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BAB I 

 HAKIKAT ANALISIS  DALAM WACANA KRITIS 

 

1. Faktor Pemengaruh Dasar Penulisan Esai 

Terbentuknya peta berpikir kritis dari hasil bacaan, dan kemudian 

dipedomani sebagai landasan dalam penulisan esai dipengaruhi oleh jenis 

pengetahuan tertentu. Marjano, R.J. et.all. (1992:13-14) menjelaskan adanya 

tiga tipe pengetahuan yang penting dalam membangun metakognisi esai 

seperti itu, antara lain: deklaratif, prosedural, dan kondisional (kontekstual).  

Pengetahuan deklaratif itu faktual. Ketika kita mengetahui informasi 

deklaratif, serta merta kita mengetahui hal itu. Contohnya, seorang pembelajar 

mungkin mengetahui hal itu dari banyaknya ia membaca koran tentang itu 

dengan didahului kata tanya “siapa, apa, kapan, dan di mana.” Tentunya tujuan 

pemahamannya tentang itu berbeda ketika ia membaca koran dan ketika ia 

membaca puisi. 

 Pengetahuan prosedural mencakup infomasi tentang jenis-jenis tindakan 

yang harus ditampilkan dalam suatu tugas. Pengetahuan ini diketahui melalui 

kata tanya bagaimana. Contohnya, pengetahuan prosedural pembelajar 

mungkin meliputi pengetahuan bagaimana membaca sekilas, bagaimana 

membaca cepat, bagaimana meringkas, dan bagaimana menyimpulkan 

informasi. Pengetahuan prosedural tersebut menggambarkan luasnya jarak 

tindakan yang bersangkutan dalam beberapa tugas seperti membaca.  

Pengetahuan kondisional mengacu pada pengetahuan mengapa sebuah 

strategi kerja diberikan ketika kita menggunakan satu keterampilan atau 

strategi sebagai perbandingan bagi suatu strategi yang lain. Pengetahuan 

kapan untuk membaca sekilas, mengapa sikap itu penting, dan mengapa satu 

pendekatan untuk memecahkan masalah lebih efesien dari yang lain itu 
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merupakan suatu kondisi yang mengantarkan pembelajar ke arah kompetensi 

tertentu. 

 Ketiga tipe pengetahuan di atas merupakan aspek esensial dari 

metakognisi. Idealnya, semua instruktur harus dapat mengidentifikasi 

komponen-komponen tersebut untuk tugas-tugas yang disajikan pada 

pembelajarnya dan untuk mengajar secara sistematis serta menguatkan 

mereka. 

Keberadaan ketiga tipe pengetahuan itu secara senada dijelaskan pula oleh 

Gagne, Ellen D. (1985:xii) khususnya mengenai pengetahuan deklaratif dan 

prosedural. Dijelaskannya, bahwa ada dua perbedaan besar kondisi belajar 

untuk pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural, yang disebutnya 

secara berturut-turut dengan informasi verbal dan keterampilan intelektual. 

Gagne, Ellen D. (1985: 72-76) menyatakan lebih jauh, bahwa pengetahuan 

deklaratif adalah pengetahuan yang mengarahkan sesuatu itu merupakan kasus 

dan itu diukur oleh kecakapan untuk membuktikan atau mengingat kembali 

informasi. Hal ini mendapat penekanan J.R. Anderson (1976) yang 

menyampaikan asumsi bahwa semua pengetahuan deklaratif individual 

disampaikan dalam jaringan proposisional. Kemudian, semua pengetahuan 

deklaratif dihubungkan dalam sebuah jaringan proposisi yang luas. Di bawah 

ini adalah cara untuk menggambarkan beberapa prinsip tentang pemerolehan 

pengetahuan deklaratif: 

a. proposisi baru menetapkan petunjuk yang menghubungkan pengetahuan 

lebih dahulu melalui penyebaran kegiatan; 

 b. proposisi baru dan pengetahuan sebelumnya dapat mendorong 

generalisasi proposisi pembelajar yang baru (proses ini disebut tahap 

elaborasi); 

c. semua proposisi baru disimpan dalam suatu hubungan pengetahuan yang 

terdahulu yang digunakan selama belajar. 
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Makna melekat dalam hubungan antara bagian dari struktur pengetahuan-

sikap proposisi pada proposisi lainnya - atau prosedur hubungan proposisi. 

Belajar pengetahuan deklaratif bersinonim dengan mengkreasi makna. Jika 

tidak ada makna (tidak ada hubungan) dapat dikreasikan, maka tidak ada yang  

dapat dipelajari. 

Ada dua tipe pengetahuan prosedural yang utama, yaitu pengakuan pola 

dan urutan tindakan. Prosedur pengakuan pola didasarkan pada kecakapan 

mengakui dan mengelompokkan pola-pola internal dan dorongan eksternal. 

Prosedur urutan tindakan didasarkan pada kecakapan untuk memelihara urutan 

operasi-operasi atas simbol-simbol.  

Teori J.R. Anderson‟s memedomani urutan-urutan aksi dipelajari dalam 

cara-cara yang diikuti. Pertama, pembelajar menyajikan urutan tindakan dalam 

bentuk deklaratif (proposisional). Kemudian, penyajian prosedural tentang 

urutan tindakan berkembang dengan pengalaman dalam percobaan untuk 

menghasilkan urutan tindakan. 

Selanjutnya, Gagne, Ellen D. (1985: 206) menunjukkan, bahwa kegiatan 

menulis esai sangat dipengaruhi oleh pengetahuan deklaratif seseorang. 

Umumnya, pembelajar mempunyai kesulitan untuk menulis esai secara 

koheren dan terorganisasi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan 

prosedural mereka tentang bagaimana mengorganisasikan ide. Ada beberapa 

pengetahuan prosedural yang mungkin akan berguna untuk membuat sebuah 

tulisan yang koheren. Jadi, pentingnya pengetahuan prosedural adalah untuk 

mengenal semua kendala. Oleh karena, orang yang keterampilan menulisnya 

sama tetapi pengetahuan deklaratifnya tentang sebuah topik yang diberikan 

berbeda, maka akan memproduksi esai dengan kualitas berbeda. Fenomena ini 

menunjukkan, bahwa ikatan leksikal selalu tergantung pada pengetahuan 

deklaratif pembaca tentang makna kata dan konteksnya. 
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Pembelajar yang mempunyai kesulitan dalam hal koherensi karena mereka 

tidak mampu untuk menjelaskan semua hal menjadi kesatuan, disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan prosedural mereka tentang bagaimana 

membuat sebuah kesatuan atau juga karena kurangnya pengetahuan deklaratif 

mereka tentang topik yang diberikan. 

Dari paparan di atas dapat kita ketahui, bahwa kegiatan menulis esai 

sangat dipengaruhi oleh pengetahuan deklaratif, prosedural, dan pengetahuan 

kondisional seseorang.  Artinya, kegiatan menulis esai dapat dilakukan dengan 

berpedoman pada ketiga jenis pengetahuan tersebut. Budijastuti, dkk. 

(2001:122) mendefinisikan ketiganya dalam pengertian, bahwa deklaratif, 

yaitu pengetahuan tentang sesuatu (misalnya, arti dan aturan penulisan esai); 

prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu 

(misalnya, membaca cerita pendek, mengggunakan peta pikiran dalam menulis 

esai); kondisional, yaitu pengetahuan tentang kapan menggunakan prosedural 

dan deklaratif tertentu (misalnya, kapan menggunakan analisis wacana kritis 

dalam desain pembelajaran esai yang berorientasi peta berpikir kritis). 

Sebagai gambaran, sebagaimana contoh di atas, umumnya pembelajar 

mempunyai kesulitan untuk menulis esai secara koheren dan terorganisasi. Hal 

ini disebabkan kurangnya pengetahuan prosedural mereka tentang bagaimana 

mengorganisasikan ide. Ada beberapa pengetahuan prosedural yang akan 

berguna untuk membuat sebuah tulisan esai yang koheren. 

Untuk itu, faktor-faktor pemengaruh menulis esai sangat ditentukan oleh 

informasi yang berkenaan dengan ketiga tipe pengetahuan di atas. Sehubungan 

dengan itu, perlu dipedomani hal-hal sebagai berikut. 

a. informasi pengetahuan deklaratif yang menjadi pedoman teoretis dalam 

menulis esai meliputi: hasil penelitian sejenis yang dapat direplikasi 

sehingga prosedur-prosedur yang terdahulu dapat dipedomani sesuai dengan 

kepentingan penelitian ini; peranan peta pikiran dalam penyajian 
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pengetahuan menulis esai; ihwal tokoh dan penokohan dalam cerpen; ihwal 

menulis esai, serta unsur-unsur pembangunnya, seperti struktur gagasan 

dalam esai, organisasi esai, gaya argumentasi dalam esai, diksi, kohesi dan 

koherensi, mekanik (kebahasaan) sebagai unsur penting menulis esai; 

hakikat berpikir kritis; peranan peta pikiran kritis dalam membuat garis 

besar bahan tulisan esai;  

b. informasi pengetahuan prosedural yang menjadi landasan menulis esai 

meliputi: bagaimana pembelajar memandang cerpen yang dibacanya; 

bagaimana pembelajar mengorganisasikan ide dalam tulisan esainya sesuai 

dengan peta berpikir kritis yang telah dirumuskan sebelumnya; 

c. informasi pengetahuan kondisional berfokus pada situasi pembelajaran 

menulis esai dalam desain pembelajaran Analisis Wacana Berorientasi Peta 

Berpikir Kritis (AWBPBK); 

d. pandangan konsep metode pembelajaran bahasa khususnya, dan menulis 

khususnya dari para ahli. 

Ketiga tipe pengetahuan yang menjadi landasan teoretis penelitian inilah 

yan dikupas tuntas dalam buku ini.  

 

2. Hakikat AWBPK dalam Menulis Esai 

Temuan yang dapat dipedomani untuk mengarahkan pentingnya 

pembelajaran AWBPK dalam menulis esai, antara lain pendapat Mulyana 

(2000), karena konsep Analisis Wacana Kritis  sebenarnya merupakan 

perkembangan selanjutnya dari pembelajaran membaca dan respon personal 

terhadap karya sastra. 

Hal yang menarik dari pernyataan Mulyana (2000:5) untuk dikaji sekaitan 

dengan isi buku ini adalah pentingnya pembelajar memiliki kecerdasan 

emosional untuk melengkapi kecerdasan intelektualnya. Di samping itu juga 
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untuk memperoleh kemampuan pembelajar dalam mengendalikan dorongan 

hati yang merupakan basis kemauan dan watak. 

Selanjutnya dipaparkan, bahwa manusia adalah yang sedang mencari 

makna, tidak terkecuali pula mereka mencari kebermaknaan pengajaran kajian 

puisi. Karakteristik manusia adalah selalu hidup dengan dan mencari makna. 

Artinya, manusia adalah individu yang berupaya untuk memaknai pengalaman 

atau hal yang dialaminya. Oleh karena, keberadaan manusia tercapai karena 

pola dari makna yang dialaminya itu sendiri. 

Untuk itu manusia dalam mencari kebermaknaan dapat melalui berbagai 

cara, antara lain melalui pendidikan dan pengajaran sastra, oleh karena 

pendidikan  memberikan kemungkinan untuk penemuan kebermaknaan itu. 

Pada dasarnya sastra berisikan nilai-nilai kehidupan yang dapat dimanfaatkan 

peserta didik untuk menghadapi kehidupan dalam era globalisasi sekarang ini.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, fokus pembelajaran diarahkan pada 

process dan output, dengan pertimbangan, bahwa proses pengajaran 

merupakan komponen yang sangat strategis karena menjadi ujung tombak 

dalam menciptakan peningkatan hasil belajar.  

Berikutnya, Alwasilah (2004:4) menunjukkan lemahnya daya kritis-kreatif 

(maha)pembelajar Indonesia dalam kompetensi menulis. Kelemahannya itu 

terpulang kepada dua hal, yaitu kultur tradisional dan sistem serta praktik 

pendidikan. Mayoritas responden (pembelajar Indonesia di AS) menyatakan, 

bahwa pendidikan yang diperolehnya di Indonesia tidak membekali mereka 

kemampuan berpikir kritis dan menyadari, bahwa menulis akademik dan 

presentasi di depan kelas merupakan tugas akademik yang paling sulit bagi 

mereka. Kesulitan serupa dialami juga oleh pembelajar Indonesia yang 

berkuliah di Australia. Di Australia mereka merasa beruntung dilatih 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis ketika membaca teks –sesuatu 

yang tidak diajarkan di Indonesia.  
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Yang disebut terakhir ini sejalan dengan temuan dari survai ihwal 

pemelajaran menulis kolaboratif (Alwasilah, 2004) yang menandaskan, bahwa 

kesulitan pembelajar menulis dalam bahasa Indonesia – apalagi dalam bahasa 

Inggris – disebabkan oleh dua hal yakni (1) pendidikan SD – PT telah 

mengabaikan keterampilan menulis, dan (2) pemelajaran menulis selama ini 

lebih mengajarkan teori daripada praktik menulis. Survai lain yang dilakukan 

Alwasilah pada tahun yang sama dengan responden pembelajar S2 di suatu PT 

terungkap sejumlah temuan sebagai berikut. Pembelajar SD sampai SMA 

bahkan pembelajar S1 di Indonesia kurang kritis karena tiga hal: pengaruh 

budaya tradisional, instruktur dan dosen tidak tahu cara mengajarkan berpikir 

kritis, dan rendahnya kualitas dosen dan pembelajar. Bahkan secara 

keseluruhan masyarakat Indonesia dinilai kurang kritis karena tiga hal: 

warisan budaya tradisional, rendahnya kadar demokrasi dalam pemerintahan 

Indonesia, dan rendahnya populasi yang berpendidikan. Berdasarkan  

sejumlah hasil temuan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan di 

Indonesia khususnya pendidikan bahasa, dalam sepuluh tahun terakhir ini 

tidak menunjukkan perbaikan. Pembelajar dan pembelajar kurang mampu 

berpikir kritis, dan tidak memiliki keterampilan menulis. 

Ahli lain yang senada  dengan substansi buku ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Hamied (1995). Temuannya, antara lain (1) Jurusan Pendidikan 

Bahasa perlu mengkaji kemungkinan diakomodasinya secara eksplisit cakupan 

atau kegiatan pemelajaran yang lebih meningkatkan kemampuan analisis 

pembelajar. Hal ini terutama dikaitkan dengan kenyataan bahwa kemampuan 

analisis pembelajar relatif rendah; (2) perlunya kajian khusus mengenai 

pencapaian belajar pembelajar karena proporsi dengan pencapaian sedang dan 

kurang cukup tinggi hampir di atas 70%; (3) pengembangan kemampuan 

profiensi perlu mendapat perhatian khusus mengingat tuntutan perbaikan mutu 

pendidikan secara keseluruhan mensyaratkan instruktur yang berkualifikasi 
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baik dalam hal penguasaan bahan selain penguasaan metodologi; diperlukan 

suatu penelitian yang melibatkan berbagai variabel sehubungan dengan tidak 

ditemukannya keterkaitan signifikan antara  variabel kemampuan analisis dan 

variabel pencapaian belajar. 

Pendapat yang turut menandaskan pentingnya pola berpikir dalam 

membentuk pola pengetahuan seseorang adalah temuan Liliasari (1996). Hal 

yang menjadi persoalan mendasar adalah rendahnya penguasaan materi 

pengetahuan IPA dan Matematika di SMA. Dalam rangka memecahkan 

permasalahan tersebut, diperlukan adanya pemikiran tentang konteks pola 

berpikir pembelajar SMA dalam membangun pengetahuan IPA dari konsep-

konsep yang dipelajarinya, khususnya penyelidikan tentang bagaimana 

terbentuknya pengetahuan Kimia pada struktur kognitif pembelajar SMA. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Wittrock tentang “Students‟ 

Thought Processes” (1986: 297, 311) penting pula dipertimbangkan. Studi ini 

menyelidiki pengaruh instruktur dan pengajaran terhadap persepsi, harapan, 

perhatian, motivasi, sikap, ingatan, pemahaman, kepercayaan, strategi belajar 

dan proses metakognitif pembelajar. Studi ini menunjukkan perspektif yang 

berbeda tentang pemahaman belajar selama ini. Penemuanya yang penting 

digarisbawahi, adalah peran strategi  belajar. Ternyata, strategi belajar yang 

berfokus pada proses metakognitif memudahkan pembelajar mencapai 

prestasi. Temun tersebut menunjukkan adanya signifikansi hubungan antara 

pembelajar dengan makna stategi pembelajaran dalam mencapai prestasi. 

Penelitian Wittrock tersebut di atas, memberikan pemikiran berlanjut, 

tentang pentingnya strategi instruktur dalam rangka memahirkan 

pembelajarnya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu melalui 

suatu pemahaman yang cermat terhadap peta pikiran pembelajarnya yang 

beragam. Penelitian terhadap ini, menuntut pendekatan yang berbeda untuk 

suatu topik tertentu, agar beroleh hasil yang optimal. 
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Selanjutnya, http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6/cu11.html menunjukkan 

hasil penelitian yang berkaitan dengan keterampilan berpikir. Layanan ini 

menunjukkan tinjauan terhadap 56 dokumen. Sebanyak 33 dari dokumen 

tersebut, 22 di antaranya merupakan hasil penelitian atau evaluasi, 11 di 

antaranya adalah tinjauan penelitian. Pokok bahasan dokumen-dokumen 

tersebut meliputi: populasi pembelajar secara umum 12 laporan, tentang 

pembelajar SD 9 laporan, tentang pembelajar SMP 9 laporan, tentang 

pembelajar SMU dan sederajat 3 laporan. Penelitian meliputi populasi 

pembelajar reguler, pembelajar sekolah khusus, EMR, dan pembelajar chapter 

1; sampel dari grup atau etnik; dan wakil pembelajar-pembelajar dari 

pedesaan, pinggiran kota, serta perkotaan secara merata. Hanya 3 laporan yang 

mewakili penelitian yang dilakukan di luar Amerika. Lima laporan berisi 

subjek penelitian baik pembelajar maupun pengajarnya. Penelitian meliputi 

manfaat dari masing-masing pengajaran secara individu maupun keseluruhan 

program. Secara ringkas hasil penelitian tentang keterampilan berpikir itu 

disampaikan sebagai berikut. 

Perdebatan tentang “Model Pengajaran Keterampilan Berpikir – Konteks” 

ini memperdebatkan: Manakah yang lebih baik antara menyertakan 

pembelajaran keterampilan berpikir kritis ke dalam kurikulum yang sudah ada 

atau haruskah dibuat kurikulum terpisah? Manakah yang lebih baik antara 

mengajarkan keterampilan tersebut secara langsung  atau dengan menciptakan 

suasana di mana pembelajar mempelajarinya secara tak sadar dengan 

menempatkan pembelajar dalam suatu keadaan yang mendorong mereka untuk 

menerapkan keterampilan tersebut? Berapa banyak jam pertemuan yang 

diperlukan agar pembelajaran keterampilan berpikir efektif, misalnya, 

sehingga pembelajar mampu menguasai teknik berpikir tingkat tinggi (high-

order thinking) dan bisa menerapkan keterampilan tersebut dalam keadaan 

yang lain? 

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6/cu11.html


10 

 

Jawaban terhadap perdebatan tersebut antara lain dikemukakan sebagai 

berikut. 

1. Gabungan atau program terpisah. Sebagian dokumen yang ditemukan 

dalam literatur (e.g., Bransford, et al.1984; Baum, 1990; dan Gough 1991) 

menyatakan dukungan untuk penyertaan kegiatan berpikir ke dalam mata 

pelajaran dalam kurikulum reguler, namun dokumen yang lain (Freseman, 

1990; Mathews,1989; Pogrow, 1988; dan Baum, 1990) menyatakan 

dukungan untuk membuat pembelajaran khusus untuk keterampilan 

berpikir. Dukungan yang kuat untuk kedua pendekatan pembelajaran 

(menurut riset, tanpa perlu menyebut pertentangan antara para ahli) 

menunjukkan bahwa kedua-duanya sama-sama efektif. 

2. Langsung atau Pengarahan. Beberapa peneliti dan pengembang (Hansler, 

1985; Orr dan Klein, 1991; Pogrow, 1988) memberikan bukti, bahwa 

pendekatan ini memungkinkan pembelajar untuk mempelajari 

keterampilan berpikir, bukan hanya sekedar tahu tentang keterampilan 

tersebut. Pengembang program HOTS, Stanley Pogrow menyebut proses 

tersebut sebagai “usaha terkontrol (controlled floundering” – “usaha” 

karena pembelajar harus menemukan caranya sendiri (misalnya selama 

proses pemikiran), “terkontrol” karena pengajar menyertai dan membantu 

mereka dalam setiap langkah penyelesaian tugas. 

 

Sementara yang lain lebih suka mengajarkan secara langsung langkah-

langkah yang diperlukan dalam proses berpikir jenis apapun yang akan 

pengajar ajarkan kepada pembelajar. Pengajar yang menggunakan metode 

pengajaran semacam ini umumnya menunjukkan langkah-langkahnya 

dengan memberikan contoh kepada pembelajar melalui peristiwa atau ide 

yang dikenal pembelajar dan kemudian menyuruh pembelajar untuk 

menerapkan langkah-langkah serupa dalam masalah lain yang sama sekali 
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berbeda, yang biasanya diambil dari bahan kurikulum sekolah. 

Kemanjuran metode langsung dalam berbagai pengajaran keterampilan 

berpikir telah ditunjukkan dalam hasil penelitian Freseman (1990); 

Herrnstein, set al. (1986); Pearson (1982); dan Wong (1985) serta yang 

lain yang tidak bisa disebut. 

Sekali lagi terlihat, bahwa pendekatan manapun sama efektifnya, dan 

paduan antara keduanya mungkin menjadi metode yang paling efektif. 

Pearson, misalnya, menghargai kedua metode pengajaran secara langsung 

atau latihan  terarah sebagai kondisi pembelajaran secara langsung, dalam 

bentuk diskusi interaktif,  substantive feedback, dan kontrol serta strategi 

pengarahan diri sendiri (1982:26). 

3. Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran keterampilan berpikir. Topik 

ini tidak banyak diperdebatkan; bahkan para ahli sendiri tidak mengetahui 

secara pasti waktu yang harus dialokasikan untuk aktivitas pembelajaran 

keterampilan berpikir agar para pembelajar dapat mempelajari 

keterampilan tersebut secara baik.  Tentu saja waktu yang dibutuhkan tiap 

pembelajar untuk menguasai keterampilan berpikir akan berbeda bahkan 

pengalaman menunjukkan bahwa sebagian pembelajar telah memiliki 

keterampilan berpikir meskipun belum diberi arahan secara langsung dari 

pengajar sama sekali. 

 

Para peneliti menjawab kebutuhan waktu tersebut secara tak langsung, 

karena kebanyakan peneliti tidak mendesain penelitiannya untuk meneliti 

grup-grup terpisah yang diberi alokasi pembelajaran yang berbeda. Para 

ahli hanya menunjukkan bahwa program komersial maupun lokal yang 

telah dikembangkan dan menunjukkan perubahan mencolok dalam 

kemampuan pembelajar secara akademik cukup memakan waktu. 

Instrumental Enrichment membutuhkan waktu tiga sampai lima jam 
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pembelajaran per minggunya dalam jangka waktu kira-kira dua tahun. 

Philosophy for Children, bagian kurikulum K-12, membutuhkan waktu 40 

menit per minggunya. Oddisey membutuhkan 100 pertemuan dengan 

durasi pertemuan 45 menit. Program semacam HOTS yang didesain secara 

khusus untuk anak-anak berisiko yang memiliki pengalaman terbatas 

dalam memahami dan menetapkan teknik berpikir tingkat tinggi 

membutuhkan waktu jauh lebih banyak. Pogrows (1987:12) mengatakan, 

bahwa program ini memerlukan banyak waktu agar hasilnya bisa terlihat – 

setidaknya 35 menit per hari dalam setiap minggunya, empat hari per 

minggunya, untuk beberapa bulan, dengan demikian perkembangan 

kemampuan keterampilan berpikir akan terjadi. 

Temuan-temuan para ahli di atas penting untuk dipedomani, antara lain 

untuk merancang model menulis esai yang penulis sampaikan dalam uraian 

buku ini. Yang menjadi fokus dalam buku ini adalah dasar-dasar yang harus 

dipedomani dalam penyelenggaraan pengajaran keterampilan menulis esai 

dengan melakukan studi pemetaan kritis yang terdapat dalam suatu teks, 

sehingga dapat dijadikan landasan bahan tulisan esai pembelajar.  

 

3. Pandangan Para Ahli tentang Metode Pembelajaran Menulis 

Pada bagian ini penting dikupas pandangan para ahli tentang 

pembelajaran bahasa secara umum, dan menulis khususnya. Hal ini 

disampaikan, antara lain untuk mengetahui kebergunaan dan keefektifan 

model yang akan dikembangkan dengan metode terdahulu, sehingga diketahui 

keunggulan dan kelemahannya. 

Suyatno (2004: 9) menjelaskan, bahwa konsep pembelajaran bahasa 

Indonesia di masa lalu cenderung menggunakan pendekatan struktural dengan 

pokok bahasan yang menekankan bunyi, kosakata, dan kalimat. Akibat yang 

muncul antara lain: (1) instruktur lebih menekankan teori dan pengetahuan 
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bahasa daripada keterampilan berbahasa;(2) bahan pelajaran tidak relevan 

dengan kebutuhan pembelajar dalam berkomunikasi; (3) struktur bahasa 

dibahas secara lepas; (4) evaluasi banyak menekankan aspek kognitif; (5) 

PBM (Proses Belajar Mengajar) lebih didominasi instruktur daripada berpusat 

pada pembelajar. 

Selanjutnya, Suyatno melanjutkan bahwa konteks di atas penting diatasi 

dengan cara mempersiapkan pembelajar untuk melakukan interaksi yang 

bermakna dengan bahasa yang alamiah. Agar interaksi dapat bermakna bagi 

pembelajar, perlu didesain secara mendalam program pembelajaran bahasa 

Indonesia, antara lain desain yang bertumpu pada komunikatif, integratif, 

tematik yang didasarkan atas aspek fleksibilitas, proses, dan kontekstual. 

Untuk mendesain pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas, 

tentunya harus didasarkan atas tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini Dryden & 

Vos (2001:107) menandaskan, bahwa setidaknya belajar seharusnya memiliki 

tiga tujuan: 

1.  mempelajari keterampilan dan pengetahuan tentang materi-materi 

pelajaran spesifik secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah; 

2. mengembangkan kemampuan konseptual umum, sehingga pembelajar 

mampu belajar menerapkan konsep yang sama atau yang berkaitan dengan 

bidang-bidang lain; 

3. mengembangkan kemampuan dan sikap pribadi yang secara mudah dapat 

digunakan dalam segala tindakan kita. 

Khusus untuk keterampilan menulis, Dryden & Vos (2001:111) 

menyarankan, hendaknya pembelajaran menulis ditujukan agar tulisan mudah 

dibaca, dengan cara: menulis  dengan kata-kata yang sederhana dan aktif, serta 

kalimat-kalimat yang pendek, jelas, dan padat. 

Hal ini penting dikemukakan mengingat fenomena yang dikemukakan 

Alwasilah (2005: 137) yang mengungkap, bahwa pada umumnya yang dinilai 
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instruktur adalah karangan atau produk akhir yang ditulis pembelajar di kelas 

dalam 1-2 jam pelajaran. Namun, mayoritas pembelajar tidak pernah 

mengetahui apa yangs alah dan apa yang benar dalam karangannya, karena 

karangan itu tidak pernah dikembalikan kepada pembelajar. Ada juga yang 

dikembalikan, namun tidak ada catatan atau koreksi konstruktif  bagi penulis.  

Selanjutnya yang demikian itu menurut Alwasilah (2001: 138), 

mengutip pendapat Grabe dan Kaplan, sebagai pendekatan tradisional yang 

berfokus pada bentuk produk tulis bukan pada bagaimana seyogyanya 

pembelajar mengalami proses menulis. Hingga pertengahan abad lalu, di AS 

pun pelajaran menulis hampir sama, yaitu: (1) sedikit praktik menulis; (2) 

dipandu dengan outline dan tema menulis; (3) diajari retorika tulisan deskripsi, 

narasi, eksposisi, dan argumentasi; (4) dibatasi pada pola  3-5 alinea; (5) 

diajari pola-pola logika definisi, klasifikasi, komparasi, kontras; (6) diajari 

lewat peniruan terhadap pola tertentu; (7) draft esai dikoreksi dengan merujuk 

pada buku panduan yang lebih berfokus pad latihan ketepatan tatabahasa dan 

retorika; (8) sumber tulsian bersumber dari bacaan sastra. 

Untuk memecahkannya, Alwasilah (2001: 146) menyampaikan panduan 

mengajar menulis berdasarkan pendekatan proses. Secara ringkas langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1.  membiarkan pembelajar menemukan suara kepengarangannya secara 

mandiri; 

2. menulislah dengan penuh makna ihwal topik  yang menarik dan 

bermanfaat baginya; 

3. merencanakan kegiatan yang berorientasi  tujuan dan kontesktual; 

4. memunculkan temuan (invensi), menulis draf berulang sampai 

mendapatkan masukan antardraf; 

5. mengusahakan masukan yang beragam (pembaca sejati, teman, 

instruktur) dan evaluasi formatif; 

6. menganjurkan pembelajar menulis bebas, manakal menghadapi 

kebuntuan pikiran; 

7. menanamkan sikap bahwasanya informasi isi lebih penting daripada 

tatabahasa; 

8. meyakinkan, bahwa menulis adalah kegiatan berulang; 
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9. menumbuhkan kesadaran terhadap proses menulis dan makna 

pembaca, perencanaan, kolaborasi, dan sebagainya. 

