jerman dengan Blitz Kriegnya yang
terkenal berhasil menaklukkan negara-negara sekelilingnya yang
menjadi lawan-lawannya. Itu dilakukan dengan jalan, apa yang
dikenal dengan istilah Anschluss maupun dengan jalan
kekerasan/pertempuran. Dalam waktu yang sangat singkat, yang
dalam sepanjang peperangan belum pernah terjadi, hampir
seluruh kontingen Eropa dapat ditaklukkannya, termasuk
Perancis, satu negara besar dan negara militer kelas satu dunia.
Terutama sekali negara-negara sekutunya, hampir-hampir tidak
mau percaya mendengar beritanya Perancis ini, hanya beberapa
minggu saja sejak Jerman melakukan invasinya ke negara besar
tersebut. Mereka bertanya, Mengapa tragedi itu sampai bisa
terjadi terhadap Perancis? Kalau sekiranya hal itu terjadi atas
negara-negara kecil seperti: Nederland, Belgia, Luxemburg dan
lain-lain mereka mungkin dapat memahaminya, tetapi Perancis
sungguh merupakan satu tanda tanya besar bagi mereka.
Seperti yang tampak pada contoh di atas, perbedaan bahasa lisan
dan bahasa tulis terlihat pada pilihan kata, struktur kalimat, bentuk kata
yang digunakan, dan gaya (style) berbahasanya. Ada sejumlah kata yang
cocok hanya untuk percakapan lisan, dan juga sebaliknya. Kalimat dalam
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bahasa tulis cenderung panjang, sedang dalam bahasa lisan pendek.
Dalam bahasa lisan sering digunakan kata-kata pengantar seperti ah,, er,
em dsb. Sebaliknya, dalam bahasa tulis susunan katanya dalam kalimat
lebih baik (dalam arti lebih gramatikal) dibanding dengan bahasa lisan.
Penulis perlu menyadari adanya perbedaan pemakaian ragam bahasa
tersebut. Perbedaan bahasa tulis dan bahasa lisan tersebut harus
diketahui oleh para penulis pemula.
2. Kalimat dalam Karang-mengarang
Sebuah paragraf atau karangan yang tidak menggunakan kalimat
efektif akan sulit dipahami. Contoh:
Menurut undang-undang, pabrikan itu bebas membuat
persetujuan mengenai saluran dan penetapan syarat-syarat
apapun saja yang cocok baginya. Pada kenyataannya, undangundang yang mempengaruhi saluran masih harus berusaha untuk
memastikan bahwa pabrikan tidak dihalang-halangi menggunakan
saluran sebagai akibat taktik mengensampingkan yang lain.
Namun yang demikian itu membebani mereka dengan kewajiban
untuk meneruskan dengan hati-hati penggunaan taktik
mengensampingkan itu. Kebanyakan undang-undang berkenaan
dengan hak dan kewajiban timbal-balik di antara pabrikan dan
anggota saluran sekali mereka mengadakan gubungan. (dikutip
dari Philip Kotler, Dasar-dasar Pemasaran, Jilid 2 halaman 27-28
(terjemahan).
Rupanya, paragraf di atas sulit dipahami. Penyebab kesulitan
pemahaman yang menonjol adalah faktor bahasa, paragraf di atas tidak
menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat-kalimat dalam paragraf itu
termasuk kalimat yang kompleks. Paragraf yang baik ditandai oleh
penggunaan kalimat yang sederhana dan menggunakan kalimat yang
efektif.
Seperti yang bayak dibicarakan dalam buku karang-mengarang,
paragraf itu dibentuk oleh beberapa kalimat. Kalimat itu dapat digolongkan
menjadi dua macam, yaitu kalimat topik dan kalimat penjelas. Paragraf
yang baik tentunya tidak dapat dipisahkan dengan penyusunan kalimat
topik dan kalimat penjelas yang baik. Sebagai sebuah kalimat, kalimat
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topik dan kalimat penjelas harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip
tertentu agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Secara
teknis, kalimat yag mudah dipahami itu dinamakan kalimat efektif.
Untuk memperoleh kalimat paragraf yang baik, semua kalimat yang
digunakan dalam paragraf harus disusun dengan memperhatikan syaratsyarat penyusunan kalimat efektif. Secara garis besar, kalimat efektif itu
mempunyai ciri-ciri (1) lengkap dan bukan fragmentaris, (2) gramatikal, (3)
bernalar atau logis, (4) efisien, dan (5) jelas, tidak ambigius.

3.Ciri-ciri Kalimat Efektif
Kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi (5) lima ciri sebagai
persyaratan kalimat efektif. Adapun ciri-cirinya adalah (1) Kalimatnya
harus lengkap, tidak fragmentaris; (2) Kalimat harus gramatikal; (3)
Kalimat harus logis; (4) Kalimat harus efisien; dan (5) Kalimat harus
jelas, tidak ambiguitas. Penjelasan masing-masing ciri dipaparkan
sebagai berikut.
(1) Kalimat Lengkap dan Bukan Fragmentaris
Kalimat lengkap adalah kalimat yang dapat mengungkapkan
informasi (disebut juga proposisisi atau makna) secara utuh.
Artinya, dalam kalimat lengkap proposisi atau makna kalimat itu
diungkapkan tidak sepotong-potong. Suatu kalimat dapat dikatakan
kalimat

lengkap

apabila

mempunyai

kelengkapan

struktur.

Kelengkapan struktur kalimat ditandai dengan (1) kemampuan
kalimat itu untuk berdiri bebas (artinya proposisi kalimat itu bukan
merupakan bagian dari kalimat lain) dan (2) mengandung unsur inti
kalimat. Unsur inti kalimat itu meliputi subjek, predikat, dan objek
(khusus untuk predikat yang berjenis kata kerja transitif seperti kata
“membelikan”, “menuliskan”).
Berbeda dengan kalimat lengkap, kalimat fragmentaris
merupakan kalimat yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan
struktur, sehingga proposisi kalimat itu juga tidak utuh. Kalimat
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fragmentaris merupakan penggalan atau potongan dari sebuah
kalimat.

Untuk

membedakan

kalimat

lengkap

dan

kalimat

fragmentaris, mari kita ikuti contoh berikut ini.
(1) KF: Apalagi terhadap masakan yang tak berbau daging babi.
KL: Masakan yang tak berbau daging babi sangat disukai orang Islam.
(2) KF: Cara memasak opor ayam.
KL: Cara memasak opor ayam itu tidak sulit.
(3) KF: Jika harga-harga bahan kebutuhan pokok naik.
KL: Jika harga-harga kebutuhan pokok naik, maka kesengsaraan
rakyat jelata akan makin bertambah.
Keterangan:
KF = Kalimat Fragmentaris
KL = Kalimat Lengkap

Kalimat yang dikelompokkan KL di atas berarti telah
memenuhi

kelengkapan

struktur,

sehingga

proporsi

yang

diungkapkan juga utuh. Sebaliknya, kalimat yang dikelompokkan KF
tidak memenuhi kelengkapan struktur dalam bahasa Indonesia.
Dalam menulis, kalimat kelompok KF ini harus diubah menjadi
kalimat lengkap. Kalimat lengkap tidak ditentukan oleh jumlah kata
yang

membentuk

kalimat

tersebut.

Kalimat

lengkap

sangat

ditentukan oleh keutuhan makna yang dikandung dalam kalimat
tersebut.

(4) Dia pergi.
Meskipun kalimat (4) terdiri atas dua kata, kalimat itu
termasuk lengkap. Jadi, jelas bahwa jumlah kata dalam kalimat tidak
menentukan kelengkapan kalimat.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat
lengkap harus mempunyai ciri (1) kebebasan (dapat berdiri bebas),
(2) kelengkapan struktur inti kalimat (setidak-tidaknya SP (O) untuk
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predikat verba transitif), dan (3) kesempurnaan proposisi atau
makna. Sebaliknya, kalimat fragmentaris dapat berupa (1) kata, (2)
frasa, dan (3) klausa terikat.

(2) Kalimat Gramatikal
Kalimat gramatikal adalah kalimat yang memenuhi kaidahkaidah tatabahasa yag berlaku. Kaidah tatabahasa dapat dilihat
dalam buku-buku tatabahasa. Selain itu, kaidah tatabahasa selalu
dimiliki oleh penutur asli bahasa yang dimaksud. Maksudnya,
penutur asli (misalnya penutur asli bahasa Indonesia) mempunyai
kepekaan terhadap kaidah tata bahasanya. Dia dapat mengatakan
secara intuitif kalimat itu tidak lazim atau kalimat itu tak pernah
digunakan dsb. Penutur asli bahasa Indonesia mestinya tidak akan
mengatakan “Adik punyai baju saya pakai” dengan maksud ‘Baju
adik saya pakai’, karena kalimat itu tidak lazim dalam bahasa
Indonesia. Kegramatikalan sebuah kalimat dapat dilihat dari segi
struktur sintaksis, bentuk kata, dan ketepatan diksi.
Berdasarkan struktur sintaksis, kalimat dikatakan gramatikal
apabila urutan kata-kata yang membentuk kalimat itu tepat dan lazim
digunakan oleh masyarakat penuturnya. Kalimat di bawah ini (10)
merupakan kalimat yang tidak gramatikal, karena urutan kata yang
menduduki fungsi predikat tidak sesuai dengan kaidah urutan dalam
bahasa Indonesia.

(5) Surat itu saya telah tanda tangani.

Urutan kata yang tepat adalah kata saya pada kalimat di atas
dan kata tanda tangani tidak dipisahkan dengan kata telah. Kata
saya pada kalimat tersebut merupakan imbuhan yang membentuk
kata kerja persona. Kalau demikian, maka kata saya dan tanda
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tangani mempunyai hubungan yang erat dan tidak boleh disisipi oleh
bentuk yang lain. Seharusnya urutan kalimat itu seperti

(5a) Surat itu telah saya tanda tangani.
Ketepatan urutan kata tidak semata-mata ditentukan oleh
urutan fungsi-fungsi kata dalam kalimat tersebut. Urutan fungsi-fungsi
kata dalam kalimat di bawah ini sama, yaitu subjek-predikat- objek.
Namun, kalimat (6) dan (7) digolongkan pada kalimat tidak gramatikal.

(6)

Buku itu diambil oleh saya.

(7)

Masalah itu sudah diselesaikan oleh kita.

Kedua kalimat itu tidak mengikuti kelaziman urutan. Penggunaan
kata saya dan kita (termasuk kata kami dan aku) sebagai objek agentif
(atau pelaku) dalam bahasa Indonesia kurang lazim. Kata-kata itu (saya,
aku, kita, dan kami) dalam kalimat pasif sebaiknya tidak digunakan
sebagai objek agentif, melainkan digunakan sebagai afiks persona yang
mendahului kata kerjanya. Sebaliknya kalimat (6) dan (7) diperbaiki
menjadi kalimat di bawah ini.
(6a) Buku itu saya ambil.
(7a) Masalah itu sudah kita selesaikan.

(3) Kalimat Logis
Penggunaan bahasa atau kalimat yang logis dipelajari oleh
filsafat, khususnya filsafat bahasa. Kalimat logis adalah kalimat
yang informasi (proposisinya) dapat diterima oleh akal atau nalar.
Logis-tidaknya kalimat itu dilihat dari segi maknanya, bukan
strukturnya. Contoh
(8) Kuda memanjat pohon.
Kalimat (8) merupakan kalimat yang tak logis, karena tidak
masuk akal. Tentunya, tak seorang pun menjadi saksi bahwa ada
kuda yang dapat memanjat pohon. Kuda, binatang tak mempunyai
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bakat memanjat itu, tidak mungkin dapat memanjat pohon. Seperti
kita saksikan, hanya kelompok makhluk hidup yang punya tangan
dan kaki sajalah yang mungkin dapat memanjat pohon. Kalimatkalimat yang tidak logis harus diubah menjadi kalimat logis.
Kelogisan kalimat didukung oleh ketepatan diksi dan
bentukan kata yang digunakan. Diksi yang tepat akan dapat
membantu memperjelas informasi yang dikandungnya. Kelogisan
kalimat juga ditentukan oleh pembentukan kata, seperti contoh
kalimat berikut.
(9)

Rina menangkapkan kupu-kupu adiknya.

(10)

Ibu membelikan pensil saya.

Siapakah
adiknya?

Pada

yang

ditangkapkan

kalimat

(9)

kata

Rina?

Kupu-kupu

menangkapkan

atau
berarti

‘menangkap untuk’. Jadi kalimat (9) itu berarti ‘Rina menangkap
adiknya untuk kupu-kupu’. Benarkah menurut akal sehat kita?
Kalimat (10) maknanya juga hampir sama yaitu ‘Ibu membeli saya
untuk pensil’. Kalimat itu sebaiknya diubah menjadi seperti di
bawah ini.

(9a) Rina menangkap kupu-kupu untuk adiknya.
(10a) Ibu membeli pensil untuk saya.
Kalimat tidak logis dapat disebabkan oleh penggunaan
logika bahasa yang salah, seperti tampak pada kalimat berikut.

(11)

Waktu dan tempat kami persilakan!

(12)

Yang merasa kehilangan buku harap diambil di kantor TU.

Kalimat (11) dan (12) tersebut di atas termasuk kalimat yang
tak logis. Untuk kalimat (11), siapakah yang dipersilakan? Tentunya
bukan waktu dan tempat, melainkan orang. Untuk kalimat (12) apa
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yang dapat diambil di kantor TU? Buku ataukah yang merasa
kehilangan buku? Kalimat yang salah logika itu dapat diperbaiki
menjadi kalimat (11a) atau (11b).

(11a) Waktu dan tempat kami serahkan.
(11b) Yang terhormat Bapak .... kami persilakan!
(12b) Yang merasa kehilangan buku harap mengambilnya di kantor
TU.

(4) Kalimat Efisien
Kalimat efisien atau hemat adalah kalimat yang padat isi
bukan padat kata. Artinya, kalimat itu hanya menggunakan kata
dalam jumlah sedikit mungkin, tetapi dapat menyampaikan
informasi secara tepat dan jelas (informasi optimal). Pengungkapan
informasi

dengan

menggunakan

banyak

kata

merupakan

pemborosan. Hal ini harus dihindari dalam berbahasa, baik pada
waktu

menulis

paragraf

maupun

pada

waktu

berbicara.

Penggunaan kata yang berlebihan menjadikan kalimat atau bahasa
itu menjadi berbelit-belit dan sulit dipahami. Salah satu tugas
seorang penulis adalah menyusun kembali kalimat yang boros itu
menjadi kalimat yang efisien. Contoh kalimat yang tidak efisien
seperti berikut.

(13) Sesuai dengan pengamatan kami yang selama kurang lebih
dua bulan melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata di desa
Semanten di mana salah satu kegiatan itu adalah di
dalamnya terdapat sektor Keluarga Berencana, di mana
pelaksanaan KKN itu dilaksanakan bulan Juni, Juli 1981,
bahwa pelaksanaan Keluarga Berencana desa Semanten
belum berhasil.
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Kalimat (13) di atas benar-benar padat kata, bukan padat isi.
Beberapa kata diulang-ulang (misalnya frase Keluarga Berencana,
Kuliah Kerja Nyata dsb.) sehingga menimbulkan kekaburan makna.
Kalimat di atas tidak efisien. Kalimat itu dapat diperbaiki menjadi
kalimat berikut.

(13a)

Sesuai

dengan

pengamatan

kami

dalam

rangka

melaksanakan program KKN di desa Semanten pada bulan
Juni-Juli 1981, ternyata pelaksanaan KB di desa tersebut
belum berhasil.

Penggunaan kalimat (13a) itu relatif lebih hemat dan ide
yang disampaikan tidak terlalu berbeda jauh. Jadi, jelas bahwa
kalimat efisien itu merupakan kalimat yang ringkas, tetapi dapat
mengungkapkan maksud dengan tepat, lengkap, dan jelas. Kalimat
efisien ditandai dengan tiadanya unsur kalimat yang tak ada
manfaatnya (atau tidak ada unsur mubadir).

(5) Kalimat Jelas dan Tidak Ambiguitas
Tujuan menyusun kalimat adalah untuk menyampaikan
informasi (proposisi) tentang gagasan, perasaan, kemauan dsb.
kepada orang lain. Tujuan itu dapat tercapai bila proposisi kalimat
itu dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca (atau
pendengar). Kalimat yang proposisinya mudah dipahami itulah
yang dinamakan kalimat jelas.
Sebaliknya, kalimat yang mempunyai kemungkinan banyak
tafsir dinamakan kalimat ambiguitas. Kalimat ini mempunyai
beberapa kemungkinan proposisi. Kalimat yang ambiguitas dalam
karang-mengarang harus dihindari, sebab dapat menimbulkan
salah pengertian. Kalimat yang ambiguitas merupakan salah satu
contoh kalimat yang tak jelas. Contoh
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(14) Gadis itu tidak cantik, pandai, dan ramah.

Kalimat (14) di atas termasuk kalimat yang ambiguitas atau
mendua arti. Kalimat itu mempunyai kemungkinan makna seperti
berikut:
(14a) Gadis itu pandai, ramah, dan tidak cantik.
(14b) Gadis itu tidak cantik, tidak pandai dan tidak ramah.

Penggunaan kata tidak dalam bahasa Indonesia harus
berhati-hati dan diusahakan digunakan secara eksplisit, agar tidak
terjadi mendua arti tersebut. Penggunaan kata tidak seperti di
bawah ini juga dapat menimbulkan banyak tafsir.

(15) Terdakwa itu tidak membunuh istrinya di kamar tidur.

Menurut penafsiran Anda, apakah peristiwa pembunuhan itu
terjadi? Kemungkinan pertama, peristiwa pembunuhan tidak terjadi
(terdakwa benar-benar tidak membunuh). Kemungkinan kedua,
terdakwa membunuh (peristiwa pembunuhan terjadi), tetapi tidak
dilakukan di kamar tidur. Untuk kemungkinan yang pertama
seharusnya kalimat itu diubah menjadi kalimat (15a).

(15a) Terdakwa itu tidak membunuh istrinya (tanpa diberi
keterangan tempat).

Untuk kemungkinan makna kedua, seharusnya kalimat itu
diubah menjadi seperti kalimat (15b).

(15b) Terdakwa itu membunuh istrinya tidak di kamar tidur
(melainkan di tempat lain).
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BAHAN LATIHAN 4

A. Di bawah ini terdapat sederetan kalimat yang harus Anda
identifikasi sebagai kalimat lengkap atau fragmentaris.
Tandailah L jika kalimat itu lengkap, dan F jika kalimat itu
kalimat fragmentaris.
1) Satu-satunya keinginan Mardiana setelah menjalani operasi
matanya.
2) Maka pada awal abad ke-20 sangat jelas kelihatan bahwa identitas
kebangsaan sudah paralel dengan identitas keindonesiaan.
3) Islam masuk Indonesia pada abad ke-7.
4) Gajiku selama tiga tahun hanya dapat untuk membeli payung.
5) Pagi sampai sore bekerja.
6) Pulang kerja, kira-kira pukul 16.00, langsung ke kampus.
7) Tiba di rumah kira-kira sembilan malam, langsung belajar.
8) Makan pakai kecap atau tahu sepotong.
9) Perlengkapan dan peralatan sementara sudah saya persiapkan.
10) Cacat pertumbuhan dan kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya
otak dan tulang belakang.
11) Diilhami sukses cangkok otak tikus di Washington.
12) Empat oknum polisi Wangon diduga menjadi pembunuh bayaran.
13) Pembunuhan terhadap Ali Susanto, istri, dan sopirnya terjadi 5
Februari yang lalu, tetapi mayat istrinya ditemukan 26 jam
kemudian di Sungai Bengawan itu.
14) Ketika pertempuran yang terjadi di Gurun Sinai meletus lagi antara
Israel yang berjaga-jaga di daerah perbukitan.
B. Sempurnakanlah kalimat yang fragmentaris pada paragraf di
bawah ini, agar menjadi kalimat lengkap!
Dengan cepat semua informasi yang ada di dunia ini dapat kita
ketahui. Bocornya pipa saluran lembah nuklir yang
menimbulkan ratusan warga Uni Soviet meninggal.
Ditemukannya cara pengobatan dan pengawetan organ
manusia dalam bidang kedokteran. Dan masih banyak lagi
informasi yang perlu kita pelajari. Untuk menambah dan
memperdalam suatu ilmu pengetahuan yang urgen, dapat kita
lakukan dengan membaca. Memang membaca sudah menjadi
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suatu kebutuhan bagi setiap orang akhir-akhir ini. Semua itu
menunjukkan bahwa membaca mempunyai banyak manfaat.
C. Di bawah ini disajikan seperangkat kalimat yang digolongkan
tidak gramatikal. Ubahlah kalimat-kalimat itu agar menjadi kalimat
gramatikal!
1.

Menurut Herbert Passin masyarakat Jepang pada tahun 1855
merupakan masyarakat yang pada berbagai bidang telah siap untuk
transformasi.
2.
Pola tunggal sistem sekolah di Indonesia pasca Hindia Belanda
dituntut mengembangkan masyarakat dan mengintegrasikan bangsa
Indonesia yang berkebudayaan modern.
3.
Sekolah Barat adalah sekolah yang lengkap, sejak sekolah dasar
sampai sekolah tinggi.
4.
Kelengahan elite sosial dalam masyarakat dan pemimpin-pemimpin
di negara lokal serta keterbelakangan penduduk Indonesia
mengakibatkan
masyarakat
Indonesia
terpelosok
menjadi
masyarakat kolonial.
5.
Kita harus lestarikan bahasa-bahasa daerah sebaik-baiknya, agar
tidak punah.
6.
Semua bawahan harus taat pimpinan.
7.
Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang wajar manusiawi.
8.
Kegiatan pendidikan sebagai realitas sosial yang empiris terbuka
untuk diamati oleh peneliti dan dikaji oleh ilmuwan.
9.
Gejala rokhani dan sistem nilai hanya dapat reflektor secara filosofis
atau ditangkap makna simbolisnya berdasarkan perilaku lahiriah.
10. Apa yang sudah Saudara terangkan saya dapat pahami.
D.
Kalimat-kalimat dalam paragraf di bawah ada yang tidak
gramatikal. Sempurnakanlah kalimat yang tidak gramatikal menjadi
kalimat yang gramatikal, agar paragraf tersebut lebih mudah
dipahami.
Salah satu masalah yang dapat mengganggu
kesehatan kita diantaranya adalah merokok, karena kalau kita
merokok ini berarti udara yang kita hirup ketika bernafas
bercampur dengan asap dari pembakaran rokok dan asap itu
mengandung racun tembakau, yag disebut nekotin. Kalau
udara tersebut masuk paru-paru, berarti nekotin yang dibawa
oleh asap akan masuk ke paru-paru, juga. Proses keracunan
nekotin ini tidak ditimbulkan secara langsung, tetapi
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berangsur-angsur dan membutuhkan waktu yang cukup lama
terkumpulnya nekotin-nekotin di paru-paru yang selanjutnya
akan menutup dan membakar paru-paru. Kalau paru-paru kita
terbakar, maka kesehatan kita akan terganggu. Gangguan itu
biasanya berwujud sesak napas, pusing, batuk, badan makin
kurus, dan lain-lain. Kemudian asap rokok yang tidak masuk
paru-paru, dan yang masuk paru-paru, kemudian dikeluarkan
lagi dihirup oleh orang lain. Menurut penelitian dokter yang
menyatakan bahwa perbandingan antara asap yang dihirup
orang lain dan perokok itu sendiri, yaitu antara 90% dan 10%.
Jadi apabila kita merokok, maka kita akan merugikan orang
lain yang dekat dengan kita, ketika kita merokok. Misalnya
orang yang merokok itu wanita yang termasuk usia subur akan
dapat mengganggu dalam memproduksi sel telur, yang
akibatnya bisa mandul, dan lain sebagainya.
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BAGIAN LIMA

PENGEMBANGAN PARAGRAF

Para penulis pemula perlu memahami hakikat paragraf. Pemahaman
dan pengetahuan tentang hakekat paragraf dapat membantu para penulis
pemula untuk meningkatkan kualitas paragraf yang ditulisnya. Dengan
pemahaman

dan

pengetahuan

itu,

penulis

dapat

menuangkan

gagasannya dalam rangkaian kalimat-kalimat yang tersusun dalam
paragraf yang baik dan mudah dipahami oleh para pembaca. Di samping
itu, para penulis pemula juga perlu mengetahui berbagai macam bentuk
dan panjang paragraf yang sesuai dengan keperluan. Untuk itu di bagian
ini disajikan pelbagai macam pertimbangan untuk memilih bentuk dan
panjang paragraf.
1. Hakekat Paragraf
Beberapa ciri paragraf yang merupakan hakekat dari sebuah
paragraf, yaitu (1) Paragraf sebagai satuan pikiran yang kecil; (2)
Paragraf sebagai rangkaian kalimat yang teratur; (3)

1.1 Paragraf Sebagai Satuan Pikiran yang Kecil
Sebuah

tulisan,

misalnya

buku

atau

artikel,

biasanya

menyajikan suatu ide yang cukup besar atau luas. Ide yang luas itu
tidak mungkin disajikan secara utuh. Oleh sebab itu, ide yang luas itu
dipecah-pecah menjadi ide-ide yang lebih kecil. Barangkali ide yang
lebih kecil itu masih dapat dipecah menjadi lebih kecil lagi. Ide dalam
buku, misalnya, dapat dipecah menjadi bab, dan bab dipecah
menjadi sub bab. Akhirnya, sub bab dipecah lagi menjadi paragrafparagraf. Dengan demikian, paragraf merupakan satuan pikiran atau
ide yang kecil.
Paragraf itu biasanya berisi satu ide pokok yang merupakan
bagian dari ide yang lebih besar (ide yang lebih besar biasanya
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disebut tema). Satu ide pokok itu dikembangkan dan dituangkan
dalam beberapa kalimat. Kalimat-kalimat itu tetap bertumpu pada ide
pokoknya.

Dalam

mengembangkan

paragraf

tidak

boleh

menggunakan kalimat yang menyimpang dari ide sentralnya itu,
sebab penyimpangan berarti mengurangi keutuhan paragraf. Di
bawah ini merupakan bagan sebuah karangan yang terdiri atas
beberapa paragraf.
Pembuka
Pernyataan topik
Perencanaan pengembangan
Pendahuluan
Topik pendukung 1

Batang

Topik pendukung 2

tubuh
Topik pendukung 3

Kesimpulan
BaganRingkasan
1.1 Bagian-bagian Karangan
Penanda penutup
Dalam sebuah karangan, perpindahan paragraf satu ke
paragraf lain ditandai oleh bergantinya ide pokok. Seperti yang telah
dikatakan di atas, setiap paragraf hanya mempunyai satu ide pokok.
Ini berarti setiap berganti ide pokok berganti pula paragrafnya. Wujud
paragraf, seperti yang tampak, berupa sekelompok kalimat. Jumlah
kalimat yang membentuk kelompok itu tidak pasti banyaknya. Kita
dapat menemukan paragraf yang terdiri atas dua kalimat, tiga
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kalimat, empat kalimat, dan bahkan berpuluh-puluh kalimat. Dengan
demikian, jumlah kalimat bukanlah suatu patokan dalam menentukan
paragraf.
Sebuah kelompok kalimat dapat dinamakan sebuah paragraf
apabila mempunyai ciri (1) kalimat itu saling berhubungan, baik
hubungan kohesi maupun koherensi, (2) kelompok kalimat itu
membentuk suatu keutuhan ide, (3) urutan kalimat itu runtut, dan (4)
dalam kelompok kalimat itu hanya terdapat satu ide pokok. Ciri-ciri
itu merupakan patokan untuk menentukan apakah sekelompok
kalimat itu cocok dikatakan sebagai paragraf atau bukan paragraf.
Apabila ciri-ciri itu tidak dipenuhi, maka kelompok kalimat itu belum
tentu sebagai sebuah paragraf.
Kembali pada jumlah kalimat yang membentuk kelompok,
dapat kita jumpai paragraf seperti di bawah ini.
(01) Temanku sangat baik. Setiap hari aku selalu
dibawakan buah-buahan yang dipetik dari kebunnya.
(02) Sepak bola merupakan cabang olah raga permainan
yang paling kugemari. Aku senang bermain sepak
bola dan juga suka melihat pertandingan sepak bola.
Kemarin tim kesebelasan sekolahku bermain sangat
baik. Permainan yang ditampilkan merupakan
permainan yang prima selama ini. Kami menang 6 –
0 atas kesebelasan SMA 1 Kediri. Besok malam tim
kami akan bertanding dengan pemenang pool B.
Kukira tim kami akan menang lagi.
Pada contoh (01) kelompok kalimat yang membentuk paragraf hanya
terdiri atas dua buah kalimat. Ide pokok yang diungkapkan pada paragraf
itu sederhana, sehingga pengembangannya hanya dengan dua buah
kalimat (paragraf itu bukan paragraf yang baik). Pada contoh (02) kalimat
yang membentuk paragraf sebanyak tujuh buah. Ide pokok paragraf (02)
relatif

lebih

kompleks

dibanding

dengan

contoh

(01),

sehingga

memerlukan ide-ide pendukung yang lebih banyak.
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Paragraf yang hanya terdiri atas dua kalimat seperti contoh (01) di
atas memuat informasi yang sangat terbatas. Pada contoh itu ide pokok
yang dirumuskan pada kalimat topik (periksa tentang kalimat topik) hanya
dijelaskan oleh satu penjelas saja. Hal itu menyebabkan paragraf tersebut
miskin informasi, sehingga ide yang diungkapkannya tidak bisa
meyakinkan pembacanya. Paragraf yang demikian itu sering dinamakan
paragraf kurus atau kering.
Berbeda dengan hal di atas, sering juga dijumpai kelompok kalimat
yang terdiri atas berpuluh-puluh kalimat. Biasanya paragraf yang demikian
menyulitkan pembaca untuk mengambil ide pokok paragraf. Paragraf yang
terdiri atas berpuluh-puluh kalimat pada umumnya menyampaikan
informasi

sampai

pada

hal-hal

yang

kecil,

bahkan

cenderung

menyampaikan ide yang tidak penting. Ini berarti ide yang disampaikan
dalam paragraf itu sangat banyak. Paragraf yang demikian itu mempunyai
kecenderungan menyimpang dari ide pokok. Paragraf yang terlalu banyak
informasi yang dikemukakan itu sering dinamakan paragraf gemuk.
Berikut ini contoh paragraf yang agak gemuk.
(03) Ada kemungkinan bahwa bahasa yang digunakan
oleh penulis dalam sebuah bacaan atau teks adalah
bahasa yang tidak terlalu sukar. Kata-kata yang
digunakannya kata-kata yang agak umum, yaitu kata-kata
yang sudah sering dijumpai murid-murid di dalam bukubuku pelajaran yang lain. Kalimat-kalimat yang digunakan
penulis pun cukup baik. Uraian atas hal-hal yang
dikemukakan dalam wacana cukup terpadu. Namun,
semua yang dikemukakan itu belum menjamin dapat
dengan mudahnya isi wacana itu ditangkap atau dipahami
oleh murid-murid. Salah satu segi penyebabnya terletak di
luar bahasa, yaitu tingkat keabstrakan lukisan dalam
wacana itu cukup tinggi. Hal yang dibaca oleh murid-murid
ialah hal yang sangat abstrak, yang tidak ditemukannya
dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu
merupakan sesuatu yang baru baginya dan kalimatkalimat yang dibacanya satu demi satu perlu diserapnya
dengan lebih dulu dengan baik, kemudian dicernanya
dengan otaknya, dan kalau hal itu tercapai oleh tingkat
pemikirannya, barulah hal itu dapat dipahaminya. Peranan
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guru dalam hal ini sangat penting. Apabila guru dapat
membantu murid-muridnya menjelaskan hal-hal yang
dibacanya itu dengan baik, pastilah usaha guru itu telah
berhasil mengangkat murid-muridnya dari tingkat
kesamaran pemahaman ke tingkat jelas.
Paragraf (04) di atas dapat digolongkan paragraf gemuk. Seperti
yang terlihat pada paragraf itu, ada penyimpangan pengembangan
paragraf dari ide sentralnya.
Paragraf gemuk dan kurus hendaknya dihindari dalam mengarang
atau menulis. Paragraf gemuk dapat diperbaiki dengan menghilangkan
butir-butir ide penjelas yang tidak terlalu penting bagi pembaca. Kalau
mungkin, paragraf itu dipecah menjadi dua buah paragraf. Dengan
demikian, ide yang diungkapkan dapat menjadi lebih jelas dan mudah
dipahami. Sebaliknya, paragraf yang kurus dapat digabung dengan
paragraf lain yang idenya sama.
1.2 Paragraf Sebagai Rangkaian Kalimat yang Teratur
Seperti yang telah diungkapkan di atas, paragraf terdiri atas
beberapa kalimat yang membentuk kelompok. Kalimat-kalimat itu disusun
secara teratur dan sistematis, sehingga menunjukkan keruntutan ide yang
diungkapkan. Kalimat-kalimat yang disusun secara acak tidak dapat
disebut paragraf. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus menunjukkan
adanya keterhubungan. Dengan demikian, kalimat-kalimat lepas dan tidak
berkaitan yang dideretkan seperti paragraf tidak layak dinamakan
paragraf, seperti contoh beriktu ini.
(04) Sebagai wawasan nasional, Wawasan Nusantara
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
ketentraman bangsa Indonesia, ikut serta mewujudkan
kebahagiaan dan perdamaian seluruh umat manusia.
Lebih-lebih bagi manusia dan masyarakat Indonesia
sesudah merdeka. Dengan demikian, sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945 manusia Indonesia harus
membangun dirinya sendiri dan lingkungannya. Oleh
sebab itu, Wawasan Nusantara harus memperhatikan
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ketertiban dan perdamaian dunia. Tujuan Wawasan
Nusantara ke dalam adalah mewujudkan kesatuan dalam
segenap aspek kehidupan nasional, sedangkan tujuan ke
luar adalah ikut serta mewujudkan ketertiban dan
perdamaian dunia.
Kalimat-kalimat pada contoh (04) tidak diatur secara baik. Kalimatkalimat itu disusun dengan melompat-lompat, sehingga ide yang
diungkapkan sulit diterima. Oleh sebab itu, contoh paragraf (04) di atas
bukan merupakan paragraf, melainkan kumpulan kalimat yang disusun
menyerupai paragraf.
Kalimat-kalimat yang membentuk paragraf harus dirangkai secara
teratur.

Kalimat-kalimat

dalam paragraf

dapat

diibaratkan sebuah

rangkaian bunga. Agar kelihatan indah dan menarik, bunga-bunga diatur
dengan memperhatikan komposisi warna, bentuk, ukuran, dan juga
motifnya. Penataan bunga yang bagus dapat menghasilkan rangkaian
bunga yang mempesona penikmatnya. Serupa dengan itu, kalimat-kalimat
dalam paragraf harus diatur dengan mempertimbangkan urutan ide yang
dikembangkan, agar dapat mempesona pembacanya.
1.3 Paragraf Sebagai Miniatur Sebuah Karangan
Menurut ahli tulis-menulis, paragraf dikatakan sebagai sebuah bentuk
kecil (miniatur) karangan. Dengan kata lain, paragraf merupakan karangan
mini yang terdiri atas beberapa kalimat. Hal ini berarti prinsip-prinsip dalam
menulis karangan pada dasarnya sama dengan menulis paragraf. Seperti
dalam menulis karangan, menulis paragraf hendaknya memperhatikan
bagian-bagian awal, tengah, dan akhir. Tiap-tiap bagian mempunyai ciri
tersendiri. Selain itu, dalam menulis paragraf harus mempertimbangkan
penggunaan kalimat, pemilihan kata, penggunaan ejaan yang tepat dan
sebagainya.
Sebagai miniatur karangan, paragraf harus mempunyai tema. Tema
paragraf biasanya dinamakan ide pokok. Pengembangan paragraf harus
tetap bertumpu pada ide pokok itu. Artinya, semua kalimat penjelas dalam
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paragraf hendaknya diarahkan untuk memperjelas ide pokok tersebut. Hal
ini

sama

dengan

pengembangan

tema

pada

sebuah

karangan.

Perbedaannya terlihat pada skala pengembangan tersebut.

Tanda-tanda pembuka
Isi (ide pokok dan pendukung)
Tanda-tanda penutup
Bagan 5.4 Paragraf sebagai miniatur karangan

Bagan 1.2 Paragraf sebagai miniatur karangan
2. Dua Bentuk Visual Paragraf
Menurut prinsip tulis-menulis yang berlaku selama ini, ada dua
bentuk penulisan paragraf. Pertama, bentuk balok yaitu bentuk paragraf
yang menyerupai balok. Paragraf bentuk balok ini sering digunakan dalam
menulis surat, khususnya surat-menyurat resmi. Penggunaan paragraf ini
dimulai dengan penulisan kalimat pertama paragraf pada garis tepi,
seperti tampak pada Bagan 2.1 di bawah ini.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx
Bagan 2.1 Paragraf Balok
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.
Paragraf bentuk balok dibatasi oleh spasi rangkap di bawah atau di
atas paragraf. Pergantian paragraf itu ditandai dengan adanya spasi
rangkap tersebut.
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Kedua, bentuk paragraf menjorok yaitu bentuk paragraf yang ditulis
dengan baris pertama (kalimat pertama) agak menjorok ke kanan–kirakira 7 ketukan (karakter). Paragraf bentuk menjorok ini banyak dipakai
dalam karang-mengarang, seperti pada buku teks, surat kabar, majalah,
dsb.
3. Panjang Paragraf
Seperti terlihat pada buku atau majalah, panjang paragraf itu
bermacam-macam, ada yang pendek dan ada yang panjang. Selama ini
memang tidak ada patokan yang pasti tentang panjang paragraf, sehingga
sering ditemukan paragraf yang panjang sekali dan ada yang pendek
sekali. Panjang paragraf yang baik hendaknya tidak terlalu panjang dan
juga tidak terlalu pendek. Menurut seorang ahli menulis, paragraf yang
baik itu didukung kira-kira oleh 150 buah kata.
Jumlah kata dan juga jumlah kalimat bukan merupakan patokan
yang mutlak untuk menentukan panjang paragraf. Paragraf yang baik
bukan ditentukan oleh banyaknya kata, melainkan kecukupan dalam
menjelaskan atau menerangkan ide pokoknya. Kejelasan itu ditandai
dengan tidak adanya pertanyaan dari para pembaca. Artinya, para
pembaca dapat memahami ide pokok itu dengan gamblang dan tidak
bertanya-tanya lagi tentang ide yang diungkapkan.
Panjang pendek paragraf ditentukan oleh tingkat kerumitan ide
pokok paragraf. Makin rumit ide pokok paragraf, makin panjang paragraf
tersebut. Ide paragraf yang sederhana biasanya dapat ditulis dalam
paragraf yang pendek. Dengan demikian, panjang paragraf itu sebanding
dengan bobot atau tingkat kerumitan ide.
Panjang paragraf sangat dipengaruhi oleh tujuan dan media
penulisan. Tujuan menulis makalah ilmiah tentunya berbeda dengan
penulisan novel, buku teks, penulisan berita dsb. Perhatikan contoh
paragraf di bawah ini.

Page ii

KRITIS BERBAHASA

(05) Sebelum kita membahas berbagai pendekatan dalam
penelitian kualitatif, kita perlu memiliki kerangka acuan
yang sama tentang pengertian penelitian kualitatif.
Pengertian kualitatif sering diasosiasikan dengan teknik
analisis data dan penulisan laporan penelitian. Dalam
analisis data, kualitatif dikontraskan dengan kuantitatif.
Penelitian yang menggunakan angka-angka, perhitungan
statistik, hampir selalu dimasukkan dalam kategori
penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang tidak
disertai analisis statistik, yang terbatas pada pemberian
kategori-kategori konsep atau gejala, disebut sebagai
penelitian kualitatif. Oleh karena itu, laporan untuk
penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan berisi pemerian
tentang kejadian-kejadian (anecdotal records). Dan karena
itu ada yang mempertanyakan beda antara lain laporan
penelitian kualitatif dengan reportase wartawan tentang
suatu peristiwa. (Dikutip dari Nuril Huda dalam naskah
Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Studi
Perkembangan Bahasa Anak: Tinjauan Metodologi).
(06)
Nasionalisme, khususnya dalam keadaan kritis,
dapat menimbulkan spontanitas. Lihatlah, misalnya, apa
yang terjadi pada tahun 1930-an ketika para pemikir
memperdebatkan
mengenai
strategi
pembinaan
kebudayaan. Tanpa diminta, para pemikir menulis dan
saling menanggapi tulisan-tulisan tersebut. Pertentangan
pendapat makin menjadi dan sekaligus saling melengkapi.
Serangkaian debat pikiran yang timbul spontan dan tanpa
dikomando itulah yang kita kenal sebagai polemik
kebudayaan. Nama Ki Hajar Dewantara, Sutan Takdir
Alisyahbana, Cindarbumi, dan lain-lain muncul. (dikutip
dari Budi Dharma dalam Wawasan Kebudayaan Nasional,
Basis Juni 1990 XXXIX)
Paragraf (05) dan (06) mempunyai panjang yang berbeda. Paragraf
(05) yang dikutip dari majalah ilmiah lebih panjang dari paragraf (06) yang
diambil dari artikel dalam majalah. Paragraf dalam makalah ilmiah
biasanya lebih rumit dibanding dengan paragraf untuk artikel ilmiah
populer. Oleh sebab itu, panjang paragrafnya juga berbeda.
Media atau tempat penulisan juga menentukan panjang paragraf.
Paragraf di surat kabar misalnya, sangat pendek. Panjangnya rata-rata 2
sampai 3 kalimat. Dalam surat kabar kita sulit menemukan paragraf yang

Page ii

KRITIS BERBAHASA

panjangnya, misalnya terdiri atas 15 kalimat. Mengapa demikian? Salah
satu penyebabnya adalah kolom-kolom surat kabar itu sempit. Panjang
paragraf sangat ditentukan oleh tingkat keluasan kolom yang digunakan
untuk menulis. Makin luas kolomnya pada umumnya makin panjang
paragrafnya. Di bawah ini dicontohkan paragraf yang diambil dari surat
kabar dan majalah.
Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa keluasan
tempat penulisan mempengaruhi keputusan dalam menentukan panjang
paragraf.
3. Kegunaan Paragraf
Hampir semua karangan prosa dibagi-bagi menjadi paragrafparagraf. Pembagian itu pada umumnya dimaksudkan agar para pembaca
mengetahui pergantian ide pokok yang diungkapkannya. Pergantian ide
pokok ditandai dengan pergantian paragraf. Dengan demikian, paragraf
sebagai tanda pergantian ide pokok. Paragraf itu memberi tahu para
pembaca

bahwa

ide

pokok

baru

sedang

mulai

diterangkan,

dikembangkan, dan diakhiri.
Di samping hal di atas, tujuan utama pembagian karangan menjadi
paragraf-paragraf adalah untuk memisahkan dan menekankan adanya
tahapan-tahapan berpikir. Tahapan-tahapan berpikir yang dimaksudkan
secara garis besar meliputi tahap pengantar, inti, dan penutup. Tahap
pengantar berfungsi untuk membawa dan mengarahkan pikiran pembaca
ke dalam suatu situasi masalah yang mendekati inti permasalahan.
Selanjutnya, tahapan inti merupakan tahap puncak yang berisi uraian
masalah secara jelas dan lengkap. Pada umumnya bagian inti itu lebih
panjang dibanding dengan bagian yang lain. Dengan demikian jumlah inti
paragraf lebih banyak. Terakhir, tahap penutup merupakan tahap
penyimpulan. Pada tahap ini pembaca dibimbing dan diarahkan untuk
menarik kesimpulan dari bagian inti.
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Penggunaan paragraf dalam tulisan prosa itu mempunyai banyak
pertimbangan. Jika sebuah karangan tidak ditulis dengan menggunakan
paragraf, maka karangan tersebut mempercepat titik kebosanan para
pembaca. Sebab, pembaca sulit menemukan ide-ide yang penting dalam
karangan tersebut dan tidak ada penanda yang memberi tahu pergantian
ide. Dengan demikian pembaca harus berkonsentrasi secara terusmenerus sehingga dapat mempercepat kelelahan dan kejenuhan tersebut.
Penggunaan paragraf dalam tulisan sangat membantu pembaca
dalam memahami isi karangan. Pada umumnya para pembaca sudah
mengetahui bahwa satu paragraf berisi satu ide pokok. Dengan
pengetahuan

itu

pembaca

dapat

mencari,

menemukan,

dan

merenungkannya. Pembaca dapat berhenti membaca dan merenungkan
ide pokok paragraf pada akhir paragraf. Dengan demikian, paragraf dapat
membantu pembaca dalam mengidentifikasi ide pokok.
5. Pengembangan Paragraf
Semua paragraf ditulis dengan tujuan untuk mengkomunikasikan ide
atau pesan kepada para pembaca. Agar ide atau pesan itu dapat dipahami
dengan mudah dan sempurna, pengembangan paragraf harus baik. Untuk
dapat menulis paragraf dengan baik, para penulis dituntut untuk memiliki
pengetahuan tentang syarat-syarat pengembangan paragraf. Syarat
pengembangan paragraf yang perlu diperhatikan adalah utuh, lengkap,
sempurna, mengungkapkan hal yang baru, kohesif dan koherensi. Bila
syarat-syarat pengembangan paragraf itu dipenuhi maka paragraf akan
lebih mudah dipahami pembaca. Dengan paragraf yang baik, pembaca
dapat mencerna ide yang tertuang dalam paragraf dengan mudah. Yang
dimaksud dengan pengembangan paragraf di sini adalah penjelasan lebih
lanjut mengenai topik atau ide pokok yang dijadikan pokok pembicaraan,
sehingga menjadi uraian yang lebih jelas dan terinci.
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5.1 Paragraf Utuh
Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh penulis adalah keutuhan
dalam

pengembangan

paragraf.