Namun demikian, Wahab (2007: 31) menyampaikan salah satu prinsip 

belajar, yang menyatakan, bahwa setiap pembelajar mempunyai kecepatan dan 

gaya tersendiri dalam belajar. Instruktur harus menyadari adanya perbedaan 

individual dalam belajar. Untuk itu pentingnya variasi dalam belajar yang 

mampu menangani perbedaan karakteristik pembelajar tersebut. 

Untuk menengahinya penting mengenali ciri-ciri dari sebuah model 

mengajar. Wahab (2007: 54) menjelaskan, bahwa pada umumnya model-

model mengajar yang baik memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali sebagai 

berikut: 

a. memiliki prosedur yang sistematik; 

b. hasil belajar ditetapkan secara khusus; 

c. penetapan lingkungan secara khusus; 

d. penetapan ukuran keberhasilan; 

e. penetapan prisip-prinsip interaksi dengan lingkungan. 

 

Banyak teori filsafat pendidikan yang menyampaikan pandangan 

tentang hakikat pendidikan, termasuk model mengajar. Dalam hal ini penting 

diutarakan pedagogi kritis yang dikemukakan Freire (Alwasilah, 2008: 108), 

yang bila diapliaksikan dalam bidang pendidikan maka teori kritis ini 

memunculkan pendekatan  critical pedagogy yang dipelopori Henry Giroux. 

Pendekatan ini antara lain menekankan pentingnya memberdayakan dan 

mendidik pembelajar agar mampu memecahkan masalah dan mampu berpikir 

kritis. 

Untuk itu pula Alwasilah (2008: 176) menandaskan, bahwa pendidikan 

kita sekarang ini, khususnya pendidikan bahasa, harus didesain sedemikian 

rupa agar pembelajar-pembelajar mampu melakukan critical thinking. Adapun 

komponen kemampuan berpikir kritis ini meliputi :(1) mengidentifikasi dan 

mempertanyakn asumsi-asumsi; (2) mempertanyakan pentingnya konteks; (3) 
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berimajiansi dan mengeksplorasi berbagai alternatif; (4) memiliki sikap 

skeptis reflektif dalam menghadapi segala persoalan. 

Menurut Alwasilah, dalam perkembangan mutakhir telah muncul 

cabang linguistik, antara lain Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana 

Kritis/AWK), yang dalam pembelajarannya berupaya fokus pada konteks 

pembentukan manusia yang secara kolektif mampu berpikir kritis.. Model 

inilah yang menjadi model alternatif yang ditawarkan dalam buku ini. 
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BAB II 

ANALISIS WACANA KRITIS BERORIENTASI PETA 

BERPIKIR KRITIS (AWBPBK)  

SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN MENULIS 
 

1. Berpikir Kritis ( Critical Thinking) 

 a.  Hakikat Berpikir 

Berpikir bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan 

dengan faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi. Beberapa faktor penting 

yang mempengaruhi pola pikir manusia adalah akidah (keimanan), falsafah 

hidup, hati nurani dengan segala bentuk nafsunya, impian-impian, lingkungan 

hidup seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Jadi, dapat diibaratkan, 

bahwa otak manusia adalah sebuah lahan pertanian yang siap menumbuhkan 

tanaman sesuai dengan bibit yang ditanamkannya dan dibesarkan sesuai 

dengan lingkungannya, sehingga kalau dituliskan secara matematis, maka 

BERPIKIR = f ( A, F, H, I,L,D), dengan A = akidah; F= falsafah hidup; H= 

hati nurani; I=impian-impian; L= lingkungan hidup; D = faktor-faktor lain 

(Wiyono, 2004:41). 

Pada akhirnya, buah pikir manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 

buah pikir yang positif dan buah pikir yang negatif. Buah pikir positif adalah 

buah pikir yang dihasilkan dan dibentuk dari akidah Islamiyah dan falsafah 

ibadah, hati nurani yang bersih, yaitu kegiatan berpikirnya dilandasi oleh 

keimanan kepada Allah swt., dan dalam rangka mengabdi kepada-Nya pula 

sehingga orientasi berpikirnya adalah demi kemaslahatan, kemanfaatan, dan 

kesejahteraan serta dapat menjaga kelestarian hidup seluruh makhluk ciptaan 

Allah. Sebagai bukti kegiatan berpikir manusia dari waktu ke waktu kita 

saksikan betapa banyaknya karya ilmiah, seni dan teknologi yang tersimpan di 

perpustakaan-perpustakaan universitas, negara, dan lembaga-lembaga di 

seantero dunia ini. Sementara itu, buah pikir negatif adalah buah pikir yang 
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dihasilkan dan dibentuk dari akidah jahiliah, ideologi atheisme dan 

materialisme yang didorong oleh hawa nafsu (nafsu amarah, dengki, 

kesombongan, keserakahan, kemunafikan, dsb.). Buah pikir tersebut akan 

dapat berupa teori, konsep, sistem yang justru akan menghancurkan kehidupan 

manusia itu sendiri. 

Berpikir adalah bagian dari kegiatan ibadah apabila dengan tujuan untuk 

mendapatkan rida dari Allah swt., sedangkan tidak akan bernilai ibadah 

apabila dasarnya bukan untuk mendapat rido Allah swt. 

 

b. Etika Umum Berpikir 

Agar buah pikir manusia dapat memberikan kemaslahatan dan 

kemanfaatan bagi kehidupan, maka perlu dipedomani etika berpikir yang 

dikemukakan Azizah (2000) berikut ini. 

o Iman dan keyakinan – Sesuai dengan paradigma Rukun Iman, maka 

apapun yang dilakukan oleh manusia dalam segala aktivitas 

kehidupannya senantiasa harus dilandasi iman kepada Allah, malaikat, 

rasul , kitab-kitan suci, hari akhir, dan qodho dan qodar-Nya.Allah swt. 

adalah sumber dari segala sumber keilmuan dan pemikiran, penciptaan, 

dan kreativitas, yang telah dituangkan sebagian ilmu-Nya di Alquran 

dan alam semesta ini. Kebenaran Alquran adalah mutlak tetapi untuk 

memahami manusia perlu menafsirkan  ayat yang sifatnya perlu 

penafsiran, sedangkan alam jagad raya  sebagai ilmu Allah, manusia 

harus mencari hukum-hukum yang ada di dalam alam jagad raya ini. 

Kebenaran hasil pengujian dan penelitian manusia bersifat nisbi 

menuju kebenaran mutlak ilmu Allah, sehingga meyakini kebenaran 

ilmu alam bersifat tidak final, karena teori-teori baru senantiasa akan 

selalu dihasilkan dari pemikiran manusia untuk mencapai teori yang 

benar secara mutlak. 

o Iklas.Berpikir adalah bagian dari ibadah, maka dalam pelaksanaannya 

sudah sewajarnya kalau dilandasi oleh rasa iklas dan tetap dalam 

rangka mencari rida Allah swt. Oleh karena, motivasi berpikir karena 

Allah, maka rasa iklas akan memberikan pengaruh yang luar biasa 

dalam kegiatan berpikir manusia. 

o Tujuan. Tujuan berpikir manusia harus selaras dengan tujuan hidupnya 

yaitu beribadah kepada Allah swt., sehingga dalam kegiatan berpikir 

manusia harus bernilai positif, yaitu membangun kehidupan yang 
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sesuai dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Allah, baik 

yang bersifat material, amupun non-material. Kegiatan berpikir 

hendaknya ditujukan untuk merealisasikan fungsi manusia sebagai 

„abdillah‟ dan „kholifah‟ di muka bumi, yakni sebagai hamba Allah 

dan menjaga serta memakmurkan hidupnya. 

o Sesuai syariat. Konsekuensi dari paradigma rukun iman, segala 

aktivitas manusia harus senantiasa dalam bingkai syariat (hukum-

hukum) Allah seperti yang telah diatur dalam Alquran dan Alhadis. 

Dengan demikian, dalam berpikir dilarang menghalalkan segala cara 

untuk mencapai tujuan karena hanya cara yang halal saja yang 

diperkenankan syariat. 

o Sungguh-sungguh dan sabar. Artinya, kesungguhan dalam berpikir dan 

bersabar untuk menekuni permasalahannya, serius dalam mencari data 

lapangan dan literature maupun dalam pengkajian dan analisisnya. Jika 

ada yang kurang jelas, tidak segan untuk check and rechek atau 

tabayyun. Ini merupakan prasyarat penting karena dengan upaya 

demikian akan menghasilkan pemikiran yang Insya Allah dapat 

dipertanggungjawabkan, baik kepada manusia, maupun kepada Allah 

swt. 

o Amanah dan tanggung jawab. Bagi seorang yang telah menerima 

rukun iman dan rukun Islam, maka pemikiran yang dilakukan adalah 

merupakan „amanah.‟ Termasuk dalam etika ini adalah sikap jujur dan 

profesional ( ihsan dan itqan ), baik amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan secara vertikal di hadapan Allah swt., maupun 

secara horizontal kepada sesama manusia, tanggung jawab secara 

ilahiah maupun ilmiah insaniah. 

o Objektif dan rasional.Seorang pemikir muslim hendaknya menjauhkan 

diri dari subjektivitas dan emosi, membebaskan diri dari spekulasi dan 

tergesa-gesa, serta menjaga diri dari fanatisme terhadap pendapat 

sendiri atau koleganya. Semua ini berarti menjaga  diri dari hawa 

nafsunya. Dengan kata lain, ia menggunakan akal sehat serta pemikiran 

yang jernih dan bersih., 

o Kerja sama. Dalam berpikir, khususnya dalam menyelesaikan 

persoalan besar, penting maupun rumit, sebaiknya tidak mengandalkan 

kemampuan individual, tetapi dilaksanakan secara kerja sama ( 

ta‟awun atau amal jama‟iy ). Dengan bermusyawarah dan konsultasi 

dalam pemikiran, akan besar kemungkinannya untuk mendapatkan 

hasil yang sahih dan valid. 

o Tema. Tema yang dibahas atau dipikirkan adalah tema yang 

dibenarkan, terpuji, dan baik; tema-tema yang tidak dilarang oleh 

Allah. Di samping itu, tentunya merupakan suatu tema yang sekiranya 
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akan mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan di 

dunia dan di akhirat nanti. 

o  Sarana.Dalam melakukan pemikiran, pembahasan atau penelitian 

diisyaratkan agar mempergunakan  sarana yang „halal,‟ dalam arti legal 

atau sah secara syariat. Sarana yang tidak sah dan legal diharamkan 

digunakan dalam penelitian bagi kaum muslimin. 

 

Kesepuluh etika di atas mengandung arti, bahwa dengan berpikir yang etis, 

manusia diharapkan dapat memelihara, melestarikan, dan mengembangkan 

alam guna memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk lainnya.   

 

c.   Cara Berpikir Otak Kanan dan Otak Kiri 

De Porter & Hernacki (2003: 36-37) menjelaskan cara berpikir kedua 

belahan otak manusia (kiri dan kanan) sebagai berikut. 

1. Proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, linear, dan 

rasional. Sisi ini sangat teratur. Walaupun berdasarkan realitas, ia 

mampu melakukan penafsiran abstrak dan simbolis. Cara 

berpikirnya sesuai untuk tugas-tugas teratur secara verbal, 

menulis, membaca, asosiasi auditorial, menempatkan detail dan 

fakta, fonetik, serta simbolisme. 

2. Cara berpikir otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan 

holistik. Cara berpikirnya sesuai dengan cara-cara untuk 

mengetahui yang bersifat non-verbal, seperti perasaan dan emosi, 

kesadaran yang berkenaan dengan perasaan (merasakan kehadiran 

suatu benda atau orang), kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan 

pola, musik, seni, kepekaan warna, kreativitas, dan visualisasi. 

 

Kedua belahan otak penting artinya. Orang yang memanfaatkan kedua 

belahan otak ini juga cenderung “seimbang” dalam setiap aspek kehidupan 

mereka. Belajar terasa sangat mudah bagi mereka karena mempunyai pilihan 

untuk menggunakan bagian otak yang diperlukan dalam setiap pekerjaan yang 

sedang dihadapi. Karena sebagian besar komunikasi diungkapkan dalam 

bentuk verbal atau tertulis, yang keduanya merupakan spesialisasi otak kiri, 

bidang-bidang pendidikan, bisnis, dan sains cenderung berat ke otak kiri. 

Menurut pendapat keduanya, jika kita termasuk kategori otak kiri dan kita 
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tidak melakukan upaya tertentu memasukkan beberapa aktivitas otak kanan 

dalam hidup kita, ketidakseimbangan yang dihasilkannya dapat 

mengakibatkan stress dan juga kesehatan mental dan fisik yang buruk. 

Untuk menyeimbangkannya, perlu dimasukkan musik dan estetika dalam 

pengalaman belajar, dan memberikan umpan balik positif bagi diri kita. Semua 

itu akan menimbulkan  emosi positif, yang membuat otak kita lebih efektif. 

Emosi yang positif mendorong ke arah kekuatan otak, yang mengarah kepada 

keberhasilan, yang mengarah pada kehormatan diri yang lebih tinggi, yang 

mengarah kepada siklus aktif sehingga mengangkat kita lebih tinggi dan lebih 

tinggi lagi. Kita dapat melihat, bahwa orang-orang yang sangat berhasil 

tampak mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap seni. 

d.  Hakikat Kritis 

Alwasilah (2005:8) menjelaskan, bahwa dulu istilah kritis dalam 

pembelajaran bahasa lazim diartikan terbatas yakni sebagai pemahaman 

tingkat tinggi dalam pembelajaran membaca dan respon personal terhadap 

karya sastra. Dalam pengembangan selanjutnya istilah ini dipakai dalam 

konsep critical pedagogty dan critical discourse analysis ( CDA). Pendekatan 

kritis ini berimplikasi pada semua aspek pembelajaran, antara lain materi 

pemelajaran, dan proses belajar mengajar di kelas, serta hubungan dosen dan 

pembelajar. Selama ini ada kesan bahwa diskusi dalam pemelajaran linguistik 

lebih terbatas pada isu-isu bahasa atau sastra yang terkelupas dari dunia sosial 

politik di luar ruang kuliah. Pendekatan kritis terhadap pendidikan bahasa 

menuntut komitmen terhadap transformasi sosial, keadilan, dan persamaan hak 

dan kewajiban sebagai bagian dari ciri kehidupan demokratis. Instruktur dan 

dosen seyogyanya berperan sebagi agen perubahan sosial dan transformasi 

kultural dan intelektual. Ini meupakan tugas mereka untuk 

mentransformasikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu berpikir 

kritis. 
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e.  Pengertian Berpikir Kritis  

Secara jelas Wikipedia mengemukakan definisi berpikir kritis dalam 

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking sebagai berikut. 

Critical thinking is the process of acquiring information and evaluating it 

to reach a logical conclusion or answer.It is synonymous with informal 

logic.Increasingly, based on research in cognitive psychology, educators 

believe that schools should focus more on teaching their students critical 

thinking skills than on memorizing facts by rote learning. 

 

The process of critical thinking responds to many subjects and situations, 

finding connections between them. It is,therefore, asystem of related 

modes of thought that run across fields like science, mathematics, 

engineering, history, anthropology, economics, general reasoning, and 

philosophy. 

 

Critical thinking may be seen as involving two aspects: a set of cognitive 

skills,and the ability and intellectual commitment, to use those skills to 

guide behavior.It does not include simply the acquisition and retention of 

information, or the possession of a skill-set which is ot used regularly, nor 

is it more exercise of those skills without acceptance of the results. 

 

(Berpikir kritis adalah sebuah proses memperoleh informasi dan 

mengevaluasinya agar didapatkan kesimpulan atau jawaban yang masuk 

akal. Hal ini sejalan dengan pemahaman ilmu bertutur kata. Seiring 

dengan hasil penelitian terbaru dalam bidang psikologi kognitif, para 

pendidik meyakini bahwa dalam pembelajaran para pembelajarnya 

bersekolah selayaknya lebih menekankan penguasaan keterampilan 

berpikir kritis dibandingkan dengan teknik hafalan.  

 

Proses berpikir merupakan proses menanggapi berbagai macam subjek dan 

situasi, kemudian menemukan hubungan di antaranya. Oleh karena itu, 

proses berpikir kritis merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai 

model pemikiran yang bersumber dari ilmu-ilmu seperti ilmu alam, 

matematika, teknik, sejarah, antropologi, ekonomi, general reasoning, dan 

filsafat. 

 

Berpikir kritis bisa juga dipandang sebagai proses yang melibatkan dua 

hal, yaitu: kemampuan pemahaman dan kemampuan serta tanggung jawab 

intelektual untuk menggunakannya dalam rangka membentuk perilaku.) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
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Kemampuan berpikir kritis merupakan sesuatu yang paling esensial dalam 

pembelajaran bahasa. Oleh karena, bahasa sering disebut sebagai alat berpikir, 

walaupun kita lebih menyadarinya sebagai alat interaksi sosial. Ini mungkin 

menunjukkan : (1) berkomunikasi atau berbahasa (lisan) tidak identik dengan 

berpikir; (2) ada bermacam tingkatan berpikir, dari yang tidak disadari sampai 

yang sangat disadari; (3) berpikir tidak selalu difasilitasi bahasa. Tampaknya, 

tuntutan bahwa manusia sebagai hewan berpikir tidak otomatis berarti bahwa 

setiap manusia mampu berpikir kritis. Mungkin lebih tepat diartikan sebagai 

makhluk yang memiliki potensi untuk berpikir kritis, seperti halnya potensi 

atau bekal kodrati untuk menguasai bahasa yang dominan di lingkungannya. 

Alwasilah (2005:4) menyimpulkan hasil temuannya berdasarkan penilaian 

responden, bahwa pendidikan di Indonesia belum membuat pembelajar 

berpikir kritis. Padahal berpikir kritis merupakan salah satu indikator bagi 

pembangunan masyarakat cerdas.  

Pada hakikatnya berpikir kritis itu akan menolong seseorang dalam 

menemukan solusi terhadap suatu permasalahan, dan bahkan mampu 

mengolah secara kritis suatu pengambilan keputusan. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Pirozzi (2000:109). 

 “ Critical thinking, which is best described as a very careful and 

thoughtful way of dealing with events, issues, problems, decisions, or 

situations….Critical thinking is important because it makes you a much 

more careful decision maker who has the best chance of assessing 

situations accurately, making sense of issues and events, and coming 

up with solutions to problems. Because critical thinkers do not accept 

blindly everything they see, hear, or read, they place themselves in a 

better positions to understand what is going onaround them, to avoid 

costly mistakes, and to accomplish whatever they set aout to 

do….Make it a habit to think critically about everything!” 

 

Secara ringkas, dapat dikatakan, bahwa berpikir kritis sebagai suatu cara 

menguraikan suatu peristiwa, isu, masalah, keputusan, atau situasi dengan 

hati-hati dan bijaksana. Berpikir kritis sangat penting, karena dapat membuat 
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kita sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, memberi makna terhadap 

suatu isu atau peristiwa tertentu, dan melahirkan suatu pemecahan masalah. 

Oleh sebab itu, para pemikir kritis menempatkan dirinya pada posisi 

memahami secara menyeluruh tentang segala sesuatu yang tengah dihadapi 

sehingga tidak melahirkan kesalahan dalam pemecahannya. 

Senada dengan pendapat di atas Marzano, et. al. (1988:18) menyatakan hal 

sebagai berikut. 

 “Critical thinking as “reasonable”, reflective thinking that is focused 

on deciding what to belive or do … thinking is “reasonable” when the 

thinker strives to analyze arguments carefully, looks for valid evidence, 

and reaches sound conclusions. The goal of teaching thinking is to 

develop people who are fair-minded, objective, and committed to 

clarity and accuracy.” 

Jadi, kemampuan berpikir kritis dapat dilatih lewat analisis argumen, 

mencari argumen sahih demi kesimpulan tepat, yang pada akhirnya akan 

dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. 

Berpikir kritis bersinonim pula dengan berpikir cerdas seperti disampaikan 

Allen (2002 6 – 7). Dia menjelaskan secara ringkas betapa kita membutuhkan 

berpikir kritis dalam setiap kehidupan. Mengapa demikian? Dia 

menyampaikan alasan sebagai berikut. 

  “ Knowledge is the „stuff‟ of everyday life in the late twentieth 

century. We are always being asked to find it out, develop it, 

communicate it, and think about it. Smart thinking improves the ways 

in which we can work with knowledge and information.First of all, 

smart thinking helps you to study….second, smart thinking helps you at 

work….third, and perhaps most importantly, smart thinking makes you 

an active member of communities.” 

Pendapat di atas lebih menandaskan, bahwa berpikir cerdas meningkatkan 

cara-cara kita dalam mengerjakan sesuatu dengan pengetahuan dan informasi. 

Manfaat pertama, berpikir cerdas dapat menolong kita dalam memecahkan 

masalah; kedua, menolong kita dalam bekerja; ketiga, dan ini yang paling 

penting, berpikir cerdas membuat kita menjadi anggota aktif dalam suatu 

masyarakat. 
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 Lebih lanjut Musthafa (2003:2) menyampaikan beberapa definisi 

berpikir kritis sebagai berikut. 

a. Berpikir kritis secara rasional menentukan mana yang dapat dipercaya, 

mana yang tidak. 

b. Berpikir kritis merupakan kegiatan mempertimbangkan secara hati-hati 

dan bersengaja apakah mau menerima, menolak, atau menunda 

penilaian. 

c. Berpikir kritis adalah kegiatan memahami makna suatu pernyataan, 

merasakan ambiguitas, menimbang apakah suatu kesimpulan itu benar, 

dan menilai apakah suatu pernyataan itu dapat diterima. 

d. Berpikir kritis adalah suatu proses yang menekankan suatu sikap 

menunda penilaian, melibatkan penilaian logis dan pemecahan 

masalah, dan berujung pada keputusan dan aksi yang telah 

diperhitungkan dengan matang. 

 

Pemahaman terhadap definisi berpikir kritis di atas perlu diimbangi dengan 

pengetahuan kita tentang ciri-ciri perilaku orang yang berpikir kritis, hal yang 

menghambat pikiran kritis, dan siasat penumbuhan pikiran kritis. Untuk 

keperluan itu, Musthafa  (2003: 4- 8) menjelakan sebagai berikut. 

a. Apa ciri-ciri perilaku orang yang berpikir kritis? 

 Dapat membedakan antara fakta dan opini 

 Peka terhadap konteks 

 Menghargai rasionalitas 

 Berpikir mandiri 

 Memiliki kerendahan hati intelektual ( intellectual humility) 

 Memiliki keberanian intelektual 

 Memiliki toleransi tinggi terhadap ambiguitas. 

 

b. Apa yang menghambat pikiran kritis? 

 Kejumudan (ignorance ); ketidaktahuan karena malas mencari 

tahu 

 Gengsi (ego) 

 Purbasangka (prejudice ) 

 Status quo (resistance to change ); bersifat parsial, seperti tidak 

ada harapan yang lebih baik dari itu 

 Tak betah diliput tanda tanya (a need for answers). 
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3. Siasat penumbuhan pikiran kritis: 

a. Yang perlu dimiliki 

i.   Rasionalitas 

ii. Kesadaran diri (self-awareness) 

iii. Kejujuran (honesty ) 

iv. Keterbukaan pikiran (open-mindedness) 

v. Disiplin 

vi.Kemampuan menilai (judment ) 

 

b. Yang perlu dihindari: kesalahan nalar (faulty reasoning)  

 Generalisasi yang salah 

 Oversimplifikasi; menyederhanakan masalah 

 Ketakjelasan 

 Nalar berputar 

 Serangan pribadi 

 Bujukan emosional 

 Berlindung pada otoritas yang salah 

 Irelevansi 

 

c. Yang perlu dibiasakan 

 Mengajukan pertanyaan kritis 

 Memiliki rasa ingin tahu 

 Menerima kebenaran penuh/tolak yang setengah-setengah (half-

truth ) 

 Mengevaluasi pernyataan, validitas data, dan sumber informasi 

yang dipergunakan 

 Mencari bukti-bukti 

 Mencari solusi baru. 

 

f.  Bahasa dan Berpikir Kritis 

Bahasa alami memiliki kekhasan tersendiri yang memungkinkannya 

berperan sebagai alat yang luar biasa sebagai media peradaban. Kekhasan-

kekhasan itu seperti dibahas Devitt & Sterelny (Alwasilah, 2004:5) sebagai 

berikut. 

a. Stimulus independence. Berbeda dengan fenomena bahasa binatang, 

berdasarkan lingkungan fisik seseorang tidak mudah bagi kita untuk 

memprediksi ujarannya. Seseorang yang baru keluar dari gereja, 

misalnya, mungkin membuat ajaran yang tidak ada sangkut pautnya 

dengan kegiatan gereja. Kekhasan ini perlu dicermati dengan seksama 
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sebab dalam tradisi berpikir ilmiah dan berpikir kritis, membuat 

prediksi adalah suatu keterampilan yang perlu diajarkan. 

b. Abstractness. Berbeda dengan foto atau gambar, deskripsi verbal 

bersifat abstrak. Ciri yang membedakan bahasa manusia dari bahasa 

lain adalah daya abstraknya ini, yakni dapat digunakan untuk 

menjelajah dunia dulu dan mendatang, bahkan menjelajahi sesuatu 

yang tak mungkin. Relevansi fenomena ini dengan proses berpikir 

ialah bahwa bahasa ilmiah ditandai oleh keabstrakan. Tidak heran jika 

tesis dan disertasi selalu dilengkapi dengan abstrak. 

c. Arbriteriness. Tidak ada hubunagn logis dan intrinsik antara bahasa 

sebagai simbol dengan yang dirujuknya. Relevansi kekhasan ini 

dengan kemampuan berpikir krtis adalah bahwa keabriteran ini dapat 

diterima pada tataran referensi, tetapi begitu kata, frase, dan kalimat 

dipakai dalam sebuah proposisi, maka konsistensi tidak dapat 

dihindari. Para penulis selalu disarankan untuk selalu konsisten dalam 

penggunaan istilah-istilah keilmuan. 

d. Medium independence. Berbeda dari bahasa binatang, komunikasi 

bahasa dapat berlangsung dengan segala medium seperti ujaran, 

tulisan, dan huruf Braille. Relevansi kekhasan ini dengan berpikir kritis 

adalah bahwa bagaimanapun canggihnya media komunikasi, 

penguasaan bahasa tetap menjadi dasar bagi pembentukan 

keterampialn kritis. Dengan kata lain, yang memfasilitasi proses 

berpikir itu adalah bahasa sebagai sistem, bukannya bahasa sebagai 

media komunikasi. 

e. Productivity. Bahasa memiliki sistem yang memungkinkan penuturnya 

menghasilkan ujaran yang tak terhingga banyaknya. Walau demikian, 

saat bertutur kata atau menulis kita selalu tertunduk pada konteks, 

sehingga apa yang dikatakan atau dituliskan itu tidak tak terbatas. 

Dengan bahasa, kita dapat mendeskripsikan segala persoalan yang 

muncul. Tugas instruktur bahasa adalah mengajarkan cara 

menggunakan  ujaran yang tak terhingga ini seefesien mungkin dalam 

alur pikir yang logis. 

f. Power. Bahasa, karena ciri-ciri di atas itu, menjadi sangat “berkuasa” 

untuk menaklukkan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang; untuk 

membicarakan dari yang terjorok sampai yang tersuci; dan membahas 

yang sepele sampai yang canggih. Dalam konteks 

makrososiolinguistik, bahasa dapat dipakai untuk memperjuangkan 

(mendapatkan dan melanggengkan) kekuasaan. Politik bahasa 

sesungguhnya adalah upaya untuk mengatur pihak lain dalam 

berbahasa. 
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Makna pendidikan bahasa menurut Alwasilah (2004) jauh lebih besar 

daripada pengajaran bahasa. Kekeliruan kita selama ini adalah terlampau 

berkonsentrasi pada pengajaran empat keterampilan berbahasa ( menyimak, 

bebricara, membaca, menulis) yang tercerabut dari fungsi bahasa sebagai alat 

berpikir. Seyogyanya pendidikan bahasa diniati sebagai upaya pembangunan 

literasi kritis. Yang disebut terakhir ini mencakup sikap dan keterampilan 

kritis dan analitis yang diperlukan untuk memahami dan menginterprestasi 

teks-teks ujaran maupun tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan 

pada berbagai berita, pidato, percakapan; surat kabar, tabloid, iklan, dan 

internet yang belum tentu benar dan belum tentu salah. Pembelajar harus 

diberi keterampilan untuk mengidentifikasi teks-teks yang tidak netral ini. 

Literasi kritis mengajarkan pembelajar tidak sekadar penguasaan keterampilan 

dasar seperti memahami, memprediksi, dan meringkas, tetapi melatih mereka 

menjadi konsumen yang kritis dalam segala konteks terhadap informasi yang 

diterimanya. Ihwal keterkaitan berpikir kritis dengan pendidikan bahasa ini 

jelas dikemukakan Dewey sebagaimana dikutip Hirsch (1996:136) sebagai 

berikut. 

Critical thinking is at the heart of effective reading, writing, 

speaking, and listening. It enables us to link together mastery of 

content with such diverse goals as self-esteem, self-problem solving. 

It enables all students to learn to assess their own learning. It 

enables all instructors and administrators to raise the level of their 

own teaching and thinking. 

 

Pernyataan di atas pada dasarnya menjelaskan, bahwa berpikir kritis 

adalah inti dari membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan yang efektif.. 

Hal itu memungkinkan kita  untuk menghubungkan bersama-sama ketuntasan 

isi dengan tujuan sebagaimana yang telah kita tetapkan, atau sebagai cara 

memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Hal itu juga memungkinkan 

semua pembelajar untuk belajar menilai pelajaran mereka sendiri. Ini pun 
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memungkinkan semua pengajar dan para tenaga administrasi untuk 

mengembangkan tingkat dari  cara mereka mengajar dan cara mereka berpikir.  

 

2. AWBPBK sebagai Model Pembelajaran  

a. Pengertian 

AWBPBK diberi pengertian oleh Kappa Omicron Nu FORUM dalam 

http:///www.yahoo.com// (diakses pada Juni 2005) sebagai alat untuk 

membantu anggota profesi memahami pesan yang mereka kirimkan kepada 

mereka dan yang lainnya serta untuk memahami maksud kata yang dituturkan 

dan ditulis oleh yang lainnya. Untuk itu, kita bergerak dari yang tadinya 

melihat bahasa sebagai sesuatu yang abstrak bergerak ke arah pemahaman, 

bahwa kata-kata yang kita lihat memiliki makna dalam historis, sosial, dan 

kondisi politik tertentu. Hal itu membuktilan, bahwa kata-kata tidak pernah 

netral! (Fiske, 1994). 

Kita tidak pernah lagi berbicara, membaca bahkan mendengar kata-kata 

tanpa menyadari makna kata tersebut. Kata-kata bisa dipolitisasi bahkan bila 

tidak kita sadari akan membawa kekuatan yang menunjukkan kepentingan 

siapa saja yang berbicara. Pendapat pemimpin, pengadilan, pemerintah, editor, 

bahkan keluarga dan konsumen ilmuwan memainkan peranan penting dalam 

membentuk isu dan menetapkan lingkaran wacana logis ( tentang apa yang 

dibicarakan dan bagaimana) (Henry & Tator, 2002).  

Kata-kata tersebut dalam kekuasaan diterima sebagai “bukti diri” dan kata-

kata yang lemah, tidak sesuai, atau tanpa substansi  dihindari atau dibuang ( 

van Dijk, 2000). Dalam konteks tersebut, AWBPBK membantu kita 

menjelaskan hubungan antara penggunaan bahasa dengan uji kekuasaan 

(Thompsons, 2002). 

Stefan, et all. ( 2000: 144) menyampaikan pendapat Habermas (1970,1971) 

tentang pengertian analisis wacana kritis (AWK). AWK sebagai sebuah kritik 

http://www.yahoo.com/
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mengandung dua pengertian: pengertian yang pertama didasarkan pada 

gagasan yang di dalamnya memuat visi insteraksi yang menimbulkan kekuatan 

hubungan, dan pengertian yang kedua didasarkan kepada tradisi, yang biasa 

disebut dengan linguistik kritis.  

Istilah linguistik kritis, pertama-tama berhubungan erat dengan penelitian 

Halliday mengenai penggunaan bahasa di dalam organisasi (lihat 

Fowler,dkk.,1979; Kress & Hodge, 1979). Munculnya perspektif di dalam 

linguistik harus dipahami sebagai suatu reaksi pragmatis kontemporer 

(misalnya, teori percakapan) dan sosiolinguistik korelatif-kuantitatif (William 

Labov, dan Wodak, 1995:205). Jacob Mey (1985) membicarakan tujuan kritis 

di dalam pragmatik linguistik. Kress & Hodge (1979) meninjau, bahwa 

wacana ilmiah tidak dapat eksis tanpa pengertian sosial, dan mesti ada 

hubungan kuat di antara struktur linguistik dengan struktur sosial secara 

berturut-turut telah diterima oleh para peneliti dari tradisi yang berbeda-beda, 

seperti sosiolinguistik, bahasa formal, fisiologi sosial atau kritik sastra. 

 Ini seringkali dikembangkan dengan suatu penekanan terhadap sifat dasar 

pendekatan ilmu pengetahuan (khususnya untuk metode Fairclough dan 

Wodak – dari tahun 1990-an, seperti: Fairclough 1989, 1992a, 1993, 1994, 

1995; Wodak dkk. 1990, 1994,1998; Wodak & Matouschek & Wodak 

1995/96; Wodak 1996; Wodak & Reisig 1999; Weiss & Wodak 1999a, 1999b; 

Strable dkk., 1999; Iedema & Wodak 1999; van Leeuwen & Wodak 1998). 

Sejalan dengan pernyataan di atas, Eriyanto (2005:6) menyampaikan 

adanya tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Salah satu 

pandangan yang mendasari AWK adalah pandangan kritis. Pandangan ini 

ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses 

produksi dan reproduksi makna yang secara historis maupun institusional. 

Bahasa di sini tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar diri 

si pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi 
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yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, 

maupun strategi-strategi di dalamnya.  

Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang 

ada dalam setiap proses bahasa, seperti batasan-batasan apa yang 

diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, dan topik apa 

yang dibicarakan. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa 

selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan 

subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. 

Karena memakai perspektif kritis, analisis wacana ini dikenal sebagai AWK. 

Sekaitan dengan kepentingan AWK dalam pembelajaran di kelas, AWK  

(Dharmojo,2004:1) mendesain kegiatan pembelajaran yang mengarahkan 

murid terbiasa bersikap kritis dan kreatif dalam menanggapi berbagai 

fenomena dan makna yang terdapat di dalam karya sastra sebagai produk 

budaya bangsa. Pemahaman pembelajar atas berbagai makna dan nilai yang 

terdapat di dalam wacana sastra merupakan prioritas pertama dan utama model 

AWK ini. (http://cybersastra.net/cgibin/naskah/ 

viewesai.cgi?category=5&id=1014847759) 

Adapun tata cara model AWK dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk 

aspek sastra adalah sebagai berikut. 

1. Tahap pertama pembelajar memahami untaian kata dan kalimat dalam 

wacana dengan analitis, antara lain pembaca mesti berusaha 

memahami gambaran makna dan satuan-satuan pengertian dalam 

wacana sehingga membuahkan pemahaman tertentu. Pemahamannya 

dinyatakan secara analitis karena nilai kebenarannya tidak harus 

diujikan pada kenyataan-kenyataan kongkret secara langsung. 

2. Tahap kedua pembelajar memaknai susunan asosiasi semantis dalam 

wacana dengan cara memperhatikan hubungan kata dan kalimat dalam 

keseluruhan wacananya, jika perlu mengerahkan khazanah 

http://cybersastra.net/cgi-bin/naskah/viewesai.cgi?category=5&id=1014847759
http://cybersastra.net/cgi-bin/naskah/viewesai.cgi?category=5&id=1014847759
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pengetahuan yang dimilikinya, apakah itu terkait dengan wacana 

filsafat, sejarah, agama maupun informasi dari majalah sastra serta 

koran sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

penafsiran. 

3. Tahap ketiga mengungkap asumsi implisit yang melatarbelakangi 

wacana tersebut, ciri koherensinya dengan makna dalam wacana, dan 

inferensi. Berdasarkan asumsi demikian, maka kegiatan membaca yang 

dilakukan mestilah diarahkan untuk berusaha mengeksplisitkan 

bayang-bayang dengan disertai upaya menggambarkan berbagai 

permasalahan kehidupan yang termuat di dalamnya. Proses 

pemaknaannya juga perlu memperhatikan kesatuan hubungan isi dan 

pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

logis. 

4. Tahap keempat adalah menyusun rekonstruksi pemahaman secara 

semantis, yang di dalamnya menunjukkan hubungan dan perbandingan 

dengan kenyataan yang ada pada masa sekarang, dengan kenyataan 

masa lalu, maupun kemungkinan pertaliannya dengan yang akan 

datang. 

Dikaitkannya model AWBPBK dengan karakteristik kelas mata pelajaran 

bahasa dan sastra, khususnya menulis hendaknya dipandang sebagai bentuk 

relasi sosial. Artinya, melalui interaksi belajar-mengajar terjadi hubungan 

yang dinamis antara wacana sastra dengan murid, wacana sastra dengan 

pengajar, pengajar dengan murid, atau murid dengan murid dengan refleksi 

kehidupan sosial sesuai dengan nuansa pembelajaran dan tujuan yang hendak 

dicapai. Dalam hal ini pembelajaran tidak lagi bernuansa hafalan, sekadar 

penjelasan dan tanya jawab, namun  lebih dari itu pembelajaran yang 

berlangsung hendaknya ditandai ciri responsif dan kolaboratif.  
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Dalam pembelajaran yang demikian itu, murid dan pengajar bersama-

sama memberikan tanggapan terhadap fakta yang dipelajarinya –termasuk 

dalam hal penentuan materi yang dipelajari. Dengan model pembelajaran 

seperti itu diharapkan interaksi belajar-mengajar dapat mengarah pada 

terciptanya komunikasi dalam konteks konstruksi sosial. Komunikasi dalam 

kelas itu didasarkan pada konstruksi sosial melalui kegiatan membaca, 

menyimak, berbicara, dan menulis secara terpadu. 

Apapun konteks pembelajarannya, yang perlu disadari adalah pentingya 

dipahami prinsip-prinsip yang mendasari analisis wacana kritis. Analisis 

wacana kritis memiliki delapan prinsip penting dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis pembelajar (Pennycook, 2001:80). Prinsip yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

Prinsip 1 – Analisis wacana kritis membahas problem-problem sosial. 

Jadi, fokusnya bukan pada pemakaian bahasa semata tetapi 

lebih pada karakteristik linguistik dari proses dan struktur 

kultural. Dengan demikian, analisis wacana kritis sanggup 

mengidentifikasi karakteristik linguistik dari proses dan 

struktur kultural sebuah teks sebagai objek kajian. 

Prinsip 2 – Hubungan kekuasaan bersifat diskursif (berwacana), artinya 

bahwa   fokus wacana sama dengan bagaimana kekuasaan 

dibahasakan. 

Prinsip 3 – Wacana berwujud sebagai masyarakat dan budaya. Artinya, 

wacana itu sendiri tidak sekedar refleksi hubungan-hubungan 

sosial, tetapi juga bagian dari relasi itu, dan mengalami 

reproduksi melalui hubungan dialektis. 

Prinsip 4 – Wacana itu berideologi. Ideologi sebagai representasi dan 

konstruksi masyarakat – yang di dalamnya mesti ada dominasi 
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dan eksploitasi – seringkali diproduksi lewat wacana. analisis 

ini bertugas mengidentifikasi ideologi tersebut. 

Prinsip 5 – Wacana itu bersifat historis. Artinya bahwa kita seyogyanya 

mengkaji sebuah wacana dalam konteks historisnya dengan 

melihat ketersambungan dengan wacana sebelumnya. 

Prinsip 6 – Kita perlu menggunakan pendekatan sosio-kognitif untuk 

menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan teks dan 

masyarakat dijalin dalam proses produksi dan pemahaman. 

Prinsip 7 – Analisis wacana kritis bersifat interpretatif dan eksplanatif 

serta menggunakan metodologi yang sistematis untuk 

menghubungkan teks dan konteksnya. 

Prinsip 8 – Analisis wacana kritis adalah sebuah paradigma sainstifik 

yang memiliki komitmen sosial yang terus-menerus 

berupaya larut dan mengubah apa yang sedang terjadi dalam 

sebuah konteks. 

 

Prinsip di atas sejalan dengan tujuan penelitian ini. Dengan demikian 

pengertian AWBPBK sebagai model pembelajaran didasarkan pada tiga 

pandangan sentral. Ketiga pandangan itu antara lain menyoroti batas bentuk 

wacana yang akan dianalisis, yaitu: (a) wacana menunjukkan adanya struktur 

sosial tertentu (kelas, status, usia, identitas, dan jenis kelamin); (b) wacana 

memuat konteks budaya yang profesional, sehingga wacana dibentuk dan 

dibatasi oleh sosialisasi, dan profil anggotanya dalam suatu struktur sosial 

tertentu; (c) wacana (kata-kata dan bahasa yang dipakai) membentuk dan 

membatasi identitas , hubungan, dan sistem pengetahuan serta keyakinan kita. 
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b. Tujuan AWBPBK 

Berdasarkan pengertian analisis wacana kritis (AWK) di atas, perlu 

diketahui lebih lanjut  tujuan penggunaan AWK dalam praktik berbahasa. Di 

bawah ini dikutip pendapat Luke (1997), van Dijk (1988), Habermas (1973), 

Foucault (2000), dan Fairclough (1993) dalam  ”Critical Discourse Analysis A 

Primer” (McGregor, Juni 2005, tersedia di http:///www.yahoo.com.//). 

Tujuan pertama AWK (van Dijk, 1988) adalah untuk mendeskripsikan, 

menafsirkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang 

direfleksikan dalam teks (Luke, 1997). Dalam konteks ini AWK berhubungan 

dengan studi dan analisis teks tertulis dan tutur kata untuk mencapai sumber 

kekuatan discursive (wacana), kekuasaan, ketidaksamaan, dan bias, serta 

bagaimana sumber-sumber itu diajukan, dipelihara, direproduksi, dan 

ditransformasi dalam konteks-konteks historis, politis, ekonomi dan sosial 

yang khusus. 

Tujuan berikutnya diungkap teori kritis Habermas (1973), bahwa AWK 

bertujuan membantu peneliti memahami masalah sosial yang ditengarai oleh 

ideologi dan hubungan kekuasaan, semuanya ditampilkan dengan 

menggunakan teks tertulis tentang kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan 

profesional. 

Tujuan berikutnya (Fairclough, 1993) dari AWK adalah untuk menggali 

secara sistematis hubungan antara praktik wacana, teks, dan peristiwa, serta 

sosial dan struktur budaya, relasi dan proses. 

Ketiga tujuan tersebut diusahakan untuk menggali bagaimana hubungan 

non-transparan yang merupakan faktor penjamin kekuasaan dan hegemoni, 

dan ini menarik perhatian pada ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan 

sosial, praktik non-demokratis, dan ketidakadilan lainnya dengan harapan 

mengajak manusia melakukan tindakan korektif. Dengan demikian, sasaran 

AWK adalah mengungkap asumsi ideologi yang tersembunyi dalam kata-kata 

http://www.yahoo.com./
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teks tertulis atau lisan agar dapat menahan dan mengatasi berbagai bentuk 

kekuasaan atau untuk mendapatkan apresiasi yang kita uji.  

Untuk itu, karakteristik penting wacana untuk kepentingan analisis 

wacana kritis sebagai berikut. 

1) Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, yang bertujuan, dan 

terkontrol.. 

2) Wacana terkait dengan teks dan konteks bersama-sama. Teks adalah semua 

bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, 

tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek 

suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi seperti 

latar, situasi, peristiwa, kondisi. yang berada di luar teks, dan 

mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi 

yang menunjukkan teks tersebut diproduksi, dan fungsi yang dimaksudkan. 

Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan 

konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Di sini, 

dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga 

gambaran spesifik dari budaya yang dibawa.  

3)  Wacana berada dalam konteks historis tertentu, sehingga pada waktu 

melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang 

berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai 

seperti itu, dan seterusnya. 

4) Wacana juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya. 

Hal ini mengimplikasikan analisis wacana kritis tidak membatasi diri pada 

detil teks atau struktur wacana saja tetapi juga menghubungkan dengan 

kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.  

5)  Wacana merupakan bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari 

ideologi tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana tidak bisa menempatkan 

bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana 
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ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam 

membentuk wacana. Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah 

teks yang muncul tersebut pencerminan dari ideologi seseorang, apakah 

dia feminis, antifeminis, kapitalis, sosialis, dan sebagainya. 

 

3. Peta Berpikir Kritis 

a. Pengertian  

Untuk menunjang kebermaknaan sikap dan keterampilan berpikir kritis 

dalam kegiatan analisis wacana  bagi kepentingan menulis esai penting 

dipedomani peta pikiran. Istilah ini sering pula disebut dengan istilah peta 

konsep, yang menurut Dahar (1989:122-123) istilah tersebut merupakan 

gagasan Novak berdasarkan teori belajar Ausubel, yang pertama 

memperkenalkan meaningful learning theory sebagai kebalikan dari rote 

learning theory, yakni belajar lewat hafalan (Alwasilah,1997:94).  

Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan bermakna antara 

konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi 

merupakan dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata 

dalam suatu unit semantik. Oleh karena belajar bermakna lebih mudah 

berlangsung bila konsep-konsep baru dikaitkan pada konsep yang lebih 

inklusif, maka peta konsep harus disusun secara hierarki. Ini berarti, bahwa 

konsep yang lebih inklusif ada di puncak peta. Makin ke bawah konsep-

konsep diurutkan makin menjadi lebih khusus. 

Istilah peta konsep ini mirip dengan istilah „skema.‟ Dalam hal ini 

Harjasujana (1988: 29) mengatakan bahwa skema itu serupa dengan konsep, 

tetapi lebih luas. Pembicaraan tentang „teori skema‟, pada dasarnya, selalu 

berkaitan dengan teori Piaget tentang perkembangan kognitif, dan teori 

Ausubel, mengenai advance organizer….Dalam teori skema, proses 

pemahaman interpretasi itu dilandasi oleh prinsip bahwa semua data harus 
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dipetakan pada skema tertentu, dan seluruh aspek skema tersebut harus cocok 

dengan informasi masukan tersebut. 

Buzan (2004: 103 –113) menjelaskan bahwa peta konsep atau peta pikiran 

adalah alat belajar yang unik dan tepat. Peta konsep  menggunakan semua 

keterampilan kulit otak – kata, gambar, angka, logika, irama, warna, dan 

kesadaran ruang – dalam teknik tunggal yang kuat secara unik. Sekaitan 

dengan itu Wycoff (2004:23) pun menambahkan, bahwa pemetaan pikiran 

adalah salah satu alat yang membangun cara komunikasi baru yang melibatkan 

imajinasi dan kreativitas. Alat ini merupakan teknik untuk mengembangkan 

pendekatan berpikir yang lebih kreatif dan inovatif. Efek pemetaan pikiran 

hampir tidak masuk akal; dapat membuka jalan ke seluruh otak, 

memungkinkan kegiatan tertata dalam beberapa menit, mendorong kreativitas, 

mendobrak hambatan bagi para penulis, dan menghasilkan brainstorming 

(curah gagasan) yang efektif. 

Pengertian tersebut diperjelas oleh Hudojo (2002: 4) yang menjelaskan 

bahwa peta konsep merupakan skema yang menggambarkan suatu himpunan 

konsep-konsep (termasuk teorema, prinsip, sifat, dan lain-lain) dengan maksud 

mengaitkan/menanamkan dalam suatu kerangka kerja dengan menggunakan 

“proposisi-proposisi” (kata penghubung) agar menjadi jelas baik bagi 

pembelajar maupun instruktur untuk memahami ide-ide kunci yang harus 

terfokus kepada tugas belajar ( learning task) yang khusus. Bila urutan belajar 

terselesaikan pembelajar, pembelajar dapat merangkum dari apa yang telah 

dipelajarinya. 

Uraian itu mengandung makna, bahwa peta konsep itu merupakan jaringan 

konsep yang antara konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan proposisi. 

Proposisi tersebut bisa berupa antara lain: mempunyai, adalah, merupakan, 

terdiri dari, mengandung, berasal dari, yaitu, bersifat, dan, bahkan, jika… 

maka…. Proposisi tersebut menunjukkan keterpaduan dalam jaringan tersebut. 
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Untuk beroleh pemahaman peta konsep melalui alur skema tersebut 

diperlukan strategi belajar mengajar yang membantu peserta didik beroleh 

pengetahuan, keterampilan dan  sikap secara aktif dan demokratis. Prinsip ini 

dapat dirancang melalui kegiatan berpendekatan kritis. Dasar kegiatan belajar 

mengajarnya adalah dengan cara kerja sama dalam menciptakan alur peta 

konsep tertentu secara kritis dan analitis. 

 Kekritisan seseorang akan tampak dalam peta konsep yang menunjukkan 

pola pikirnya. Dengan demikian, peta konsep merupakan hasil dari proses 

berpikir seseorang. Konteks berpikir sebagai suatu proses seseorang 

memikirkan sesuatu inilah yang menjadi potensi kritis yang harus ditelaah. 

Berpikir bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan 

dengan faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi. Beberapa faktor penting 

yang mempengaruhi pola pikir manusia adalah akidah (keimanan), falsafah 

hidup, hati nurani dengan segala bentuk nafsunya, impian-impian, lingkungan 

hidup seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial.   

Sekaitan dengan hal itu Wiyono (2004:41) menyatakan, bahwa buah pikir 

manusia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu buah pikir yang positif dan 

buah pikir yang negatif. Buah pikir positif adalah buah pikir yang dihasilkan 

dan dibentuk dari akidah islamiyah dan falsafah ibadah, hati nurani yang 

bersih, yaitu kegiatan berpikirnya dilandasi oleh keimanan kepada Allah swt, 

dan dalam rangka mengabdi kepada-Nya pula sehingga orientasi berpikirnya 

adalah demi kemaslahatan, kemanfaatan, dan kesejahteraan serta dapat 

menjaga kelestarian hidup seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebagai bukti 

kegiatan berpikir manusia dari waktu ke waktu kita saksikan betapa 

banyaknya karya ilmiah, seni dan teknologi yang tersimpan di perpustakaan-

perpustakaan universitas, negara, dan lembaga-lembaga di seantero dunia ini.  

Sementara itu, buah pikir negatif adalah buah pikir yang dihasilkan dan 

dibentuk dari akidah jahiliah, ideologi atheisme dan materialisme yang 
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didorong oleh hawa nafsu (nafsu amarah, dengki, kesombongan, keserakahan, 

kemunafikan, dsb.). Buah pikir tersebut akan dapat berupa teori, konsep, 

sistem yang justru akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri 

Untuk pembiasaan dalam proses penulisan esai, sejatinya kedua belahan 

otak penting artinya. Misalnya, sebagian besar komunikasi diungkapkan dalam 

bentuk verbal atau tertulis, yang keduanya merupakan spesialisasi otak kiri, 

bidang-bidang pendidikan, bisnis, dan sains cenderung berat ke otak kiri. 

Untuk menyeimbangkannya, perlu pengembangan otak kanan, antara lain 

dengan memasukkan musik dan estetika dalam pengalaman belajar, dan 

memberikan umpan balik positif bagi diri kita. Semua itu akan menimbulkan  

emosi positif, yang membuat otak kita lebih efektif. Emosi yang positif 

mendorong ke arah kekuatan otak kepada siklus aktif dan kritis.  

Secara jelas Wikipedia mengemukakan definisi berpikir kritis 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking), adalah sebuah proses 

memperoleh informasi dan mengevaluasinya agar didapatkan kesimpulan atau 

jawaban yang masuk akal. Hal ini sejalan dengan pemahaman ilmu bertutur 

kata. Seiring dengan hasil penelitian terbaru dalam bidang psikologi kognitif, 

para pendidik meyakini bahwa dalam pembelajaran para pembelajarnya 

bersekolah selayaknya lebih menekankan penguasaan keterampilan berpikir 

kritis dibandingkan dengan teknik hafalan.  

Proses berpikir merupakan proses menanggapi berbagai macam subjek dan 

situasi, kemudian menemukan hubungan di antaranya. Oleh karena itu, proses 

berpikir kritis merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai model 

pemikiran yang bersumber dari ilmu-ilmu seperti ilmu alam, matematika, 

teknik, sejarah, antropologi, ekonomi, general reasoning, dan filsafat. 

Dengan demikian, kegiatan berpikir kritis bisa juga dipandang sebagai 

proses yang melibatkan dua hal, yaitu: kemampuan pemahaman dan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_thinking
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kemampuan serta tanggung jawab intelektual untuk menggunakannya dalam 

rangka membentuk perilaku. 

Sekaitan dengan itu, kemampuan berpikir kritis merupakan sesuatu yang 

paling esensial dalam pembelajaran bahasa. Oleh karena, bahasa sering disebut 

sebagai alat berpikir, walaupun kita lebih menyadarinya sebagai alat interaksi 

sosial. Ini menunjukkan, bahwa: (1) berkomunikasi atau berbahasa (lisan) 

tidak identik dengan berpikir; (2) ada bermacam tingkatan berpikir, dari yang 

tidak disadari sampai yang sangat disadari; (3) berpikir tidak selalu difasilitasi 

bahasa. Tampaknya, tuntutan bahwa manusia sebagai hewan berpikir tidak 

otomatis berarti bahwa setiap manusia mampu berpikir kritis. Mungkin lebih 

tepat diartikan sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berpikir kritis, 

seperti halnya potensi atau bekal kodrati untuk menguasai bahasa yang 

dominan di lingkungannya. Dengan demikian, berpikir kritis merupakan suatu 

aktivitas kognitif yang penting untuk dikembangkan, dan ditingkatkan melalui 

latihan-latihan dalam proses pembelajaran. 

Hal ini seperti yang dikemukakan Pirozzi (2000:109) yang secara ringkas, 

dapat dikatakan, bahwa berpikir kritis sebagai suatu cara menguraikan suatu 

peristiwa, isu, masalah, keputusan, atau situasi dengan hati-hati dan bijaksana. 

Berpikir kritis sangat penting, karena dapat membuat kita sangat hati-hati 

dalam mengambil keputusan, memberi makna terhadap suatu isu atau 

peristiwa tertentu, dan melahirkan suatu pemecahan masalah. Oleh sebab itu, 

para pemikir kritis menempatkan dirinya pada posisi memahami secara 

menyeluruh tentang segala sesuatu yang tengah dihadapi sehingga tidak 

melahirkan kesalahan dalam pemecahannya. 

Senada dengan pendapat di atas Marzano, et. al. (1988:18) 

menyatakan, bahwa kemampuan berpikir kritis dapat dilatih lewat analisis 

argumen, mencari argumen sahih demi kesimpulan tepat, yang pada akhirnya 

akan dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan. 
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e. Pemikir lain menjelaskan, bahwa berpikir kritis bersinonim pula 

dengan berpikir cerdas (Allen, 2002 6 – 7). Dia menjelaskan secara 

ringkas betapa kita membutuhkan berpikir kritis dalam setiap 

kehidupan. Mengapa demikian? Dia menyampaikan alasan, bahwa 

berpikir cerdas meningkatkan cara-cara kita dalam mengerjakan 

sesuatu dengan pengetahuan dan informasi. Manfaat pertama, berpikir 

cerdas dapat menolong kita dalam memecahkan masalah; kedua, 

menolong kita dalam bekerja; ketiga, dan ini yang paling penting, 

berpikir cerdas membuat kita menjadi anggota aktif dalam suatu 

masyarakat. 

  

Berdasarkan pemikiran para pakar di atas, dapat disimpulkan, bahwa peta 

berpikir kritis adalah suatu aktivitas individu dalam proses memperoleh 

informasi (peristiwa, isu, masalah, keputusan, atau situasi), mengevaluasi, dan 

menanggapinya secara objektif, sehingga terbentuk perilaku bertanggung 

jawab dalam mengambil keputusan, melalui proses latihan berkelanjutan 

(misalnya, berlatih mengajukan pertanyaan kritis, mencari bukti, 

mengevaluasinya, dan menemukan solusinya), yang dikomunikasikannya 

melalui jaringan konsep antara konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan 

proposisi sehingga menunjukkan suatu kesatuan skematis tentang sesuatu 

pokok kajian. 

 

b. Tujuan  

Tujuan peta berpikir dalam pembelajaran dapat dijelaskan secara garis 

besar sebagai berikut: 

1. menciptakan situasi belajar ke arah pengetahuan “baru” dalam konteks 

struktur skemata yang saling berkesinambungan, sehingga menjadi 

lebih mudah dimaknai pembelajar, 
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2. menggambarkan kesetalian antarkonsep dalam suatu struktur skematis 

pembelajar secara meluas, tak terbatas, dan mendalam, sehingga  

keterkaitan antara konsep dapat dengan muah dilacak pembelajar dan 

instruktur (instruktur), 

3. me-review pemahaman pembelajar terhadap suatu konsep yang sulit 

dipahami secara langsung, karena ketidakpahamannya tersebut dapat 

langsung ditelusuri melalui gambaran jaringan peta yang dibuat, 

4. memudahkan instruktur/instruktur dalam menyiapkan urutan 

pembelajaran sesuai dengan peta perkembangan kognitif pembelajar 

yang ditampakkan dalam jringan peta berpikit itu sendiri, 

5. memudahkan pembelajar merefleksi isi pembelajaran  dengan 

berpedoman pada keterkaitan antara jaringan konsep yang telah 

dipelajarinya, 

6. memudahkan pembelajaran menerapkan jaringan konsep ke dalam 

struktur tulisan esainya, karena pembelajar sendiri yang menciptakan 

alur pikir antarjaringan konsep dalam peta berpikirnya,  

7. mengontrol mutu pembelajaran, khususnya mutu tulisan pembelajar, 

8. mempercepat penuntasan penilaian hasil belajar.  

 

Tujuan tersebut lebih dikongkritkan oleh keberadaan berpikir kritis yang 

tercermin dari bahasa yang ada dalam peta tersebut. Maksudnya, peta berpikir 

kritis akan lebih menunjukkan bahasa yang secara alamiah memiliki kekhasan 

tersendiri yang memungkinkannya berperan sebagai alat yang luar biasa 

sebagai media penguat pembelajar dalam memahami konteks pembelajaran.  