Pengembangan

paragraf

harus

menunjukkan keutuhan (unity). Keutuhan merupakan syarat utama dalam
penulisan paragraf. Suatu paragraf dikatakan utuh apabila penjelas atau
detail-detail yang dikemukakan dalam paragraf mengacu pada satu topik,
yaitu ide pokok paragraf tersebut. Semua penjelas harus menerangkan ide
pokok

paragraf.

Dengan demikian tidak

ada ide penjelas

yang

menyimpang dari ide pokoknya. Untuk membuat paragraf yang utuh
tersebut, ada beberapa usaha yang perlu dilakukan seperti berikut.
(1)

Membuat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat ide pokok.

(2)

Menyisihkan rincian (detail) atau ide penjelas yang yang tidak
penting.

(3)

Memilih ide penjelas yang sesuai dengan ide pokoknya.

Agar lebih memahami uraian di atas, di bawah ini dicontohkan
paragraf yang tidak utuh.
(07) Setiap pagi dia membawa dua anjingnya berjalanjalan. Setelah itu, dia memberi makan kedua anjingnya itu
dan tiga kucing yang juga dipiara. Kemudian, dia
membersihkan sangkar burung nuri dan langsung
memberi makannya. Kalau sang surya sudah
memancarkan sinarnya, dijemurnya burung itu sekitar satu
jam. Setelah pekerjaan mengurus binatang piaraannya itu
selesai, akhirnya dia makan pagi di dapur. Aku kenal dia.
Dia tetanggaku yang baik.
Paragraf contoh (07) tersebut merupakan contoh paragraf yang tidak
utuh. Paragraf itu (1) tidak mempunyai kalimat topik, (2) ada beberapa
kalimat yang menyimpang, terutama dua kalimat terakhir, dan (3)
pemilihan ide penjelas yang kurang baik, yaitu tak mendukung ide
sentralnya (ide pokok). Pengembangan paragraf (07) dapat diubah
menjadi paragraf yag utuh dengan menghilangkan kalimat-kalimat yang
menyimpang dan membuat kalimat topik seperti di bawah ini.
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(07a) Jarot, seorang pemuda, sangat mencintai binatang
piaraannya. Setiap pagi anjingnya diajak berjalan-jalan.
Setelah tiba di rumah dia memberi makan kedua anjingnya
dan juga ketiga kucing yang piaraannya. Kemudian dia
membersihkan sangkar burung nuri kesayangannya.
Setelah itu, dia langsung memberi makannya. Kalau sang
surya sudah memancarkan sinarnya, dijemurnya burung
itu selama satu jam. Setelah pekerjaan mengurus binatang
piaraannya itu selesai, dia makan pagi sendiri di dapur.
Itulah kegiatan Jarot setiap pagi hari.
Paragraf perbaikan itu lebih utuh dibandingkan dengan paragraf (07).
Hadirnya kalimat topik pada paragraf perbaikan dapat mengikat dan
membatasi ide-ide penjelasnya. Seperti diungkapkan di atas, di samping
kalimat topik, paragraf juga mengandung kalimat penjelas atau kalimat
pendukung. Dalam paragraf yang baik, kalimat penjelas itu selalu
memperjelas kalimat topik. Kalimat penjelas harus mengacu dan berada
dalam cakupan kalimat topik. Gambaran hubungan antara kalimat topik
dan kalimat penjelas dapat dibagankan sebagai berikut.

Kalimat topik
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Bagan 5.7 Hubungan Antara Kalimat Topik dan Kalimat Penjelas

Bila hubungan kalimat topik dan kalimat penjelas digambarkan
seperti gambar di atas, maka paragraf tersebut termasuk paragraf yang
utuh. Bila hubungan kalimat topik digambarkan seperti di bawah ini, maka
paragraf tersebut paragraf yang tidak utuh.
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Kalimat Topik 1
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas

Kalimat Topik 2
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas

Paragraf yang mempunyai dua ide pokok dan dirumuskan dalam dua
kalimat topik merupakan contoh paragraf yang tidak utuh. Paragraf yang
demikian itu hendaknya dipisahkan menjadi dua buah. Selain itu, paragraf
tidak utuh juga dapat digambarkan dengan lepasnya satu atau lebih
kalimat penjelas dengan kalimat topiknya, seperti gambar di bawah ini.

Kalimat Topik
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas
Kalimat Penjelas

5.2 Paragraf Lengkap
Kalimat topik yang mengandung ide pokok harus dikembangkan dan
dijelaskan agar dapat terbentuk sebuah paragraf. Pengembangan itu
seharusnya digarap secara lengkap agar pembaca tidak bertanya-tanya
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lagi setelah membaca paragraf yang telah dikembangkan tersebut.
Contoh
(08) Ada tiga alasan yang menyebabkan Joni tidak
melanjutkan ke perguruan tinggi. Pertama, karena
ayahnya telah meninggal dunia, apabila ia melanjutkan
kuliah ibunya akan tinggal seorang diri di rumah. Padahal
ibunya hanya memiliki beberapa tetangga. Itu pun
letaknya berjauhan. Akibatnya, meskipun Joni mempunyai
kemauan keras untuk melanjutkan kuliah, terpaksa
mencari pekerjaan yang tempatnya tidak jauh dari rumah.
Kalimat topik pada paragraf (08) tersebut adalah ada tiga alasan
yang menyebabkan Joni tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini berarti
pembaca juga mengharapkan adanya tiga alasan tersebut. Namun,
kenyataannya yang diuraikan hanya ditemukan satu alasan saja, yaitu jika
Joni melanjutkan sekolah maka ibunya akan tinggal seorang diri di rumah.
Di sini pembaca akan bertanya, apa dua alasan yang lain? Jadi, paragraf
itu digolongkan kurang baik sebab pengembangan kalimat topik tidak
lengkap.
Jika kalimat topik telah menyebutkan tiga alasan yang menyebabkan
Joni tidak melanjutkan kuliah maka ketiga alasan itu harus dipenuhi.
Sebab, pernyataan itu merupakan janji pada pembaca yang harus ditepati.
Paragraf itu dapat diperbaiki sebagai berikut.
(08a) Ada tiga alasan yang menyebabkan Joni tidak
melanjutkan ke perguruan tinggi. Pertama, orang tuanya
tidak mampu karena dia memiliki lima saudara yang masih
berada di bangku sekolah. Dia merasa bahwa dia harus
segera membantu ibunya mencari nafkah. Kedua, jika ia
melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi maka ibunya akan
tinggal seorang diri di rumah dan merawat adik-adiknya
yang masih kecil. Akhirnya, ia mendapat tawaran
pekerjaan di perusahaan yang cukup bergengsi di
desanya. Akibatnya, meskipun ia mempunyai hasrat yang
besar untuk melanjutkan kulia, terpaksa ia memilih
bekerja.

Page ii

KRITIS BERBAHASA

Paragraf (08a) tentunya mempunyai kelengkapan dibanding dengan
paragraf (08). Bagaimana menurut Anda? Terasakah kelengkapannya?
Semua alasan yang dinyatakan dalam kalimat topik telah dijelaskan
secara lengkap.

5.3 Paragraf Sempurna
Agar dapat memahami pengembangan paragraf yang sempurna,
bacalah contoh berikut ini.
(09) Aku sangat kagum pada temanku Rudi sebab ia
berbakat, cerdas dan ramah. Ia sangat cerdas dan dapat
mengerti suatu masalah yang rumit dengan cepat. Selain
itu, dia sangat baik kepada orang lain. Itulah alasan yang
menyebabkan aku kagum padanya.
Ide pokok paragraf (09) tersebut sudah dirumuskan dengan baik
dalam kalimat topik aku sangat kagum pada temanku Rudi sebab ia
berbakat, cerdas dan ramah. Dalam pengembangan selanjutnya, paragraf
itu hanya mengulang-ulang pernyataan pada kalimat topik. Akibatnya,
penjelasan

pengembangan

paragraf

tersebut

tidak

sempurna.

Penjelasannya tidak berfungsi sebagai penjelas. Buktinya, kalimat kedua
dalam paragraf itu hanya menunjuk kata lain dari cerdas, yaitu dapat
mengerti masalah yang rumit dengan cepat. Agar paragraf tersebut
sempurna, maka penulis dapat melengkapi dengan contoh-contoh dan
bukti bakatnya, kecerdasannya, dan keramahannya. Berikut ini perbaikan
paragraf di atas.
(09a) Aku sangat kagum pada temanku Rudi sebab ia
berbakat, cerdas, dan ramah. Tidak hanya sebagai
pemain bola voli yang baik, dia juga pemain musik dan
aktor drama yang dapat diandalkan. Dia selalu menjadi
bintang kelas dan pernah menjadi siswa teladan tingkat
propinsi. Meskipun dia cerdas, dia tidak sombong dan
takabur. Teman-temanku lain yang dikenalnya, apabila
mempunyai masalah selalu datang padanya untuk minta
saran dan pemecahannya. Jika ada temannya yang sakit
ia selalu menjenguknya. Selain itu, jika ada kenalannya
yang susah, dia berusaha menghiburnya. Tingkah lakunya
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sopan dan senyum manisnya selalu diberikan kepada
setiap orang.
5.4 Pengembangan paragraf mengungkapkan hal yang baru
Penjelas yang dipilih untuk menunjang kalimat topik hendaknya
memberikan keterangan tambahan yang baru. Keterangan tambahan itu
dapat berupa contoh, ilustrasi, bukti-bukti, alasan-alasan, perincianperincian,

statistik

(angka-angka),

serta

gambar.

Pendukung

ini

seharusnya memuat ide-ide yang belum disebutkan pada kalimat topik.
Contoh
(10)
Toko obat Kencana merupakan toko obat yang
baik. Toko itu sangat modern dan di dalamnya bersih. Ibuibu senang duduk sambil minum teh, kopi, atau coca-cola
sambil ngomong-ngomong setelah membeli kopi. Toko
Kencana tempat yang baik untuk membeli barang-barang
keperluan rumah tangga, misalnya sabun, odol, sikat gigi,
gula, dan sejenisnya. Di sana barang-barang pilihannya
cukup banyak dan harganya cukup murah.
Kalimat topik paragraf di atas adalah toko obat Kencana merupakan
toko obat yang baik. Tiap-tiap kalimat pendukung harus mengembangkan
dan memperjelas ide pokok yang terumuskan dalam kalimat topik.
Pendukung itu harus baru, berbeda dengan yang diungkapkan dalam
kalimat topik.
Kalimat kedua, toko itu sangat modern dan di dalamnya bersih, ini
memberikan dukungan yang kuat terhadap kalimat topik. Pendukung itu
mampu memberikan alasan mengapa toko obat Kencana merupakan toko
obat yang baik. Kemodernan dan kebersihan merupakan hal yang paling
mendasar sebagai tempat untuk menjual obat-obatan. Selain itu,
pendukung itu, memberikan informasi baru yang tidak disebutkan di dalam
kalimat utamanya.
Kalimat ketiga, toko obat seharusnya selalu dalam keadaan bersih ini
tidak mendukung kalimat topik. Kalimat ini tidak memberikan sesuatu yang
baru

dan

berbeda

dengan

kalimat

topik.

Pendukung

ini

tidak

Page ii

KRITIS BERBAHASA

mengembangkan kalimat topik. Kalimat itu merupakan saran. Oleh sebab
itu, pendukung ini dapat dikatakan menyimpang dari kalimat topik. Kalimat
semacam itu sebaiknya dihilangkan.
Kalimat keempat, ibu-ibu senang duduk sambil minum teh, kopi, atau
coca-cola

sambil

ngomong-ngomong

setelah

membeli

obat

juga

merupakan pendukung yang tidak mengembangkan ide pokok. Kalimat ini
dapat melemahkan kalimat topik, misalnya apabila dibaca oleh orang yang
tidak suka duduk dan ngobrol-ngobrol di tempat seperti itu, maka dengan
kalimat itu akan menimbulkan kebencian kepada toko yang ada tempatnya
seperti itu. Kalimat itu tidak mempunyai hubungan dengan kalimat topik.
Meskipun ia menyampaikan hal yang baru tetapi tidak berguna untuk
menjelaskan ide kalimat topik. Kalimat itu sebaiknya dibuang.
Kalimat kelima dan keenam merupakan pendukung kalimat topik
yang baik. Kedua kalimat ini memberi alasan yang tepat mengapa toko
obat Kencana itu baik. Secara langsung, kalimat itu mendukung kalimat
utama yang telah diungkapkan.
Suatu cara untuk melihat apakah ide pendukung dapat menjelaskan
ide pokok atau tidak dapat dilakukan sebagai berikut. Di bawah ini ada
dialog imajinatif antara pembaca dengan penulis.
Pembaca
Penulis
Pembaca
Penulis

: Mengapa toko obat Kencana dikatakan toko obat
yang baik?
: Toko itu modern dan di dalamnya bersih.
: Mengapa toko itu merupakan tempat yang baik untuk
membeli barang-barang keperluan rumah tangga?
: Karena di sana barang-barang pilihannya cukup
banyak dan harganya cukup murah.

Begitulah model untuk melihat hubungan antara kalimat yang satu
dengan kalimat lain dalam paragraf. Dengan kata lain, untuk melihat
hubungan antara ide pendukung dan kalimat topik dapat dilakukan dengan
memparafrasekan (membuat dalam bentuk lain), seperti cara di atas.
Dengan melakukan hal semacam akan dapat diketahui kalimat-kalimat
yang tidak mendukung kalimat topik.
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6. Cara Menampilkan Koherensi dan Kohesi.
Koherensi dan kohesi, menurut para ahli, mempunyai pengertian
acuan yang berbeda. Koherensi mengacu pada keterhubungan secara
semantik (maknawi) antara bagian satu dengan yang lain dalam paragraf.
Sebaliknya, kohesi merupakan keterhubungan antara bagian satu dengan
yang lain secara tampak. Hubungan kohesi ditandai dengan penggunaan
secara formal. Penanda formal itu adalah penanda yang berujud bentukbentuk kebahasaan yang eksplisit, misalnya frase oleh karena itu,
dengan demikian, jika ....maka dsb.
Dalam menulis paragraf, koherensi lebih penting daripada kohesi.
Koherensi menentukan hubungan makna yang mendasar dalam paragraf.
Karena yang disampaikan dalam paragraf itu berupa seperangkat makna,
maka hubungan maknalah yang penting daripada hubungan struktural.
Hubungan makna lebih mambantu dalam menafsirkan isi paragraf
daripada hubungan struktural. Namun, hal ini tidak berarti kohesi menjadi
tidak penting. Keduanya, kohesi dan koherensi, itu penting, tetapi
koherensi harus lebih ditekankan.
Suatu bagian paragraf yang disusun secara runtut lebih mudah
dipahami atau ditafsirkan misalnya sebagai berikut.
(a)
(b)

Tamu memijat tombol bel.
Dia sedang mandi.
Dua kalimat yang didekatkan itu membentuk hubungan koherensi,

sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Pembaca tentunya memahami
hubungan antara dua kalimat kurang lebih seperti di bawah ini.
(c)

Ketika tamu memijat tombol bel, dia sedang mandi.
Dengan memberi penanda formal itu seperti kalimat (c), penafsiran

dapat lebih mudah. Jadi, kohesi itu perlu dalam menulis paragraf, agar
penafsiran pembaca lebih cepat dan tepat. Namun, penggunaan piranti
kohesi yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi pembaca.
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Selanjutnya, paragraf yang kohesif tetapi tidak koheren akan sulit
ditafsirkan, seperti tampak pada contoh ini.
(d)
(e)

Undang-undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sejak Dekrit
Presiden 5 Juli 1959.
Setiap upacara bendera UUD 1945 dibacakan oleh petugas.
Kedua bagian tersebut kohesif dengan ditandai oleh penggunaan

pengulangan bentuk Undang-undang Dasar 1945, tetapi sulit dipahami
secara utuh. Dengan demikian, paragraf harus kohesif dan koheren, agar
dapat dipahami dengan mudah.
Penggunaan penanda formal untuk menciptakan paragraf yang
kohesif ditentukan oleh jenis hubungan antara kalimat yang satu dengan
kalimat yang lain. Ada beberapa kelompok jenis-jenis penanda yang
didasarkan atas bentuk penanda formalyang digunakan. Pertama,
penanda formal yang berupa repetisi atau pengulangan. Kedua, penanda
formal yang berupa substitusi atau penggantian. Ketiga, pananda formal
yang berupa kata frase transisi (konjungsi). Di bawah ini dicontohkan
paragraf kohesif yang menggunakan penanda kohesi di atas.
6.1 Penanda Kohesi Pengulangan
Penanda kohesi yang menggunakan pengulangan dapat berupa:
(1) Pengulangan bentuk dasar utuh.
(2) Pengulangan bentuk sebagian (tidak utuh), dan
(3) Pengulangan bentuk sinonim.
Penggunaan pengulangan itu seperti contoh di bawahi ini.
(11) Hidup Paula Cooper, seorang napi, kini benar-benar
di ujung kursi listrik. Kamis dua pekan lalu, napi gadis
remaja yang berasal dari Indiana Amerika Serikat itu
masih dipertimbangkan oleh mahkamah agung Indiana.
Hari itu mahkamah agung akan mendengarkan kembali
keterangan Paula pada pengadilan banding. Kalau
putusan hakim dikukuhkan mahkamah agung, maka
Paula Cooper akan memegang rekor sebagai
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perempuan termuda yang dihukum mati di Amerika
Serikat.
Penanda kohesi yang digunakan pada paragraf di atas (1)
pengulangan bentuk secara utuh, misalnya Paula Cooper (kalimat
pertama) diulang pada kalimat terakhir, (2) pengulangan bentuk sebagian,
seperti frase mahkamah agung Indiana (kalimat kedua) diulang dengan
mahkamah agung pada kalimat ketiga dan keempat, dan (3) pengulangan
bentuk sinonim seperti pada gadis (kalimat kedua) diulang dengan
perempuan pada kalimat terakhir.
6.2 Penanda Kohesi Penggantian
Penanda formal penggantian

yang

sering

digunakan

untuk

menciptakan paragraf yang kohesif berupa (1) kata ganti (orang dan milik),
dan (2) kata tunjuk. Kata ganti orang misalnya dia, ia, beliau (pada
umumnya yang digunakan kata ganti orang ketiga) dan kata ganti milik –
nya. Kata ganti tunjuk, biasanya digunakan kata ini dan itu, dan juga kata
itu yang digabung dengan unsur lain misalnya hal itu, dalam hal ini, dsb.
Contoh
(12) Sebuah bendera Merah Putih kecil enggan berkibar
tampak terpasang di sebuah atap rumah yang menyembul
di tengah genangan air. Sujiem, janda tua pemilik rumah
itu, telah mengucapkan “selamat tinggal” pada rumah,
pekarangan, tanaman singkong, dan pohon singkongnya.
Dia tidak bisa berbuat lain, karena permukaan air waduk
Kedungombo terus merangkak naik. Desa Ngrakum,
Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, tempat
janda tua itu tinggal, semakin terendam air. Air waduk itu
terus bergerak naik dengan laju 20-50 Cm sehari. Akhir
pekan lalu air telah sampai pada elevasi 79,5 dan akan
mencapai elevasi 86 pada akhir tahun 1989 ini. Setahun
kemudian seluruh areal waduk akan terendam total.
Penanda kohesi penggantian yang digunakan pada paragraf di atas
dapat diidentifikasikan antara lain:
(1) (pohon pisang)-nya, janda tua itu, dia, yang menggantikan Sujiem
(2) (air waduk) itu menggantikan Kedungombo.
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Penanda kohesi (1) merupakan penggantian yang berupa kata ganti,
sedang (2) termasuk penggantian dengan kata tunjuk.
6.3 Penanda Kohesi dengan Kata atau Frase Transisi
Penanda kohesi yang berupa kata atau frase transisi ini cukup
banyak jumlahnya. Berdasarkan analisis wacana (ilmu yang mempelajari
hal ikhwal tentang wacana), ada beberapa jenis penanda kohesi. Secara
garis besar penanda kohesi ini dapat dikelompokkan seperti berikut ini.
(1)

Penanda Transisi Tambahan (Aditif)
Penanda ini berguna untuk menghubungkan bagian yang bersifat

menambahkan informasi. Penanda yang sering digunakan antara lain:
lagi, pula, juga, selanjutnya, di samping itu, tambahan lagi, begitu
juga,

selain

itu,

dan

juga

apalagi,

dsb.