Relevansi kekhasan ini menurut Devitt & Sterelny (Alwasilah, 2004:5) 

berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis, bahwa keabriteran ini dapat 

diterima pada tataran referensi, tetapi begitu kata, frase, dan kalimat dipakai 

dalam sebuah proposisi, maka konsistensi tidak dapat dihindari. Dalam 
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konteks ini, pembelajar disarankan untuk selalu konsisten dalam penggunaan 

istilah-istilah yang digunakannya dalam kata kunci.  

Di samping itu, dikatakan pula bahwa relevansi kekhasan ini tetap 

menjadi dasar bagi pembentukan keterampilan kritis. Dengan kata lain, yang 

memfasilitasi proses berpikir itu adalah bahasa sebagai sistem, bukannya 

bahasa sebagai media komunikasi. Sistem itu ditata dalam bentuk peta berpikir 

kritis secara skematis, dan sistemik. 

Paparan tujuan di atas lebih mengabsahkan teori psikologi kognitif yang 

menitikberatkan kemampuan belajar pada proses mental dan struktur 

pengetahuan yang meliputi proses berpikir dan aktivitas mental.  

Sehubungan dengan itu penting disampaikan pendapat Presseisen 

(Liliasari, 1996:31) yang menjelaskan, bahwa keterampilan berpikir meliputi 

proses berpikir dasar dan proses berpikir kompleks. Proses berpikir dasar 

merupakan gambaran dari proses berpikir rasional. Proses berpikir ini 

mengandung sekumpulan proses mental dari yang sederhana menuju yang 

kompleks dengan urutan sebagai berikut: menghafal, membayangkan, 

mengelompokkan, menggeneralisasikan, membandingkan, mengevaluasi, 

menganalisis, mensintesis, mendeduksi dan menyimpulkan.  

Proses berpikir kompleks mengaplikasikan perpaduan komponen-

komponen berpikir dasar. Proses ini meliputi pemecahan masalah, pembuatan 

keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Berpikir kritis menekankan 

pada aspek evaluasi dan sintesis untuk memahami arti, sehingga menghasilkan 

pengetahuan tentang penyebab, bukti dan teori. Berpikir kreatif lebih 

menekankan pada kualifikasi yaitu menemukan sifat yang unik dan 

transformasi dari analogi dan induksi logis, sehingga membentuk produk/ide 

yang asli dalam arti yang baru. 

 Sekaitan dengan peran peta berpikir kritis dalam menulis esai yang 

menjadi bahan kajian penelitian ini, pendapat Liliasari (1996:34) yang dapat 
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dipedomani antara lain penjelasan yang menyatakan, bahwa peta konsep 

bertujuan menggambarkan hubungan bermakna antarkonsep dalam bentuk 

proposisi. Suatu proposisi mengandung dua atau lebih label konsep yang 

dihubungkan dengan kata-kata membentuk satuan pengetian tertentu. Konsep-

konsep yang baru dipelajari dan dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah 

dimiliki melalui hubungan subsumpsi terhadap konsep yang lebih inklusif 

(lebih luas ruang lingkupnya).  

Proses ini menjadikan peta konsep tersusun secara hierarki. Konsep yang 

lebih inklusif akan ditempatkan di atas konsep yang kurang inklusif. Makin 

inklusif suatu konsep, makin tinggi kedudukannya pada peta konsep. Konsep 

yang paling inklusif merupakan konsep puncak pada peta konsep atau konsep 

kunci. Bertambahnya konsep yang dipelajari menyebabkan bertambahnya 

jalur-jalur pengembangan konsep, yang dikenal dengan istilah diferensiasi 

progresif. Apabila antara jalur-jalur pengembangan konsep dalam peta konsep 

ditemukan hubungan, maka digambarkan suatu ikatan silang yang 

menunjukkan proses penyesuaian integratif. Peta konsep merupakan ringkasan 

skematik mengenai apa yang telah dipelajari, karena itu pemetaan konsep 

merupakan teknik pemahaman konsep-konsep dan proposisi-proposisi. 

Berdasarkan konteks pemahaman di atas, jelaslah bahwa peta konsep 

memiliki tujuan yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar, termasuk 

pembelajaran menulis esai. Peta berpikir kritis dapat berperan dominan dalam 

kegiatan menulis. Untuk merasakan adanya peranan peta tersebut ada dalam 

proses dinamis dalam menulis, adalah penting untuk mengetahui sistem 

berpikir (thinking-aloud protocol) ketika seorang penulis sedang menyusun 

sebuah tulisan (Gagne, 1985). 

Selanjutnya Gagne, Ellen D. (1985:200) menambahkan proses menulis 

sebagai sebuah proses menerjemahkan ide ke dalam simbol-simbol  tertulis 

dalam bahasa tertentu. Dalam beberapa hal, menulis berbeda dari membaca, di 
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mana di dalam menulis ide diekspresikan dalam simbol-simbol tertulis. 

Menulis menyediakan beragam tujuan.  

Dalam dunia kerja, menulis merupakan alat penting untuk berkomunikasi 

dan merekam apa yang telah dikomunikasikan. Dalam kehidupan personal 

seseorang, menulis merupakan alat ekspresi dan sebuah teknik berpikir lewat 

masalah. Dalam arena intelektual dan politik, menulis merupakan sebuah alat 

yang powerful untuk membujuk orang, untuk mengubah ide mereka, atau 

melakukan sebuah aksi. Seperti kemampuan dasar lainnya, menulis 

merupakan alat pembebas bagi mereka yang memilikinya. 

Dengan demikian, kemampuan berpikir merupakan bagian dari kemampuan 

intelektual seseorang dalam melakukan kegiatan menulis, yang dalam 

pengembangannya memerlukan suatu model tertentu yang tepat. Salah satu 

model yang dapat dilakukan dalam proses kognitif adalah melakukan sistem 

peta berpikir kritis.  

Sistem ini dapat pula disinonimkan dengan skema (kerangka berpikir). 

Dalam peta konsep (skema), kita dapat menyimpan gambaran mental sebagai 

penopang pengalaman. Oleh karena, berdasarkan hasil penelitian intelegensi 

buatan, dapat disimpulkan, bahwa berbagai objek, keadaan, dan tindakan 

dalam memori diwakili oleh prototipe dari objek, keadaan, dan tindakan 

tersebut (Darmojuwono, S. dan Kushartanti dalam Kushartanti, dkk., 2005: 

23). 

Melalui pencapaian tujuan kegiatan pemetaan tersebut akan terwujud 

proses kognitif yang di dalamnya mencakup proses untuk memperoleh 

pengetahuan di dalam kehidupan yang diperoleh melalui pengalaman.Yang 

berkenaan dengan pengalaman di sini adalah pengalaman indrawi. Proses 

kognitif melibatkan berbagai indra kita, yaitu penglihatan, penciuman, 

perabaan, pengecapan, dan pendengaran, di samping kesadaran dan peraan. 
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c.  Karakteristik Peta Berpikir Kritis 

Ada beberapa hal yang harus dipedomi dalam membuat peta berpikir 

kritis. Untuk memetakan pikiran perlu pengendalian dan penerapan kekuatan 

mental yang luar biasa ini, kita perlu mengatur pikiran dan peta pikiran 

melalui penggunaan hierarki dan kategorisasi. Buzan (2004: 105-107) 

menyampaikan bahwa langkah pertama yang harus dipahami seseorang dalam 

memetakan pikiran adalah pentingnya mengenali basic ordering ideas (BOIs) 

atau tatanan ide dasar (TID). 

Ketika seseorang akan mengenali TID ini, maka secara bersamaan 

dilakukan pembiasaan berpikir kritis supaya terwujud peta yang sesuai dengan 

konteks pembelajaran. Pembiasaan itu menurut Mustafa (2003: 4-8) adalah: 

1) mengajukan pertanyaan kritis 

2) memiliki rasa ingin tahu 

3) menerima kebenaran penuh/tolak yang setengah-setengah (half-truth ) 

4) mengevaluasi pernyataan, validitas data, dan sumber informasi yang 

dipergunakan 

5) mencari bukti-bukti 

6) mencari solusi baru. 

 

Dengan kegiatan berpikir kritis terhadap suatu tes, akan ditemukan TID 

yang berperan sebagai konsep kunci,  yang di dalamnya terdapat banyak 

konsep lain yang dapat diorganisasikan. Istilah „mesin‟, misalnya, berisi 

banyak sekali deretan kategori, salah satunya adalah „kendaraan bermotor.‟ 

Selanjutnya istilah ini menghasilkan banyak sekali ide, salah satunya adalah 

„mobil.‟ Mobil akan berisi kategori mengenai tipe, termasuk Ford, yang 

kemudian akan dibagi-bagi lagi menjadi berbagai model. 

Dilihat dari perspektif ini,‟mesin‟ merupakan kata yang lebih luas 

daripada Ford karena mencakup dan secara potensial mengatur informasi yang 

amat banyak. “Mesin‟ menyatakan satu set kategori dan menempatkannya 

dalam urutan tingkat hierarkinya. 

Demikian pula hierarki ini dapat diperluas ke atas ke tingkat generalisasi 

yang lebih tinggi:”artefak,‟ misalnya, mempunyai „mesin‟ sebagai salah satu 

subjeknya. Kata-kata yang berada di tingkat atas ini atau TID merupakan 

kunci untuk membentuk dan mengarahkan proses kreatif dari asosiasi. Kalau 

diungkapkan dengan cara yang berbeda, kata-kata itu adalah judul bab yang 

sebaiknya digunakan bila menulis buku mengeni subjek tersebut. 
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Dengan demikian, dalam mempertimbangkan peta pikiran, kata kunci atau 

gambar kunci apa pun dapat ditempatkan di tengah dari peta pikiran yang 

baru, yang kembali dapat memancar ke segala arah. Mengingat keadaan ini, 

peta pikiran apa pun secara potensial tidak terbatas. Mengingat sifat alami dari 

pancaran itu, setiap kata atau gambar kunci yang ditambahkan pada peta 

pikiran itu sendiri menambah kemungkinan rentang asosiasi baru dan lebih 

besar, dan seterusnya ad infinitum (tanpa akhir). Keadaan ini menunjukkan 

sekali lagi sifat alami asosiatif yang tidak terbatas dan kreatif dari setiap otak 

manusia normal. 

 

d. Hukum Pemetaan Berpikir Kritis 

Buzan (1999: 117-118) menyampaikan perlunya dipedomani hukum 

pemetaan pikiran ketika kita akan memetakan pikiran. Adapun hukum yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

1) Mulailah dengan citra berwarna di tengah-tengah. Sebuah citra 

seringkali “bernilai seribu kata” dan mendorong pemikiran kreatif 

seraya meningkatkan memori dengan signifikan. Letakkan kertas 

dalam posisi berbaring. 

2) Citra di seluruh peta pikiran. Seperti nomor 1) dan untuk mendorong 

seluruuh proses selaput otak, pikatlah mata dan bantu memori. 

3) Kata sebaiknya ditulis dengan huruf cetak. Ini ditujukan untuk 

keperluan pembacaan kembali kata yang ditulis dengan huruf cetak 

sehingga mampu memberikan umpan balik yang lebih fotografis, jelas, 

mudah dibaca, dan lebih komprehensif.  

4) Kata yang ditulis dengan huruf cetak sebaiknya di atas garis, dan 

setiap garis sebaiknya dihubungkan dengan garis lain. Ini untuk 

menjamin peta pikiran memiliki struktur dasar. 

5) Kata sebaiknya dalam “unit”, yakni satu kata per garis.Ini membuat 

setiap kata lebih bebas mengait serta memberikan kebebasan dan 

fleksibilitas lebih banyak dalam membuat catatan. 

6) Gunakanlah warna di seluruh peta pikiran karena meningkatkan 

memori, menyenangkan mata, dan merangsang proses selaput otak 

sebelah kanan. 

7) Dengan usaha yang kreatif kini pikiran sebaiknya dibiarkan “sebebas” 

mungkin. Setiap “pemikiran” tentang ke mana hal-hal harus berjalan 

atau apakah harus diliput hanya akan meperlambat proses. 

 Demikian tujuh hal yang dimaksud dalam hukum pemetaan pikiran. 

Penggunaan hukum tersebut di atas menurut Buzan dapat digunakan dalam 

penulisan kreatif, seperti penulisan esai. 
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Gambar di bawah ini adalah contoh peta pikiran yang dibuat oleh 

pembelajar SMA program bahasa mengenai Matematika murni (Buzan, 

1999:132). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas adalah peta pikiran yang dibuat seorang siswi SMA 

program bahasa. Ketika peta itu ditunjukkan kepada seorang professor 

Matematika, ia mengira peta tersebut dibuat oleh pembelajar universitas 

dengan nilai terbaik dan mungkin memerlukan waktu dua hari untuk 

menyelesaikannya. Sesungguhnya peta itu dibuat si gadis hanya dalam waktu 

20 menit. Peta pikiran memungkinkannya memperagakan kreativitas luar biasa 

dalam mata pelajaran yang biasanya dianggap kering, membosankan dan sulit. 

Peta bahkan dapat lebih baik lagi jika setiap garis hanya berisi “unit” kata 

bukan frasa. Bentuk dan wujud yang digunakannya untuk memperbesar kata 

akan memberikan indikasi keragaman yang memungkinkan dalam struktur ini. 
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Contoh lain ditampakkan pada bentuk peta berpikir kritis di bawah ini. 

Peta tersebut dibuat oleh seorang pembelajar Program Studi Pendidikan 

Bahasa, Sastra Indonesia dan daerah FKIP Unpas Semester VI  didasarkan 

pada suatu cerpen yang dipilihnya sebagai bahan tulisan esainya. Diselesaikan 

dalam waktu 15 menit. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Peta Berpikir Kritis Pembelajar Program Studi Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indoensia, dan Daerah Semester VI 
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Gambar 3 

Peta Berpikir Kritis yang Dipedomi Pembelajar Calon Instruktur 

Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Menulis Esai Sastra yang Bersumber 

dari Suatu Cerpen 

 

Pemetaan tersebut tidak terlepas dari tahapan berpikir yang dilakukan 

pembelajar sebelumnya secara kritis. Tahapan berpikir kritis yang dimaksud 

(http://innumeracy.com/criticalthink.htm) sebagai berikut: 

1) menyadari adanya asumsi/anggapan; 

2) membuat asumsi-asumsi/anggapan tersurat; 

3)  menilai keakuratan keduanya dari segi: kelogisan asumsi; kesesuaian 

asumsi dengan realitas sebagaimana yang kita pahami dan kita alami; 

tingkat kebenaran asumsi terkait dengan kondisi-kondisi tertentu. 

http://innumeracy.com/criticalthink.htm
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Selanjutnya dalam situs ini dikemukakan pula komponen utama dalam 

berpikir kritis. Keenam komponen itu antara lain meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Persepsi 

Artinya, dalam berpikir kritis terkandung: cara kita merasakan dan 

menerjemahkan pengalaman kita sendiri, sistem penyaringan informasi 

yang signifikan, dan cara kita memahami bagaimana kita berpikir. 

 

2) Asumsi 

Artinya, asumsi berperan sentral dalam berpikir kritis. Oleh karena, asumsi 

bisa dijadikan sandaran dalam berpikir. Hal tersebut akan membuat kita 

nyaman dengan beberapa keyakinan saat ini dan mencegah berbagai 

alternatif. 

 

3) Emosi 

Mencoba “menghilangkan emosi” dalam pikiran kita adalah sesuatu yang 

tidak mungkin. Emosi merupakan bagian dari sesuatu yang kita lakukan 

dan kita pikirkan. Pemikir kritis tidak mengingkari atau mengabaikan 

emosi, namun emosi itu diterima dan diaturnya. 

 

4) Bahasa 

Berpikir tidak dapat dipisahkan dari tiga respon utama, yakni: 

memberitahukan, membujuk, dan menjelaskan. Bahasa yang digunakan 

bersifat denotasi, konotasi, dan metafora. Metafora merupakan alat bahsa 

yang kuat dalam mempengaruhi cara kita berpikir dan memecahkan 

masalah. Metafora adalah gambaran dari tuturan yang memberi warna 

mendalam terhadap bahasa yang kita gunakan. Metafora dapat berupa 

ungkapan, cerita, dan puisi pendek. Metafora merupakan pesan verbal 

yang dapat dengan mudah divisualisasikan pembaca maupun penyimak. 

 

5) Argumen 

Klaim (tuntutan) digunakan untuk membujuk, bahwa sesuatu itu benar 

atau tidak benar, atau harus dilakukan atau tidak. Klaim dalam argumen 

mengandung tiga elemen dasar, yaitu: isu; satu atau lebih alasan (premis); 

dan satu atau lebih kesimpulan. Valid tidaknya klaim bergantung pada 

struktur argumen. Yang dikemukakan dalam argumen hanya menunjukkan 

bahwa premis dan kesimpulan itu benar atau salah. Tujuan dari berpikir 

kritis adalah menyampaikan argumen-argumen yang valid (pernyataan 

yang dikemukakan berstuktur tepat), dengan premis yang benar, sehingga 

penarikan kesimpulan pun benar. Di situlah keindahan dan kegunaan 

logika. 
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6) Kekeliruan 

Penalaran yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan argumen 

merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan merupakan pola penalaran yang 

salah. Hal itu bukanlah berarti kesimpulannya jug keliru, tetapi editlah 

sehingga penalrannya menjadi valid, premisnya benar, dan semua 

informasinya relevan dan lengkap. 

 

7) Logika 

Ada dua metode penalaran, yaitu deduktif, dan induktif. Metode deduktif 

dimulai dengan fakta kepastian, silogisme, keabsahan, kebenaran premis 

dalam menyampaikan argumen dan kesimpulan. Sedangkan, metode 

induktif, adalah cara bernalar yang dimulai dengan hipotesis kemudian 

generalisasi.  

 

8) Pemecahan Masalah 

Logika permasalahan sama halnya dengan masalah itu sendiri. Tekniknya 

meliputi kegiatan : memahami masalah, membaca dan memperhatikan 

informasi yang diketahui maupun yang tidak, menghubungkan antara 

keduanya, menghasilkan strategi dari langkah tersebut, menerapkan, dan 

memecahkannya. Ulangilah jika perlu. 
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BAB III 

ESAI SEBAGAI SUATU BENTUK  

MENULIS REPRODUKSI 

 
 

Menulis reproduksi merupakan suatu kompetensi yang bertolak dari suatu 

karya asli dalam bentuk yang singkat. Bentuk itu dapat berupa ringkasan, 

dapat pula berupa resensi, esai serta abstrak. Yang akan dijelaskan di bawah 

ini adalah esai. 

1. Sejarah Esai 

Sejarah esai, menurut informasi yang diperoleh (diakses 24 Juli 2006) dari 

http://www.duniaesai.com/panduan2.htm, mulai dikenal pada tahun 1500-an 

oleh seorang filsuf Perancis, Michel de Montaigne. Beliau menulis sebuah 

buku yang mencantumkan beberapa anekdot dan observasinya, dan isinya 

bertujuan menhekspresikan pandangannya tentang kehidupan. Buku tersebut 

berjudul Essais (terbit 1580), yang berarti attempts atau usaha. 

Sejak itu nama essai (Perancis) atau essay (Inggris), yang artinya upaya-

upaya atau percobaan-percobaan - dan oleh sebab itu lebih bersifat sementara 

daripada bersifat pernyataan final - dinisbahkan sebagai nama bagi genre 

karangan sebagaimana kurang kebih ditulis oleh Michel de Montaigne 

tersebut. Tak lama kemudian, pada tahun 1600-an, Sir Francis Bacon 

mengikuti jejaknya menjadi esais Inggris pertama. Bukunya berjudul Essay. 

Bentuk, panjang, kejelasan, dan ritme kalimat dari esai ini menjadi standar 

bagi esais-esais sesudahnya. Ada beberapa esai yang formal, dan ada beberapa 

esai lain yang bersifat informal. Bentuk esai informal lebih mudah ditulis 

karena lebih bersifat personal, jenaka, dengan bentuk yang bergaya, struktur 

yang tidak terlalu formal, dan bertutur. Bentuk esai formal lebih sering 

digunakan oleh para pelajar, pembelajar, dan peneliti untuk mengerjak tugas-

http://www.duniaesai.com/panduan2.htm
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tugasnya. Formal esai dibedakan dari tujunya yang lebih serius, berbobot, 

logis, dan lebih panjang. 

Di Indonesia bentuk esai dipopulerkan oleh H.B. Jassin melalui tinjauan-

tinjauannya mengenai karya-karya sastra Indonesia yang kemudian dibukukan 

(sebanyak empat jilid) dengan judul Kesusastraan Indonesia Modern dalam 

Kritik dan Esai (1985), tapi Jassin tidak bisa menjelaskan rumusan esai. 

 

2. Pengertian Esai 

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan esai? 

Beberapa rumusan pengertian esai telah dicoba dirumuskan oleh berbagai 

kamus dan ensiklopedia. Untuk itu di bawah ini akan disampaikan beberapa 

rumusan yang dimaksud. 

Dalam Webster Encyclopedic Dictionary of The English Language (1877) 

dirumuskan, bahwa esai adalah sebuah tulisan, karangan, analisis, atau 

penafsiran tentang sesuatu. Kebanyakan dengan topik yang kurang lebih 

terbatas, dengan luas, gaya dan metode bebas, walaupun pada umumnya dapat 

dibaca sekali duduk. 

The Oxford English Dictionary (volume III) membatasi esai sebagai 

karangan dengan panjang bebas menegnai suatu sisi permasalahan yang pada 

awalnya ditunjukkan oleh karangan-karangan pendek, namun kini digunakan 

pula untuk menamai karangan yang cukup rumit walaupun masih dalam 

rentng yang terbatas. 

Ensiklopedi Indonesia (Jilid 2) merumuskan esai sebagai jenis tulisan 

prosa yang menguraikan masalah dalam bidan kesusastraan, kesenian, 

kebudayaan,  ilmu pengetahuan, dan filsafat; berdasarkan pengamatan, 

pengupasan, penafsiran fakta yang nyata atau tanggapan yang berlaku dengan 

mengemukakan gagasan dan wawasan pengarangnya sendiri. Dalam esai, 

pengarang melontarkan suatu sudut pandangan tertentu, sikap pribadi, 



 57 

membawakan penemuannya sendiri, mendekati bahan subjek dengan 

sistematika uraian yang teratur, dan terang yang dituangkan dalam bahasa 

Indonesia tahun 1930-an, terutama dalam majalah Pujangga Baroe, kemudian 

berkembang di zaman sesudah perang. 

Encyclopediae International menyatakan bahwa esai adalah pengucapan 

berbentuk prosa dengan panjang sedang, biasanya dengan topik yang terbatas. 

Esai ditujukan pada publik umum dan berupaya untuk mengomunikasikan ide, 

tesis, atau informasi dalam bentuk wacana dengan anekdot bebas, gambaran, 

dan contoh-contoh keseharian yang menggambarkan pengalaman masyarakat 

umum. Esai dibagi menjadi dua bagian, yaitu esai formal dan esai nonformal. 

Esai formal adalah esai yang impersonal, bertujuan serius, dan tersusun 

dengan logis, sedangkan esai nonformal adalah esai yang personal, bertruktur 

acak, bebas dalam gaya penampilan dan ditandai dengan kemeraikan gaya dan 

kekayaan nada. 

Encyclopediae Americana (1977) mendefinisikan esai sebagai karangan 

sastra singkat mengenai topik terbatas. Sebagai karya nonfiksi yang dikerjakan 

secara artistik dan dikembangkan secara imajinatif, esai memungkinkan 

pengarang untuk bebas mengekspresikan kepribadiannya dalam melakukan 

spekulasi-spekulasi terhadap kehidupan maupun pernyataan-pernyataan formal 

yang tepat mengenai suatu subjek yang objektif. Walaupun pada umumnya 

singkat, esai dapat pula merupakan suatu risalah formla yang luas. 

 Sementara itu Shipley (1962) merumuskan, bahwa secara umum esai 

adalah karangan yang biasanya dalam bentuk prosa dengan panjang sedang 

dan tentang suatu topik yang terbatas. Kemudian, Shipley membaginya ke 

dalam dua bagian, yakni esai formal dan esai nonformal dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

Bila kita membuat sebuah garis dari bahan yang sama, membaginya di 

tengah-tengah, di sebelah kirinya menempatkan karakteristik yang berupa 
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formalitas, objektivitas, minat perhatian pada hal-hal yang intelektual; di 

sebelah kanan menempatkan karakteristik informalitas, subjektivitas, dan 

minat perhatian pada hal-hal yang imajinatif. Pada sisi paling kanan akan kita 

dapati tulisan berupa makalah, monograf, biografi, bahasan, kritik dan tinjauan 

buku; sedang pada sisi yang paling kanan akan Anda dapatkan sketsa, humor, 

kesan-kesan, dan artikel. Hal ini akan lebih jelas jika digambarkan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut. 

 

Diagram 2.1 

Pembagian Esai Menurut Shipley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Bagian sebelah kiri 

menempatkan karakteristik yang berupa formalitas, objektivitas, minat 

perhatian pada hal-hal yang intelektual; di sebelah kanan menempatkan 

karakteristik informalitas, subjektivitas, dan minat perhatian pada hal-hal yang 

imajinatif. Pada sisi paling kanan akan didapati tulisan berupa makalah, 

monograf, biografi, bahasan, kritik dan tinjauan buku; sedang pada sisi yang 

paling kanan akan didapatkan sketsa, humor, kesan-kesan, dan artikel. 

makalah 

mono-

graf 

INFORMAL 

SUBJEKTIF 

PERHATIAN PADA PENGALAMAN 

SUBJEKTIF PERHATIAN PADA 

INTELEKTUALITAS 

FORMAL 

OBJEKTIF 

biografi 
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tinjauan 
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artikel kesan-

kesan 

sketsa/ 

humor 
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Sedang Cuddon (1992) mengemukakan, bahwa esai adalah sebuah 

komposisi --umumnya dalam bentuk prosa-- yang membahas secara formal 

maupun nonformal satu atau beragam topik. 

Pengertian esai menurut Montaigne seperti yang terdapat dalam 

http://www.duniaesai.com/panduan2.htm adalah tulisan yang di dalamnya 

memuat sikap dan pandangannya tentang kehidupan melalui deskripsi-

deskripsinya secara tersirat, bersahaja, rendah hati tetapi jernih.  

Widyamartaya & Sudiati (2004: 3-4) menjelaskan bahwa, esai, secara 

mudahnya, boleh dipandang sebagai suatu usaha untuk melahirkan pandangan 

mengenai suatu topik dengan bentuk yang pendek serta dengan cara penuturan 

yang sebaik-baiknya.Yang terpenting dalam esai bukan apa yang dibicarakan, 

melainkan bagaimana cara membicarakannya.Ada tiga macam esai, yaitu: esai 

cerita, esai lukisan dan esai ulasan. Yang dikembangkan dalam buku ini 

adalah esai ulasan. 

Esai ulasan ialah esai yang hendak membentangkan, menguraikan, atau 

memantulkan pendapat dan perasaan tentang suatu hal dalam bidang 

kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, politik, filsafat, dan sebagainya. 

Dalam bahasa Inggris, esai ulasan disebut reflective essay. Pendek kata, esai 

ulasan merupakan praktik memandang dan merenungkan hal apa saja. Dengan 

menulis esai ulasan, kita diuji dalam hal kemampuan untuk berpikir dan 

melukiskan, untuk menata gagasan-gagasan kita, dan untuk menimba dari 

pengalaman, imajinasi, dan pengetahuan umum kita.  

Karangan-karangan seperti tajuk rencana, kritik kesenian, kritik sastra, 

pertimbangan buku, termasuk dalam golongan ulasan. Sebab selain unsur 

memberi tahu atau mengajar, ada juga unsur menggerakkan hati, yaitu 

mempengaruhi pembaca supaya sependapat, sepaham, atau seperasaan dengan 

penulis.  

http://www.duniaesai.com/panduan2.htm
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Batasan pengertian esai di atas dirumuskan dengan cara bermacam-

macam. Namun demikian, dapat kita telusuri karakterisasi esai dengan sudut 

tinjau berikut. Dilihat dari ukurannya, esai, ada yang menyatakan bebas, 

sedang, dan ada pula yang menyatakan dapat dibaca sekali duduk atau pendek. 

Dilihat dari segi isinya, esai berisi analisis, penafsiran, uraian sastra, 

budaya, ilmu dan filsafat. 

Sementara itu, gaya dan metode esai ada yang menyatakan menggunakan 

metode dan gaya bebas, ada juga menggunakan gaya teratur. Sedangkan 

penggolong esai ada yang membaginya ke dalam esai formal dan nonformal, 

ada juga yang tidak membaginya. 

 

3. Jenis Karangan dalam Esai 

Jenis karangan dalam esai esai ini menurut  informasi yang dikemukakan 

oleh http://www.duniaesai.com/panduan2.htm yang diakses diakses pada 24 

Juli 2006 meliputi deskriptif, ekspositori, naratif, persuasif dan dokumentatif. 

Esai yang di dalamnya memuat jenis karangan deskriptif biasanya 

bertujuan menciptakan kesan tentng seseorang, tempat, atau benda. Bentuk 

esai ini mencakup rincian nyata untuk membawa pembaca pada visualisasi 

dari sebuah subjek. Rincian pendukung didasarkan dal urutan tertentu ( kiri ke 

kanan, atas ke bawah, dekat ke jauh, arah jarum jam, dll.) Pola pergerakan ini 

mencerminkan urutan rincian yang dirasakan melalui penginderaan. 