Perhatikan

contoh

penggunaannya dalam paragraf berikut!

(13) Kegiatan armada pencari reruntuhan pesawat ulang
alik Challenger bagaikan tak ada hentinya. Sejak meledak
28 Januari lalu, tak kurang dari 13 kapal pencari menyapu
sekitar 600 mil persegi Samudra Atlantik di sekitar
landasan peluncuran Tanjung Kennedy untuk menemukan
lokasi jatuhnya pesawat yang membawa tujuh awak
tersebut. Selain itu, dikerahkan pula empat pesawat
udara dan sembilan helikopter untuk membantu. Sebab,
penemuan demi penemuan memang mendesak pencarian
yang lebih intensif. Dan, dari pecahan-pecahan yang
ditemukan akan terungkap rahasia meledaknya pesawat
ruang angkasa yang naas itu.
Untuk menghubungkan bagian yang memberikan informasi atau
keterangan tambahan, paragraf ini menggunakan transisi selain itu, dan
dan.
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(2)

Penanda Transisi Pertentangan (Kontras)
Penanda

ini

digunakan

untuk

menghubungkan

bagian

yang

bertentangan atau kontras dengan bagian lain. Penanda yang biasa
digunakan misalnya akan tetapi, melainkan, sebaliknya, namun,
padahal, bagaimanapun juga, meskipun demikian, walaupun begitu,
dsb. Perhatikan contoh penggunaannya berikut ini!
(14) Kali Baru Timur di daerah Bungur, Jakarta Pusat,
merupakan perkampungan yang padat. Daerah ini
berdekatan dengan pusat perdagangan Senin yang sibuk
dan ramai serta tak jauh pula dari stasiun kereta api. Di
pinggir rel berjejer gubuk-gubuk buruk dan perumahan
yang desak-mendesak. Di sekitar ini mengalir sungai kecil
berair hitam kental dan menyebar bau. Nyamuk
berseliweran. Pengemis, pelacur, pencoleng dan
gelandangan berkeliaran. Namun, di kampung kumuh ini
sedang dibangun sekolah mewah. Bagaikan sebutan
untuk hotel, orang-orang mengatakan sekolah ini
berbintang lima. Belum rampung dibangun pun memang
sudah nampak mentereng karena dikerjakan oleh biro
arsitek ternama, Atelier Enam. Cuma kelihatan ganjil,
sebab kontras dengan keadaan sekitarnya.
Paragraf di atas menggunakan penanda transisi pertentangan
namun untuk mengontraskan gedung sekolah mewah dengan lingkungan
sekitar yang kumuh.
(3)

Penanda Transisi Perbandingan (komparatif)
Penanda transisi perbandingan ini digunakan untuk menunjukkan

adanya hubungan persamaan atau perbedaan antara bagian yang satu
dengan yang lain. Untuk mengatakan hubungan perbandingan secara
eksplisit sering digunakan kata atau frase transisi antara lain sama
halnya, berbeda dengan itu, seperti, dalam hal seperti itu, lebih dari
itu, dsb. Perhatikan contoh penggunaan penanda transisi perbandingan
pada paragraf di bawah ini.
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(15) Pantun, puisi asli Indonesia, berbeda dengan syair.
Pantun mempunyai dua bagian setiap bait, yaitu bagian
sampiran dan isi. Sampiran terdapat dua baris pertama,
sedang isinya terkandung pada dua baris terakhir.
Berbeda dengan pantun, syair hanya memiliki isi. Isi
terkandung dalam keempat baris dalam satu bait tersebut.
Perbedaan lain dapat dilihat pada persajakan di akhir
baris. Pantun bersajak selang seling (abad), sedang syair
bersajak sama (aaaa). Jadi, jelas puisi asli Indonesia itu
berbeda dengan puisi dari Arab itu.
Pada paragraf dia atas, penanda kohesi untuk membandingkan
perbedaan adalah penanda berbeda dengan.
(4)

Penanda Transisi Sebab-Akibat (Efek)
Penanda transisi ini menunjukkan hubungan sebab yang diikuti

akibat. Hubungan sebab-akibat dalam menyusun paragraf biasanya
menggunakan kata atau frase transisi sbb: akibatnya, konsekuensinya,
dengan demikian, oleh karena itu, sebab itu, dsb. Penggunaan
penanda itu seperti pada contoh berikut.
(16) Menggugat polisi dalam perkara praperadilan
termasuk bukan soal mudah. Karena itu, yang dilakukan
Farid menjadi istimewa, bukan karena ia anak Pak De
yang kini tengah berperkara dengan tuduhan melakukan
pembunuhan terhadap Ny. Endang dan Dice. Juga
karena ternyata gugatannya terhadap polisi, Jum’at pekan
lalu, dimenangkan pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Timur, M. Anas Chas, menganggap penangkapan
dan penahanan terhadap Farid oleh polisi, 6 Desember
1986, tidak sah. Karena itu, kas negara harus membayar
ganti rugi kepada Farid Rp 200 ribu.
Penanda transisi sebab-akibat yang digunakan pada paragraf di atas
adalah karena itu dan (juga) karena.

(5)

Penanda Transisi Waktu (Kronologis)
Penanda ini digunakan untuk menghubungkan

bagian

yang

mempunyai hubungan waktu. Dengan kata lain, penanda ini digunakan
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menunjukkan adanya hubungan waktu antara bagian satu dengan yang
lain. Contoh
(17)
Karier dalam kemiliteran Soedjono Hoemardani
diawali di kota kelahirannya, Surakarta, dengan pangkat
letnan satu pada Resimen Infantri XV. Setelah itu, ia
pindah ke markas Teritorial IV di Semarang. Pada 1960, ia
pindah ke Jakarta, dan menjabat Wakil Deputi III Kasad.
Dua tahun kemudian, dengan pangkat letnan kolonel ia
diangkat sebagai Pejabat Deputi III Kasad. Ia pernah
dikirim ke Amerika Serikat, mengikuti pendidikan Finance
Advanced Course di Fort Benjamin Harrison. Sepulang
dari AS, pada awal-awal Orde Baru, Pak Djono diberi
kepercayaan sebagai asisten pribadi (aspri) Presiden
Soeharto. Ketika lembaga ini dihapus, Soedjono
Hoemardani masih tetap mendampingi Presiden Soeharto,
sebagai Irjenbang.
Penanda transisi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan
waktu pada paragraf di atas adalah setelah itu, dua tahun kemudian,
sepulang dari AS, dan ketika. Penanda lain yang sering digunakan
misalnya sebelum itu, sementara itu, sejak itu, kemudian, lalu, barubaru ini, beberapa saat kemudian, sesudah itu, dsb.

(6)

Penanda transisi Ringkasan dan Simpulan
Penanda ini berguna untuk mengantarkan ringkasan dari bagian

yang berisi uraian. Biasanya ringkasan itu berupa kesimpulan yang ditarik
dari sejumlah data yang telah diungkapkan. Kata-kata yang biasanya
digunakan untuk mengantarkan ringkasan dan simpulan ini misalnya
singkatan, pedeknya, pada umumnya, jadi kesimpulan, dengan
ringkasnya, dsb. contoh pemakaian penanda ini seperti paragraf berikut.

(19)
Hukum tidak hanya untuk orang kaya. Semua
orang mempunyai derajat yang sama di depan hukum.
Hukum tidak memandang kaya atau miskin, pria atau
wanita, tua atau muda, pembesar atau rakyat jelata, dan
ABRI. Jadi, hukum berlaku untuk siapa pun, kapan pun,
da di mana pun.
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Penanda transisi simpulan paragraf di atas adalah kata jadi yang
ditempatkan pada akhir kalimat.
(7)

Penanda Transisi Urutan Proses dan Rincian

Penanda urutan proses dan rincian mempunyai kemiripan. Keduanya
menunjukkan adanya urutan yang tersusun. Bedanya urutan proses
menunjukkan suatu tahap-tahap atau langkah-langkah kegiatan sedang
urutan rincian menunjukkan suatu bagian-bagian yang tersusun rapi. Katakata yang sering digunakan
(1) satu
dua (atau selanjutnya), akhirnya
tiga (atau sejumlahnya), akhirnya mya)
dst
(2) Pertama
Kedua (dst, akhirnya)
Ketiga (dst, akhi
dst
Penggunaan penanda transisi tersebut tampak seperti paragraf di
bawah ini.
(18)
erdasarkan maksudnya, pertanyaan dapat dikelompokkan
menjadi empat jenis. Pertama, pertanyaan permintaan,
yaitu pertanyaan yang mengharapkan orang lain
mematuhi atau menuruti harapan yang diungkapkan lewat
pertanyaan itu. Pertanyaan ini biasanya menuntut respon
non verbal. Kedua, pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan
yang tidak menghendaki jawaban atau respon apapun.
Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, sebab penanya sudah
mengetahui
jawabannya.
Ketiga,
pertanyaan
mengarahkan atau menuntun, yaitu pertanyaan yang
diajukan untuk memberi tuntunan berfikir, sehingga
akhirnya jawaban pertanyaan yang diharapkan dapat
ditemukan. Terakhir, pertanyaan menggali. Pertanyaan ini
merupakan pertanyaan lanjutan untuk mendalami jawaban
pertanyaan yang diberikan sebelumnya.

B

Penanda kohesi urutan yang digunakan seperti terlihat di atas, yaitu
terutama, kedua, ketiga, dan terakhir.
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(8)

Penanda Transisi Misalan atau Contohan

Penanda ini berguna untuk menghubungkan bagian yang satu
dengan bagian lain yang menunjukkan contohan atau misalan. Biasanya
kata yang digunakan antara lain contohnya, misalnya, umpamanya,
dsb. contoh penggunaan penanda ini seperti paragraf berikut.
(19)
Departemen Tenaga Kerja bisa juga menyidik
seseorag 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 tahun hari
pada 6 Maret silam. Padahal, yang menyidik Nyonya Tio
itu adalah M. Purba, seorang pegawai pada Dinas Tenaga
Kerja Medan.
Penanda transisi contohan pada paragraf di atas adalah kata
contohnya.
(9)

Penanda Transisi Keragu-raguan (Dubitatif)
Penanda ini digunakan untuk menghantarkan bagian yang masih

menimbulkan keraguan. Kata yang digunakan adalah jangan-jangan,
barangkali, mungkin, kemungkinan besar, dsb. contoh penggunaannya
seperti berikut.
(20)
Tak banyak tokoh yang tampil dua kali dalam kulit
muka majalah Tempo. Yustedjo Tarik termasuk dalam
jumlah sedikit itu. Pertama kali ketika ia membawa medali
emas dari Asien Games di New Delhi 1982. Kedua kalinya
pada pekan ini. Mungkin, karena Yustedjo punya daya
tarik kuat untuk jadi berita.
Untuk menghubungkan bagian yang masih meragukan paragraf di
atas menggunakan kata mungkin. Kekohesifan paragraf ditentukan oleh
hubungan yang tampak antarbagian paragraf. Hubungan yang ditandai
dengan menggunakan penanda kohesi yang berupa penanda formal
belum menjamin tersusunnya paragraf yang baik. Paragraf yang kohesif
harus dilengkapi dengan koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi
adalah keterhubungan atau keruntutan secara maknawi antara bagian-
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bagian dalam paragraf. Hubungan maknawi bagian-bagian paragraf dapat
diuji dengan “logika” secara ilmiah.
Paragraf kohesif berbeda dengan paragraf koheren. Perhatikan
contoh paragraf kohesif di bawah ini.
(21)
Listrik mempunyai banyak kegunaan. Orang
tuaku berlangganan listrik dari PLN. Baru-baru ini tarif
pemakaian listrik naik 25%, sehingga banyak masyarakat
yang mengeluh. Akibatnya, banyak pelanggan listrik yang
melakukan penghematan. Semua peralatan yang
menggunakan listrik dikurangi pemakaiannya. Alat yang
banyak menyedot listrik adalah AC atau alat penyejuk
udara. Di kantor-kantor sekarang penggunaan alat
penyejuk udara itu dikurangi dua jam sehari.
Paragraf di atas dapat dikatakan kohesif, karena menggunakan
penanda kohesi pengulangan, misalnya listrik yang diulang beberapa
kali. Namun, paragraf tersebut tidak koheren. Paragraf kohesif tersebut
dapat digolongkan paragraf yang jelek, sebab bagian-bagian paragraf itu
tidak berhubungan secara maknawi. Bandingkan dengan paragraf koheren
di bawah ini.
(24)
Bahasa sehari-hari merupakan bahasa yang
dipakai dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari.
Pada umumnya bentuk bahasa yang dipakai sederhana
dan singkat. Kata-kata yang digunakan pun tidak banyak
jumlah dan ragamnya. Kata-kata yang dipakai hanyalah
kata-kata yang lazim dan umum dalam pergaulan seharihari, misalnya kata bilang, bikin, ngapain, ngerjain, dsb.
kata itu hanya cocok dipakai dalam percakapan. Sering
juga kata-kata yang digunakan itu penyimpangan dari pola
kaidah yang benar, misalnya dibikin betul (dibetulkan),
ngliatin (melihat), belum liat (belum melihat), dsb. bahkan,
lafalnya pun sering menyimpang misalnya malem hari
(malam hari), dapet (dapat), mas’alah (masalah) dsb.
Bagian-bagian pada paragraf di atas saling mempunyai kaitan secara
maknawi, misalnya kalimat (2) merupakan penjelasan rinci kalimat (1).
Paragraf itu termasuk paragraf koheren, karena hampir setiap bagian
kalimat berhubungan secara maknawi dengan bagian lain. Selain itu,
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paragraf itu juga kohesif. Ada beberapa kata yang diulang dan ada juga
penggunaan penanda transisi yang menunjukkan hubungan kohesif. Jadi,
paragraf selain harus kohesif juga harus koheren, bahkan keherenlah
yang harus diutamakan.
Untuk menciptakan koherensi paragraf dapat dilakukan dengan
menyusun ide-ide secara runtut, logis, dan tidak keluar dari topik
pembicaraan. Menyusun ide secara runtut berarti menata ide-ide secara
teratur, tidak melompat-lompat, sedangkan penyusunan logis berarti ideide itu disusun dengan cara yang dapat diterima oleh akal, misalnya ide
disusun dari yang dekat ke yang jauh, dari dikenal ke yang belum dikenal,
dari kanan ke kiri (sebaliknya). Penyusun ide yag tak keluar dari topik
pembicaraan berarti ide-ide yang dipilih tidak menyimpang atau masih
dalam ruang lingkup topik yang sedang dibicarakan.
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Bahan Pelatihan Menulis Paragraf
A. Kerjakanlah bahan latihan di bawah ini dan hasilnya diskusikan
1. Tunjukkan ciri-ciri paragraf secara lengkap.
2. Carilah guntingan paragraf menjorok dan balok!
3. Terangkan seberapa panjang paragraf yang ideal untuk menulis
buku.
4. Sebutkan kegunaan paragraf.
B. Hilangkan kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat topik
pada paragraf di bawah ini dan jika perlu ditambahkan beberapa
kalimat yang mendukung kalimat topik!
Pamor Farrah Fawcett, bintang film Amerika itu,
menanjak perlahan-lahan. Para pencari bakat dari
Hollywood mengincarnya. Dengan bermacam-macam
tawaran yang menggiurkan orang, mereka ingin menarik
Farrah untuk terjun ke bidang yang penuh gemerlapan itu.
Namun, pada mulanya Farrah tidak menanggapi rayuan
pencari bakat itu. Ia tetap tenang dalam belajar di
universitas. Satu tahun kuliah, Farrah menjadi buah bibir.
Kegiatannya di universitas cukup banyak, misalnya melukis
dan tidak ketinggalan ikut kontes kecantikan. Kegiatan ini
membantu dalam menampakkan kariernya. Pada tahun
1966 Farrah menduduki tempat ke tiga dalam kontes ayu
dan mendapatkan gelar kedua Miss Astro.
Sejak dulu agama dan ilmu pengetahuan, lewat
manusia pemakaiannya, sering bentrok. Penyebabnya
adalah perbedaan pendapat yang mencolok tentang
sesuatu yang ada di dunia nyata ini. Bahasa, misalnya,
kalau menurut kisah tentang manusia pertama (versi
agama) tentu akan mengatakan bahwa bahasa sudah ada
sejak Nabi Adam. Banyak orang berpendapat bahwa
bahasa sudah mulai dipergunakan pada saat itu untuk
memerintahkan atau menanyakan sesuatu kepada Adam.
Artinya, begitu diucapkan, Adam sudah dapat berbahasa.

C. Cari sebuah paragraf tak lengkap dari koran atau majalah,
kemudian suntinglah agar dapat diperoleh paragraf yang lengkap!
D. Sempurnakanlah dengan ide penjelas yang sesuai dengan
kalimat topik pada paragraf di bawah ini!
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Bahasa merupakan alat komunikasi mausia yang
sangat penting. Dengan bahasa manusia dapat
berkomunikasi dengan yang lain. Dalam kehidupan
masyarakat, tanpa bahasa tak mungkin dapat
berlangsung dengan baik. Bahasa itu memang sangat
penting bagi manusia, karena manusia harus
berkomunikasi. Tanpa bahasa manusia akan
mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.
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BAGIAN ENAM
MENEMUKAN TOPIK

Menulis pada dasarnya merupakan kegiatan untuk menyampaikan
informasi, mempengaruhi, memberikan kesenangan pada orang lain dsb.
Untuk dapat melakukan hal itu, penulis pasti mempunyai sesuatu yang
hendak ditulis. Dalam uraian ini, sesuatu yang hendak ditulis itulah yang
dinamakan topik. Topik merupakan bagian yang penting dalam menulis.
Untuk mendapatkan topik, penulis dapat melakukan beberapa kegiatan
khusus. Kegiatan itu dinamakan kegiatan menemukan topik. Selanjutnya,
agar topik yang telah ditemukan itu tidak hilang, perlu suatu cara mencatat
yang sistematis dan mudah digunakan. Topik-topik yang terlalu luas,
tentunya, tidak dapat digunakan begitu saja. Oleh sebab itu, masih
diperlukan cara-cara membatasi topik. Akhirnya, tidak semua topik itu
cocok untuk ditulis. Untuk itu diperlukan cara-cara pemilihan topik sesuai
dengan kriteria yang umum.

1. Bagaimanakah Menemukan Topik?
Menemukan topik merupakan langkah awal dalam proses menulis.
Sebelum menulis, topik yang akan dibahas dalam tulisan atau karangan
harus ditentukan lebih dahulu. Sebab, seseorang tidak mungkin dapat
menulis tanpa mempunyai topik. Pada waktu menulis berlangsung pada
dasarnya kegiatan pengarang adalah mengembangkan topik yang telah
dipersiapkan. Agar dapat mempersiapkan dengan baik, seseorang penulis
harus melakukan kegiatan mencari dan menemukan topik. Kegiatan
mencari dan menemukan topik merupakan kegiatan menulis yang
dilakukan pada tahap pramenulis. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang
rumit, karena banyak melibatkan berbagai macam kemampuan. Selain itu,
dalam menemukan topik perlu mengikuti langkah-langkah khusus. Dalam
retorika klasik, kegiatan itu dinamakan kegiatan invensi (invention), yaitu
mencari sesuatu dengan mengikuti proses tertentu. Di bawah ini
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dibicarakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan topik,
antara lain (1) Brainstormong/ Ramu Pendapat; (2) Perenungan/ meditasi;
(3) Formula Jurnalistik; (4) Pertanyaan Klasik; (5) Pemecahan Masalah;
(6) Teknik Pencatatan; (7) Buku Harian; (8) Model Kartu
1.1 Brainstorming (Ramu Pendapat)
Brainstorming atau urun pendapat banyak digunakan dalam dunia
usaha. Dalam rangka meningkatkan usaha, brainstorming digunakan
sebagai wahana untuk menampung berbagai pendapat para peserta
braistorming atau urun pendapat. Semua peserta diwajibkan untuk
menyumbangkan ide dalam usaha peningkatan usaha. Cara ini dilakukan
seperti diskusi, tetapi tidak ada tanggapan dari manapun. Semua ide atau
pendapat dicatat dan nantinya dipertimbangkan untuk digunakan dalam
pengembangan usaha.
Dalam tulis-menulis brainstorming dilakukan dengan tidak melibatkan
orang lain. Sebab, tulis-menulis pada hakekatnya merupakan kegiatan
individual. Kegiatan braistorming dalam menulis merupakan sesuatu
proses berpikir untuk mengungkapkan semua ide yang terlintas atau yang
ada di benak penulis sendiri.
Brainstorming merupakan cara yang terbaik untuk menemukan topik.
Cara ini dilakukan atas dasar pengalaman dan pengetahuan penulis.
Makin banyak pengalaman dan pengetahuannya, makin banyak dan
makin beragam topik yang dihasilkannya. Ada dua macam topik yang
dapat dihasilkan dengan brainstorming, yaitu topik yang bersifat umum
dan topik yang bersifat lebih khusus.
Topik yang bersifat umum biasanya dapat dipecah-pecah menjadi
topik yang bersifat khusus. Topik umum tentang kucing, misalnya, dapat
dipecah menjadi lebih khusus seperti penyakit kucing, pemeliharaan
kucing, makanan kucing, manfaat kucing dsb. Mungkin juga tttopik khusus
ini masih dapat dirinci menjadi lebih khusus lagi.
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Topik yang bersifat umum dapat diperoleh dengan mendaftar segala
sesuatu yang telah dialami dan dikuasai. Topik umum biasanya
dinyatakan dengan kata atau frasa.

1.2 Perenungan atau meditasi
Perenungan atau meditasi dalam tulis-menulis sangat penting.
Perenungan

itu

merupakan

cara

berpikir

analitis-logis

dengan

berkonsentrasi penuh terhadap suatu masalah tertentu. Di sini suatu
masalah dipikirkan dengan sungguh-sungguh dengan memusatkan
perhatian pada satu masalah tertentu. Di sini diusahakan tercipta konsepkonsep, gagasan baru, dan ide-ide baru yang dipertimbangkan dengan
penalaran yang masuk akal. Di samping itu, dalam perenungan ini sangat
diperlukan dialog diri (bertanya dan menjawab sendiri) dalam rangka
mendapatkan konsep yang kuat dan kokoh.
Untuk mendapatkan topik dengan perenungan ini, ada beberapa
langkah yang perlu dilakukan. Pertama, penulis harus mengamati seluruh
masalah dengan memikirkan dan mempertimbangkan secara menyeluruh
dan utuh. Langkah ini dilakukan agar dapat ditemukan sejumlah masalah
yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas.
Kedua, setelah mendapatkan gambaran yang utuh tadi, penulis perlu
berpikir dengan intensif. Dalam berpikir intensif ini penulis dapat membuat
asosiasi bebas terhadap suatu masalah yang telah ditemukan untuk
membangkitkan konsep yang mapan tentang masalah yang akan
dibicarakan. Ketiga, memikirkan lebih lanjut tentang konsep yang telah
ditemukan. Keempat, mengembangkan konsep yang telah dipikirkan
untuk menemukan yang luas dan mendalam. Kelima, menyusun kembali
butir-butir konsep yang telah dikembangkan dalam urutan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip keilmuan dalam wilayah ilmu yang bersangkutan.
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1.3 Pengembangan Formula Jurnalistik
Formula jurnalistik dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W dan 1H
(who, what, when, where, why, dan how). Formula ini merupakan formula
yang banyak digunakan dalam menulis berita. Sebab, formula itu cukup
sederhana dalam mengembangkan berita. Inti pemberitaan sebenarnya
dapat dirumuskan dengan formula tersebut. Jika pertanyaan formula
jurnalistik tersebut sudah terjawab, maka berarti berita tersebut hampir
selesai. Penerapan formula jurnalistik itu dapat dilakukan sebagai berikut.
Pertama, mendeskripsikan tentang siapa pokok pelaku dalam peristiwa
dan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Kedua,
mendeskripsikan apa saja yang terjadi, termasuk peristiwa yang
melatarbelakangi, peristiwa yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi.
Ketiga, mendeskripsikan waktu terjadinya kejadian atau peristiwa.
Keempat, mendeskripsikan tempat terjadinya peristiwa. Kelima, memberi
alasan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Keenam, mendeskripsikan
bagaimana cara terjadinya peristiwa tersebut. Contoh penerapan formula
ini tampak pada bagian di bawah ini. Contoh berita

Kebakaran
Pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan, misalnya, seperti
berikut.
(1) Siapa yang membakar? Siapa yang terbakar (meninggal)? Siapa yang
memadamkan? Siapa yang mengusut peristiwa kebakaran tersebut?
(2) Apa yang terbakar? Peristiwa apa yang terjadi sebelum kebakaran?
Peristiwa apa yang sedang terjadi saat kebakaran? Peristiwa apa
yang terjadi sesudah kebakaran?
(3) Kapan terjadi peristiwa kebakaran? Kapan permulaan kebakaran?
Kapan kebakaran itu dipadamkan?
(4) Di mana tempat terjadinya kebakaran tersebut (tunjukkan daerahnya,
kota, kecamatan, kelurahan, RW, dan RT)?
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(5) Mengapa terjadi kebakaran (sebab-sebab sementara yang diduga
sebagai penyebab kebakaran)?
(6) Bagaimana kebakaran tersebut terjadi (keterangan mulainya menurut
saksi mata, gerakan api, kobaran api, dan akhirnya pemadaman api)
termasuk di sini cara pemadaman, cara penyelamatan tsb?

1.4 Pertanyaan Klasik
Ada empat pertanyaan klasik yang digunakan dalam menemukan
topik. Topik-topik yang cocok ditemukan dengan empat pertanyaan klasik
ini biasanya topik-topik yang baru. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
itu antara lain meliputi hal-hal berikut ini.
(1)

Apakah ini? Pertanyaan ini untuk memahami hakekat sesuatu yang
ditemukan. Dengan pertanyaan ini akan diperoleh seperangkat
definisi.

(2)

Apa persamaan dan perbedaannya dengan yang lain? Pertanyaan
ini untuk memperoleh perbandingan yang utuh terhadap sesuatu
objek.

(3)

Apa yang menyebabkan ini? Pertanyaan ini diajukan untuk
memperoleh gambaran tentang hubungan antara sesuatu obyek
dengan yang lain.

(4)

Apa yang dikatakan orang tentang ini? Pertanyaan ini diajukan untuk
mengetahui pendapat orang tentang sesuatu yang akan dibicarakan.
Pertanyaan ini memerlukan orang yang mau berpendapat tentang
sesuatu tersebut.
Dalam menerapkan pertanyaan klasik ini, pertanyaan yang mengacu

pada hakekat sesuatu hal merupakan pertanyaan yang penting.
Pertanyaan semacam ini akan menghasilkan definisi. Definisi itu cocok
untuk

menyampaikan

informasi,

untuk

menjelaskan,

dan

untuk

mengembangkan wacana eksposisi. Definisi yang dapat digunakan untuk
menjawab pertanyaan ini meliputi sinonim, definisi formal, definisi luas,
definisi stipulatif, klasifikasi, dan juga contoh-contoh.
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Pertanyaan tentang persamaan dan perbedaan itu berguna untuk
mendapatkan gambaran tentang perbandingan antara sesuatu hal dengan
lainnya. Perbandingan itu dapat dilihat dari hasil analisis terhadap objek
yang dibicarakan. Biasanya perbandingan dapat dilakukan dengan
analogi. Untuk membuat analogi itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip
seperti berikut. Pertama, benda atau hal yang digunakan untuk membuat
analogi harus sudah dikenal baik oleh pembaca pada umumnya. Kedua,
dalam membuat persamaan dan perbedaan hendaknya dilakukan dengan
hati-hati. Dengan cara demikian analogi dan perbandingan dapat lebih
tepat.
Hubungan sebab akibat ditekankan dalam pertanyaan klasik. Sebab,
pertanyaan yang mengacu hubungan sebab akibat sangat penting dalam
menerangkan keberadaan suatu peristiwa. Namun, hubungan dalam
masalah itu tidak hanya sebab akibat, melainkan hubungan lain juga
sangat diperhatikan. Hubungan kondisional (pengandaian), misalnya, juga
diperlukan untuk menjelaskan hubungan itu. Hubungan sebab akibat
dapat bersifat sederhana dan juga dapat bersifat kompleks (berangkai dan
berganda).

Hubungan

sebab

akibat

sederhana,

misalnya,

besi

mengembang karena panas. Artinya, besi dapat mengembang hanya
disebabkan oleh panas. Namun, kemiskinan merupakan akibat yang
disebabkan oleh banyak faktor.
Pertanyaan klasik juga memerlukan pendapat orang lain dalam
rangka memahami suatu hal secara lebih mendalam. Pendapat itu
dimaksud hendaknya juga ditentukan secara hati-hati. Orang yang
dimintai pendapat hendaknya orang-orang yang berwenang, yaitu orangorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang sesuai. Pendapat
yang diberikan orang-orang yang berwenang itu dapat digunakan untuk
mengembangkan pokok karangan yang hendak dibahas. Pendapat ini
mungkin berupa informasi, gagasan, konsep yang berhubungan dengan
pokok karangan. Hal-hal itu sangat bermanfaat untuk menjelaskan
sesuatu hal terhadap pembaca.
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1.5 Pemecahan Masalah
Pemecahan masalah pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk
mengatasi atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau akan
dihadapi. Pemecahan masalah itu selalu berangkat dari suatu masalah.
Masalah itu muncul atau ada, jika terdapat kesenjangan antara yang
diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi. Masalah itu selalu ada
dalam kehidupan manusia. Namun, pada umumnya sulit untuk memahami
masalah itu. Oleh sebab itu, banyak para penulis pemula yang tidak
berhasil menemukan masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini terbukti
banyaknya mahasiswa yang gagal dalam menulis skripsi atau tesis di
perguruan tinggi.
Masalah memang selalu ada. Yang menjadi persoalan biasanya cara
memilih masalah yang cocok dan layak untuk ditulis dan cara untuk
menemukan masalah yang cocok itu. Beberapa ahli dalam menulis
menyatakan bahwa cara menemukan masalah dapat dilakukan dengan
(1) kontemplasi, (2) pengalaman, (3) observasi, (4) penelitian, dan (5)
membaca. Masalah pada umumnya dapat digali dengan kelima cara
tersebut. Selanjutnya untuk memilih masalah yang layak dibicarakan
dapat diperiksa pada akhir bab ini.
Pemecahan masalah ini sering digunakan dalam kegiatan ilmiah.
Dalam bidang ilmiah, langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan
masalah itu dilakukan sebagai berikut.
(1)

Identifikasi dan spesifikasi masalah. Di sini penulis melakukan
eksplorasi masalah untuk menemukannya. Selanjutnya, penulis
mengambil masalah khusus yang didalami dan dikaji.

(2)

Menganalisis masalah dengan cara (a) mendeskripsikan hal-hal
yang telah diketahui dan (b) mendeskripsikan hal-hal yang belum
diketahui.

(3)

Merumuskan hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang
telah di analisis.

Page ii

KRITIS BERBAHASA

(4)

Mengumpulkan bukti-bukti yang berupa data-data yang sahih yang
membetulkan atau menyalahkan hipotesis.

(5)

Menguji hipotesis dan penyimpulan dengan mengemukakan alasanalasan yang sesuai.
Teknik-teknik menemukan topik tersebut merupakan cara-cara yang

biasa dilakukan oleh para penulis. Cara-cara itu merupakan sebagian kecil
dari teknik penemuan topik. Teknik yang dibicarakan di atas merupakan
teknik umum yang digunakan untuk menemukan topik. Untuk menulis
paragraf, tentunya perlu modifikasi, khususnya keluasan topik yang
diambil. Untuk menulis paragraf hendaknya topik tidak terlalu luas dan
juga tidak terlalu sempit. Yang penting untuk menulis paragraf, topik itu
sebagai bagian dari topik yang lebih besar.
Menemukan topik tidak berarti menjamin kesuksesan dalam menulis.
Menemukan topik hanya sebagai titik awal dalam mencapai kesuksesan
dalam menulis. Sebagai titik awal, menemukan topik itu sangat penting
dalam menulis, karena tanpa topik tidak akan terjadi proses menulis.
Untuk

itu

hendaknya

para

penulis,

khususnya

penulis

pemula

memperhatikan saran umum di bawah ini.
(1)

Penulis hendaknya selalu berusaha menambah pengetahuan dan
pengalamannya melalui melihat, mendengar, membaca, meneliti
dsb.

(2)

Penulis hendaknya selalu rajin mengamat-amati sesuatu yang terjadi
di sekitarnya;

(3)

Penulis hendaknya mengembangkan kemampuan imajinasinya dan
kreativitas yang dimilikinya.

(4)

Penulis hendaknya sering berlatih mengemukakan pendapat dan
mempertahankannya serta memperluas cakrawala berpikirnya.
Saran di atas dapat membantu penulis dalam menemukan topik dan

juga mengembangkannya. Oleh sebab itu, saran itu sebaiknya juga diikuti
dengan sungguh-sungguh.
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1.6 Teknik Pencatatan
Topik atau ide-ide yang telah ditemukan hendaknya dicatat dengan
baik, agar ide atau topik tidak hilang. Ide atau topik yang tidak dicatat
ungkin terlupakan dan kadang-kadang sulit diingat kembali. Agar ide itu
dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan, ide atau topik itu dicatat
secara teratur dan sistematis. Pencatatan secara teratur benar-benar
bermanfaat bagi para penulis untuk melihat perkembangan ide yang
dipikirkannya.setiap menemukan ide hendaknya dicatat dengan segera,
sehingga tidak ada bagian yang hilang. Ide-ide itu nanti berguna untuk
mengembangkan topik dalam tahap penulisan. Selain itu, ide-ide yang
bersifat abstrak itu dapat diolah dan diperjelas dapat menjadi topik.
Pencatatan ide itu dilakukan kapan saja dan di mana saja ide itu
ditemukan.
Pencatatan yang sistematis dapat mempermudah penulis untuk
menggunakannya. Pencatatan yang sistematis berarti pencatatan yang
mudah dilakukan dan mudah dicari kembali serta mudah digunakan. Ada
tiga model catatan yang dapat digunakan untuk mencatat ide ini. Tiga
model itu dibicarakan di bawah ini.
Pencatatan itu dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut.
Pertama, tidak semua ide itu dapat ditulis dengan segera. Kadang-kadang
penulis itu menunda penulisan itu sampai berbulan-bulan. Untuk menjaga
agar ide itu tidak hilang maka penulis harus mencatatnya. Kedua, sering
kali penulis mempunyai ide lebih dari sebuah. Sulit rasanya untuk menulis
dua ide atau lebih secara bersamaan. Oleh sebab itu, pencatatan tetap
penting untuk dilakukan seorang penulis. Ketiga, pencatatan itu berfungsi
sebagai dokumentasi pikiran kita. Pencatatan yang baik akan menjadi
dokumentasi yang baik. Dengan pencatatan yang baik kita dapat melihat
perkembangan

cara

berpikir

kita.

Keempat,

pencatatan

dapat

mempermudah penulis dalam mencari sumber-sumber bahan untuk
mengembangkan tulisan. Catatan-catatan ide itu merupakan bahan
mentah yang perlu diolah. Pengolahannya dapat menggunakan sumber
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bahan yang relevan. Kalau bahan mentahnya sudah jelas, maka
pencarian sumber bahan pengembang itu akan menjadi lebih cepat dan
lebih tepat. Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan
merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh para penulis.

1.7 Model Buku Harian
Seperti

buku

harian

pada

umumnya,

pencatatan

dengan

menggunakan buku harian dilakukan setiap hari. Penggunaan buku harian
untuk mencatat ide atau topik yang telah kita temukan itu dilakukan
apabila kita menekankan pada pemanfaatan kronologis hasil pikiran kita.
Pencatatan dengan menggunakan model ini dapat dilakukan dengan (1)
mengemukakan dengan frasa atau kalimat pendek tantang topik, (2)
menggunakan kalimat panjang atau beberapa kalimat, dan (3) gabungan
antara frasa dan kalimat panjang.
Untuk memudahkan pengguanaan catatan, ide-ide yang ditulis itu
hendaknya dibedakan antara (1) gagasan asli, (2) gagasan orang lain
(dari buku atau artikel), dan (3) pendapat orang lain (dari wawancara atau
diskusi). Untuk menulis gagasan orang lain dari buku atau artikel
hendaknya disebutkan identitas buku atau artikel tersebut (biasanya yang
perlu ditulis antara lain pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbit,
dan penerbit). Selanjutnya, catatan pendapat orang lain dari wawancara
hendaknya juda dilengkapi dengan identitas orang yang bersangkutan.
Pencatatan dengan model ini sebaiknya dilengkapi dengan tanggal,
bulan, tahun, dan jam penulisan. Penggunaan identitas waktu tersebut
untuk mengetahui kronologis pencatatan. Catatan dimulai dari garis tepi,
agar ruang kosong (margin) kiri dapat dimanfaatkan untuk membuat
catatan lain.

1.8 Model Kartu
Pencatatan dengan menggunakan kartu lebih menguntungkan.
Penggunaan kartu lebih efektif dibandingkan dengan cara lain. Biaya
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penggunaan kartu lebih murah dan dapat dibawa kemana-mana. Kartu ini
dapat

digunakan

sebagai

catatan

bawaan.

Artinya,

kartu

dapat

dimanfaatkan dalam berbagai kesempatan, misalnya pesta, perjalanan,
berolah raga dsb. di samping itu, kartu lebih mudah dipergunakan.
Penyimpanannya cukup sederhana dan pencariannya pun tidak terlalu
sulit.
Kartu yang biasa digunakan berukuran kurang lebih 15 x 20 Cm.
Kartu dapat terbuat dari karton, misalnya manila. Jenis kartu yang
dibutuhkan setidak-tidaknya ada tiga macam. Pertama, kartu yang hanya
dipergunakan untuk mencatat ide penulis sendiri, baik ide umum maupun
ide yang sudah diperjelas. Kedua, kartu kutipan atau ringkasan dan
pendapat orang lain. Ketiga, kartu pelengkap kartu kedua yaitu kartu untuk
mencatat sumber kepustakaan yang dikutip atau diringkas.
Kartu hendaknya diatur dan ditata yang baik. Biasanya kartu
disimpan

dalam

kotak

dan

ditata

miring.

Kartu

dikelompokkan

berdasarkan kesamaan ide. Artinya, kartu yang berisi ide yang sama atau
hampir sama diletakkan secara berdekatan. Tiap-tiap kelompok topik
hendaknya ditandai agar mudah dipakai.

1.9 Model Katalog
Model pencatatan dengan katalog ini sangat cocok untuk penulis
profesional. Model ini memerlukan tiga macam kartu seperti juga kartu
katalog pada perpustakaan. Tiga macam kartu itu digunakan untuk
mencatat satu ide yang sama, tetapi untuk digunakan secara berbeda.
Kartu itu dapat dibedakan berdasarkan topik (isinya), sumber ide
(khususnya untuk kutipan atau ringkasan), dan pengkodeannya.
Model catatan dengan menggunakan sistem katalog ini sangat cocok
untuk membuat catatan dalam jumlah yang besar. Untuk jumlah yang
kecil, pencatatan model ini tidak relevan, karena model ini banyak
memerlukan biaya dan tenaga. Penyimpanan catatan ini diatur seperti
penyimpanan katalog di perpustakaan. Kartu diatur menurut subjeknya
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(isinya), kodenya, dan sumbernya. Tiap-tiap kartu mempunyai kotak
sebagai tempat penyimpanan. Dengan pengaturan semacam itu dapat
mempermudah pencarian catatan.
Hal-hal yang perlu dicatat dalam sistem pencatatan itu banyak sekali.
Yang paling penting untuk dicatat dalam hal ini adalah (1) ide yang telah
ditemukan, (2) kutipan dan ringkasan, (3) pendapat, (4) hasil pengamatan
dan komentar terhadap peristiwa saat menulis, (5) daftar sumber
kepustakaan, dan (6) pengalaman diri sendiri. Pencatatan terhadap halhal tersebut di atas sangat bermanfaat dalam menulis, termasuk menulis
paragraf.

1.2 Teknik Membatasi Topik
Untuk menulis artikel pendek, misalnya, tidak mungkin kita menulis
dengan topik yang luas, seperti sistem pendidikan di Indonesia. Topik itu
terlalu luas. Oleh sebab itu, topik yang luas perlu dibatasi. Ada beberapa
cara untuk membatasi topik, agar topik itu dapat dikembangkan menjadi
sebuah paragraf yang baik. Cara-cara itu dibicarakan pada bagian berikut.
Pertama, sistem pembatasan dengan mempertimbangkan tempat.
Artinya, sebagai bahan pertimbangan untuk membatasi topik adalah
tempat, misalnya desa, kota, daerah tsb. Sebagai contoh topik upacara
menuai padi tidak mungkin ditulis dalam satu paragraf. Topik itu dapat
dibatasi menurut daerahnya, misalnya upacara menuai padi di daerah
Gunung Bromo, upacara menuai padi di Gunung Kidul, upacara menuai
padi di Bali dsb. Apabila topik-topik yang telah dibatasi tersebut terasa
masih luas, topik tersebut dapat dibatasi dalam wilayah yang lebih sempit.
Kedua, sistem pembatasan menurut waktu, periode, atau zaman.
Sistem pembatasan ini menggunakan pertimbangan waktu. Artinya, topik
yang luas dapat dipersempit dengan mempertimbangkan waktu terjadinya
peristiwa, topik partai politik di Indonesia. Topik itu mungkin cukup luas
untuk menulis. Topik itu dapat dibatasi misalnya, partai politik zaman orde
lama, partai politik zaman orde baru, partai politik ketika pemilu pertama
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dsb. Pembatasan dengan cara ini sesuai dengan topik yang berkaitan
dengan perubahan waktu.
Ketiga, pembatasan menurut aspek khusus dari suatu objek.
Pembatasan ini didasarkan pada sistem klasifikasi yang digunakan dalam
bidang yang bersangkutan. Keempat, pembatasan menurut bidang
kehidupan manusia. Pembatasan ini mempertimbangkan peran suatu
obyek dalam kehidupan manusia, misalnya topik tentang rumput. Topik
tentang rumput itu sangat luas, karena itu perlu dibatasi. Pembatasan
berdasarkan bidang kehidupan manusia.
Keempat pembatasan topik tersebut sering digunakan oleh para
penulis. Cara pembatasan lain juga masih banyak, misalnya pembatasan
hubungan kausalnya, namun tidak dibahas di bagian ini.
1.3 Kriteria Pemilihan Topik
Hampir semua penulis mempunyai harapan agar tulisannya banyak
dibaca orang lain. Salah satu usaha agar dapat dibaca orang lain, penulis
harus memilih topik yang baik. Namun perlu diingat bahwa topik yang baik
belum tentu dapat menghasilkan tulisan yang baik. Topik yang baik hanya
membantu dalam meningkatkan kualitas tulisan.
Penulis hendaknya berhati-hati dalam memilih topik. Tidak semua
topik itu layak ditulis. Topik yang ditulis hendaknya memenuhi kriteria
pemilihan topik. Kriteria pemilihan topik itu antara lain seperti berikut ini.
(1)

Topik hendaknya bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

(2)

Topik hendaknya mampu menarik perhatian dan minat pembaca.

(3)

Topik hendaknya potensial untuk dibahas.