Esai yang di dalamnya mengandung jenis karangan ekspositori 

menjelaskan subjek ke pembaca. Biasanya dilengkapi dengan penejelasan 

tentang proses, membandingkan dua hal, identifikasi hubungan sebab-akibat, 

menjelaskan dengan contoh, membagi dan mengklasifikasikan, atau 

mendefinisikan.  

Urutan penjelasannya sangat bervariasi, tergantung dari tipe esai 

ekspositori yang dibuat. Esai proses akan menyajikan urutan yang bersifat 

http://www.duniaesai.com/panduan2.htm
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kronologis (berdasarkan urutan waktu); esai yang membandingkan akan 

menjelaskan dengan contoh-contoh; esai klasifikasi akan menggunakan urutan 

kepentingan (terpenting sampai yang tak penting atau sebaliknya); esai sebab-

akibat mungkin mengidentifikasi suatu sebab dan meramalkan akibat, atau 

sebaliknya, mulai dengan akibat dan menci sebabnya. 

Esai yang di dalamnya mengandung jenis karangan naratif 

menggambarkan suatu ide dengan cara bertutur. Kejadian yang diceritakan 

biasanya disajikan sesuai urutan waktu. 

 Esai yang di dalamnya mengandung jenis karangan persuasif berusaha 

mengubah perilaku pembaca atau memotivasi pembaca untuk ikut serta dalam 

suatu aksi/tindakan. Esai ini dapat menyatakan suatu emosi atau tampak 

emosional. Rincian pendukung biasanya disajikan berdasarkan urutan 

kepentingannya. 

Esai yang di dalamnya memuat jenis karangan dokumentif memberikan 

informasi berdasarkan suatu penelitian di bawah suatu institusi atau otoritas 

tertentu. Esai ini mengikuti panduan tertentu. 

Selanjutnya (Sarjono, 2004:1; Rusyana, 1982:3; Crews, 1977:15; Keraf, 

1982:3) dijelaskan pula, bahwa jenis argumentasi merupakan salah satu jenis 

karangan yang menonjol hadir dalam penulisan esai. Pengertian argumentasi 

juga dibatasi sebagai  karangan yang memberikan alasan akan kebenaran atau 

ketidakbenaran sesuatu sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu.  

Ciri lain, argumentasi dikatakan juga sebagai karangan yang di dalamnya 

terdapat upaya rasional untuk membuat sebuah pendapat diterima, dengan 

mengharapkan dari sana suatu respon tertentu. Jadi, argumentasi adalah suatu 

bentuk retorika  yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang 

lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh penulis, sehingga pembaca/pendengar menjadi  yakin akan 

sesuatu. 
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Dari berbagai jenis karangan di atas, sebuah tulisan esai cenderung 

didominasi oleh jenis karangan argumentasi. Oleh karena menurut Sarjono 

(2004:18), semua esai melakukan upaya untuk membuat peyakinan tentang 

sesuatu. Yang membedakan argumentasi pada esai dengan karangan ilmiah, 

misalnya, adalah semua upaya peyakinan tersebut tidak jarang justru berisi 

paradoks. Kesimpulan yang diajukan dalam esai, tidak jarang bertolak 

belakang atau merupakan parodi bagi argumen-argumen yang dibangun sejak 

awal.  

Dicontohkannya, bahwa esai Goenawan Mohamad yang berjudul “Surat-

surat Bachtiar-Khumaini”. Esai ini berisi dialog melalui surat mengenai 

(kurang lebih) keadaan Iran di masa revolusi. Bachtiar  mempertanyakan sah 

tidaknya Khumaini dalam melakukan revolusi serta kecemasan dia atas 

revolusi, sementara Khumaini memberikan argumen-argumen tegas atas 

segala yang dikhawatirkan Bachtiar. Baik Khumaini maupun Bachtiar sama-

sama membuat peyakinan atas sikapnya masing-masing dan kedua upaya 

peyakinan yang ekstrem bertentangn itu berada dalam satu esai. Ketika 

pembaca sudah (hampir) percaya bahwa dialog argumentatif itu muncul dari 

dua pemuka Iran, ternyata keduanya adalah orang Indonesia yang ada kena-

mengenanya dengan revolusi Iran.  

Jadi, dalam membuat peyakinan tentang sesuatu, yang berlaku dalam esai 

bukanlah penalaran berpikir vertikal melainkan berpikir lateral. Peyakinan 

dalam karangan esai tidak  jarang justru kontra peyakinan yang menisbikan 

apa yang sudah dibangunnya sejak awal. 

 

4. Perbedaan Karangan Ilmiah, Sastra, dan Esai 

Sarjono (2004: 11-13) menjelaskan perbedaan ketiga jenis tulisan (esai, 

sastra, dan karangan ilmiah) sebagai berikut. 
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a. Karangan Ilmiah 

Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang 

dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu 

dengan buah pikiran yang lain. Sumantri (1982:9) menyampaikan 

pemikiran Honer dan Hunt yang menjelaskan, bahwa kerangka dasar 

metode keilmuan terbagi menjadi enam langkah, yaitu: (1) sadar akan 

adanya masalah dan perumusan masalah; (2) pengamatan dan pengumpulan 

data yang relevan; (3) penyusunan atau klasifiksi data; (4) perumusan 

hipotesis; (5) deduksi; (6) tes dan pengujian kebenaran (verifikasi dari 

hipotesis). 

Dari kerangka di atas dapat disimpulkan, bahwa karangan ilmiah 

memilki kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan kerangka/metode ilmiah 

yang mendasarinya. Dalam penulisannya pun karangan ilmiah memiliki 

kaidah-kaidah sendiri yang ditandai dengan adanya pengajuan masalah, 

penyusunan kerangka teoretis, laporan hasil penelitian, ringkasan, 

kesimpulan, abstrak, dan daftar pustaka.  

Dengan demikian penulisan karangan ilmiah dilakukan dengan 

mematuhi suatu kaidah tertentu, yakni kaidah ilmiah yang diharapkan dapat 

menjamin objektivitas suatu ilmu. Objektif, artinya data dapat tersedia 

untuk penelaahan keilmuan tanpa ada hubungannya dengan karakteristik 

individual dari seorang ilmuwan. 

Dari penjelasan ringkas di atas, dapat digambarkan hubungan subjek-

objek yang melandasi modus operandi penulisan karangan ilmiah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 



64 

 

             S     O

                                               X 

    

                                                        

                                                   

       OX 

S = yang mengamati 

O = yang diamati 

X = kaidah ilmiah 

OX=karangan ilmiah 

 

Gambar di atas menjelaskan, bahwa hubungan subjek yang  mengamati 

(S) dengan objek yang diamati (O), kemudian O diolah/disusun 

berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah (X). S mengambil jarak dengan O, 

sehingga kehadiran S sedapat mungkin ditiadakan. Yang tinggal adalah 

deskripsi O berdasarkan X (OX), yang disebut sebagai. karangan ilmiah. 

b. Karangan Sastra 

Sarjono (2004:12 ) mengungkapkan, bahwa berbeda dengan tulisan 

ilmiah, karangan sastra mempunyai kaidahnya sendiri. Dalam menulis 

karangan sastra, seorang sastrawan mengacu pada kaidah penulisan sastra 

yang relatif baku, seperti: tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan 

sebagainya (bagi prosa - novel dan cerpen), serta tema, diksi, irama, 

enjabemen, majas, rancang bangun, dan sebagainya (bagi puisi). 

Pengelolaan kaidah tersebut dituliskan sastrawan dengan mengacu pada 

konvensi sastra yang berlaku pada jamannya, baik konvensi tesebut akan 

diikuti maupun justru diberontaki. Maka membaca sastra, tidak lain 

merupakan tindakan menghayati suatu proses yang dikuasai oleh 

seperangkat aturan yang menghasilkan makna-makna tertentu. 

Dalam pada itu, banyak peneliti sastra berpendapat bahwa perbedaan 

fiksi dan nonfiksi paralel dengan perbedaan antara teks sastra dengan teks 
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nonsastra. Fiksionalitas dijadikan tolok ukur untuk menentukan apa yang 

termasuk sastra dan apa yang tidak. 

Hubungan sastrawan dengan realitas adalah hubungan ke-mungkinan-an, 

yakni boleh jadi realitas yang dituliskan seorang sastrawan memiliki 

kesesuaian dengan dunia nyata, atau kenyataan fiksi dalam sastra memiliki 

kemungkinan untuk terjadi (juga) dalam kenyataan. 

Karena sastra dicirikan oleh fiksionalitas maka karya sastra bergantung 

pada hasil rekaan pengarang. Jika dibuat gambar mengenai hubungan 

pengamat dengan realitas yang mendasari modus operandi seorang 

sastrawan dalam menulis karya sastra, akan didapat gambaran sebagai 

berikut. 

                                            S                                                 O 

              Y 

      

           

                                           YS      

    

S= yang mengamati; O = yang diamati; Y= kaidah sastra;YS = karya 

sastra 

Dari gambar di atas, tampak bahwa hubungan subjek (sastrawan)  yang 

mengamati (S) dengan realitas atau objek yang diamati  menjadi jelas. S 

mengamati O, kemudian O diabaikan dan S membuat rekaan-rekaan yang 

dapat berkenaan dengan O dapat juga tidak. Jikapun rekaannya berkaitan 

dengan O, keberadaan O tidak lagi penting karena yang ada adalah Subjek 

(S) yang mereka tulis dalam kaidah sastra (Y) sehingga menghasilkan SY 

(karya sastra). 
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c. Karangan Esai 

Sarjono (2004: 12-13) membuat gambar di bawah ini untuk menjelaskan 

karangan esai.                                                                                                                                                                                                                  

                                                S     O 

          

          

                        

 

 

                                              OS 

 

S   = yang mengamati; O   = yang diamati; OS = karangan esai 

Dari gambar tampak, bahwa terdapat hubungan yang jelas antara S 

dengan O. Pengamat melihat kenyataan sebagaimana kenyataan tersebut hadir 

dan menggejala di latar kesadaran pengamat. Pengamat langsung menuliskan 

begitu saja kehadiran objek yang menggejala di latar kesadaran pengamat. 

Fenomena tesebut bergantung pada sikap, watak, temperamen, minat, 

perhatian, cakrawala pengalaman dan cakrawala pemahaman pengamat. O 

dipersepsi S sebagaimana O hadir di latar kesadaran S, sehingga menggejala 

dialektika OS. OS-lah yang kemudian dituliskan oleh S dan disebut esai. 

Oleh sebab itu, kepribadian S senantiasa membayang dalam tulisan-

tulisan esai S mengenai O. keberadaan O tidak dapat diabaikan oleh S 

sebagaimana keberadaan S pun tak dihilangkan. Jika S dihilangkan atau 

direlativisasi, maka ia cenderung menjadi karangan ilmiah, jika ditulis 

berdasar kaidah ilmiah. Sementara jika O yang diabaikan, ia cenderung 

menjadi karangan sastra jika kaidah sastra yang digunakan untuk 

menuliskannya. 
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Hasil dialog O-S tersebut dapat berupa kesan-kesan, renungan, dan 

sebagainya. Sifatnya pun dapat santai ataupun serius serta dapat imajinatif 

maupun intelektualistis. Sementara mengenai topik yang dibicarakan ia 

terbuka bagi masalah apa saja, baik budaya, seni, filsafat, sosial politik, sains, 

ekonomi, religi, atau apa saja. Keseriusan, kesantaian, keintelektualan dan 

sebagainya akan sangat bergantung pada kepribadian esais dan 

bergantung pula pada menggejalanya kehadiran objek di latar kesadaran sang 

esais. 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa sebuah esai tidak memiliki 

kaidah baku tertentu. Inilah yang menjelaskan mengapa tidak terdapat 

karangan esai berbentuk puisi atau prosa liris karena baik puisi maupun prosa 

liris bagaimanapun memiliki kaidah tertentu dalam penulisannya. 

Dari penjelasan di atas, beberapa hal dapat ditandai, yakni esai bukan 

merupakan karangan sastra maupun karangan ilmiah. Pada karangan ilmiah 

subjek diabaikan, pada karangan sastra objek diabaikan, sementara pada 

karangan esai, subjek dan objek hadir dan tak boleh diabaikan.  

Karangan ilmiah ditulis berdasarkan kaidah penulisan ilmiah, karangan 

sastra ditulis berdasarkan kaidah penulisan sastra, sementara karangan esai 

ditulis tanpa kaidah apa-apa. Esai dapat ditulis dengan mengabaikan kaidah-

kaidah penulisan yang baku. Dengan demikian, jika karangan ilmiah bersifat 

positivistik, karangan sastra bersifat idealistik, maka karangan esai lebih 

bersifat fenomenologik. 

Penalaran yang digunakan dalam esai adalah penalaran lateral, sebuah 

penalaran yang merupakan alternatif  bagi penalaran vertikal yang logis. 

Dengan penalaran lateral, seseorang dapat bermain dengan gagasan, objek, 

data, eksperimen, dan sebagainya. Penalaran lateral akrab dengan logika 

anekdot dan memberi ruang bagi paradok yang dihindari dalam karangan 

ilmiah yang bertumpu pada berpikir vertikal.  
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Paradok muncul, misalnya, jika kita berhadapan dengan sebuah keping 

mata uang dengan dua sisi. Sisi A berisi pernyataan bahwa pernyataan B 

adalah benar, sementara sisi B berisi pernyataan, bahwa pernyataan A adalah 

salah. Jika kita menerima pernyataan pada sisi A, maka harus diterima 

konsekuensi, bahwa pernyataan pada sisi A yang berisi bahwa pernyataan B 

adalah benar itu sebagai pernyataan yang salah, dan sebaliknya. 

Setiap esai pada dasarnya berisi upaya untuk memberikan peyakinan 

tentang sesuatu, dan oleh sebab itu jenis yang digunakan dalam esai adalah 

argumentasi. Argumentasi adalah jenis karangan yang paling fleksibel dan 

dapat memanfaatkan berbagai jenis karangan lainnya untuk kepentingannya 

membuat peyakinan. 

Itulah sebabnya mengapa ada esai yang kelihatan formal dan ada esai 

yang kelihatan nonformal. Semua ini disebabkan kepribadian dan subjektivitas 

penulisnya. Seorang penulis yang dalam hidup sehari-harinya bersifat formal 

dan melihat dunia dari seginya yang formal, ketika menulis esai yang 

berupaya santai dalam menghadapi hal-ihwal pun cenderung bersifat formal. 

Sementara seorang yang kocak dan santai, dalam menuliskan soal-soal serius 

pun akan cenderung bersikap santai. 

 

5. Cara Menulis Esai yang Efektif 

Barnet ( 1985:72-76) salah seorang yang menyampaikan cara menulis esai 

yang efektif. Cara yang disampaikan Barnet itu menjadi salah satu metode 

menulis yang sudah biasa digunakan para instruktur dalam membelajarkan 

pada para pembelajarnya. Adapun secara garis besar langkah-langkah yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. mencermati wacana secara teliti; 

b. memilih subjek yang berguna dan terjangkau; 
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c. memeriksa reproduksi yang sedang ditulis, sambil mencatat semua 

persoalan yang relevan pada kartu-kartu yang telah disediakan. Setiap 

kartu memuat satu poin dengan diberi keterangan sengkat. Misalnya, 

dengan menanyai diri sendiri, melalui pertanyaan seperti: (1) Apakah 

respon pertama terhadap karya itu?; (2) Kapan dan di mana karya itu 

dibuat? Apakah karya itu mengungkapkan kualitas-kualitas yang 

dihubungkan dengan budaya?; (3) Di manakah karya itu pada mulanya  

dilihat?; (4) Untuk tujuan apakah karya itu dipakai? ; (5) Dalam keadaan 

apakah karya itu dapat terus bertahan?; (6) Apakah judulnya? Apakah 

judul itu dapat membantu untuk menjelaskan karya itu?; 

d. menyortir atau memilah kartu-kartu itu ke dalam kelompok-kelompok 

yang masuk akal, dan menyingkirkan kartu-kartu yang tidak relevan 

dengan topik; 

e. mengorganisasikan bahan-bahan itu dari yang sederhana ke yang 

kompleks, agar bahan-bahan itu dapat dimengerti dengan mudah;  

f. menetapkan „garis besar‟ dalam bentuk frase atau kata-kata kunci dalam 

urutan tertentu, sehingga menunjukkan ide utama dari setiap paragraf itu, 

diikuti dengan detil-detil pendukung yang memperjelas isi dari  pokok 

masalah; 

g. mencari bahan tambahan yang dapat memperkuat atau memperlemah poin 

utama; 

h. menulis sebuah versi yang lebih jelas, sambil terus memeriksa catatan 

untuk mendapatkan detil yang lebih cermat, dan lengkap, 

i. membaca naskah itu dengan pandangan untuk merevisinya dengan cara: 

mengoreksi hal-hal yang mengganggu (misalnya, pengulangan yang 

janggal dan membosankan, ungkapan yang melambung dan 

menjengkelkan); menambahkan detil pendukung pada argumen; mencoret 

bagian-bagian yang tidak relevan; memperbaiki paragraf-paragraf yang 
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tidak efektif; memeriksa keakuratan kutipan yang biasanya dimaksudkan 

untuk mendukung penegasan; menyimpan  revisi dengan pandangan untuk 

memperpendeknya. 

j. menyusun kembali esai itu sebersih mungkin, dengan mengikuti prinsip-

prinsip yang berkenaan dengan konvensi penulisan;  

k. membaca cetakan percobaannya, dan mengoreksinya dengan cara: (1) 

„mengubah kata‟ dapat dilakukan dengan mencoret kata itu dan 

menulisnya lagi di atasnya; (2) „tambahan‟ harus dibuat di atas garis, 

dengan tanda sisipan (^) di bawah garis pada tempat yang tepat; (3) 

„pertukaran tempat‟ dari huruf-huruf yang memungkin dapat dilakukan; 

(4) „pencoretan‟ ditunjukkan dengan garis horizontal pada kata atau kata-

kata yang dicoret. Mencoret satu huruf dapat dilakukan dengan garis 

vertikal atau garis silang pada huruf itu; „pemisahan kata-kata‟ yang secara 

tidak disengaja diketik menjadi satu, dapat ditunjukkan dengan garis 

vertikal; sedangkan „klosur‟ atau tanda lengkung dapat digunakan untuk 

menghubungkan huruf-huruf renggang yang sehusnya rapat; (5) „paragraf‟ 

dapat ditunjukkan dengan simbol # sebelum kata yang harus memulai 

paragraf itu.  

Uraian cara efektif menulis esai di atas memberi pengetahuan berguna 

bagi penulis pemula. Untuk lebih melengkapi pemahaman tersebut, di bawah 

ini dikemukakan secara ringkas pendapat Neman (1989:106) tentang bahan 

pemelajaran yang terkait dengan tahapan menulis esai yang efektif. Teknik 

yang dikemukakan lebih ditekankan pada substansi isi yang harus dan biasa 

dimuat dalam bagian esai di atas.  

Hal yang pertama kita pikirkan dalam menyusun esai, adalah 

memikirkan cara kita memperkenalkan topik yang menjadi sasaran tulisan. 

Hal yang dipedomani dan biasa dilakukan penulis profesional dalam 

memperkenalkan bahan mereka, umumnya mengikuti prosedur sebagai 
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berikut: (1) mengatur pernyataan topik dalam berbagai kata-kata secara 

sungguh-sungguh pada awal bagian pembuka; (2) menemukan suatu cara 

untuk mengistimewakan atau memperluas atas topik yang sederhana; (3) pada 

akhir bagian pendahuluan ini, mereka mengungkapkan pendekatan dengan 

menyatakan tesis esainya. 

Ketiga cara menyampaikan bagian pendahuluan di atas disarankan 

dapat menggunakan teknik yang biasa digunakan penulis profesional. Di 

bawah ini hal yang terkait dengan cara tersebut diuraikan secara ringkas 

(Neman, 1989:107-109) 

a. Menyusun tesis 

Tesis disusun hendaknya bersandar pada sesuatu hal yang membuat kita 

tertarik ke dalam pokok permasalahan. 

Ketika menulis bagian pendahuluan, 'kita' adalah sumber daya paling kaya 

yang menjadi milik kita sendiri. Sandaran dan pengingatan ini merupakan 

langkah pertama yang menarik kita ke dalam pokok permasalahan. Apakah 

ada suatu koneksi pribadi? Adakah sesuatu yang terjadi kepada kita? Apakah 

dari satu buku yang telah kita baca? Apakah dari suatu bioskop atau 

permainan yang kita lihat? Apakah sesuatu  hal dari topik itu berhubungan 

dengan sesuatu yang sekarang ini diberitakan? Apakah di sini suatu pokok 

yang banyak dibicarakan itu tentang sesuatu yang baru saja tersentuh? 

Apakah topik itu sesuatu yang sudah lama yang yang baru dilihat sebagai 

sesuatu yang baru? Apakah pokok itu sesuatu topik yang benar dan patut 

dicoba untuk dipahami dari suatu sudut pandang yang baru? Apakah sesuatu 

yang baru itu harus diterangkan dengan tesismu supaya dapat 

dipertimbangkan? Apakah kamu tidak setuju dengan pandangan yang umum  

atas pokok permasalahan tersebut? Atau ada hal penting yang menyebabkan 

berselisih pandangan? ( Ini merupakan pertanyaan terakhir, yang dianggap 

paling menentukan). 
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 Memeriksa pertanyaan tersebut atau mempertimbangkannya tiada hal lain 

kecuali demi untuk (diri) sendiri. Hal ini ditujukan atas pertanyaan yang 

nampak paling produktif. Mempertajam dan mengembangkan garis yang 

dipertanyakan ini akan memimpin pikiran kita ke arah suatu pernyataan tesis 

kita. ketika kita sudah menaruh pemikiran ini secara tertulis, maka kita 

sudah menulis suatu pendahuluan. 

 

b. Pengantar/Pendahuluan dengan " kata pancingan" 

Strategi untuk menarik minat pada bagian pendahuluan sering disebut 

dengan "kata pancingan," dengan tujuan untuk memberi daya hidup dan 

daya pikat ke arah pendekatan tesis tulisan esai kita. Bagaimanpun juga, 

ketika kita akan membuat pokok materi atau nada dari esai yang mereka buat 

sesuai dengan permasalahan, penulis profesional akan memilih berbagai 

strategi atau alat untuk menambahkan minat pada bagian pendahuluannya. 

Adapun bentuk kata pancingan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

 (1) Anekdot 

 Anekdot adalah strategi yang memberi kejelasan dengan cara 

menghibur atau jika tidak, melibatkan suatu peristiwa tertentu. 

Anekdot yang paling sering digunakan dalam bagian pembuka untuk 

pendahuluan tulisan adalah bersifat nasihat. Mereka sering 

menghubungkan seluruh peristiwa yang membawa topik itu kepada 

topik yang menjadi perhatian pernulis.  

(2) Mengawali Pendahuluan dengan Pertanyaan 

Pertanyaan adalah suatu strategi yang akan  mengarahkan penulis ke 

arah pembentukan tesis dengan cepat, dan melibatkan pembaca 

berkomunikasi langsung antara pengarang. 

(3) Menyampaikan Pernyataan dengan Tajam dan Ringkas 
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Strategi yang umumnya semacam pepatah ini adalah suatu cara 

menarik perhatian dan minat pembaca yang dibentuk kalimat ringkas 

diarahkan mengejutkan pikiran pembaca ke dalam perhatian yang lebih 

fokus.  

 (4) Membuka dengan Pengantar Berupa Kutipan 

 Cara lain untuk memperkenalkan kejenakaan esai adalah dengan 

sebuah kutipan. Banyak pengarang yang memulai esainya dengan 

kutipan dan menawarkan penjelasan mereka di paragraf berikutnya. 

Kemudian, penulisnya menyelidiki fakta sederhana terhadap hal itu.  

 (5) Kejenakaan dan Gaya Menghibur 

 Sebagian dari bagian pendahuluan yang paling menarik adalah  

mengedepankan pokok materi yang jelas dan bersih dengan 

mengombinasikan suatu permainan kata-kata pintar dan jenaka.  

c. Tidak Menggunakan Pancingan 

 Gagasan untuk membuka dengan cara ini harus sesuai dengan pokok 

tulisan, dan bersifat imajinatif. Namun demikian,  awalilah dengan 

pernyataan yang mengarah ke dalam tesis, kemudian diikuti oleh suatu 

pernyataan yang jelas dan bersih dari diri kita sendiri. 

 Pembukaan yang baik adalah sebagai suatu variasi esai yang baik. Meski 

demikian, usul praktis yang menyertai mungkin membantu kita dalam 

menyusun tesis milik kita sendiri. Secara ringkas cara  menyusun pendahuluan 

sebagai berikut. 

a. Tujuan keseluruhan tulisan dalam bagi pendahuluan adalah untuk  

menyajikan tesis dengan menarik. 

1) Tujuan khusus: untuk memimpin/mengarahkan tulisan ke dalam pokok 

materi dan biasanya ke dalam beberapa pernyataan tesis. 

2) Tujuan persuasif: untuk menarik perhatian pembaca esai ke dalam 

pokok materi. 
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b. Isi pendahuluan meliputi: 

1) suatu petunjuk ke dalam pokok materi; 

2) suatu pernyataan( atau beberapa ungkapan) tesis; 

3) suatu pernyataan tentang klausa perbandingan atau suatu keterangan 

materi tentang statu perbandingan; 

4) suatu klarifikasi pendekatan atau keterangan tentang struktur; 

5) tidak menyampaikan argumentasi untuk tesis. 

 c. Pengaturan: 

1) sampaikan pernyataan tesis (atau ungkapan) yang dipertahankan paling 

akhir; 

  2) jika materi mengikuti tesis itu,  haruslah dibatasi pada 

 a) uraian baru atau ulasan tentang tesis; 

b) suatu kalimat transisi atas berbagai hal struktural. 

 

Setiap kali kita menyelesaikan permulaaan dari tulisan kita, kita sudah 

memperkenalkan sasaran tulisan kita, secara tidak langsung kita 

memperkenalkan tesis kita. Sekarang kita harus menyusun dukungan atas 

sasaran esai kita itu. Gagasan pendukung yang telah direncanakan, perlu 

didukung suatu struktur dukungan yang telah terorganisasikan. Tugas kita 

pada langkah ini adalah untuk menerangkan masing-masing gagasan dalam 

rangka menyajikan tesis kita dengan cara paling meyakinkan. 

 Pada bagian yang berikutnya akan disampaikan teknik menciptakan 

gagasan pendukung yang efektif bagi masing-masing gagasan kita. Secara 

garis besar di bawah ini disampaikan teknik yang dimaksud sebagai berikut 

(Neman, 1989: 111-132). 

a. Paragraf  

 Suatu paragraf terdiri dari bahan yang didasarkan pada aspek keterbacaan.  

b. Pengertian kelompok paragraf 
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 Kelompok paragaf adalah suatu unit prosa di mana suatu topik terbatas 

dinyatakan dan dikembangkan, dengan cara: 

 1) setiap paragraf mempunyai sebuah topik yang menjadi pokok paragraf 

atau kelompok paragraf. 

2) kalimat-kalimat penjelas pada kalimat topik itu akan mengikuti cara: 

 a) memimpin ke dalam topik itu 

 b) menjelaskan dengan cara membatasi arti/maksud 

 c) mendukung topik 

 d) mendukung atau menjelaskan kalimat penjelas 

 c. Penempatan kalimat topik dalam paragraf biasanya terletak pada awal 

paragraf.  

 d. Bagian pengantar biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 1) kalimat topik biasanya terdapat pada bagian akhir paragraf; 

 2) pola utama bagian pengantar ini kadang-kadang terjadi dengan cara 

memperkenalkan satuan  gagasan baru . 

e. Hal lain yang penting dipedomani dalam menyusun tulisan esai adalah 

memahami dan menempatkan kalimat utama dan kalimat penjelas yang 

mendukungnya.  

1) Kalimat Utama 

 Kalimat utama dari satu pargaraf, seperti suatu tesis dari suatu 

komposisi, merupakan pernyataan gagasan kalimat yang menjadi 

sandaran dari  isi paragraf itu dalam  menjelaskan, mendukung, atau 

menggambarkan. 

2) Kalimat Penjelas dan Pembaca 

 Penempatan kalimat-kalimat topik umumnya ditulis pada awal paragraf 

guna menjelaskan  gagasan utamanya, dengan menggambarkannya secara 

jelas bersih, atau dengan menyediakan data dukungan yang cukup, seperti 

meyakinkannya dengan contoh. 
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f. Membuat gagasan pendukung yang spesifik dan hidup agar dapat 

dipertimbangkan dalam paragraf penjelas antara lain dengan cara memberi 

ilustrasi berdasarkan hasil pengamatan kemampuan mengamati hal yang 

tertentu, dan kemampuan untuk menemukan hubungan.. Keduanya ini 

adalah keterampilan yang dapat dibantu dengan praktik berikut. 

1) Mengamati secara visual objek yang diamati, baik secara keseluruhan 

dalam hubungan dengan lingkungannya, maupun sebagai jumlah dari 

suatu bagian-bagian.. 

 2) Mengamati dengan tatap muka dan penciuman 

3) Memilih dengan cerdas, detil yang akan disampaikan tentang perasaan 

dari yang ingin kita katakan dalam sebuah paragraf.  

4) Melihat saling hubungan antara bagian yang ingin kita katakan dengan 

bagian yang relevan dari memori atau pengalaman kita.  

g. Langkah berikutnya adalah memikirkan teknik mempertalikan paragraf 

bersama-sama menuju pada suatu kesimpulan.  