(4)

Topik hendaknya sesuai dengan bidang pengetahuan penulis.

(5)

Topik hendaknya sesuai dengan tujuan penulisan.

(6)

Topik hendaknya actual, tidak basi.

(7)

Topik hendaknya disesuaikan dengan fasilitas dan kondisi penulis
sendiri.
Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, pemilihan topik hendaknya

juga mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Pertama, dalam memilih
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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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Bahan Pelatihan 4: Menemukan Topik Untuk Ditulis

Petunjuk: Kerjakan tugas di bawah ini bersama teman Anda dan
diskusikan hasilnya.
1.

Carilah sepuluh topik yang cocok untuk dikembangkan menjadi
paragraf dengan salah satu teknik penemuan topik !

2.

Catatlah topik yang telah ditemukan dengan sstem kartu dengan
menambahkan beberapa ide lain yang mungkin dapat dimanfaatkan
dalam menulis nanti.

3.

Pilihlah salah satu topik yang luas, kemudian batasi sesuai dengan
kriteria topik untuk menulis paragraf.
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BAGIAN TUJUH
BERPIKIR KRITIS

1. Hakikat Berpikir Kritis
Saat

ini

sebagian

orang

beranggapan

bahwa

tidak

menyenangkan berkomunikasi dengan orang yang memiliki pikiran kritis
sebab orang yang kritis sering disamakan dengan orang yang suka
menentang dan menantang. Sebenarnya berpikir kritis tidaklah sama
dengan sikap selalu menentang dan menantang. Berpikir kritis justru
merupakan sikap yang didasarkan pada proses berpikir terlebih dahulu,
mengidentifikasi

permasalahan,

mengumpulkan

data,

menyelidiki

kebenarannya dengan mencari informasi sebanyak mungkin dengan
membaca dan bertanya sebelum mengungkapkan hasil pemikirannya.
Maka berpikir kritis merupakan salah satu ciri sikap ilmiah yang
memang seharusnya dikembangkan dan dimiliki oleh mahasiswa atau
siapa pun yang menganggap dirinya insan akademis.
Norris dan Ennis (dalam Fisher, 2012:4) menyatakan bahwa
berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang
berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah
berpikir kritis itu berkaitan dengan suatu pengambilan keputusan.
Berlatih berpikir kritis terjadi ketika seseorang menggunakan strategi
analisis secara hati-hati dan cermat, untuk menghasilkan keputusan
tentang hal yang dipercaya atau hal yang akan dilakukan. Ketidakkritisan

seseorang

akan

mengakibatkan

mudahnya

melakukan

kesalahan di dalam melakukan analisis.
Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:
a)

menggunakan fakta yang tidak relevan;

a) menghindari fakta yang tidak menyenangkan;
b) terlalu menyederhanakan;
c) berargumen dari ketidaktahuan;
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d) menyukai karena banyak yang menyukainya;
e) menampilkan alasan yang keliru;
f)

mengajukan pertanyaan dengan penuh emosi;

g) menyerang orang;
h) menciptakan topik yang tidak penting;
i)

memasuki situasi yang berbahaya (Feldman, 2010:7).

Berpikir kritis pada hakekatnya adalah terampil dan aktif dalam hal
menginterpretasi dan mengevaluasi terhadap observasi dan komunikasi,
informasi dan argumentasi (Fisher dan Scriven, 1977:21). Proses aktif dan
terampil dalam

“bertanya-jawab”, ada proses interpretasi terhadap

berbagai hal. Interpretasi melibatkan kemampuan mengkonstruksi dan
menyeleksi yang terbaik di antara alternatif yang ada. Aspek evaluasi
sangat menonjol karena di dalamnya terjadi proses menentukan manfaat,
kualitas, harga, nilai sesuatu, kebenaran, probabilitas dan semacamnya.
Secara lebih rinci dan sistematis Facione (1992) mendeskripsikan
tahapan kegiatan yang menggambarkan keterampilan berpikir kritis.
Kegiatan tersebut adalah (1) menafsirkan (interpretation); (2) menganalisis
(analysis); (3) menginferensi (inference); (4) menilai (evaluation); (5)
mengembangkan (explanation); (6) regulasi diri (self-regulation). Masingmasing keterampilan tersebut masih diurai lagi menjadi subketerampilansubketerampilan yang lebih rinci.
Norris dan Ennis (dalam Fisher, 2012:4) menyatakan bahwa
berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang
berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah
berpikir kritis itu berkaitan dengan suatu pengambilan keputusan. Berlatih
berpikir kritis terjadi ketika seseorang menggunakan strategi analisis
secara hati-hati dan cermat, untuk menghasilkan keputusan tentang hal
yang dipercaya atau hal yang akan dilakukan
Untuk berpikir kritis diawali dari hal paling sederhana: mengenali,
mengerti, mengetahui, memahami, menghayati, menginterpretasi, dan
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mengevaluasi. Dari proses tersebut muncullah argumentasi-argumentasi
yang logis dan dinamis untuk menyempurnakan dan menunjukkan
kelemahan-kelemahan maupun kelebihan-kelebihan yang dipahaminya.
2. Tahapan Berpikir Kritis
Filsaime (2008:59) mencoba membandingkan proses-proses
berpikir tiga tokoh dalam berpikir kritis, yaitu Ernis, Hendri dan Garrison.
Hasil pembandingannya tersebut tampak seperti tabel berikut ini.
Pro

Kategori-kategori

Tahap Bernalar

Tahap-tahap

ses

Kemampuan

Kritis Hendri

Berpikir Kritis

Berpikir Kritis Ennis
1

2

Garrison

Klarifikasi

Klarifikasi

Identifikasi

elementari

elementari

masalah

Fokus pada sebuah

Meneliti atau

Mengupayaka

pertanyaan,

mempelajari sebuah

n tindakan

menganalisis

masalah,

menarik minat

argumen-argumen,

mengidentifikasi

dalam sebuah

mengajukan dan

unsur-unsurnya,

masalah

menjawab

meneliti hubungan-

pertanyaan klarifikasi

hubungannya

Dukungan dasar

Klarifikasi

Definisi

Menilai kredibilitas

mendalam

masalah

sebuah sumber, dan

Menganalisis sebuah

Mendefinisikan

meneliti hasil-hasil

masalah untuk

batasan-

penelitian

mema-hami nilai-nilai, batasan, akhir
keper-cayaan-

dan alat

kepercayaan dan

masalah

asumsi-asumsi
utamanya
3

Inferens

Inferens

Eksplorasi

Mendeduksi dan

Mengakui dan

masalah
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menilai deduksi-

mengemukakan

Pemahaman

deduksi, menginduksi

sebuah ide

mendalam

dan menilai induksi-

berdasarkan pada

tentang situasi

induksi, membuat

proposisi-proposisi

masalah

dan menilai

yang benar

penialaian yang
berharga
4

Klasifikasi lanjut

Penilaian

Penerapan

Mendefinisikan

Membuat keputusan-

masalah

istilah-istilah dan

keputusan, evaluasi-

Mengevaluasi

menilai definisi-

evaluasi, dan kritik-

solusi-solusi

definisi,

kritik

alternatif dan

mengidentifikasi

ide-ide baru

asumsi-asumsi
5

Strategi dan taktik

Strategi-strategi

Integrasi

Memutuskan sebuah

Menerapkan solusi

masalah

tindakan dan

setelah pilihan atau

Bertindak

berinteraksi dengan

keputusan

sesuai

orang lain

pemahaman
unt
menvalidasi
pengetahuan

Berdasarkan tiga pendapat pakar di atas, peneliti
menarik simpulan bahwa proses berpikir kritis meliputi langkahlangkah sebagai berikut:
a. mengidentifikasi informasi dan komponen pembangun
informasi tersebut (menemukan, mencari kesamaan,
mencari perbedaan, membandingkan, menandai,
mengelompokkan)
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b. menganalisis inti permasalahan suatu informasi
(menemukan alur pemikiran, mencandrai, membuat tahapantahapan, menata urutan, membuat pencitraan, menemukan
pola pikir, bentuk aktivitas, menemukan keterkaitan antar
komponen, menemukan fungsi, peran, dampak yang
ditimbulkan, membuat peta konsep)
c. mengevaluasi bukti atas suatu informasi (menemukan halhal yang benar atau salah, berkaualitas tinggi atau rendah,
harmonis atau anharmonis, terstruktur atau kacau, intensitas
tinggi atau lemah, baik atau buruk, gagal atau berhasil,
sopan atau tidak sopan, bagus atau jelek dan sejenisnya)
d. membuat simpulan atas suatu infromasi (menentukan
bahwa hal-hal tertentu itu: benar atau salah, berkualitas
tinggi atau rendah, harmonis atau anharmonis, terstruktur
atau kacau, intensitas tinggi atau lemah, baik atau buruk,
gagal atau berhasil, sopan atau tidak sopan, bagus atau
jelek, dan sejenisnya)
e. membuat keputusan atas suatu informasi dan memprediksi
implikasi atau konsekuensinya (setuju atau menolak,
menambahkan atau mengurangi, melengkapi atau
mengganti, merombak, memperkaya ilustrasi, meluruskan
konsep, dan sebagainya)

3. Manfaat Menguasai Kemampuan Berpikir Kritis
Johnson & Siegel (2010:7) mengatakan bahwa berpikir kritis
dianggap proses jika yang dimaksudkan adalah sejumlah keterampilan
yang dapat bekerja di dalam perkembangan suatu prosuk, seperti konsep
formasi, pengambilan keputusan, dan penelitian. Sedangkan berpikir kritis
bisa dianggap sebagai keterampilan jika yang dimaksudkan adalah untuk
mencirikan kualitas dan hakikat berpikir
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Browne & Keeley (2007:13) menyusun sederetan pertanyaan untuk
mengembangkan keterampilan berpikir kritis, meliputi:
a. Apa isu dan kesimpulannya?
b. Apa alasannya?
c. Kata-kata atau frase apa yang bermakna ganda?
d. Apa nilai konflik dan asumsinya?
e. Apa asumsi deskriptifnya?
f.

Apa buktinya?

g.

Apa

contoh-contohnya

sudah

mewakili

dan

pengukurannya benar?
h. Apa ada hipotesis tandingan?
i.

Apa secara statistik ada kekeliruan?

j.

Seberapa relevankan analoginya?

k. Adakah kesalahan pertimbangan?
l.

Apa informasi penting yang dihilangkan?

m. Kesimpulan mana yang konsisten dengan alasan yang
paling kuat?
n. Nilai mana yang Anda sendiri pilih dalam kontroversi ini?
Johnson (2011:192-201) menerapkan 8 langkah pengembangan
keterampilan berpikir kritis yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Apa sebenarnya isu, masalah, keputusan, atau kegiatan
yang sedang dipertimbangkan?
b. Apa sudut pandangnya?
c. Apa alasan yang diajukan?
d. Asumsi-asumsi apa yang dibuat?
e. Apakah bahasanya jelas?
f.

Apakah

alasan

didasarkan

pada

bukti-bukti

yang

meyakinkan?
g. Kesimpulan apa yang ditawarkan?
h. Apakah implikasi dari kesimpulan yang telah diambil?
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Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
dengan menguasai keterampilan berpikir kritis, bermanfaat untuk:
(a) dapat berpikir lebih jernih jernih;
(b) bersikap lebih hati-hati;
(c) lebih cermat dalam menyikapi setiap informasi dan persoalan;
(d) bias mengambil keputusan secara bijak;
(e) dapat mengatasi cara berpikir yang terburu-buru, kabur, dan
sempit;
(f) membiasakan membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan
bukti;
(g) berani memberikan pandangan dan kritik terhadap suatu
keadaan;
(h) dapat memberikan solusi atau alternatif pemecahan masalah;
(i) membiasakan melakukan tindakan sebagai hasil dari keputusan
yang diambilnya;
(j) bertanggung jawab atas gagasan-gagasan yang disampaikan.
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BAHAN LATIHAN

Lakukan pembacaan secara kritis terhadap teks berikut:
KATA-KATA MAKIAN BERPOTENSI MEMBUNUH

Pengantar
Sebuah tradisi yang dilakukan oleh Suku Aborigin di
Australia menyadarkan kita bahwa ternyata kata-kata ”makian”
dapat membunuh jiwa dan daya kreasi anak didik. Sekilas
mengingat upacara tradisi yang disakralkan oleh Suku Aborigin,
ketika pohon-pohon besar yang sudah tua usianya, tidak
produktif lagi, tidak memberikan keteduhan, dan dianggap tidak
berguna lagi, maka pohon besar itu “dimaki-maki” secara ritual.
Kata-kata “makian” diarahkan kepada pohon yang dianggap
sudah tidak berguna lagi. Sampai akhirnya tercipta
“permusuhan batin” yang sengit, sehingga perlahan-lahan
pohon itu pun tumbang, mati karena “dimaki-maki” secara
bersama-sama dan terus-menerus.
Dari peristiwa ini memberikan inspirasi kepada kita,
bahwa kata-kata “makian”, “keji”, “jorok”, “umpatan” ternyata
dapat menusuk hati dan perasaan, sehingga terjadi sakit hati
pada diri yang dimakai-maki. Pada gilirannya, sakit hati yang
berkepanjangan dan sangat membekas di hati itu akan merusak
syaraf-syaraf respon mareka. Kerusakan-kerusakan syaraf
itulah awal dari “terbunuhnya” potensi dalam diri anak. Rasa
takut bersalah, sikap ragu-ragu, takut menghadapi resiko, takut
bersaing, merasa kehadirannya hanya sebagai pelengkap,
keberadaannya adalah sia-sia dan sejumlah sikap pesimis akan
terbentuk setelah bertubi-tubi mendapat kata-kata “makian”.
Anak Sebagai Ladang Subur
Anak-anak kita adalah ladang subur, yang harus ditanami
dengan benih yang unggul dan dirawat dengan penuh kasih
sayang, perhatian, dan bekal-bekal nilai moral yang tinggi. Kita
tanamkan rasa mandiri, siap bersaing dan bertanggung jawab
dengan bekal pengetahuan serta keterampilan yang memadai.
Janganlah kita membekali anak-anak didik kita dengan
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“umpatan” dan kata-kata “keji” sehingga akan membunuh
karakter dirinya, membunuh daya kritis dan kreasinya, serta
mematikan jiwa besarya. Ratusan Juta bahkan milyaran sel otak
yang bertumbuh dan berkembang dalam diri anak seharusnya
dijadikan ladang subur untuk masa depan. Daya kritis dan ideide kreatif harus dipupuk supaya tumbuh pesat dan maksimal.
Sebagai contoh penggunaan bahasa, baik di dalam kelas
maupun di luar kelas yang “membahayakan” perkembangan
jiwa anak, yaitu:
“Kenapa terlambat?! Kamu tahu aturan gak?! Kamu punya
telinga gak?! Kamu niat sekolah tidak?! Jangan mlongo aja,
Bedes kamu… Awas ya, terlambat lagi saya lempar kamu lewat
jendela…! Mana rumahmu? Dasar ndeso…Angon kebo aja
kamu pantes… ”
Suatu hari anak-anak bermain bola saat jam istirahat. Tanpa
sengaja “tendangan maut” menghentakkan bola ke kaca
sekolah hingga pecah. Berikut kata-kata guru kepada muridnya:
“Siapa memecahkan kaca…?! (anak-anak ketakutan sambil
saling melempar kesalahan). Yang main bola kumpul…Hai
kamu…Kurang ajar sekali kamu! Tidak tahu sopan santun, tidak
tahu aturan, ini sekolahan, bukan dapurmu! Keparat kamu itu.
Lihat saya…lihat saya… Kamu itu manusia apa bukan? Kamu
itu demit apa setan? Kamu harus mengganti kaca yang pecah,
itu mahal. Kalau tidak, kamu bisa dipenjara…”
Ada anak mondar-mandir mencari pinjaman pensil atau
penghapus. Suasana kelas menjagi ribut dan seorang guru pun
dengan lantang berteriak:
“Diam…! Apa yang diributkan?”. (Sambil menuding salah
satu siswa yang sedang berdiri, guru pun berkata) “Duduk
kamu! Diam di tempatmu sampai pelajaran habis. Awas ya
kalau sampai pindah-pindah… Hai, tolah-toleh aja. Apa ini?
(Guru merobek lembaran promosi Indomaret yang ada di
tangan siswa. Sambil melempar ke wajahnya). “Memang kelas
ini kelas yang paling kacau, kelas paling nakal-nakal, guru-guru
lain bilang ini kelas syetan. Yang ribut akan saya bungkam…”
dan seterusnya
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Aspek Negatif
Ada dua kerugian yang kita derita sekaligus dengan
mengungkapkan kemarahan kepada anak-anak didik.
Penenelitian Dr. Smith, seorang pemerhati dunia anak dari
Inggris menghasilkan sebuah temuan, bahwa (1) sekali saja
orang marah dan mengungkapkan kata-kata “makian”, maka
saat itu pula 8 syarafnya terputus. Dapat kita bayangkan
seandainya seorang guru atau ibu rumah tangga dalam sehari
marah 10 kali, maka sudah terputuslah 80 syarafnya; (2) Rasa
takut (phobia) seorang anak yang paling tinggi adalah takut
dimarahi atau dimaki-maki. Baru kemudian diikuti takut
bayangan hitam, takut tempat terbuka, dan takut suara-suara
gemuruh. Dari dua kesimpulan ini menunjukkan, bahwa
kerugian kita mengekspresikan kata-kata “makian” karena
marah, dan dampak pada orang yang kita maki-maki akan
menimpa pada keluarga kita khususnya dan pada keluarga
besar dunia pendidikan kita, bahkan lebih luas pada seluruh
generasi bangsa Indonesia.
“Membunuh” dalam konteks ini memang tidak mengacu
kepada penghilangan nyawa dan matinya fisik seseorang, tetapi
lebih kepada hilangnya “jiwa” dan “karakter” seseorang. Bisa
kita cermati, ketika guru-guru Taman Kanak-anak atau Play
Group tidak dibekali tentang ilmu perkembangan jiwa anak dan
olah bahasa yang baik, maka kecelakaan munculnya kata-kata
“makian” ini akan sangat besar. Hal ini berarti akan terjadi
“pembunuhan” massal dalam dunia pendidikan kita. Logika kita
akhirnya akan menarik mundur tentang kondisi generasi kita
saat ini yang: (1) takut mengemukakan pendapat; (2) berdaya
saing lemah; (3) kurang tanggap terhadap kondisi lingkungan;
(4) tidak kreatif; (5) serba ragu-ragu dalam melangkah; (6) takut
salah, takut mencoba, akhirnya diam saja; (7) menggantungkan
pada sesuatu yang tidak beresiko; (8) harga diri dan rasa malu
semakin menipis; (9) lebih bersikap “menunggu” daripada
“menjemput” kesempatan; (10) lebih suka dipekerjakan
daripada menciptakan lapangan pekerjaan, dan sejenisnya
yang mengarah kepada “matinya” jiwa seseorang.
Mari kita amati para mahasiswa saat ini. Mereka tidak
berani menyuarakan “kata hati nuraninya”, mereka ragu-ragu
dengan kemampuannya sendiri, mau bertanya saja ada rasa
takut, mau menyampaikan gagasannya juga tidak percaya diri.
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Inilah potret mahasiswa kita saat ini (pada umumnya). Mengapa
ini terjadi? Jangan-jangan mereka itu ketika masih TK atau SD
bahkan SMP terlalu sering dilontari kata-kata “makian”. Bahkan
lebih parah lagi, ketika di rumah dimarahi, disalahkan, diumpat,
setelah di sekolah ditambah dengan “sumpah serapah” oleh
guru-guru yang sebenarnya “tidak memiliki jiwa guru”. Untuk itu,
sebagai evaluasi pada diri kita sendiri, marilah kita benahi
dengan “mengharamkan” kata-kata “makian”, baik di lingkungan
keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sehingga tidak terjadi
lagi “pembunuhan” terhadap generasi-generasi mendatang…
Semoga…
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BAGIAN DELAPAN

MENULIS KARYA ILMIAH

Apakah ilmiah itu? Pertanyaan ini tentu tidak dapat dijawab dengan
satu kata. Jawaban pertanyaan ini sangat rumit, karena antara ilmiah dan
tidak ilmiah itu tidak ada batas yang tegas. Antara ilmiah dan tidak ilmiah
itu merupakan suatu kontinum seperti siang dan malam. Kita tentunya sulit
membedakan siang dan malam jika kita berada di tengah-tengahnya.
Pukul 17.30 itu siang atau malam? Bagaimana halnya dengan pukul lima
pagi? Itulah ilustrasi yang menunjukkan bahwa antara ilmiah dan tidak
ilmiah itu merupakan suatu kontinum (lanjutan) yang tidak mempunyai
batas yang tegas.
Ilmiah merupakan sifat kegiatan dalam bidang ilmu yang dikerjakan
atas dasar metode ilmiah. Kegiatan ilmiah itu pada umumnya dapat dilihat
dari segi ontologi (bidang kajiannya), epistimologi (cara kerjanya), dan
aksiologi (nilai atau manfaatnya). Cara kerja yang ilmiah itu ditandai
dengan penggunaan metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan caracara kerja untuk mendapatkan suatu kebenaran yang masuk akal
(rasional), logis, dapat diuji ulang (verifikasi), dan dilakukan secara
empiris. Metode ilmiah itu antara lain tercermin dalam suatu kegiatan:
perumusan masalah, penyusunan jawaban sementara, pengumpulan data
dan

pengesahan

data,

analisis

data,

pengujian

hipotesis,

dan

penyimpulan serta pengkajian ulang.
Karangan ilmiah pada dasarnya merupakan jenis karangan atau
tulisan yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah. Karangan ilmiah biasanya
dikontraskan dengan karangan fiksi. Karangan fiksi itu merupakan
karangan rekaan yang dihasilkan berdasarkan kerja khayalan (imajinasi).
Contoh karangan fiksi antara lain cerita pendek, roman, puisi dan
sebagainya, sedangkan karangan ilmiah itu dihasilkan oleh pikiran,
sehingga hasilnya harus dicerna dengan pikiran. Untuk memahami
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karangan ilmiah diperlukan kerja pikiran, bukan intuisi atau emosi seperti
memahami cerita fiksi. Contoh karangan ilmiah antara lain makalah,
laporan penelitian, buku teks, skripsi, tesis, disertasi, artikel di majalah
jurnal ilmiah dan sebagainya.
Sasaran (pembaca) karangan ilmiah adalah orang berkecimpung
dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Oleh sebab itu,
gagasan atau informasi yang disajikan dalam karangan ilmiah bersifat
teknis, karena pembaca yang dituju telah memiliki latar belakang bidang
keilmuan yang relatif sama. Secara sederhana dapat dinyatakan, bahwa
ilmiah itu harus memenuhi (a) Logis (logico); (b) Hipotetik (Hipotetico); (c)
Bisa

diverifikasi

(verifikatif);

dan

(d)

disajikan

secara

sistematis

(systematic).