1) Membaca kembali esai yang telah disusun 

 Meskipun esai telah selesai ditulis sampai pada bagian kesimpulan, 

terkadang apa yang telah ditulis adalah sesuatu yang 'tidak' kita 

rencanakan terlebih dahulu. Ketika telah menyelesaikan draf pertama 

tentang bagian pendahuluan dan isi komposisi, berhentilah sebentar, 

kemudian bacalah secara hati-hati hal-hal yang telah kita tulis. Selesai 

membaca dan mempertimbangkan kembali isi dari bagian esai tersebut, 

lanjutkanlah sampai bagian ahir sesuai dengan hal yang akan kita 

sampaikan.  

Ada tiga teknik untuk mengakhiri tulisan kita yaitu: (a) menyatakan 

kembali titik tengah, tesis, yang telah tajam dikembangkan dengan 

berbagai gagasan; (b) menyediakan gema dari gagasan ini dan bahkan 

bahasa tempat kita mengutarakan hal tersebut lebih awal; (c) membiarkan 
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antusiasme kita yang alami untuk kekuatan topik yang kita bahas 

sedemikian rupa, sehingga hal itu mempertinggi intensitas  emosional 

dari bahasa yang kita gunakan.; (d) menyampaikan ungkapan yang jelas 

dan membujuk.  

 2) Menambahkan suatu aplikasi praktis 

 Sebagai contoh, jika kita sudah menulis suatu analisis kritis 

terhadap suatu cerita dan sudah menerangkan apa yang dimaksud, 

pembaca mungkin dengan baik memutuskan untuk mengikuti somasi 

yang menjadi pendapat kita sendiri yang telah dicapai solusi akhirnya, 

atau bahkan mengikuti  sangkalan kita terhadap gagasan itu. 

Dalam hal ini kita boleh menyarankan untuk mengubah pikiran 

pembaca atau mereka  bertindak atas sasaran kamu. Namun demikian, 

meringkas kesimpulan mungkin lebih  efektif lagi, terutama untuk esai 

ringkas.  

3) Gema 

Kita dapat menyediakan suatu ringkasan yang mengandung gema paling 

membujuk. Artinya, gema secara alami menyatakan seluruh hal seringkas 

mungkin, namun mencerminkan kesatuan utuh susunan tulisan esai. 

4) Bahasa Tingkat Tinggi 

 Untuk menunjukkan pendirian pada akhir tulisan, pengarang sering 

menutup esai mereka dengan bahasa yang mempunyai  intensitas lebih 

emosional, antar lain dengan menggunakan kata-kata puitis, 

perumpamaan, kata-kata metaforis, kata-kata retoris, atau kata-kata 

kiasan. 

5) Strategi Mengakhiri yang Lebih Formal 

Cara lain untuk mengakhiri adalah dengan cara menggunakan strategi 

yang lebih formal, seperti: 
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 a) Menutup dengan kutipan 

Tujuannya adalah untuk memperhebat mutu akhir tulisan dengan 

bahasa yang emosional, misalnya, kita mencoba mengakhirinya dengan 

satu atau dua baris puisi.  

 b) Menutup/Mengakhiri Cerpen lucu 

 Cara efektif lain diambil untuk mengakhiri tulisan adalah dengan 

mengutip cerpen lucu yang relevan dengan konteks kita mengakhiri 

esai, atau kita mungkin akan menghubungkan suatu peristiwa dari 

pengalaman  kita ke dalam sasaran dalam format naratif.  

c) Kesimpulan Pintar dan jenaka 

Paradoks merupakan suatu format kejenakaan yang khusus (paradoks 

merupakan pernyataan yang menyampaikan suatu kebenaran, 

meskipun demikian pernyataan yang tunjukkan berlawanan). Pembaca 

sering suka akan esai yang diakhiri secara bertentangan. Sering cara 

mengakhiri esai seperti itu mengikat keseluruhan bagian dalam tulisan, 

dengan memulai suatu gambaran dari saat kita memperkenalkan topik 

esai  pada awal tulisan, dengan  konteks isi pemikiran kita sebagai  

kerangka umpan balik pada bagian kesimpulan. 

d) Membingkai Kesimpulan 

Beberapa hal yang paling utama pada bagian ini adalah upaya  kita 

membingkai kesimpulan dengan cara memuaskan; menyudahi suatu 

esai  dengan pikiran yang melingkupi semua pokok yang diuraikan, 

mulai dari membingkai pikiran yang dimulai pada kalimat pada awal 

paragraf dari suatu esai sampai dengan akhir tulisan.   

 h. Nasihat akhir dalam menyusun kesimpulan 

 Jika kita telah selesai membaca bagian yang telah kita tulis tersebut, 

mulailah menyusun suatu kesimpulan yang efektif. Setidaknya, kita 

mengambil bahan penyimpulan dari hal yang telah kita baca, untuk  
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menjelaskan pernyataan akhir terhadap tesis yang telah kita sampaikan 

pada pengantar tesis dengan jelas dan padat. 

i. Judul 

 Jika esai telah kita selesaikan, langkah berikutnya adalah memberinya judul 

yang relevan dengan isi yang terkandung di dalamnya. 

 

6. Karakteristik Esai yang Memuat Analisis Kritis 

Untuk menguraikan bagian ini, penulis mengutip secara ringkas 

pendapat Neman (1989:364-392), bahwa tiap-tiap analisis kritis 

menyampaikan sesuatu rincian hal yang kita harapkan perlu ditulis. Apapun 

jenis karya sastra yang akan dijadikan bahan tulisan dan apapun pendekatan 

yang akan kita pilih atau yang menjadi tugas kita, maka inti dari  analisis kritis 

kita akan menjadi jawaban atas dua  pertanyaan analitis di bawah ini: 

a. Apakah pengarang menyampaikannya makna secara aktual?    

b. Bagaimanakah cara ia menyampaikannya?  

 Bagaimana kita menjawab pertanyaan itu? Dengan suatu proses yang 

dikenal dengan teknik 'membaca tertutup'. Langkah pertama merencanakan 

analisis kritis kita, adalah menggunakan teknik membaca tertutup pada wacana 

yang menjadi pokok bahasan kita. 

Petunjuk untuk membaca tertutup adalah sebagai berikut. 

a. Tandai kata-kata kunci dari keseluruhan struktur wacana. Mulai dengan 

menandai pengorganisasi tulisan sampai dengan cara pengarang 

menciptakan  kesan yang sudah diputuskan secara menyeluruh sesuai 

dengan tujuan. 

b.  Tandailah bagian paling penting dalam mendukung tujuan pengarang, 

cara mencapai tujuan, cara mengaitkan antarbagian dengan keseluruhan 

cerita, bagian cerita yang tidak mendukung bagian lainnya, atau mungkin 
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nampak bahkan bertolak belakang dengan penafsiran kita, mencocokkan 

bagian dengan unsur-unsur yang baru. 

c.  Tandai kata-kata kunci dari struktur bawahan, motif, dan pola. Misalnya 

menandai: ada tidaknya  motif atau struktur sekunder dalam keseluruhan 

struktur, ada tidaknya unsur-unsur yang tidak biasa muncul dalam 

konstruksi gaya penulisan yang menarik perhatian kita, alasan pengarang 

mencakupi lingkup ceritanya ke dalam suatu pola tertentu.  

Langkah berikutnya adalah merencanakan struktur analisis. Pembacaan 

tertutup perlu disediakan dengan jawaban persiapan terhadap kedua 

pertanyaan analitik di atas:  apa yang pengarang sampaikan? Bagaimana? 

Jawaban tersebut dapat menjadi dasar untuk mengorganisiasikan esai kritis 

kita. Sebab analisis kritis ini adalah bentuk khusus dari menulis,yang mungkin 

untuk membentuk suatu model atau format bagi suatu tesis yang dapat 

membantu mengorganisasikan suatu hal yang luas, seperti esai. 

Oleh karena struktur analisis diperoleh dari tahap pembacaan di atas,  hal 

ini memungkinkan kita untuk menyediakan suatu model garis besar/kerangka. 

Suatu rencana struktural yang khas, tentu saja, juga mencerminkan saling 

pengaruh dari dua unsur utama, yaitu makna dan metode. Di bawah ini adalah 

rencana dari model kerangka esai kritis yang dimaksud itu: 

 I.  Pendahuluan yang mendorong ke arah tesis 

 II.  Penafsiran yang didukung dengan bagian tertentu dari cerita, contohnya 

alur cerita 

 III. Penafsiran yang didukung oleh [ pola keseluruhan dari pencitraan, sebagai 

contoh pola A; pola B; pola C] 

 IV.  Penafsiran yang didukung oleh  resolusi konflik 

 V.  Kesimpulan: Menyajikan penafsiran penuh [dengan mengacu pada judul, 

sebagai    contoh]. 
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Senada dengan pendapat Neman di atas, Joy Reid (Juni, 2005) dalam 

“Planning The Essay”  (http://www.EssayFinder.com) menyampaikan 

komposisi menulis esai sebagai berikut 

        Introduction 

       General statement about the  

      topic. A little information  

      about the topic.Tesis statement 

      about opinion.   

      

        Body Paragraph 
Begin with a topic sentence.                                                                                                  

Explain, define, clarify the 

controlling ideas of the topic                                                               

sentence sentence   example, 

physical description,  and/or  

       personal experience. 

          

Conclusion 

May contain a briefsummary;  will 

also contain one or the  following: 

a prediction, a 

recommendation, or a solution. 

 

Diagram 2.2 

Komposisi Menulis Esai 

 

Sebelum menjelaskan gambar di atas, Reid menjelaskan, bahwa esai 

adalah rangkaian paragraf tentang sebuah pokok. Oleh karena itu, esai 

memiliki: 

a.  permulaan: disebut juka bagian pendahuluan, ini merupakan paragraf 

pertama dalam esai; 

b. sebuah kalimat tesis: biasanya ditempatkan pada ujung 

pendahuluan/pengenalan, kalimat ini sangat umum, kalimat paling utama 

dalam esai. Kalimat tesis ini  berisi gagasan yang mengendalikan arah dan 

batas dari esai; 

http://www.essayfinder.com/
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c. suatu pertengahan: biasa disebut dengan  tubuh esai. Paragraf  ini 

menjelaskan, menggambarkan, memperjelas, dan menggambarkan kalimat 

tesis. Setiap badan paragraf terdiri dari sebuah kalimat topik dan beberapa 

kalimat pendukung. Banyaknya paragraf tergantung pada kompleksitas dan 

panjangnya pokok materi yang ditugaskan; 

d. bagian akhir: biasa disebut dengan kesimpulan, paragraf ini menyudahi esai. 

 Kemudian, berdasarkan pembatasan di atas, Reide menjelaskan, bahwa 

gambar di atas terdiri atas bagian sebagai berikut. 

a. Bagian Pendahuluan 

Secara garis besar bagian pendahuluan ini terdiri atas: 

1) pernyataan umum tentang topik; 

2) sedikit informasi tentang topik [itu]; 

3) pernyataan tesis tentang/ atau pendapat. 

Bagian ini berisi pendahuluan dan pernyataan tesis. Bagian ini 

umumnya menyatakan pernyataan umum yang berperan sebagai tempat kita 

memulai tulisan yang harus membuat pembaca tertarik akan topik yang kita 

sampaikan dan dan secara logis harus membimbing ke arah pernyataan tesis. 

 

 Tujuan pendahuluan adalah untuk memperkenalkan topik itu kepada 

pembaca, dan untuk menyampaikan tujuan esai kita dalam pernyataan tesis. 

 Pada bagian ini, perkenalkanlah hal berikut. 

1) Selalulah membuka pendahuluan dengan pernyataan umum   tentang 

topik. 

2) Berikanlah keterangan umum pada pembaca  tentang topik yang 

diperlukan untuk memahami esai. 

3)  Batasilah informasi umum itu kepada pernyataan tesis tentang opini atau 

tujuan penulisan. 
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  Setiap esai yang kita tulis akan berisi suatu pernyataan tesis. Biasanya 

pernyataan ini adalah satu kalimat yang menyatakan tujuan esai. Adapun hal-

hal yang dapat dipedomani dalam membuat tesis, terdapat pada uraian di 

bawah ini. 

1) Tesis adalah pernyataan paling jelas dan yang paling kuat di dalam esai. 

2)  Tesis harus ditempatkan pada awal esai, tepatnya pada ahir paragraf 

pengantar. 

3)   Kalimat tesis tidak harus merupakan suatu pernyataan fakta [yang] 

sederhana yang diperoleh tanpa perluasan. Pernyataan fakta yang 

sederhana tidak memiliki  berbagai kemungkinan untuk pengembangan. 

4) Sebaiknya tesis  tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, karena  suatu 

pertanyaan tidak berisi  sikap atau pendapat apapun. 

5)  Tesis akan mengendalikan gagasan yang akan digunakan dalam kalimat 

pada tubuh paragraf dari esai. Contoh: Pelatih sepak bola yang berhasil 

adalah yang mempunyai empat kualitas. 

6) Tesis mungkin adalah suatu pernyataan opini yang akan dijelaskan dan 

dibuhktikan dalam tubuh  esai. Contoh: Tetanggaku, Ibu Brown,memiliki 

empat ekor kucing; keempat binatang itu menimbulkan resiko kesehatan 

yang serius di lingkungan kami. 

7) Tesis mungkin berwujud suatu pernyataan tujuan yang akan kita jelaskan 

dan gambarkan pada tubuh paragraf esai kita. 

Contoh: Esai ini akan menunjukkan bagaimana jagung itu ditanam dan 

mengapa metode penanaman ini berhasil. 

b. Tubuh Esai 

Secara garis besar, tubuh paragraf yang terdapat pada gambar di atas adalah 

sebagai berikut: 

1) dimulai dengan kalimat topik; 



84 

 

2) menjelaskan, menggambarkan, memperjelas gagasan yang mengendalikan 

kalimat topik dengan suatu fakta, contoh, gambaran fisik, dan/atau 

pengalaman pribadi. 

 Tujuan dari tiap tubuh paragraf adalah untuk menyatakan suatu kalimat 

topik yang secara langsung dihubungkan dengan tesis esai, dan untuk 

mendukung terhadap kalimat topik . Di bawah ini diuraikan secara ringkas 

pedoman teknis dalam membangun paragraf yang terdapat dalam bagian tubuh 

paragraf. 

a. Setiap paragraf membuat sebuah poin, suatu titik pandang yang diperbesar 

ke dalam suatu blok yang mendukung. 

b. Setiap paragraf kira-kira terdiri antara 125sampai 150 kata ( 4 sampai 8 

kalimat). 

c. Setiap paragraf memuat sendiri,pengembangan unit secara penuh. Seperti 

esai itu sendiri, setiap paragraf mempunyai tiga bagian:permulaan, 

pertengahan dan akhir, dengan keterangan sebagai berikut: 

1)  permulaan: kalimat topik secara langsung dihubungkan dengan tesis. 

2)  pertengahan: beberapa kalimat menjelaskan dan menggambarkan 

kalimat topik itu. 

3)  suatu kesimpulan menggambarkan secara bersama-sama titik pandang  

yang dibuat dalam paragraf. 

c. Kesimpulan 

Bagian terakhir dari gambar di atas, mungkin berisi suatu ringkasan yang 

jelas; dapat juga berisi satu atau mengikuti: suatu ramalan, suatu 

pujian/rekomendasi, atau suatu solusi. 

 Kesimpulan melakukan proses meminjam dari semua hal yang telah 

mendahului, peringkasan tanpa mengulangi persisnya, mengusulkan atau 

meramalkan. Sehingga di dalamnya dilakukan, penyampaian  bentuk akhir 
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esai itu, dan memberi para penulisnya kesempatan terakhir yang tunggal   

untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka ini adalah valid. 

Permasalahan lain yang harus dipikirkan adalah “Memecahkan 

Permasalahan Teknis.” Semua permasalahan itu meningkat dari hubungan 

yang sulit antara materi dalam analisis kritis kita dengan pekerjaan yang 

membuat kita terlibat di dalamnya. 

1) Berapa banyak untuk meringkas? 

 Paling sedikit usaha sukses pada analisis kritis adalah ringkasan alur 

cerita, dengan mengurangi penceriteraan dengan " dan kemudian, dan 

kemudian." Kamu harus berkehendak untuk menghindari kebosanan 

pembaca dalam cara ini.Ikutilah aturan ini, kamu harus meringkas materi 

apapun seperlunya untuki kesalahan tersebut, tetapi hanya sebatas jawaban 

bagi perolehan argumentasi dan tesis. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

a) selalu mengidentifikasi susunan ringkasan yang akan  dianalisis; 

b) pastikan ringkasannya telah mencakup poin-poin atau rencana dasar 

atau alur ringkasanmu yang jelas dalam satu atau dua kalimat panjang; 

c) jangan pernah membuka poin tanpa memberi latar belakang yang cukup 

dari pekerjaan untuk membuat poin  yang  dapat dimengerti pembaca; 

d) jangan pernah mencoba untuk menjelaskan secara lengkap suatu bagian 

tanpa membatasi jalan ceritanya; 

e) jangan menceritakan kembali cerita, tetapi. peliharalah fokus perhatian 

pada tujuan untuk mengembangkan tesis. 

2) Bagaimanakah cara kita membedakan antara tujuan pengarang dengan 

tujuan kita?  

Masalah lain di dalam menulis analisis kritis adalah pencampuran 

keduanya yang terlibat dalam  jenis penulisan ini: tesis/tema pengarang, 

dengan maksud atau arti dari tujuan kita sendiri sebagai penulis kritik. 
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 Membandingkan dengan analogi dan pengalaman milik kita sendiri 

terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan kesusasteraan yang lain dapat 

sangat menolong kita dalam menjelaskan maksud/arti pengarang dengan 

tulisannya, tetapi memastikan kita untuk tidak membiarkan . materi seperti itu 

mengganggu bahasan kita dalam mendiskusikan tujuan pengarang. Di bawah 

ini terdapat saran beberapa jalan praktis untuk membantu kita menghindari 

berbagai kesulitan seperti itu: 

a. Cermati kebiasaan berbicara pengarang. 

b. Peliharalah keterbatasan pekerjaan menulis kritik itu sendiri. 

c. Gunakanlah kutipan yang menyediakan bukti yang tidak dapat dibantah 

untuk hal yang sedang disusun.  

3) Metode atau strategi manakah yang akan dipedomani untuk mengutip?  

Strategi untuk mengutip hendaknya menunjukkan suatu poin yang 

menunjukkan sebagai contoh atau menunjukkan hubungan antara contoh 

dengan titik masalah yang mendukungnya.  

4) Kapankah menggunakan sumber dari luar?  

Dalam hal ini kita dituntut untuk beroleh sumber yang mampu 

memperkaya wawasan untuk memecahkan masalah esai.  

5) Berapa banyak hal yang akan dievaluasi?  

Jika kamu ingin memasukkan  beberapa evaluasi dalam analisis, di sini 

ada beberapa usul praktis: 

a. dasarkan evaluasi  kita dengan kuat pada analisis dan penemuan 

interpretatif; 

b.  jangan campur adukkan antara komentar evaluatif kita dengan analisis dan 

penafsiran. Paragrap Penutupan adalah suatu tempat [yang] sesuai untuk 

material evaluatif; 

c. evaluasilah seberapa baik pengarang berhasil melakukan apa yang telah ia 

tulis. 
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7.  Konvensi Analisis Kritis dalam Esai  

Analisis kritis yang menjadi tahap utama dalam penulisan esai harus 

mengikuti konvensi yang berlaku. Dalam hal ini Neman (1989: 374) 

menyampaikan konvensi analisis kritis dalam esai adalah sebagai berikut: 

a. kegiatan analisis kritis menyepakati penggunaan yang terjadi saat ini untuk 

analisis secara kritis; 

b. kegiatan ini menyepakati untuk mempercayai  pengarang memanipulasi 

kesadaran sebagai suatu strategi;  

c. meskipun kita tidak perlu meragukan untuk menggunakan "saya" jika 

sesuai, nama kita berdiri sebagai pengarang esai biasanya identifikasi pada 

umumnya cukup untuk berbagai hal tentang pendapat tertentu. 

Dalam rangka menulis suatu analisis kritis yang baik tentang suatu 

pekerjaan, kita tidak hanya harus memiliki  suatu pemahaman konvensi 

analisis kritis secara umum, tetapi juga pengetahuan teknik dan strategi yang 

khusus untuk macam seni (genre) tertentu sesuai dengan yang kita hadapi.  

Bagian berikut menguraikan secara singkat pendapat Neman (1989: 

375-392) tentang teknik spesifik yang sangat menolong untuk penulisan kritis 

kita. 

a. Menganalisis Tulisan Ekspositori 

1) Menemukan Maksud/Arti dari Pengarang  

Cara Menemukan maksud/arti dari pengarang ditujukan untuk 

menganalisis jenis-jenis ekspresi kreatif lainnya.Tugas kita  di dalam 

menulis suatu analisis prosa ekspositori lebih terpusat pada 

menentukan cara pengarang memandang tesis dan menemukan makna, 

yang dengan cara demikian ia mencoba untuk membujuk kita pada  

sudut pandang ini  
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2) Menentukan sudut pandang pengarang  

 Cara menemukannya kita harus menemukan nada dari kutipan cerita 

dalam hal: Bagaimana secara literal maksud pengarang  dengan kata-

katanya? Apa makna konotasi dari kata-kata yang disampaikannya itu? 

Perimbangan nilai apakah yang tersirat di dalamnya? Apakah 

pengarang selalu berbicara kepada kita secara langsung atau 

mengandung ironi di dalam nada yang diciptakannya itu?  

3) Menemukan metode pengarang  

 Strategi-strategi yang secara retoris digunakan penulis ekspositori, 

adalah sebagai berikut: 

a) Pertimbangan untuk memaknai secara etis 

(1) Presentasi pengarang berperan sebagai orang yang 

menyenangkan, seorang yang dapat dipercaya. 

(2) Penyajian pengarang sebagai seseorang yang banyak 

mengetahui yang berpengalaman, dan yang telah dengan baik 

mempelajari sesuatu yang ada di dalamnya. 

(3) Penyajian pengarang sebagai sesuatu yang terbuka, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan seseorang yang penuh dengan 

pemahaman.di mana pun pada skala objektif berperan sebagai 

pengamat untuk dapat dipertimbangkan sebagai apa adanya. 

Presentasi pengarang di satu sisi pada skala objektif berperan 

sebagai pengamat untuk dapat dipertimbangkan sebagai apa 

adanya.  

b) Pertimbangan untuk menyampaikan alasan 

(1) Tesis disajikan dengan bersih dan koheren. 

(2) Penyajian sudut pandang itu harus bersih dan benar-benar 

mendukung tesis  yang telah ditetapkan 

(3) Presentasi masalah harus konsisten mendukung argumentasi 

secara logis. 

(4) Argumentasi didukung  secara internal konsisten dan logis. 

(5) Argumentasi didasarkan atas fakta , statistik, otoritas, logika. 

 c) Pertimbangan terhadap emosi melalui sarana yang berkaitan dengan 

fiksi, seperti: gaya naratif pengarang yang dianggap lucu, dialog, 

karakterisasi, detil spesifik dan ironi. 
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b. Menganalisis Kerja Naratif: Cerita Naratif, Drama, atau Syair/Puisi Naratif  

Dalam penulisan naratif, pengarang menyampaikan gagasan mereka 

yang rumit - dengan bercerita. Sebagaimana Brooks dan Warren 

menyampaikannya sebagai berikut: “Suatu naratif menunjukkan suatu konflik 

penting, yang pada umumnya menyertakan manusia terlibat di dalamnya, yang 

dengan cara itu dipecahkan sedemikian rupa untuk menyiratkan suatu 

komentar terhadap nilai-nilai manusia, perasaan, atau sikapnya." 

Menerjemahkan definisi ini ke dalam terminologi yang berhubungan 

dengan fiksi: unsur dari penulisan naratif adalah 'karakter' yang dilibatkan 

dalam 'plot'  yang akan  dipecahkan untuk melahirkan sebuah 'tema'. Di dalam 

menulis suatu analisis kritis terhadap pekerjaan naratif, yang mejadi tugas kita 

adalah menjelaskan tema dan menunjukkan bagaimana pengarang  

menggunakan karakter dan merencanakan untuk sampai pada tema yang 

dimaksud. 

Langkah yang pertama di dalam menulis segala jenis analisis kritis 

adalah membaca tertutup. Dalam membaca naratif tertutup kita mengamati 

hal-hal paralel yang menarik, dan sentuhan simbolis yang menarik perhatian. 

Kita akan menginginkan, sebagai tambahan, untuk membuat catatan khusus 

unsur-unsur dari narasi: plot yang utama, karakter, tema, dan sudut pandangan. 

Dalam membaca tertutup, kita akan menemukan sebanyak yang kita 

inginkan seperti mendapatkan tentang masing-masing karakter cerita. Kita 

dapat mempertimbangkan karakter itu dengan hal yang diceritakan pengarang 

kepada kita tentang sekitar mereka dan dengan hal yang mereka lakukan. Kita 

dapat juga mencoba untuk memahami pengarang dengan hal yang terkait 

dengan  karakter  karakter fiksi ciptaannya. 
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BAB IV  

KOMPONEN PENTING DALAM MENULIS ESAI 

 

1. Unsur Kesatuan dan Kepaduan 

Unsur kesatuan dan kepaduan dijelaskan Barnet (1985: 85-95) sebagai 

berikut. 

Kesatuan 

Ide pemersatu dalam sebuah paragraf itu mungkin secara eksplisit dapat 

dinyatakan dalam „kalimat topik.‟ Yang paling lazim, kalimat topik 

merupakan kalimat pertama yang meramalkan apa yang akan datang dalam 

bagian selanjutnya dari paragraf itu; atau, kalimat itu mungkin merupakan 

kalimat kedua yang meringkaskan poin-poin dari kalimat-kalimat sebelumnya 

yang dibuat dalam paragraf itu. Sedangkan yang paling tidak lazim - tetapi 

sepenuhnya masih dapat diterima - adalah paragraf yang mungkin tidak 

memiliki kalimat topik, tetapi dalam hal ini memiliki „ide topik‟, yaitu ide 

yang mengikat kalimat-kalimatnya menjadi satu, meskipun hal ini tidak 

dinyatakan secara eksplisit. Apakah secara eksplisit atau secara implisit, 

sebuah ide harus dapat menyatukan kalimat-kalimat yang ada di dalam 

paragraf itu. Apabila paragraf hanya memiliki satu atau dua kalimat saja, maka 

kemungkinannya adalah paragraf tersebut belum mengembangkan cukup 

memadai. 

 

Sebuah paragraf dapat mengungkapkan beberapa poin, tetapi poin-poin itu 

harus disalinghubungkan, dan sifat dari saling-hubungan itu harus ditunjukkan 

sedemikian rupa, sehingga terbentuk satu poin tunggal pemersatu yang 

sebenarnya. 
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Kepaduan 

Sebuah paragraf tidak hanya memiliki kesatuan, tetapi juga memiliki struktur, 

maka paragraf itu berarti juga sama dengan kepaduan paragraf, di mana 

bagian-bagiannya sangat cocok satu sama lain. Pastikanlah agar setiap kalimat 

dapat dihubungkan sebagaimana mestinya dengan kalimat-kalimat 

sebelumnya maupun sesudahnya. Tidak ada salahnya digunakan kata-kata 

transisi yang jelas, seperti lagi pula, meskipun demikian, akan tetapi, 

misalnya, kecenderungan ini, dalam bab berikutnya, dsb.; meski begitu, tentu 

saja, (1) kata-kata transisi ini tidak harus merupakan permulaan dari setiap 

kalimat (dengan demikian, kata-kata transisi itu dapat disembunyikan), dan (2) 

kata-kata transisi ini juga tidak harus muncul di mana pun dalam kalimat itu. 

Masalahnya di sini adalah bukannya kata-kata transisi ini tidak harus muncul 

secara eksplisit (secara tegas), melainkan justru argumen (uraian) itulah yang 

harus disampaikan secara  jelas. Dengan demikian, intisari dari sebuah 

paragraf itu mungkin dapat berbunyi begini:”Pada umumnya, di jaman 

Renaisans itu ada dua tradisi seni lukis potret….. Pertama…..Kedua….. 

Perbedaan pokoknya….. Tetapi kedua tradisi itu…..” 

 

Sekaitan dengan kepaduan gagasan atau koherensi ini Alwasilah 

(2005:128) pun mengakuinya sebagai salah satu unsur yang menjadi kriteria 

karangan yang baik. Lebih jauh dikatakannya, bahwa coherence secara harfiah 

adalah “nempel kayak perangko,” yakni ada kepaduan antaralinea. Kepaduan 

ini dicapai karena ada transisi atau hubungan yang jelas antara satu paragraf 

dengan paragraf lainnya. Cara mengembangkan alinea dengan tetap menjaga 

koherensi, penulis memanfaatkan kata-kata atau frase transisi (transitionals 

words,phrases), yaitu kata atau frase yang menghubungkan ide dan rincian 

dalam alinea.  
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Terkadang transisi ini dinyatakan dengan tanda baca. Titik dua 

menyatakan eksplanasi, ekspansi, atau ilustrasi; titik koma menunjukkan 

bahwa gagasan yang digabungkan saling terkait atau derajatnya sama. Kata-

kata transisi ini penting sekali terutama saat penulis membanting topik 

pembicaraan atau sudut pandang terhadap topik itu. Dengan memilih kata 

transisi yang tepat, bantingan itu terasa sebagai goyangan ringan. Berikut 

adalah kata-kata transisi yang lazim dipakai. Beberapa kata mungkin lazim 

dipakai untuk lebih dari satu kategori, tergantung pada konteks. Beberapa 

istilah (kategori) mungkin hampir sama fungsinya. 

1) Kualifikasi : dalam pada itu, sementara itu 

2) Ilustrasi dan eksplanasi: misalnya, contoh, jadi 

3) Komparasi: seperti itu halnya, sebagai bandingan, demikian pula, 

demikian halnya 

4) Kontras: akan tetapi, tetapi, namun, namun demikian 

5) Konsekuensi: jadi, akibatnya, sehingga, itulah, sebabnya, maka dari itu 

6) Konsesi: namun dmeikian, asalk, dengan catatan 

7) Amplifikasi: lebih dari itu, lebih jauh lagi, juga, selain dari itu, memang, 

sudah barang tentu 

8) Sumasi atau penyimpulan: akhirnya, kesimpulannya, dengan demikian, 

pokoknya, jadi, sebagai simpulan. 

Selain menggunakan kata atau frase transisi di atas, pengarang juga bisa 

menggunakan alat transisi lain, yaitu dengan pengulngan kta kunci, atau kata 

ganti (pronominal). 

 

2. Hakikat Gagasan dan Tesis dalam Esai 

Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/ide, sekarang banyak orang percaya, 

bahwa gagasan adalah suatu kekayaan intelektual seperti hak cipta atau paten. 

Lebih jauh dapat jugadikatakan, bahwa gagasan atau ide adalah istilah yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/ide
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dipakai baik secara populer, maupun dalam bidang filsafat, mengandung 

pengertian umum ”citra mental”. Pengertian ini terutama didukung oleh Plato 

sebagai eksponen pemikiran seperti ini. 

Gagasan ini menyebabkan timbulnya konsep, yang merupakan dasar bagi 

segala macam pengetahuan, baik sains, maupun filsafat. Dalam 

pengungkapannya, gagasan itu didukung oleh unsur-unsur tertentu dengan 

fungsi yang berbeda-beda. Unsur-unsur itu disebut dengan gagasan utama dan 

gagasan penjelas. 

Menurut Rusyana (1988:191), menuangkan gagasan melalui tulisan memg 

tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan 

atau membahasakan tulisan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan 

menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu 

gaagasan atau pesan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika kita berhasil menangkap 

gagasan tersebut, kita pasti berusaha menuangkannya dalam bentuk 

penggunaan baahsa, baik secara tulisan, maupun lisan. 

 

1) Gagasan Utama 

E. Kosasih (2002:53) menjelaskan, bahwa gagasan utama adalah gagasan 

yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Keberadaan gagasan 

utama tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit, atau pun secara implisit. 

Gagasan utama yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, 

atau paragraf campuran. Dalam jenis paragraf ini, gagasan utama diwakilkan 

pada sebuah kalimat utama, yang letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal 

dan di akhir  paragraf. Sementara itu gagasana utama yang implisit umumnya 

dijumpai dalam paragraf deskriptif atau naratif. Dalam jenis paragraf ini, 

gagasan utama tersebut pada seluruh kalimat dalam paragraf itu.  
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Tidak ada ciri umum tentang suatu kimat utama. Yang jelas, secara 

maknawi, kalimat utama menyatakan gagasan yang merangkum seluruh isi 

kalimat dalam paragraf itu. Hanya pada paragraf-paragraf  tertentu, kalimat 

utama dapat didefinisikan dengan mudah. Kalimat itu antara lain ditandai oleh 

kata-kata kunci berikut: sebagai kesimpulan; yang penting...; jadi....; dengan 

demikian...; intinya....; pokoknya...; pada dasarnya... 

 

2) Gagasan Penjelas 

Menurut E. Kosasih (2002:54) gagasan penjelas adalah gagasan yang 

berfungsi menjelaskan gagasan utama. Gagasan penjelas umumnya dinyatakan 

oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas 

disebut kalimat penjelas. 

Sesuai dengan nama, kalimat penjelas dapat berisikan:  uraian-uraian 

kecil; contoh-contoh; ilusttrasi-ilustrasi; kutipan-kutipan; gambaran-

gambaran yang bersifat parsial. 

Dalam

 http://pelitaku.sabda.org/menyampaikan_gagasan_lewat_tulisan, 

ditunjukkan, bahwa sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, 

terlebih dahulu mereka harus menemukan ide atau gagasan yang hendak 

mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat 

menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Untuk 

kepentingan itu situs ini menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan seorang 

penulis agar menemukan gagasan untuk ditulis. 

a) Memperkaya diri dengan membaca akan membekali seorang penulis 

dengan wawasan dan pengetahuan yang luas yang akan menjadi referensi 

dalam menemukan gagasan baru yang akan ditulis. 

b) Menyadari semua hal di sekitar yang kelak dapat menjadi sumber inspirasi 

bagi lahirnya suatu gagasan untuk menulis, baik terkait dengan orang-

orang, binatang, atau alam. 

c) Melihat ke dalam kehidupan pribadi dengan menceritakan dirinya sendiri, 

baik mengenai pengalaman pribadi yang menyedihkan, menyenangkan, 

http://pelitaku.sabda.org/menyampaikan_ggasan_lewat_tulisan
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bahkan memalukan. Semuanya merupakan sumber gagasan yang tidak akan 

ada habisnya. 

 

3. Diksi 

Diksi menurut Arifin dan Tasai (2004:25) adalah pilihan kata. 

Maksudnya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan 

kata merupakan satu unsur yang penting, baik dalam dunia karang-mengarang 

maupun dalam dunia tutur setiap hari. Lebih jauh Keraf (2006:22) 

menjelaskan, bahwa pengertian diksi jauh lebih luas dai apa yang dipantulkan 

oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk 

menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide 

atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. 

Menurut Keraf (2006:93), dalam penulisan esai ketepatan dan kesesuaian 

pilihan kata sangat dibutuhkan untuk menciptakan tulisan esai dengan baik. 

Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk 

menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, 

seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca. 

Kesesuaian pemilihan kata mempersoalkan apakah kita dapat mengungkapkan 

pikiran kita dengan cara yang sama dalam semua kesempatan dan lingkungan 

yang kita masuki. 

Di bawah ini disampaikan dalam bentuk tabel persyaratan ketepatan dan 

kesesuaian diksi yang harus diperhatikan penulis esai. 

Tabel 2.1 

Persyaratan Ketepatan dan Kesesuaian Diksi dalam Menulis Esai 

No. Syarat Ketepatan Diksi Syarat Kesesuaian Diksi 

1. membedakan secara cermat kata-

kata yang bermakna denotasi dan 

konotasi 

menghindari sejauh mungkin bahasa 

atau unsur sub-standar dalam situasi 

yang formal 

2. membedakan dengan cermat kat-kta 

yang hampir bersinonim 

menggunakan kata-kata ilmiah 

dalam situasi yang khusus saja, 

sedangkan dalam situasi umum 

hendaknya penulis menggunakan 
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kata-kata populer 

3. membedakan kata-kata yang hampir 

sama ejaannya 

menghindari jargon dalam tulisan 

untuk pembaca umum 

4. menghindari kata-kata yang 

diciptakan sendiri 

menghindari pemkaian kata-kata 

silang 

5. mewaspadai penggunaan akhiran 

asing 

jangan menggunakan kata-kata 

percakapan dalam konteks tertuli 

6. menggunakan kata kerja yang 

berkata depan harus diterapkan 

secara idiomatis 

menghindari ungkapan-ungkapan 

usang (idiom yang mati) 

7. membedakan dengan cermat kata 

umum dan kata khusus 

menjauhkan kata-kata atau bahasa 

artifisial 

 

1) Jenis Diksi 

a) Gaya Bahasa 

Keraf (2007:112) menyatakan, bahwa gaya bahasa (style) merupakan 

salah satu bagian diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok atau 

tidaknya pemakaian kata untuk menghadapi situasi tertentu. Oleh sebab 

itu, persoalan gaya bahasa meliputi semua hierarki kebahasaan: pilihan 

kata secara individual, frasa, klausa, kalimat. Bila kita melihat gaya secara 

umum, kita dapat mengatakan, bahwa gaya adalah cara mengungkapkan 

diri sendiri entah melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, dan 

sebagainya. 

Dilihat dari segi bahasa, gaya bahasa adalah cara menggunakan 

bahasa yang memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan 

kemampuan seseorang yang mempergunakan bahasa itu. Akhirnya gaya 

bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis (pemakan 

bahasa).  

b) Penyimpangan Semantis 

Dalam http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k kata-

kata puitis berjumlah banyak, tidak hanya mewakili satu makna, tidak 

selalu sama dengan makna kata sehari-hari, serta tidak selalu sama deng 

http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k
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makna kata sehari-hari, serta tidak dikonotasikan sama oleh para penyair. 

Kata sungai akan berarti bencana bagi penyair dari daerah banjir. Tapi, 

jadi bermakna rejeki bagi penyair yang hidup di wilayah penangkap ikan 

dan penbang sungai. 

c) Register  

Dalam http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k, 

register dibatasi sebagai ragam bahasa, dari sebuah kelompok atau sebuah 

kelas sosial. Dialek register disebut juga dialek profesi. Dialek register 

sering tidak dikenali lagi walau kerap diambil (berasal) dari kosakata 

daerah. Kata lembu peteng, misalnya yang sering diucapkan aristokrat 

Jawa, ketika menunjuk ank hasil hubungan gelap. Contoh lain, ialah: Si 

Mbok, Paman Doblang, Den Mas, sungkem. 

d) Kata-kata Sugesti 

Keraf (2005:  59) berpendapat, bahwa sugesti adalah suatu usaha 

membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk menerima suatu 

keyakinan atau pendirian tertentu tanpa memberi suatu dasar kepercayaan 

yang logis pada orang yang dipengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, 

sugesti itu biasanya dilakukan dengan kata-kata dan nada suara. 

Rangkaian kata yg menarik dan meyakinkan, disertai nada yang penuh 

dan berwibawa dapat memungkinkan seseorang mempengaruhi hadirin 

yang diajak bicara dengan mudah. 

Selain pendapat Keraf di atas, pendapat lain tentang kata-kata sugesti 

ini diperoleh dari situs 

http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k. Situs itu 

menyatakan, bahwa kekuatan sugesti ditimbulkan oleh makna. Pilihan dan 

penempatannya seolah memancarkan daya gaib hingga menyugesti 

pembaca untuk ikut sedih, terharu, bersemangat, atau marah. 

 

http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k
http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k
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e) Kata-kata Imajinasi 

Kata-kata imjinasi yang dimaskud di sini adalah susunan kata yang 

mencitrakan pengalaman sensoris seperti melihat, mendengar, dan 

meraba. Pembaca seolah melihat benda (imaji visual), seolah mendengar 

suara (imaji auditif), atau seolah dapat merasa, meraba, dan 

menyentuhnya (imaji taktil) setelah penyair mencoba mengkongkritkan 

objeknya menjadi mirip musik, gambar, atau cita rasa tertentu. Goenawan 

Mohamad melihat ”....malam/tinggal separoh/dan bulan/pelan/seperti 

pemain Noh,”dalam Hiroshima, Cintaku (1989-1990). Ia 

memvisualisasikan suasana malam yang memanjang dan memberat 

melalui imaji ”bulan” yang melambangkan waktu, yang bergerak lambat 

seperti gerakan tarian Noh dari penari tradisional Jepang 

(http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k ).  

 

f. Kata-kata Kongkrit 

Untuk  membangkitkan imaji (daya bayang) pembaca, kata-kata harus 

diperkongkrit. Kata-kata jadi mengias ke realitas. Seperti pengimajian, 

pengkongkritan menggunakan kiasan dan lambang yang membuat 

pembaca seolah melihat, mendengar, atau merasa 

(http://caping.wordpress.com/2000 /08/01/septiawan/-118k ).  

Sekaitan dengan itu, Akhadiah (1994: 86) menjelaskan kata kongkrit 

sebagai kata yang mempunyai referen berupa objek yang bisa diamati. 

Kata kongkrit digunakan biasanya jika kita akan mendeskripsikan fakta. 

 

2) Diksi yang Berperan sebagai Kata Kunci dalam Esai 

Rahardi (2006:31) mengatakan, bahwa kata kunci dalam tulisan esai 

berkaitan dengan peletakan ide-ide tentang gagasan pokok penulis dalam 

naskah sebuah format yang terorganisasi. Kenyataan ini ditandaskan pula oleh 

http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k
http://caping.wordpress.com/2000/08/01/septiawan/-118k
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Widyamartaya dan Sudiati (1997:56), bahwa gagasan-gagasan pokok tersebut 

merupakan pandangan atau pendirian penulis tentang topik yang dipilihnya. 

Gagasan tersebut harus dirangkaikan dalam bahasa yang lancar dan 

berhubungan secara logis dan sistematis. 

Oleh karena dalam sebuah esai, ide pokok harus terdapat dalam semua 

bagian, baik secara tersurat maupun tersirat (Soedarso, 2004:64). Untuk itu, 

alangkah lebih baiknya jika sebelum kita meletakkan ide-ide pokok tentang 

topik yang akan ditulis, sebaiknya didahului dengan perumusan outline 

karangan. Kerangka ini disusun dalam sebuah format yang terorganisasi. 

Secara garis besar kerangka ini memberi kerangka tahapan penulisan. 

Tahapan ini seperti yang diungkapkan dalam situs 

http://www.artikelwriter.org. //artikeldetail-pht. sebagai berikut. 

a) Mulailah dengan menulis topik kita di bagian atas. 

b) Tulislah angka Romawi I, II, III di sebelah kiri halaman tersebut dengan 

jarak yang cukup lebar di antaranya. 

c) Tulislah garis besar ide kita tentang topik yang dimaksud. 

(1) Jika kita mencoba untuk meyakinkan, berikan argumentasi terbaik. 

(2) Jika kita menjelaskan suatu proses, tuliskan langkah-langkahnya 

sehingga dapat dipahami pembaca. 

(3) Jika kita menginformassikan sesuatu, jelaskan kategori utama 

informasi tersebut. 

(4) Pada masing-masing Romawi, tuliskan A, B, dan C menurun di sisi 

kiri halaman tersebut. Tuliskan fakta atau informasi yang mendukung 

ide utama. 

3) Diksi sebagai Kata Pancingan 

Sebagaimana yang tercantum pada bagian bab ini, kata pancingan adalah 

strategi yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan ide-idenya 

sehingga para pembaca terpikat untuk membaca tulisan esai yang kita buat. 
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Bentuk kata pancingan itu bermacam-macam, antara lain: anekdot, 

mengawali pendahulu dengan pertanyaan, menyampaikan pernyataan 

dengan tajam dan ringkas, membuka dengan pengantar berupa kutipan, 

membuka dengan gaya jenak (menghibur). 

 

4. Mekanik  

Ada tiga hal yang termasuk dalam mekanik esai (kecermatan unsur 

kebahasaan), yaitu: kecermatan pemakaian kosakata, kecermatan penggunan 

kalimat efektif, kecermatan penerapan tatabahasa, EyD, dan tanda baca. 

1) Pemakaian Kosakata dalam Esai 

Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada 

kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang 

kita miliki, maka semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa. 

Hal ini ditandaskan pula oleh Tarigan (1993:3), bahwa kuantitas, kualitas, 

tingkatan dan kedalaman kosakata seseorang merupakan indeks pribadi yang 

terbaik bagi perkembangan mentalnya. 

2) Penggunaan Kalimat Efektif 

Kalimat efektif mengandung pengertian (Keraf, 2004:36; Widyamartya, 

2006:18; Akhadiah, 1988:116; Parera, 1991:42; Suhendar, 1992:297; 

Subantari, 2003:20) sebagai berikut. 

a) Kalimat yang memenuhi syarat yaitu yang pertama secara tepat dapat 

mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, yang kedua 

sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran 

pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau 

penulis. 

b) Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung kelengkapan unsur 

sebuah kalimat sangat menentukan kejelasan sebuah kalimat. Oleh karena 

itu, sebuah kalimat yang lengkap harus memiliki paling kurang subjek dan 

predikat, dari kalimat yang lengkap itu harus ditulis sesuai dengan aturan-

aturan EyD. 

c) Kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya 

informasi yang tepat dan baik. 
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d) Kalimat yang disusun secara singkat tetapi mempunyai daya informasi 

yang tepat sehingga secara tepat pula mewakili gagasan at perasaan 

pembicara atau penulis. 

 

Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara singkat untuk 

mencapai daya informasi sesuai dengan persyaratan  yang semestinya. 

Adapun persyaratan yang dimaksud (Keraf, 2004:38; Widyamartaya, 

2006:19; Akhadiah, 1988:117; Parera, 1991:43; Suhendar, 2005:297; 

Subantari, 2003:20) meliputi hal di bawah ini. 

a) Kesepadanan dan Kesatuan 

Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah kemaksimalan struktur bahasa 

dalam mendukung gagasan dan ide yang dikandung dan kalimat itu harus 

memiliki unsur-unsur subjek-predikat, atau bisa ditambahkan dengan objek, 

keterangan, pelengkap. Unsur-unsur tersebut akan menimbulkan keterpaduan 

arti yang merupakan ciri dan keutuhan kalimat. Kesepadanan kalimat 

diperlihatkan oleh kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan 

atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. 

(1) Kesejajaran atau Pararelisme 

Artinya, penggunaan bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama 

dalam susunan serial. Pikiran dan gagasan yang sama biasanya dinyatakan 

dengan bentuk-bentuk bahasa dan kalimat, maka pikiran-pikiran yang lain 

dan sama harus dinyatakan pula dalam bentuk yang sama. Contoh: 

(a) Tahap akhir dari penyelesaian gedung itu adalah: pengecetan seluruh 

temboknya, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian 

akhir, dan pengaturan tata ruangnya. (Kalimat ini benar - bersifat 

paralelisme). 

(b) Tahap akhir dari penyelesaian gedung itu adalah pengecetan seluruh 

temboknya, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, 

dan pengaturan tata ruangnya. (Kalimat ini salah, karena tidak bersifat 

paralel) 
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(2) Penekanan dalam Kalimat 

Inti pikiran yang terkandung dalam tiap kalimat (gagasan utama) haruslah 

dibedakan dari sebuah kata yang dipentingkan. Gagasan utama kalimat tetap 

didukung oleh subjek, dan predikt, sedangkan unsur yang dipentingkan 

dapat bergeser dari satu kata ke kata yang lain. Dalam bahasa lisan kita 

dapat mempergunakan teknan, gerak-gerik dan sebagainya untuk memberi 

tekanan pada sebuah kata. Contoh: 

(a) Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada 

kesempatan lain 

(b) Pada kesempatan lain kami beraharap kita dapat membicarakan lagi. 

(c) Kita dapat membicarakan lagi soal ini pada kesempatan lain, demikian 

harapan kami. 

(d) Soal ini dapat kita bicarakan pada kesempatan lain, demikian harapan 

kami. 

Kalimat di atas menunjukkan, bahwa yang dipentingkan adalah kami 

(berharap), bukan yang lain-lain. Di samping kami, kita dapat memberi 

penekanan pada kata-kata lainnya: harap, pada kesempatan lain, kita, soal ini. 

Kata-kata tersebut dapt diletakkan pada awal kalimat, dengan konsekuensi, 

bahwa kalimat di atas bisa mengalami perubahan strukturnya, asal isinya tidak 

berubah. 

(3) Kevariasian 

Agar pembaca tidak merasa bosan sebaiknya kalimat tersebut divariasikan 

dengan cara: menyusun kalimat-kalimat aktif yang divariasikan dengan 

kalimat pasif, kalimat berita divariasikan dengan kalimat tanya, dsb. Ada lima 

variasi dalam kalimat efektif, yaitu: 

(a)  cara memulai: subjek pada awal kalimat; predikat pada awal kalimat; 

frase pada awal kalimat; 



104 

 

(b) panjang-pendek kalimat dapat digunakan dalam suatu komposisi 

kalimat, dengan tujuan untuk menghindari kejemuan atau suasana 

monoton pada waktu membaca suatu tulisan; 

(c)  jenis kalimat 

(d) kalimat aktif dan pasif 

(e)  kalimat langsung dan tidak langsung 

(4) Urutan yang Logis 

Urutan yang logis dapat disusun secara kronologis, dengan penataan 

urutan makin lama, makin penting atau dengan menggambarkan suatu proses. 

(5) Kehematan 

Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian 

kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan 

ini menyangkut soal gramatikal dan semantik (makna kata). Kehematan bisa 

dalam bentuk kecermatan penulis untuk : tidak mengulang subjek kalimat jika 

tidak membuat kalimat itu lebih jelas; tidak menggunakan hiponimi, tidak 

menggunakan kaat depan ”dari‟ dan ”daripda” jika tidak diperlukan 

 

3) Penerapan Tatabahasa, EyD, dan Tanda Baca 

Menurut situs http://id.wikipedia.org/wiki/kata, kategorisasi kata dalam 

Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia berdasarkan bentuknya bisa digolongkan 

menjadi empat: kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata 

dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata turunan atau kata 

berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabk karena adanya afiks atau 

imbuhan  baik di awal (prefiks atau awalan), tengah (infiks atau sisipan), 

maupun di akhir (sufiks atau akhiran) kata. Kata ulang adalah kata dasar atau 

bentuk dasar yang mengalami perulangan baik seluruh maupun sebagian, 

sedangkan kata majemuk adalah gabungan beebrapa kata dasar yang berbeda 

membentuk suatu arti baru. 

http://id.wikipedia.org/wiki/kata
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Adapun kelas kata dalam tatabahasa Indonesia terbagi menjadi tujuh jenis 

(Takdir, S.T., 1976; Badudu, J.S., 1984; http://wid.wikipedia.org/wiki/kata) 

yaitu: 

a. nomina (kata benda), meliputi: nama seseorang, tempat, atau semua benda 

dan segla yang dibendakan, misalnya buku, kuda; 

b. verba (kata kerja), adalah kata yang menyatakan suatu tindakan atau 

pengefrtian dinamis, misalnya baca, lari; 

c. adjektiva (kata sifat), adalah kata yang menjelaskan kata benda , misalnya 

keras, cepat; 

d. adverbia (kata keterangan), adalah kata yang memebrikan keterangan pada 

kata yang bukan kata benda, misalnya sekarang, agak; 

e. pronomina (kata ganti), adalah kata pengganti kaat benda, misalnya ia, itu; 

f. numeralia (kata bilangan), adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau 

hal atau  menunjukkan urutannya dalam suatu deretan, misalnya kesatu, 

kedua; 

g. kata tugas, adalah jenis kata di luar kata-kata di atas yang berdasarkan 

peranannya dapat dibagi menjadi lima sub-kelompok, yaitu preposisi (kata 

depan), konjungsi (kata sambung), artikula (kata sandang), interjeksi (kata 

seru), partikel. 

 

a. Pemakaian Tanda Baca 

Menurut Widyamartaya (2006:37) terdapat 10 pemakaian tanda baca , 

satu di antaranya penjelasan mengenai tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, 

dan tanda kurung siku. Penjelasan lebih lengkap ada dalam buku Pedoman 

Umum  Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dalam uraian yang 

akan diuraikan hanya aturan main yang harus dipedomani dalam 

menggunakan tanda-tanda baca tersebut. 

1)  Tanda titik (.) digunakan pada: 

a) akhir kalimat; 

b) singkatan nama orang; 

c) singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan; 

d) singkatan-singkatan umum, misalnya: dsb., hlm., a.n., d.a., u.p.; 

e) di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar; 

f) memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu; 

http://wid.wikipedia.org/wiki/kata
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g) memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka 

waktu. 

2) Tanda titik (.) tidak dipakai : 

a) untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak 

menunjukkan jumlah; 

b) dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata, 

atau gabungan keduanya yang diperlakukan sebagai kata, atau dal 

akronim yang sudah diterima masyarakat; 

c) dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran takaran, timbangan, dan 

mata uang; 

d) pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, 

tabel, dan sebagainya; 

e) di belakang alt pengirim, tanggal surat, dan nama serta alamat penerima 

surat; 

f) dalam singkatan nama resmi lembaga, badan, atau organisasi, dan 

dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata yang ditulis dengan 

huruf kapital. 

3)  Tanda koma (,) dipakai: 

a) di antara unsur-unsur dalam suatu perincian; 

b) dalam kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi tetapi, 

melainkan; 

c) memisahkan anak kalimat dan induk kalimat; 

d) di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat 

pada posisi awal; 

e) di belakang kata-kata seruan; 

f) memisahkan petikan langsung dari bagian lain; 

g) di antara unsur-unsur alamat yang ditulis berurutan; 

h) menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya; 
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i) di antara tempat penerbitan, nama penerbit, dan tahun penerbitan; 

j) di antara nama orang dan gelar akademik; 

k) di muka angka persepuluhan; 

l) untuk mengapit keterangan tambahan, aposisi, sisipan, dsb.; 

m) di belkang keterangan yang terdapat pada awal kalimat bila perlu 

untuk menghindari salah baca. 

4)  Tanda titik koma (;) dipakai: 

a) untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara; 

b) untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk 

setara yang tidak memakai konjungsi. 

5)  Tanda titik dua (:) dipakai: 

a) pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau 

pemerian; 

b) sesudah kata atau ungkapan yang memerlukana pemerian; 

c) dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pealku percakapan; 

d) di antara jilid atau nomor dan halaman, di antaar bab dan ayat dalam 

kitab suci, atau di antara judul dan anak judul suatu karangan. 

6)  Tanda hubung  (- ) dipakai: 

a) untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah karena pergantian 

baris; 

b) menyambung unsur-unsur kata ulang; 

c) menyambung huruf kata yang dieja; 

d) untuk memperjelas hubunganbagian-bagian ungkapan; 

e) merangkaikan se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf 

kapital, ke dengan angka, angka dengan -an, singkatan huruf kapital 

dengan imbuhan atau kata; 

f) merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. 
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7)  Tanda  pisah ( -...- ) dipakai: 

a) membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan; 

b) menegaskan adanya aposisi; 

c) di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti ”sampai dengan”. 

8)  Tanda elipsis ( ... ) dipakai: 

a) untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus; 

b) untuk menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang 

dihilangkan. 

9)  Tanda petik ( ‟...‟) dipakai: 

a) mengapit petikan langsung, ujarang alngsung; 

b) mengapit judul, apabila dipakai dalam kalimat; 

c) mengapit istilah ilmiah. 

b. Penulisan Kata 

Berikut adalah ringkasan pedoman umum penulisan kata. 

1) Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh: Ibu percaya, bahwa 

engkau tahu. 

2) Kata turunan 

a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasar. 

Contoh: bergetar, dimakan. 

b) Jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis 

serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. 

Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh: bertepuk 

tangan, garis bawahi. 

c) Jika kata dasar berbentuk gabungan kata mendapat awalan dan akhiran 

sekaligus, unsur gabungan ditulis serangk. Tanda hubung boleh 

digunakan untuk memperjelas. Contoh: dilipatgandakan. 

d) Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, 

gabungan kata ditulis serangkai. Contoh: mancanegara. 
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e) Jika kata dasar huruf awalnya adalah huruf kapital, diselipkan tanda 

hubung. Contoh: non-Indonesia. 

3) Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, 

baik yang berarti tunggal (kupu-kupu), jamak (buku-buku), maupun yang 

berbentuk berubah beraturan (sayur mayur). 

4) Gabungan kata atau kata majemuk 

a) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh: orang 

tua, ibu kota, sepak bola. 

b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan 

kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk 

menegaskan pertalian. Contoh: anak-istri saya. 

c) Beberapa gabungan kta yang sudah lazim dapat ditulis serangkai. 

5) Kata ganti (kau-, ku-, -ku, -mu, -nya) ditulis serangkai. Contoh: kumiliki, 

kuambil, bukumu, miliknya. 

6) Kata depan atau preposisi ( di, ke, dari) ditulis terpisah kecuali yang 

sudah lazim seperti kepada, daripada, keluar, kemari, dan lain-lain. 

Contoh: di dalam, ke tengah, dari Surabaya. 

7) Artikel si dan sang ditulis terpisah. Contoh: Sang harimau marah kepada 

si kancil. 

8) Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai. Contoh: bacalah, siapakah, apatah. 

 

5. Organisasi dalam Esai 

Menurut situs http://www.duniaesai.com/panduan2, struktur esai pada 

dasarnya terbagi minimum dalam lima paragraf. 

1) paragraf pertama 

Dalam paragraf ini penulis memperkenalkan topik yang dikemukakan 

berikut tesisnya. Tesis ini harus dikemukakan dalam kalimat yang singkat 

dan jelas, sedapat mungkin pada kalimat pertama. Selanjutnya pembaca 

http://www.duniaesai.com/panduan2
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diperkenalkan pada tiga paragraf berikutnya yang mengembangkan tesis 

tersebut dalam beberapa sub-topik. 

2) paragraf kedua sampai keempat 

Ketiga paragraf ini disebut tubuh di sebuah esai yang memiliki struktur 

yang sama, kalimat pendukung tesis dan argumen-argumennya dituliskan 

sebagai analisis dengan melihat relevansi dan relasinya dengan masing-

masing sub-topik. 

3) paragraf kelima (terakhir) 

Paragraf  kelima merupakan paragraf kesimpulan. Tuliskan kembali tesis 

dan subtopik yang telah dibahas dalam paragraf kedua sampai kelima 

sebagai sebuah sintesis untuk meyakinkan pembaca. 

Berdasarkan struktur di atas, maka langkah-langkah pengorganisasian 

struktur esai adalah sebagai berikut:: 

1)  menentukan topik 

2)  membuat outline atau garis besar ide-ide 

3) merumuskan tesis 

4) menuliskan tubuh esai 

5)  menulis paragraf pertama 

6)  menyusun kesimpulan 

7) memberikan sentuhan akhir. 