UNSUR POKOK DALAM KARYA ILMIAH

Karya ilmiah harus memiliki judul yang memenuhi syarat judul yang
baik. Adapun syarat judul yang baik adalah:
(1) Mencerminkan isi karangan;
(2) Logis;
(3) Singkat, padat, dan jelas;
(4) Menarik;
(5) Aktual;
(6) Gramatikal.
Unsur yang harus ada dalam karangan ilmiah yaitu: (1) Bagian awal; (2)
Bagian Inti; dan (3) Bagian Akhir.
Bagian Awal mencakup:
(a) Judul; (b) Kata Pengantar; (c) Abstrak; (d) Daftar isi.
Bagian Inti mencakup:
(a) Pendahuluan, meliputi: Latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat;
(b) Kajian Pustaka (mengupas teori-teori sesuai dengan masalah yang
dikaji);
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(c) Metode pembahasan (pendekatan, metode, teknik pengumnpulan
daata, teknik pengolahan data, fokus, indikator, instrument, sumber
data, wujud data, lokus kajian, validasi);
(d) Hasil kajian dan temuan-temuan;
(e) Penutup (Simpulan dan Saran)
Bagian Akhir mencakup:
(a) Daftar Pustaka/ Rujukan/ Referensi
(b) Lampiran-lampiran (jika ada).

Langkah-langkah menulis karya ilmiah adalah sebagai berikut.
(1) Temukan topik apa yang hendak ditulis, berdasarkan teknik
penentuan topik yang baik;
(2) Berdasarkan topik yang sudah dipilih, rumuskan judul karya ilmiah;
(3) Rumuskan masalah kajian dan tujuan yang hendak dicapai;
(4) Mulailah menulis dengan mengungkap latar belakang masalah,
yang berisi (a) alasan-alasan argumentatif tentang “mengapa”
mengangkat

masalah

tersebut,

(b)

seberapa

besar

tingkat

urgenitas masalah tersebut dibahas, (c) adakah kajian-kajian
serupa yang sudah terdahulu, (d) apa keunikan masalah tersebut
dibahas.
(5) Sinkronkan antara rumusan masalah dengan tujuan pembahasan
sehingga tercipta benang merah yang jelas.
(6) Lakukan studi kelayakan untuk mengetahui karakteristik data.
(7) Tentukan metode yang tepat untuk jenis data tertentu, sehingga
teknik analisis yang dipilih benar-benar tepat.
(8) Kumpulkan data yang representatif untuk dianalisis.
(9) Lakukan pembahasan sesuai dengan masalah-masalah, fokus,
indikator-indikator yang sudah dirumuskan.
(10) Sajikan

proses

pembahasan

atau

analisisnya,

dan

hasil

pembahasan.
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(11) Lakukan penyuntingan (editing) sebelum dipublikasikan atau
dibaca orang lain.
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MENYUNTING NASKAH KARANGAN
(EDITING)
Naskah yang telah selesai ditulis sebaiknya disunting terlebih
dahulu sebelum dipublikasikan. Penulis supaya membaca kembali
tulisannya berulang-ulang dengan melakukan penyuntingan naskah,
sehingga pembaca (public) ketika membaca tidak mengalami kesulitan
atau pun hambatan untuk memahaminya. Hambatan bias disebabkan oleh
beberapa kesilapan, seperti salah ketik, pemilihan diksi yang kurang tepat,
kurangnya kepaduan paragraph, dan sebagainya.
Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan
menyunting naskah karangan, yaitu:
(1) Menambah bagian-bagian yang kurang;
(2) Menghilangkan bagian-bagian yang tidak efektif;
(3) Mengubah bagian-bagian yang kurang relevan;
(4) Menyusun urutan menjadi logis dan sistematis;
(5) Mengganti istilah atau ungkapan yang kurang tepat;
(6) Megadaptasi bahasa sehingga gramatikal.

Ada pun hal-hal yang perlu disunting adalah:
(1)

Isi karangan, meliputi (a) keaslian gagasan (orisinalitas); (b)
inovasi ide (kebaruan ide); (c) kualitas
gagasan; (d)

relevansi keilmuan; (e)

kreativitas.
(2)

Konstruksi/ sistematika penulisan, meliputi: (a) tata-urutan
bab dan bagian-bagian; (b) sistem digital
dan

konsistensi

koding;

(c)

Logika

penyajian dan kelengkapan komponen
naskah.
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(3)

Aspek Bahasa, meliputi (a)

Ejaan ; (b) pilihan kata; (c)

terminologis; (d) efektivitas kalimat; (e)
keutuhan paragraf.
Pelatihan Menulis Karya Ilmiah
Pilihlah salah satu topik berikut dan ubahlah menjadi sebuah judul
karya ilmiah. Kemudian rumuskan masalah-masalahnya dan
kembangkan menjadi sebuah karya ilmiah.
Topik 1: Bencana alam: Banjir
Topik 2: Politik: Pilkada Serentak
Topik 3: Kependudukan: Pengangguran
Topik 4: Ekonomi: Kemiskinan
Topik 5: Transportasi: Kemacetan
Topik 6: Pendidikan: Tayangan TV
Topik

7:

Sosial:

Perkembangan

Teknologi

Informasi

dan

Telekomunikasi
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BAGIAN SEMBILAN
BERBICARA: PRESENTASI KARYA ILMIAH

Berbicara Sebagai Kegiatan Komunikasi
1. Hakikat Komunikasi
Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication
berasal dari kata bahasa Latin communicatio, yang berasal dari kata
communis yang berarti ‘sama’. Yang dimaksud dengan ‘sama’ di sini
adalah sama dalam hal makna.
Dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada dua orang yang terlibat
dalam percakapan baru dapat dikatakan berkomunikasi jika keduanya
memiliki

kesamaan

makna

mengenai

apa

yang

dipercakapkan.

Penggunaan bahasa yang sama belum menjamin terjadinya proses
komunikasi. Komunikasi baru terjadi apabila keduanya mengerti tentang
bahasa yang digunakan dan juga mengerti makna bahan yang
dipercakapkan.
Manusia sebagai makhluk sosial, kegiatan utamanya adalah berkomunikasi. Karena pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia, maka
manusia disebut homo communicus. Artinya, manusia merupakan
makhluk sosial yang selalu mengadakan hubungan dan interaksi dengan
manusia sesamanya karena mereka saling memerlukan dan juga karena
manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi. Komunikasi sudah
menjadi kebutuhan manusia yang esensial. Kehidupan kita sehari-hari
sangat dipengaruhi oleh adanya komuniukasi yang kita lakukan dengan
orang lain, termasuk juga pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain
tersebut.
Hampir setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan
orang lain, dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang
berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia
yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi. Pesan-pesan itu muncul
melalui perilaku manusia. Lihatlah, ketika kita berbicara, melambaikan
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tangan, cemberut, bermuka masam, atau memberikan

suatu isyarat

lainnya, pada dasarnya kita sedang berperilaku. Perilaku tadi merupakan
pesan-pesan. Pesan-pesan itu digunakan untuk mengomunikasikan
sesuatu kepada seseorang.
Perilaku yang merupakan pesan tadi harus memenuhi dua syarat,
yaitu harus diobservasi dan harus mengandung makna. Perilaku tersebut
harus diobservasi oleh seseorang. Jika perilaku tidak diobservasi oleh
orang lain maka tidak ada pesan di sana. Perilaku tersebut juga harus
mengandung makna. Perilaku memiliki makna jika memberikan sesuatu
arti tertentu bagi orang lain. Makna adalah relatif bagi masing-masing
orang, oleh karena masing-masing dari kita adalah

seorang manusia

yang unik dengan suatu latar belakang dan pengalaman-pengalaman
yang unik pula.
Efektivitas sebuah komunikasi dapat dicapai apabila memenuhi
minimal lima komponen, yaitu:
1. adanya

kesamaan

kepentingan

antara

komunikator

dengan

komunikan;
2. adanya sikap saling mendukung dari kedua belah pihak;
3. sikap positif, artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima
sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi keduanya;
4. sikap keterbukaan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak;
5. masing-masing pihak mencoba menempatkan diri atau adanya
unsur empati pada lawan bicaranya.
Dengan terpenuhinya kelima komponen komunikasi tersebut maka proses
komunikasi yang dibangun akan menjadi lebih efektif dan efisien.
Menurut Citrobroto (1979), komunikasi adalah penyampaian
pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan
lambang-lambang dan penyampaiannya tersebut merupakan suatu
proses. Agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar, perlu dipahami
bersama fakor-faktor yang berperan dalam proses komunikasi. Faktorfaktor tersebut adalah:
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1. Komunikator
Komunikator adalah tempat berasalnya sumber pengertian yang
dikomunikasikan, atau orang atau sekelompok orang yang
menyempaikan pikiran, perasaan, atau kehendak kepada orang
lain.
2. Berita/pesan
“Pengertian” dari komunikator yang

penyampaiannya diubah

menjadi lambang-lambang. Atau juga ada yang menyebutnya
sebagai lambang yang membawakan pikiran

atau perasaan

komunikator.
3. Saluran/media
Saluran atau media adalah sarana untuk menyalurkan pesanpesan

atau

pengertian

atau

lambang-lambang

yang

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.
4. Reseptor/komunikan
Reseptor atau komunikan adalah seseorang atau sejumlah
orang

yang

menjadi

sasaran

komunikator

ketika

ia

menyampaikan pesannya.

2. Pengertian Berbicara
Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilaksanakan
manusia

dalam

kegiatan

Berdasarkan bunyi-bunyi

berbahasa

setelah

aktivitas

menyimak.

(bahasa) yang didengarnya itulah kemudian

manusia belajar mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara
dalam suatu bahasa yang baik, pembicara harus menguasai lafal, struktur,
dan kosa kata bahasa yang bersangkutan. Di samping itu, diperlukan juga
penguasaan masalah dan atau gagasan yang akan disampaikan, serta
kemampuan memahami bahasa lawan bicara (Nurgiyantoro, 1995:274).
Berbicara pada hakikatnya adalah sebuah proses komunikasi
secara lisan antara pembicara dan lawan bicara. Menurut Tarigan
(1990:15) berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi
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artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta
menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Selanjutnya dijelaskan
bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat
didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan
sejumlah otot dan jaringan tubuh manusia demi maksud dan tujuan
gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara juga
merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktorfaktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian
ekstensif, secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia
yang paling penting bagi kontrol social.
Dengan demikian, berbicara itu lebih daripada hanya sekedar
pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata. Berbicara adalah suatu alat untuk
mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak.
Jadi, berbicara itu sebenarnya merupakan suatu proses bukan
kemampuan, yaitu proses penyampaian pikiran, ide, gagasan dengan
bahasa lisan kepada komunikan (orang lain atau diri sendiri).
Dalam berbicara atau berkomunikasi dengan pihak lain, diperlukan
adanya beberapa hal atau unsur.

Beberapa unsur dalam proses

berbicara atau proses berkomunikasi tersebut adalah:
1. pembicara
2. lawan bicara (penyimak)
3. lambang (bahasa lisan)
4. pesan, maksud, gagasan, atau ide

Menurut Tarigan (1990), tujuan utama dari berbicara adalah untuk
berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka
seharusnya sang pembicara memahami makna segala sesuatu

yang

ingin dikomunikasikan. Dia juga harus mampu mengevaluasi efek
komunikasinya terhadap para pendengarnya, harus mengetahui prinsipprinsip yang mendasari segala situasi pembicaraan, baik secara umum
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maupun perseorangan. Pada dasarnya, berbicara itu memiliki tiga maksud
utama, yaitu:
1. memberitahukan, melaporkan (to inform)
2. menjamu, menghibur (to intertain)
3. membujuk, mengajak, mendesak, meyakinkan (to persuade)

3. Rambu-rambu dalam Berbicara
Suksesnya sebuah pembicaraan sangat tergantung kepada
pembicara dan pendengar. Untuk itu, dituntut beberapa persyaratan
kepada seorang pembicara dan pendengar. Menurut Arsjad (1991) halhal yang harus diperhatikan oleh seorang pembicara adalah:
1. Menguasai masalah yang dibicarakan.
Penguasaan masalah ini akan menumbuhkan keyakinan pada diri
pembicara, sehingga akan tumbuh keberanian. Keberanian ini
merupakan salah satu modal pokok bagi pembicara.
2. Mulai berbicara kalau situasi sudah mengizinkan.
Sebelum mulai pembicaraan, hendaknya pembicara memperhatikan situasi seluruhnya, terutama pendengar.
3. Pengarahan yang tepat akan dapat memancing perhatian pendengar.

Sesudah

memberikan

kata

salam

dalam

membuka

pembicaraan, seorang pembicara yang baik akan menginformasikan tujuan ia berbicara dan menjelaskan pentingnya pokok
pembicaraan itu bagi pendengar.
4. Berbicara harus jelas dan tidak terlalu cepat.
Bunyi-bunyi bahasa harus diucapkan secara tepat dan jelas.
Kalimat harus efektif dan pilihan kata pun harus tepat.
5. Pandangan mata dan gerak-gerik yang membantu.
Hendaknya terjadi kontak batin antara pembicara dengan pendengar. Pendengar merasa diajak berbicara dan diperhatikan.
Pandangan mata dalam kasus seperti ini sangat membantu.
6. Pembicara sopan, hormat, dan memperlihatkan rasa persaudaraan.
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Siapa

pun

pendengarnya

dan

bagaimana

pun

tingkat

pendidikannya pembicara harus menghargainya. Pembicara tidak
boleh mudah terangsang emosinya sehingga mudah terpancing
amarahnya.
7. Dalam komunikasi dua arah, mulailah berbicara kalau sudah
dipersilakan. Seandainya kita ingin mengemukakan tanggapan,
berbicaralah kalau sudah diberi kesempatan. Jangan memotong
pembicaraan orang lain dan jangan berebut berbicara.
8. Kenyaringan suara.
Suara hendaknya dapat didengar oleh semua pendengar dalam
ruangan itu. Volume suara jangn terlalu lemah dan jangan terlalu
tinggi, apalagi berteriak.
9. Pendengar akan lebih terkesan kalau ia dapat menyaksikan
pembicara sepenuhnya. Usahakanlah berdiri atau duduk pada
posisi yang dapat dilihat oleh seluruh pendengar.
4. Fungsi Berbicara
Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan salah satu
kebutuhan mutlak manusia untuk dapat hidup bermasyarakat secara baik.
Sebagian besar kehidupan kita setiap harinya banyak didominasi oleh
kegiatan berbicara.
Menurut Haryadi (1994) ada beberapa fungsi berbicara. Berbicara
dalam kehidupan dapat berfungsi sebagai:
1. pemenuhan hajat hidup manusia sebagai makhluk sosial,
2. alat komunikasi untuk berbagai urusan atau keperluan,
3. ekspresi sikap dan nilai demokrasi,
4. alat pengembangan dan penyebarluasan ide/pengetahuan,
5. peredam ketegangan, kecemasan dan kesedihan.
Sebagai suatu keterampilan, berbicara haruslah dilatihkan secara
berulang-ulang, sehingga lancar dan komunikatif. Ada beberapa teknik
latihan berbicara, yaitu (1) berbicara di depan cermin; (2) menirukan
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rekaman; (3) berdebat dengan teman sejawat; (4) bermain peran (role
play); (5) menghafal naskah; dan (6) wawancara.

5. Bentuk-bentuk Keterampilan Berbicara
Berbicara sebagai bentuk komunikasi dapat dikelompokkan dalam
berbagai bentuk tergantung dasar pengelompokkan tersebut. Ada
beberapa ahli yang mengelompokkan berbicara atau komunikasi lisan
dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah yang dilakukan oleh Haryadi
(1994), yang membagi keterampilan berdasarkan jumlah partisipan, cara
pelaksanaan, lawan berbicara, maksud dan tujuan berbicara, dan tingkat
keformalannya.
A.

Berdasarkan

jumlah

partisipan,

keterampilan

berbicara

dapat

dikeelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:
1. Berbicara perorangan
2. Berbicara kelompok
B. Berdasarkan cara pelaksanaannya, keterampilan berbicara dapat
dikelompokkan

menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Berbicara secara langsung
2. Berbicara secara tidak langsung
C. Berdasarkan lawan bicara, keterampilan berbicara dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu:
1. Satu lawan satu
2. Satu lawan banyak
3. Banyak lawan satu
4. Banyak lawan banyak
D. Berdasarkan maksud atau tujuan berbicara, keterampilan berbicara
dapat dikelompokkan menjadi sembilan bentuk, yaitu:
1. Memberi perintah atau instruksi
2. Memberi nasihat
3. Memberi saran
4. Berpidato
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5. Mengajar atau memberi ceramah
6. Berapat
7. Berunding
8. Pertemuan
9. Menginterview
E. Berdasarkan tingkat keformalannya, keterampilan berbicara dapat
dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu:
1. Berbicara formal
2. Berbicara semi formal
3. Berbicara informal
Selain itu ada juga yang membagi berbicara menjadi beberapa
bentuk, antara lain dikemukakan oleh William B. Ragam (dalam Haryadi,
1994) yang membuat daftar bentuk-bentuk ekspresi lisan menjadi sebelas,
yaitu:
1. Cakapan informal
2. Diskusi dengan maksud dan tujuan tertentu
3. Menyampaikan berita, pengumuman, dan melaporkan
4. Memainkan drama
5. Khotbah
6. Bercerita
7. Cakap humor
8. Mengisi acara radio
9. Rapat organisasi
10. Menggunakan telepon
11. Memberi pengarahan
Henry Guntur Tarigan ( 1983: 22-23) membagi keterampilan
berbicara menjadi:
1. Berbicara di muka umum pada masyarakat (public speaking) yang
menyangkut:
a. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat memberitahu atau
melaporkan, yang bersifat informatif (informative speaking)
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b. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat kekeluargaan,
persahabatan (fellowship speaking)
c. Berbicara

dalam

situasi-situasi

yang

bersifat

membujuk,

mengajak, mendesak, meyakinkan (persuasive speaking)
d. Berbicara dalam situasi-situasi yang bersifat merundingkan
dengan tenang dan hati-hati (deliberative speaking)
2. Berbicara pada konferensi (conference speaking) yang meliputi:
a. Diskusi kelompok (group discussion) yang dapat dibedakan
menjadi:
(1) Tidak resmi (informal), dan masih dapat diperinci lagi atas
kelompok

studi (study groups), kelompok pembuat

kebijakan (policy making groups) dan komite,
(2) Resmi (formal) yang mencakup pula konferensi, diskusi
panel, dan simposium.
b. Prosedur parlementer (parliamentary prosedure)
c.

Debat

Be Kim Hoa Nio (dalam Haryadi, 1994) membagi keterampilan
berbicara ke dalam bentuk-bentuk:
1. Berbicara terpimpin, antara lain latihan frase dan kalimat,
reproduksi gambar dan reproduksi lisan, dialog yang diperankan
atau dialog dengan gambar/wayang,
2. Berbicara semi terpimpin, seperti reproduksi cerita, cerita
berantai, melaporkan isi bacaan secara lisan,
3. Berbicara bebas, seperti diskusi, wawancara, berpidato, dan
bermain peran.
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PRESENTASI KARYA ILMIAH
Pengertian Presentasi dan Komponennya
Kata presentasi berasal mdari bahasa Inggris Presentation yang
berarti menyajikan, mengemukakan, mengenalkan, atau menunjukkan.
Informasi, gagasan, ide, pendapat yang disajikan dapat bersifat ilmiah dan
populer.

Ada

beberapa

komponen

dalam

presentasi,

yaitu

(a)

pembicara/penyaji ; (b) penyimak/ pendengar; (c) moderator; dan (d)
notulis.
Etika Presentasi
Etika ini berkenaan dengan hak dan kewajiban yang harus dijaga
agar tidak merugikan orang lain selama presentasi berlangsung. Berikut
ini etika yang harus dipegang teguh oleh komponen presentasi.
Etika Pembicara/ penyaji:
1. Jujur, baik kepada diri sendiri maupun orang lain atas segala
bentuk yang disajikan;
2. Menghargai pendapat atau gagasan orang lain;
3. Tidak emosional menyerang penyimak yang mengemukakan
ketidaksetujuannya.
Etika Penyimak/ pendengar:
1. Menghargai pendapat penyaji dan penyimak lain;
2. Menyimak dengan baik, sehingga tidak minta pengulanganpengulangan keterangan;
3. Tidak emosional menyerang penyaji;
4. Tidak menguji pengetahuan penyaji.
Etika Moderator:
1. Mampu mengendalikan jalannya presentasi dengan baik;
2. Memahami materi presentasi dengan baik;
3. Bersikap adil terhadap penyimak;
4. Menjadi penengah jika terjadi konflik dalam presentasi.
Etika Notulis:
1. Memusatkan perhatian pada jalannya presentasi;
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2. Membuat simpulan terhadap hasil presentasi;
3. Memberikan laporan tertulis tentang semua hal jalannya presentasi.
Pelaksanaan Presentasi
Pada tahap awal, hendaknya penyaji menyapa peserta yang hadir
untuk menciptakan suasana kedekatan dan saling kenal. Pengenalan diri
dan memberikan gambaran umum materi yang akan disajikan.
Tahap kedua, penyampaian isi materi yang dipresentasikan.
Usahakan bisa memberi daya tarik dan menyedot perhatian penyimak,
sehingga terjadi komunikasi yang ideal. Sisipkan humor di saat-saat
sudah mulai ada kejenuhuan. Perhatikan ekspresi diri dan kinesik, yaitu
ekspresi wajah (mimik), posisi tubuh, kontak mata, gerak berpindah,
gerakan tangan dan anggota tubuh, volume dan warna suara juga harus
diperhatikan.
Tahap terakhir adalah penutup. Pada tahap ini penyaji harus
memberikan

kesimpulan,

pandangan-pandangan,

saran,

motivasi,

sehingga sajiannya menjadi lebih bermakna.
Kesalahan-kesalahan dalam Presentasi:
1. Penyaji

membagikan

print

out

kepada

penyimak

sebelum

presentasi dimulai;
2. Penyaji membuat point-point yang hanya dipahami oleh penyaji
sendiri;
3. Tulisan tidak terbaca;
4. Penyaji membuat power-teks, bukan power point;
5. Timing yang buruk, kurang penjedaan;
6. Penyaji sekedar membaca transparan atau slide;
7. Penyaji hanya duduk di tempat, sejak awal sampai akhir;
8. Tidak memberikan penutup (simpulan lemah);
9. Moderator tidak bersikap adil saat memberikan kesempatan
bertanya kepada penyimak.
Kesalahan-kesalahan tersebut harus menjadi perhatian, karena
akan mengakibatkan proses presentasi terganggu dan tidak
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berhasil secara maksimal. Persiapan-persiapan harus dilakukan
lebih baik untuk kesuksesan presentasi secara keseluruhan.
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BAGIAN SEPULUH
MEMBACA KRITIS

Membaca adalah jendela dunia. Slogan tersebut tidak berlebihan
kalau kita urai secara objektif. Setiap hari ada ribuan bahkan puluhan ribu
berita terkini, dan itu hanya bias dipahami atau pun sekedar diketahui
melalui membaca. Dalam peristiwa membaca terjadi proses berpikir
secara cepat. Ketika membaca diikuti dengan berpikir kritis, maka
terjadilah proses membaca kritis.

1.Hakekat Membaca Kritis
Menurut Wheeler (2009) membaca kritis adalah kegiatan membaca
untuk mengevaluasi kualitas tulisan, baik dari segi isi maupun gaya
penulisannya berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun Kurland (2000) menyamakan membaca kritis dengan close
reading yaitu suatu proses evaluasi dalam membaca yang dimulai dengan
membaca secara teliti, kemudian mengamati dengam cermat dan
saksama setiap ide, informasi dan pernyataan atau argumen yang
dikemukakan dalam teks. Jadi kegiatan inti dari membaca kritis adalah
kegiatan analisis.
Adapun proses analisis yang dimaksud meliputi (1) melihat apa
yang dikatakan teks, ini berarti mengungkapkan kembali isi teks yang
dibaca; (2) melihat apa yang diungkapkan dalam teks (mendeskripsikan,
memberi contoh, membuat perbandingan untuk memperjelas apa yang
dikemukakan dalam teks; (3) melihat teks mengungkapkan makna apa,
kemudian

melakukan interpretasi, menganalisis teks, dan menentukan

makna teks secara keseluruhan.
Terkait dengan tahapan membaca kritis, Marzano (1988) membuat
tahapan yang lebih rinci. Tahapan tersebut diuraikan dalam 8 tahapan,
yaitu (1) tahapan memfokuskan, (2) tahapan mengumpulkan informasi, (3)
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tahapan

mengingat,

menganalisis,

(6)

(4)
tahapan

tahapan

mengorganisasi,

menggeneralisasikan,

(5)

tahapan

(7)

tahapan

mengintegrasi, dan (8) tahapan mengevalusi. Membaca kritis secara
esensial merupakan keterampilan reseptif untuk memahami pesan secara
tertulis dari sebuah naskah (bahan bacaan) yang secara aktif mencari,
menemukan, dan menafsirkan pesan serta mengevaluasinya sesuai
dengan pandangan, sikap, pengalaman, pengetahuan, dan kekayaan
batin pembaca. Dalam menafsirkan dan menilai pesan, harus menangkap
pesan yang tersurat (makna denotatif), pesan tersirat (makna konotatif),
dan pesan yang tersorot (makna implementatif).
Kemampuan membaca kritis dilakukan melalui tahap mengenal,
memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Terjadi proses
pembandingan, penguraian, analisis, pembuatan kesimpulan untuk
memutuskan menerima atau menolak gagasan yang disampaikan oleh
penulis. Adapun ciri membaca kritis adalah (1) selama membaca,
sepenuhnya melibatkan kemampuan berpikir kritis; (2) tidak begitu saja
menerima apa yang disampaikan penulis; (3) ada upaya untuk mencari
kebenaran yang hakiki; (4) selalu tertlibat dengan permasalahan mengenai
gagasan dalam bacaan; (5) hasil pembacaan selain dipahami juga
berusaha untuk diterapkan.
Secara mendetail ada beberapa jenis keterampilan membaca kritis
yang perlu dikembangkan, yaitu (1) keterampilan menemukan informasi
faktual; (2) menemukan ide pokok yang tersirat; (3) menemukan unsur
kronologis, urutan waktu, unsur perbandingan, unsur sebab-akibat dan
sebagainya; (4) menemukan suasana; (5) membuat kesimpulan; (6)
menemukan tujuan penulis; (7) meramalkan (prediction) dampak yang
ditimbulkan; (8) membedakan opini dan fakta; (9) membedakan realitas
dan fantasi; (10) keterampilan mengikuti petunjuk; (11) menemukan unsur
propaganda; (12) menilai keutuhan gagasan; (13) menilai kelengkapan
gagasan; (14) menilai kesesuaian antargagasan; (15) menilai keruntutan
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gagasan; (16) menilai kesesuaian antara judul dan isi; (17) membuat
kerangka bacaan; (18) keterampilan menemukan tema bacaan.
Pembelajaran Bahasa Indonesia, membaca khususnya, memang
bisa dijadikan sarana untuk melatih berpikir kritis. Guna menunjang
berpikir kritis tersebut, dalam membaca mahasiswa perlu mengujinya
apakah apa yang dibacanya tersebut memang merupakan sesuatu yang
tepat dan benar atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan untuk menguji tersebut
adalah seperti berikut ini.
a) Pokok

permasalahan

apa

yang

sebenarnya

hendak

dikemukakan?
b) Apakah cukup alasan untuk mendukung pernyataan yang
dikemukakan?
c) Bagaimanakah jalan berpikirnya?
d) Apakah pernyataan yang dikemukakan itu pasti benar,
hampir pasti benar, atau pasti tidak benar?
e) Apakah sudah menggunakan istilah-istilah yang tepat?
f)

Berapa subjek yang dikemukakan, apakah tidak melompat
dari satu ke beberapa?

g) Sudah seberapa banyakkah informasi yang diperoleh?
h) Kalau memang tidak setuju dengan pendapat orang lain,
apakah

sudah

ada

pertimbangan

yang

kuat

untuk

melawannya?
i)

Apakah sudah dipikirkan konsekuensi dari pernyataan
tersebut (Poespoprodjo dan Gilarso, 1989).
Dengan selalu menggunakan panduan pertanyaan penguji di

atas ketika membaca suatu teks, berarti mahasiswa sudah masuk
dalam membaca kritis.
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2.Tahapan Membaca Kritis
Membaca kritis sebagai cerminan berpikir kritis, melalui
tahapan berikut: (1) identifikasi bahan bacaan; (2) analisis bahan
bacaan; (3) evaluasi bahan bacaan; (4) membuat kesimpulan dari
bahan bacaan.
2.1 Tahap pertama: Identifikasi bahan bacaan
Tahap identifikasi terhadap bahan bacaan ini meliputi :
(a) menemukan:

pemakaian ejaan, pilihan kata dan istilah,

kebakuan struktur, bentukan kata, penulisan kata serapan,
gagasan pokok dan penjelas, kohesi dan keherensi dalam
paragraf, amanat yang terkandung di dalam bacaan.
(b) mencari kesamaan: antara bagian awal, tengah dan akhir,
dan antar bagian dari bacaan.
(c) mencari perbedaan: yang menimbulkan kontradiktif pada
bagian awal, tengah dan akhir, atau antar bagian dalam
bacaan.
(d) membandingkan: antar bagian dalam bacaan maupun
dengan pengalaman di luar bacaan.
(e) menandai: bagian-bagian yang sama maupun yang berbeda,
ide pokok, ide penjelas, tanda baca, penulisan kata asing,
istilah dan sebagainya.
(f) Mengelompokkan: bagian-bagian yang sama, yang dicurigai
mengalami penyimpangan, bagian-bagian yang mengandung
informasi awal, tengah, dan akhir.
2.2 Tahap kedua: Analisis bahan bacaan
Tahap analisis terhadap bahan bacaan ini meliputi:
(a) menemukan alur pemikiran: mulai dari latar belakang, isi
pembahasan, dan penutup.
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(b) mencandrai: bagian-bagian yang telah ditandai ke dalam
kelompok-kelompok untuk menentukan hubungan antar
bagian.
(c) membuat tahapan-tahapan: mulai dari tahap pengenalan,
meningkat pada pembahasan masalah awal sampai akhir, dan
cara membuat penutup.
(d) menata urutan: mulai dari yang sederhana menuju yang
kompleks, mulai yang mudah menuju yang sulit, atau mulai dari
masalah kecil-kecil menjadi masalah yang besar dan
seterusnya.
(e) membuat pencitraan: bagian-bagian yang perlu mendapat
perhatian khusus karena keunikan atau kebaruan gagasan,
inovatif dan potensial.
(f) menemukan pola pikir: dalam pengembangan gagasan,
apakah menggunakan logika berpikir induktif, atau deduktif,
atau campuran.
(g) menemukan bentuk aktivitas: dinamika yang terkandung di
dalam bacaan, revolutif atau evolutif, sporadis atau beraturan.
(h) menemukan keterkaitan antar komponen: saling mendukung
dan saling menguatkan, melengkapi, atau bertentangan dan
saling melemahkan sehingga banyak yang mengganggu dan
sia-sia.
(i) menemukan fungsi, peran, dampak yang terkandung dalam isi
bacaan.
(j) membuat peta konsep atau sketsa karangan: mulai dari
permulaan (yang melatarbelakangi), pokok-pokok masalah
yang timbul, pembahasannya, hasil pembahasan, sampai
kesimpulan yang dipaparkan.
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2.3 Tahap ketiga: Evaluasi bahan bacaan
Tahap evaluasi terhadap bahan bacaan ini meliputi:
(a)

menemukan hal-hal yang benar atau salah, mulai dari
pemakaian bahasa sampai informasi dan gagasan-gagasan
yang terkandung dalam bacaaan;

(b)

menemukan hal-hal yang berkaualitas tinggi atau rendah
penyajian bacaan sampai pada isi gagasan yang
disampaikan, amanat yang terkandung di dalamnya;

(c)

menemukan hal-hal yang harmonis atau anharmonis;

(d)

menemukan hal-hal yang terstruktur atau kacau;

(e)

menemukan hal-hal yang intensitas tinggi atau lemah;

(f)

menemukan hal-hal yang baik atau buruk;

(g)

menemukan hal-hal yang gagal atau berhasil;

(h)

menemukan hal-hal yang sopan atau tidak sopan;

(i)

menemukan hal-hal yang bagus atau jelek dan sejenisnya.

2.4 Tahap keempat: Membuat kesimpulan
Tahap membuat kesimpulan terhadap bahan bacaan ini meliputi:
(a) menentukan bahwa pemakaian bahasa dan gagasan itu benar
atau salah, tepat atau tidak tepat (baku atau tidak baku);
(b) menentukan bahwa ide-idenya berkualitas tinggi atau rendah;
(c) menentukan bahwa komposisi penyajiannya harmonis atau
anharmonis;
(d) menentukan bahwa penyajian gagasan dan bahasanya
terstruktur atau kacau;
(e) menentukan bahwa pemaparan informasi memiliki intensitas
tinggi atau lemah;
(f) menentukan bahwa ide-de yang disajikan itu baik atau buruk;
(g) menentukan bahwa penyajian gagasan lewat media bahasa
tulis itu gagal atau berhasil;
(h) menentukan bahwa istilah-istilah, diksinya etis atau tidak etis;
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(i) menentukan bahwa penyajian secara menyeluruh itu bagus
atau jelek, dan sejenisnya.

Contoh Latihan Membaca Kritis
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Bahan Bacaan: Artikel Ilmiah Populer

PENDIDIKAN KARAKTER
TANPA PENDIDIK BERKARAKTER
Agustinus Indradi
Sebagian orang menganggap bahwa kondisi bangsa Indonesia
saat ini sudah terpuruk dan benar-benar sudah sangat kritis. Hal yang
menandainya adalah adanya banyak tindak kejahatan dan kekerasan
serta ketidakjujuran yang muncul dalam berbagai ranah kehidupan serta
dalam

berbagai

lapisan

masyarakat.

Tawuran

antarpelajar

atau

antarmahasiswa, penggunaan narkoba dan seks bebas di kalangan
remaja, pornoaksi di berbagai kalangan, korupsi di berbagai sisi
kehidupan (bahkan departemen-departemen yang seharusnya bebas dari
perilaku yang tidak jujur pun tersangkut tindak pidana korupsi), serta
berbagai tindak kejahatan yang hamper setiap hari bias kita saksikan di
layar televise maupun di halaman-halaman media massa kita.
Hasil survey UNDP (United Nations Development Program)
semakin memperkuat anggapan tersebut. UNDP menyebutkan bahwa
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2004
menempati urutan 111 dari 175 negara, dan tahun 2013 menempati
urutan 121 dari 187 negara. Sebuah posisi yang sama dengan Negaranegara di Kribia dan Afrika Selatan. Sebuah posisi yang sangat jauh
dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Brunei
Darusalam, Malaysia, dan Filipina. Mengapa di negara kita yang
berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi ada banyak tindak
kejahatan di berbagai lapisan masyarakat dan posisi IPM kita relative
rendah? Maka, tentu ada yang salah dalam hal ini. Simpulan sementara
penyebabnya adalah bahwa pendidikan telah gagal mewujudkan misinya.
Betulkah anggapan di atas? Entahlah! Yang jelas dengan melihat
kondisi di atas, pemerintah telah memasukkan unsur pendidikan karakter
dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2010-2025. Dalam
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rencara

pemerintah

jangka

menengah

nasional

(2010-2014),

pembangunan karakter bangsa menjadi program unggulan pemerintah.
Demikian pula pada 10 tahun berikutnya, masalah pembangunan karakter
masih mendapat penekanan dari pemerintah. Melalui pendidikan karakter
diharapkan segenap peserta didik memiliki kepribadian kokoh dan
karakter yang kuat. Dengan memiliki karakter yang kuat, diharapkan akan
sampai pada bangsa yang bermartabat.
Di Indonesia, sejak kemerdekaan, masalah pendidikan karakter
sebenarnya sudah menjadi perhatian pendiri bangsa ini. Dalam sebuah
pidatonya, Bung Karno pernah berpesan bahwa tugas bangsa Indonesia
dalam mengisi kemerdekaan mengutamakan pelaksanaan nation and
character building. Bahkan Beliau telah wanti-wanti, “Jika pembangunan
karakter bangsa tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi
bangsa kuli”. (Waduh …itu ungkapan lebih dari setengah abad silam.
Betulkah sinyalemen Bung Karno tersebut pada saat ini? Betulkah bangsa
kita saat ini menjadi bangsa kuli, bangsa yang hidup dari mengandalkan
OKOL-nya dan bukan akalnya, bangsa yang selalu bergantung kepada
bangsa lain?) Yang pasti saat ini pemerintah telah kembali memasukkan
pendidikan karakter melalui lembaga pendidikan formal.
Memang,

pemerintah

telah

berupaya

untuk

menekankan

pentingnya pendidikan karakter melalui berbagai program. Tetapi apakah
cara tersebut bisa efektif? Selama pemerintah hanya cenderung
menjadikan peserta didik sebagai`objek` yang harus diubah karakternya,
sepertinya usaha ini akan sia-sia. Sebab, berbicara tentang “pendidikan
karakter” tidak bisa dilepaskan dari “pendidik berkarakter”. Maka dalam
rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan “pendidikan karakter” harus
diperhatikan pula masalah orang yang menjalankannya, yaitu “pendidik
yang berkarakter”.
Membicarakan masalah pendidikan karakter di sekolah, kiranya
ada kemiripan dengan konsep pembelajaran dan pemerolehan bahasa.
Menurut Oxford (1990) bahasa yang kita pelajari di sekolah itulah yang
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namanya “pembelajaran”, sedangkan bahasa yang kita peroleh dalam
hidup sehari-hari di masyarakat itulah yang disebut “pemerolehan”
bahasa. Jadi, pembelajaran terjadi dalam konteks yang direncanakan,
sedangkan pemerolehan terjadinya secara tidak sadar dan spontan.
Tetapi…pembelajaran tidak bias secara langsung membuat seseorang
mahir dalam bahasa, sebaliknya pemerolehan bias membuat seseorang
mahir berbahasa. Pemberian materi pendidikan karakter yang diberikan di
sekolah, mirip dengan konsep pengajaran, maka tidak akan langsung bisa
membuat

peserta

didik

mengingat

dan

menerapkan

apa

yang

dipelajarinya. Tetapi pajanan perilaku para orang tua, guru, dan tokohtokoh masyarakat yang dilihat oleh anak, merupakan aspek kuat yang
berpengaruh dalam pembentukan karakter. Hal tersebut mirip dengan
konsep pemerolehan bahasa yang terjadi secara tidak sadar tetapi justru
tidak mudah dilupakan.
Menurut J. Drost, seorang pakar pendidikan di Indonesia, tanggung
jawab utama pendidikan itu memang ada pada guru. Maka seorang guru
dalam konteks pendidikan karakter juga harus benar-benar sebagai
seorang pendidik yang berkarakter. Tanpa itu, sia-sialah yang akan
dikerjakan oleh guru, sebab memang peserta didik akan lebih mudah
menerima dan mengingat apa yang mereka lihat dari gurunya dan bukan
yang mereka dengar.
Dalam bahasa Jawa, istilah “guru” dimaknai sebagai akronim
digugu lan ditiru orang yang dipercaya dan dijadikan teladan (bukan yen
Minggu turu `kalau hari Minggu tidur`). Maka guru sejati haruslah juga
merupakan seorang pendidik yang berkarakter, seorang pendidik yang
pantas dijadikan teladan oleh peserta didiknya. Apa yang diucapkan
seorang guru haruslah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bohong.
Perilaku guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, haruslah bias
menjadi teladan setiap peserta didiknya.
Guna menjadi seorang pendidik yang berkarakter, seorang guru
haruslah menjadi guru yang sejati, guru yang memiliki HATI, yaitu:
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1. H-aus akan ilmu pengetahuan, artinya seorang harus tetap
memiliki semangat untuk belajar. Seorang guru sejati selalu
memiliki kebiasaan membaca buku-buku sesuai dengan bidang
studinya serta selalu berusaha mengakses informasi yang
aktual agar apa yang disampaikan selalu up to date. Materimateri yang diajarkan selalu disertai contoh atau ilustrasi
tentang hal-hal yang actual, juga hal-hal yang menjadi “dunia”
peserta didiknya.
2. A-daptif, artinya seorang guru harus selalu terbuka akan
sesuatu yang baru. Perubahan kurikulum, misalnya, bukanlah
sesuatu yang harus diributkan, tetapi menjadi suatu hal yang
harus

segera

dipelajari

untuk

bisa

diterapkan

dengan

semaksimal mungkin. Guru yang berkarakter, juga guru yang
mudah

menyesuaikan diri dengan lingkungan atau hal yang

baru. Ia juga tidak pernah sombong atas ilmu dan kemampuan
mengajar

yang

telah

dimilikinya,

tetapi

selalu

berani

mengevaluasi gaya mengajarnya sendiri serta siap untuk
berubah demi memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya.
3. T-elaten, artinya seorang guru haruslah memiliki kesabaran
yang tinggi ketika menjalankan tugasnya, sebab kemampuan
setiap peserta didiknya itu beragam. Ada yang pandai dan ada
yang kurang pandai. Ada yang rajin dan ada yang kurang rajin.
Ada yag cepat mengerti dan ada yang lambat dalam
menangkap pelajaran. Seorang guru yang berkarakter, tidak
pernah meninggalkan peserta didiknya yang kurang pandai,
yang kurang rajin, dan kurang cepat dalam menangkap
pelajaran, tetapi dengan telaten membimbing dan memotivasi
peserta didiknya untuk bias melakukan hal yang terbaik.
4. I-khlas, artinya ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang
guru ia akan menjalankannya dengan hati yang lkhlas, hati yang
penuh cinta. Mengajar dengan penuh semangat dan tidak
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merasa bosan atau terbebani dengan tugas-tugas mengajarnya.
Apabila ada hal-hal yang sulit, ia akan mengatakan “Ya, ini sulit,
tetapi bisa” bukan “Ya. Ini bisa tetapi khan sulit”
Agar harapan pemerintah bisa tercapai, yaitu menjadi bangsa yang
bermartabat, kiranya para guru tidak hanya menggembar-gemborkan
pentingnya pendidikan karekter, tetapi juga mendukung terciptanya
“pendidik yang berkarakter” serta berusaha member pajanan sikap dan
perilaku yang memang patut dicontoh generasi muda bangsa ini. Sebab
selama pendidikan karakter hanya diperuntukkan bagi peserta didik dan
tidak adanya kesadaran dari para public figure untuk bisa menjadi
panutan, kiranya apa yang dikhawatirkan Bung Karno bahwa bangsa kita
hanya akan menjadi bangsa kuli, sungguh menjadi kenyataan. Semoga
tidak!
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