 

Berikut ini penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menyusun 

organisasi esai yang baik. 

1) Menentukan Topik 

Masalah pertama yang dihadapi untuk merumuskan tema karangan adalah 

topik atau pokok pembicaraan. Topik mana yang akan digunakan dalam 

sebuah karangan sepertinya bukan merupakan persoalan. Namun seringkali 

justru hal inilah yang menjadi beban berat bagi mereka yang baru mulai 
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menulis. Mereka sulit sekali menemukan topik mana yg kirnya dapat 

dipergunakan dalam menyusun karangan. Apa saja yang menarik perhatian 

kita dapat saj dijadikan topik dal karangan kita seperti: pengalaman masa 

lampau, masa kini, keluarga, teman, cita-cita, dan sebagainya. 

Keraf (2004:109) mengatakan, bwa sebuah topik harus menarik perhatian 

penulis itu sendiri. Topik yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan 

pengarang berusaha secara terus-menerus mencari data-data untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 

Untuk itu, Akhadiah (1998:7) meminta kiat untuk mempertimbangkan 

pemilihan topik dari hal-hal sebagai berikut, antara lain: 

a) topik itu harus ada manfaatnya dan layak untuk dibahas; 

b) topik itu cukup menarik terutama bagi penulis; 

c) topik itu dikenal baik; 

d) bahan yang diperlukan dapat diperoleh dan cukupmemadai; 

e) topik itu tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. 

Sedangkan Kosasih (2002:34) mengatakan, bahwa untuk merumuskan 

topik yang baik hendaknya dipergunakan ukuran sebagai berikut: 

a) menarik perhatian penulis; 

b) dikuasai penulis; 

c) menarik dan aktual; 

d) ruang lingkupnya terbatas. 

 

Selanjutnya Keraf (1996:112) menyarankan, bahwa untuk memilih sebuah 

topik harus dilakukan terlebih dahulu pembatasan topik supaya pembahasan 

itu lebih spesifik dan tidak kabur.  Pembatasan subjek penulisan ini 

diperlukan, agar seorang penulis tidak hanyut dalam persoalan yang tidak akan 

ada habis-habisnya, serta menulis sesuatu dengan tujuan khusus. 

Bahkan, situs http://www.artikelwrite.org.//artikeldetail.pht.  

menandaskan, bahwa jika ingin melakukan analisis khusus, subjek harus 

benar-benar spesifik. Bila topik masih terlalu umum penulis dapat 

mempersempit topik tersebut. Pembatasan dan penyempitan topik akan 

memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intensif 

http://www.artikelwrite.org./artikeldetail.pht
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mengenai masalahnya dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah 

memilih hal-hal yang mudah untuk dikembangkan. 

Cara pembatasan topik (Keraf, 1994:113) adalah sebagai berikut. Pertama, 

tetapkanlah topik yang ingin digarap dalam suatu kedudukan sentral. Kedua, 

ajukan pertanyaan. Apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral masih 

dapat diperinci lebih lanjut? Ketiga, tetapkanlah yang mana dari perincian tadi 

yang akan dipilih. Keempat, ajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih perlu 

diperinci lebih lanjut? Demikian dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh 

sebuah topik yang sangat khusus yang akan digarap lebih lanjut. 

2) Membuat Outline atau Garis Besar Ide-ide  

Outline dapat juga disebut kerangka karangan merupakan rencana kerja 

yang memuat  garis besar suatu karang. Tujuannya, untuk meletakkan ide-ide 

tentang topik dalam naskah supaya dapat menghasilkan suatu karanagn yang 

terorganisasi dengan baik. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah outline adalah: 

a) mulailah dengan menulis topik di bagian atas; 

b) tuliskanlah angka romawi I, II, III di sebelah kiri halaman tersebut dengan 

jarak yang cukup lebar di antaranya: 

(1) jika mencoba meyakinkan, berikan argumentasi terbaik; 

(2) jika menjelaskan suatu proses, tuliskan lgkah-langkahnya sehingga 

dapat dipahami pembaca; 

(3) jika menginformasiksesuatu, jelaskan kategori utama dari informasi 

tersebut. 

c) pada masing-masing romawi, tuliskan A, B, dan C meneurun di sisi kiri 

halaman tersebut. Tuliskan fakta atau informasi yang mendukung ide 

utama. (http://artikelwrite.org//artikeldetail.pht.)  

 

 

http://artikelwrite.org/artikeldetail.pht
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3) Menuliskan Tesis 

Dalam situs http://www.artikelwrit.org//artikeldetail.pht, tesis ditandaskan 

sebagai bagian yang mencerminkan isi esai dan poin penting yang akan 

disampaikan oleh pengarangnya. Jika kita sudah menentukan topik dari esai 

yang akan kita tulis, maka sebaiknya kita harus melihat kembali outline yang 

telah dibuah sebelumnya, dan memutuskan hal penting apa yang akan kita 

buat. 

Keraf (1993:116) mengatakan, bahwa tesis biasanya berbentuk satu 

kalimat, entah kalimat tunggal, entah kalimat majemuk bertingkat. Sebuah 

tesis tidak boleh berbentuk kalimat majemuk setara, karena deng demikian 

berarti ada dua gaagsan sentral. Justru ini tidak diperkenankan. Fungsi tesis ini 

bagi sebuah karangan adalah sama seperti kalimat topik atau kalimat utama 

bagi sebuah alinea. Sebab itu, tesis dapat dibatasi sebag tema yang berbentuk 

satu kalimat dengan topik dan tujuan yang akan dicapai melalui topik tadi 

yang bertindak sebagai gagasan sentral kalimat tadi. 

Pernyataan tesis yang akan membimbing sang penulis secara tepat guna 

dalam penulisan suatu karangan menurut Tarigan ( 1994: 102)  harus memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a) pernyataan tesis harus merupakan kalimat sederhna dan deklaratif (bersifat 

menjelaskan); 

b) pernyataan tesis hendaknya menjelaskan maksud penulis, tetapi hal ini 

tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit; 

c) pernyataan tesis hendaknya memperlihatkan sikap sang penulis terhadap 

pokok permasalahan; tetapi tidak pdelu dinyatakan secara berlebihan; 

d) pernyataan tesis hendaknya mencerminkan perhatian sang penulis pada 

para pembaca. 
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4) Menuliskan Tubuh Esai 

Bagian ini merupakan bagian yang paling menyenangkan dari penulisan 

sebuah esai. Oleh karena itu, pendapat yang ada pada situs 

http://www.artikelwrite.org.//artikeldetail.pht  tentang pengorganisasian ide 

pada setiap paragraf esai dapat dipedomani sebagai berikut. 

a) Mulailah dengan menulis ide besar dalam bentuk kalimat. Misalnya, 

idenya adalah ”Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” maka kita dapat 

menulisnya dengan ”Pemberantaxsan korupsi di Indonesia memerlukan 

kesabaran besar dan waktu yang lama.” 

b) Kemudian, tuliskan masing-masing poin pendukung ide tersebut, namun 

sisakan empat sampai lima baris. 

c) Pada masing-masing poin, tuliskan perluasan dari poin tersebut. Elaborasi 

ini dapat berupa deskripsi atau penjelasan atau diskusi. 

d) Bila perlu, kita dapat menggunakan kalimat kesimpulanh pada masing-

masing paragraf. 

 Setelah menuliskan tubuh esai, kit tinggal menuliskan dua paragrf 

pendahuluan dan kesimpulan. 

 

5) Menulis Paragraf Pertama 

Terdapat tiga hal yang harus dipedomani oleh seorang penulis dalam 

menulis paragrtaf pertama esai (http://www.artikelwrite.org./artikeldetail.pht), 

yaitu: 

a) mulailah dengan menarik perhatian pembaca 

(1) memulai dengan informasi nyata dan tepercaya. Informasi ini tidak 

perlu benar-benar baru untuk pembaca kita, namun bisa menjadi 

ilustrasi untuk poin yang akan dibuat; 

http://www.artikelwrite.org./artikeldetail.pht
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(2)  memulai dengan suatu anekdot, yaitu suatu cerita yang menggambarkan 

poin dimaksud. Berhati-hatilah dalam membuat anekdot. Meski anekdot 

ini efektif untuk membangun ketertarikan pembaca, kita harus 

menggunakannya dengan tepat dan hati-hati. 

b) Tambahkan satu atau dua kalimat yang membawa pembacapad pernyataan 

tesis kita. 

c) Tutup paragraf dengan pernyataan tesis kita. 

 

6) Menuliskan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan rangkuman dari beberapa hal yang telah kita 

kemukakan dan memberikn perspektif akhir kepada pembaca. Tuliskan dalam 

tiga atau empat kalimat (namun jangan menulis ulang sama persis seperti 

dalam tubuh tesis di atas) yang menggambarkan pendapat dan perasaan kita 

tentang topik yang dibahas. Kita dapat menggunakan anekdot untuk menutup 

esai. (http://www.artukelwrite.org.//artikeldetail.pht).  

 

7) Memberikan Sentuhan Akhir 

Pada situs http://www.artikelwrite.org.//artikeldetail.pht terdapat beebrapa 

langkah yang harus dipedomani seorang penulis dalam memberikan sentuhan 

akhir, yaitu sebagai berikut. 

a) Teliti urutan paragraf mana yang paling kuat. Letakkan paragraf terkuat 

pada urutan pertama, dan paragraf terlemah di tengah. Namun, urutan 

tersebut harus masuk akal. Jika naskah kita menjelaskan suatu proses, kita 

harus bertahan pada urutan yang kita buat. 

b) Teliti format penulisan, seperti margin, spasi, nama, tanggal, dan 

sebagainya. 

c) Teliti tulisan, dengan cara misalnya merevisi tulisan, dan memperkuat 

yang lemah. Baca dan baca kembali naskah yang sudah jadi itu. 

http://www.artukelwrite.org./artikeldetail.pht
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d) Apakah masuk akal?Tinggalkan dulu naskah itu bebrapa jam, kemudian 

baca kembali. Apakah masih masuk akal? 

e) Apakah kalimat satu dengan yang lain mengalir dengan halus dan lancar? 

Bila tidak tambahkan beberapa kata dan frase untuk menghubungkannya, 

atau tambahkan satu kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya. 

f) Teliti kembali penulisan dan tatabahasanya. 

 

8) Pentingnya Susunan Esai yang Logis 

Tarigan (1994:78) menandaskan, bahwa menata gagasan-gagasan kita 

berdasarkan urutan waktu dan pengaturan ruang tidak akan mencukupi, kita 

masih membutuhkan susunan logis, organisasi yang logis ( logical 

organization). Untuk itu, penting dipedomani macam-macam urutan logis 

yang dikemukakan Keraf (1980:138) sebagai berikut: 

a) urutan klimaks dan anti klimaks 

b) urutan kausal 

c) urutan pemecahan masalah 

d) urutan umum-khusus 

e) urutan familiritas 

f) urutan akseptabilitas. 

 

9) Metode Memperpautkan Ide 

Syamsudin (1992:64) mengatakan, bahwa keterjalinan (cohesion) dalam 

wacana adalah saling hubungan tutur pada suatu bagian terkecil tertentu di 

dalam suatu wacana (dialog maupun monolog), misalnya dalam satu paragraf 

(alinea) maupun di dalam satu penggalan percakapan. Sedangkan keterkaitan 

(coherence) di sini adalah ketergantungan antara dua bu8ah atau lebih bagian 

terkecil dari sebuah wacana seperti antara paragraf yang satu dengan yang lain 
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di dalam wacana monolog atau antara penggalan percakapan yang satu dengan 

yang lain dalam wacana dialog. 

Untuk sampai pada maksud di atas, Sakri (1992:20) menjelaskan beberapa 

cara yang dapat dipakai untuk mempertautkan kalimat agar diperoleh paragraf 

yang setali, yaitu: 

a) mengulang kata dari kalimat yang satu pada kalimat yang lainnya. 

Misalnya: penyerta (objek) pada kalimat pertama menjdi pokok kalimat 

(subjek) pada kalimat kedua; 

b) menggabungkan dua kalimat atau lebih menjadi sebuah kalimat majemuk; 

c) menggunakan perangkai; 

d) menggunakan pokok kalimat yang tetap dalam sebuah paragraf dengan 

kata yang sama, dengan sinonim, atau dengan kata ganti; 

e) menggunakan bangun perkalimatan yang seiring. 

 

Syamsudin (1992:64) mengemukakan, bahwa keterjalinan umumnya 

dinyatakan melalui konjungsi, leksikon, pronominal, maupun situasi dal 

deretan tutur. Sedangkan, keterkaitan pun pada dasarnya diciptakan oleh unsur 

yang sama seperti pada keterjalinan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara yang dapat 

dipakai untuk mempertautkan antarkalimat antara lain dengan penglangan 

kata, penggabungan kalimat, penggunaan kata rangkai, penggunaan pokok 

kalimat yang sama, dan penggunaan bangun yang seiring. Sedangkan untuk 

mempertautkan paragraf yang satu dengan yang lainnya dengan cara 

pengulangan kaat sebagai perangkai, kata rangkai, kalimat sebagai perangkai, 

dan paragraf sebagai perangkai. Selain itu, baik keterjalinan maupun 

keterkaitan sama-sama diciptakan melalui konjungsi, leksikon, pronominal, 

maupun situasi dalam deretan tutur. 

 

10) Pola Pengembangan Paragraf 

Perkembangan dan pengembangan paragraf mencakup du persoalan 

utama yaitu pertama, kemampuan merinci secara maksimal paragraf utama ke 
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dalm paragraf bawahan. Kedua, kemampuan meninstrukturtkan paragraf 

bawahan ke dalam satu urutan teratur. 

Sakri (1992:11) mengatakan, bahwa pola pengembangan paragraf adalah 

cara penulis merangkai informasi yang dihimpunnya menurut kerangka dan 

runtutan tertentu. Informasi dituangkan dalam kalimat, kemudian kalimat 

dirangkai secara berurutan dengan wajar dan berpautan dengan tertib. 

Misalnya, dengan sendirinya kita akan merangkai kalimat menurut runtutan 

waktu. 

Tarigan (1994:92) menyatakan, bahwa terdapat aneka pengisi yang dapat 

dimasukkan ke dalam celah-celah fungsional paragraf yang dibebani dengan 

JPU antara lain : judul, pembatasan, dan uraian. Hakikat pengisi-pengisi celah 

tersebut dan hubungannya terhadap keseluruhan struktur paragraf-paragraf 

JPU penyingkatan dapat digambarkan sebagai berikut: judul/pokok, 

pembatasan, dan uraian. 

Pengembangan paragraf membentuk pola tertentu. Pola tersebut merupakan 

suatu bentuk yang menunjukkan pola susunan rincian atau pernyataan tertentu 

sesuai dengan tujuan penulis bagi masalah yang akan disampaikannya. Pola 

susunan perkembangan paragraf yang umum dikenal antara lain: pola susunan 

sebab-akibat; pola susunan pembandingan, pola runtutan ruang-waktu, pola 

susunan ibarat, pola susun daftar, pola susunan bergambar. 

Di bawah ini akan disajikan contoh pengembangan paragraf tentang pola 

runtutan/ susunan ruang dan waktu. 

Keluarga yang biasa makan di restoran hotel ini sangat menarik bagi 

saya. Sang ayah bertubuh tinggi dan kurus, dan selalu berpakaian hitam 

dengan kerah yang kaku. Kepalanya botak dengan berkas rambut kelabu 

pada kedua sisinya. Matanya yang kecil, bulat dan bersinar, hidungnya 

yang pipih, dan mulutnya yang menggaris tegar membuatnya mirip 

burung hantu yang sopan. Ia selalu yang pertama tiba di pintu rumah 

makan. Kemudian ia menyisi, membiarkan istrinya yang kecil seperti 

seekor tikus hitam masuk, lalu ia sendiri masuk diikuti seorang anak 

lelaki dan seorang anak perempuan yang berpakaian seperti anjing pudel 
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dalam sebuah pertunjukan. Setelah sampai di meja makan, sang ayah 

menunggu istrinya mengambil tempat. Kemudia ia sendiri duduk, dan 

barulan kedua „anjing pudel‟ itu boleh memanjat kursi masing-masing. 

Tidak ada puji sanjung yang keluar dari mulut laki-laki itu. Istrinya 

dijumpainya dengan sopan, dan dengan lugas ia berkta kepada kedua 

anaknya tentang perilaku yang harus mereka patuhi. 

 

Empat kalimat pertama dengan jelas membentuk pola susunan ruang. 

Kalimat selanjutnya mengikuti pola runtutan waktu bercampur dengan pola 

susunan ruang. Kata seperti kemudian, segera, setelah itju, menunggu 

menunjukkan runtutan waktu. Kata seperti menyisi, masuk, diikuti, sampai 

berhubungan dengan ruang. 

Di dalam sebuah paragraf, biasanya terdapat lebih dari satu pola susunan 

pernyataan atau rincian. Suatu paragraf yang baik selalu menghubungkan 

pola-pola susunan dalam pengembangan paragraf. 

Dalam membentuk paragraf, penulis dapat menyusun atau merangkai 

informasi yang dihimpunnya menurut kerangka dan runtunan tertentu. 

Informasi dituangkan dalam kalimat dan dirangkai secara berurutan dengan 

wajar dan berpautan dengan tertib. 

Misalnya, dalam melaporkan percobaan di laboratorium, dengan 

sendirinya kita akan merangkai kalimat menurut rututan/runtunan waktu. 

Pernyataan yang mengemukakan langkah pertama disampaikan lebih dulu, 

kemudian disusul dengan pernyataan tentang langkah berikutnya, dan 

seterusnya dengan menggunakan pola susunan/pola rangkaian dalam 

pengembangan sebuah paragraf. Sementara itu, pemerian tentang bentuk 

sebuah benda akan mengikuti pola runtutan ruang setiap bagian dijelaskan 

kedudukannya terhadap kedudukan yang lain dalam ruang. 

Jadi, menyusun pola susunan rincian yaitu merangakai/menghubungkan 

sebuah paragraf denga menggunakan pola susunan perkembangan paragraf, 

yaitu: 
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 pola susunan ruang dan waktu; 

 pola susunan sebab akibat; 

 pola susunan pembandingan; 

 pola susunan ibarat; 

 pola susunan daftar; 

 pola susunan contoh; 

 pola susunan bergambar. 

 

f. Gaya Argumentasi dalam Esai 

Alwasilah (2005:116) manyatakan, bahwa argumentasi adalah karangan 

yang membuktikan kebenaran atau ketidak-benaran dari sebuah pernayataan 

(statement). Sementara Keraf (2007:3) mendefinisikannya sebagai suatu 

bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang 

lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang 

diinginkan  oleh penulis dan pembicara. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa argumentasi merupakan salah 

satu jenis karangan yang bertujuan mempengaruhi sikap atau pendapat orang 

lain, sehingga mereka yakin bahwa sesuatu hal itu benar atau tidak benar 

sesuai dengan yang diinginkan penulis atau pembicara. 

Dalam menyampaikan argumentasinya, masing-masing penulis atau 

pembicara memiliki gaya atau caranya masing-masing. Demikian pula ketika 

penulis menyampaikan argumentasinya dalam esai. 

Penolakan merupakan bagian dari argumnetasi. Dalam hal ini penolakan 

berfungsi sebagai cara penulis atau pembicara menunjukkan kekritisan dan 

kepekaannya terhadap pembaca/pendengar sehingga turut meyakini apa yang 

disampaikannya. Oleh karena itu, ragam metode penolakan yang dipakai 

penulis dapat diidentikkan pula dengan gaya argumentasi penulisnya. 
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Berikut akan dijelaskan secara singkat pengertian penolakan, prinsip, dan 

metode penolakan itu sendiri. 

1) Pengertian Penolakan 

Keraf (2007:80) mengemukakan, bahwa penolakan merupakan sebuah 

proses penalaran dalam kerangka argumentasi. Dalam berargumentasi 

pengarang bukan hanya mempengaruhi sikap dan keyakinan para pembaca 

atau pendengar agar mereka bersikap dan berpendapat seperti pengarang itu 

melalui evidensi-evidensi yang dikemukakannya, melainkan ia dapat juga 

merumuskan jalan pikirannya untuk menolak pendapat orang lain. Ia harus 

memiliki kemampuan untuk menilai pendapat-pendapat orang lain, sanggup 

menunjukkan kelemahan pendapat lawannya, dan kemudian dapat pula 

menunjukkan jalan keluar sebaik-baiknya. 

2) Prinsip Penolakan 

Keraf (2007:81) mengungkapkan, bahwa prinsip penolakan digunakan 

pengarang jika seorang pengarang menulis sebuah makalah yang memuat 

penolakan atau ketidaksepakatan terhadap sebuah masalah atau pendapat 

hendaknya penolakan itu diarahkan kepada beberapa pokok yang penting saja 

dari makalah itu, daripada mengarahkannya kepada seluruh persoalan. Cara ini 

lebih baik daripada menghantam seluruh tulisan. Kejujuran intelektual akan 

mencegah penulis mengadakan pokok-pokok yang tidak penting, serta 

mencegah penulis mengadakan generlisasi dengan mengatakan, bahwa 

argumen-argumen itu seluruhnya salah. 

3) Metode-metode Penolakan 

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk menolak suatu 

pendapat aatu argumentasi, yaitu: menyerang autoritas, mengemukakan 

pratibukti (counterargument), menunjukkan kesalahan dalam penalaran (salah 

nalar), kesalahan karena dorongan emosi, dan metode khusus lainnya (Keraf, 

2007: 82-88). 
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a. Menyerang Autoritas 

Metode ini menekankan pada penulis untuk mengadakan penilaian 

terhadap pendapat-pendapat para ahli atau orang yang dianggap berwenang 

dalam suatu bidang. Kemashuran autoritas hanya berarti, bahwa autoritas 

itu pernah mengemukakan pendapat-pendapat yang tepat dan benar 

berdasarkan penelitian atau eksperimen-eksperimennya. 

b.  Mengemukakan Pratibukti 

Pratibukti (counterargument) merupakan cara yang paling efektif untuk 

menolak suatu pendapat, karena ia mengemukakan evidensi-evidensi 

tambahan atau jalan pikiran yang lebih baik untuk membuktikan kesalahan 

pendapat lawan. Ia membiarkan pembaca untuk memutuskan mana yang 

lebih baik pendapatnya atau pendapat lawannya.  

c.  Menunjukkan Salah Nalar 

Hal yang paling esensial dalam proses penolakan adalah menunjukkan 

kesalahan nalar. Harapan manusia yang menginginkan untuk memperoleh 

kebenaran terakhir dengan mempergunakan jalan pikiran yang kritis, sering 

kali dihalangi oleh kekeliruan-kekeliruan karena kekurangan pada sifat 

manusia itu sendiri. Akibat dari semua itu manusia memiliki rintangan 

dalam menyelidiki subjek sedalam-dalamnya, sehingga timbullah apa yang 

dinamakan salah nalar. 

Jenis salah nalar yang biasa dilakukan manusia adalah: 

(1) generalisasi sepintas lalu 

Hal ini muncul dikarenakan keinginan yang kuat untuk 

menyederhanakan sesuatu yang kompleks. 

(2) analogi yang pincang 

Ada analogi yang tidak sempurna, pincang, atu terlalu dipaksakan 

seolah-olah analogi induktif, bila tidak ada kemiripan antara dua hal 
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yang diperbandingkan, atau apabila dari sebuah analogi penjelas 

diusahakan untuk membentuk sebuah penalaran yang logis. 

(3) semua alih-alih berapa 

Salah nalar lain yang sering dilakukan dalam menyusun suatu jalan 

pikiran adalah penggunaan kata semua alih-alih berapa. Dalam hal ini, 

sebenarnya kita berhadapan dengan sebuah silogisme yang mengandung 

term tengah, tetapi fakta-faktanya tidak memberi jaminan kebenaran. 

(4) kesalahan hubungan kausal 

Kesalahan penalarn yang berhubungan dengan sebab akibat karena 

suatu peristiwa terjadi sesudahnya dianggap sebagai suatu peristiwa 

yang lain. 

(5) kesalahan karena tidak mengerti persoalan 

Biasanya terjadi pada waktu seseorang menjawab suatu pertanyaan, 

sama sekali tidak mengerti dengan persoalannya. 

(6) argumentum ad hominem (pembuktian ditentukan pada manusia) 

Ini merupakan suatu corak penalaran yang salah, karena berusaha 

mengelak memberi bukti-bukti bagi suatu masalah yang dihdapi, tetapi 

gantinya menolak masalah itu karena manusia. 

 

d.  Menunjukkan Kesalahan karena Dorongan Emosi 

Ada dua aspek dalam diri manusia yang sering bercampur aduk adalah 

aspek-aspek rasio dan emosi. Karena jalan pikiran yang kritis itu sering 

harus melalui prosedur-prosedur yang sangat rumit dan penuh tantanagn, 

maka manusia sering terperosok dengan membiarkan dirinya dipengaruhi 

atau dikuasai oleh aspek-aspek emosi. Sebab itu, kiranya manusia perlu 

disadarkan dari pengaruh-pengaruh emosional para tokoh-tokoh politik, 

pemasang-pemasang iklan, dan sebagainya.  
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e.  Mengampaikan Metode Khusus Lainnya 

(1) berbicara berdasarkan prestise seseorang 

Pembicara atau penulsi membesar-besarkan prestise seseorang untu 

suatu maksud tertentu, agar massa dapat menerima apa yang 

dipropagandakan. 

(2) menggunakan istilah yang berprasangka 

Memperguanakn istilah-istilah tertentu yang mengandung prasangka 

kurang baik, tidak mencerminkan gagasan yang sebenarnya yang tidak 

sesuai dengan logika 

(3) argumentum ad populum 

 Usaha pembicara untuk meyakinkan pendengar atu pembaca, bahwa 

sebuah hal tertentu adalah produksi rakyat atau pembicara sendiri juga 

berasal dari rakyat. Pembicara bedasarkan perasaan massa, berbicara 

berdasarkan persaan suatu golongan dengan tidak emnyelidiki apakah 

pendapat itu atau perasaan massa itu benar, ia bertindak atau berbicara 

seolah-olah ia sama dengan massa. 
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BAB V  

CERITA PENDEK (CERPEN):  SUATU BENTUK PROSA FIKSI 

YANG DAPAT DIMANFAATKAN SEBAGAI  

BAHAN PENULISAN ESAI 
 

 

1. Pengertian 

Nurgiyantoro (1995:1) mengungkapkan, bahwa dunia kesastraan mengenal 

prosa (Inggris: prose) sebagai salah satu genre sastra di samping genre-genre 

yang lain. Untuk mempertegas genre prosa, ia sering dipertentangkan dengan 

genre lain, misalnya dengan puisi, walau pertentangan itu sendiri hanya 

bersifat teoretis. Atau paling tidak, orang berusaha mencari perbedaan antara 

keduanya. Dalam hal tertentu, perbedaan itu tampaknya kabur. Dari unsur 

bahasa misalnya, ada bahasa puisi yang mirip dengan bahasa prosa, di 

samping ada juga bahasa prosa yang puitis seperti halnya bahasa puisi. Dari 

segi bentuk penulisan pun ada puisi yang ditulis mirip prosa. Namun, 

berhadapan dengan karya sastra tertentu, mungkin prosa mungkin puisi, sering 

mudah kita mengenalinya sebagai prosa atau puisi hanya dengan melihat 

konvensi penulisannya.  

Prosa dalam pengertian kesastran juga disebut fiksi ( fiction), teks naratif 

(narrative text) atau wacana naratif (narrative discourse). Istilah fiksi dalam 

pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita khayalan. Hal ini disebabkan 

fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran 

sejarah (Abrams, 1981:61). 

Dengan demikian, karya fiksi menyaran pada suatu karya yang 

menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, sesuatu yang tidak ada 

dan terjadi sungguh-sungguh sehingga ia tak perlu dicari kebenarannya pada 

dunia nyata. Oleh karena itu fiksi menurut Altenbernd dan Lewis 

(Nurgiyantoro, 1995) dapat diartikan sebagai  
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“prosa naratif yang bersifat imajiner, namun biasanya masuk akal dan 

mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-

hubungan antarmanusia. Pengarang mengemukakan hal itu 

berdasarkan pengalaman dan pengamatannya terhadap kehidupan. 

Namun, hal itu dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai dengan 

tujuannya yang sekaligus memasukkan unsur hiburan dan penerangan 

terhadap pengalaman kehidupan mansuia.” Penyeleksian pengalaman 

kehidupan yang akan diceritakan tersebut, tentu saja, bersifat 

subjektif.” 

 

Fiksi pertama-tama menyaran pada prosa naratif, yang dalam hal ini 

adalah novel dan cerpen, bahkan kemudian fiksi sering dianggap bersinonim 

dengan novel (Abrams dalam Nurgiantoro, 1995). 

 

2. Hakikat Cerita Pendek (Cerpen) sebagai Salah Satu Jenis Prosa Fiksi 

Cerita pendek, yang sekarang sering-sering disingkat menjadi cerpen, 

adalah cerita rekaan yang pendek, berbentuk prosa berkesan fiksi. Bahkan ada 

ahli sastra yng memberinya batasan sebagai “cerita yang habis dibaca sekali 

duduk.” 

Sejalan dengan pemahaman seperti di atas, Marahimin 1994:115) 

menyampaikan pengertian, seperti yang disiratkan namanya, cerpen itu 

memang pendek, singkat. Di dalam cerita yang singkat seperti itu, tentu saja 

tokoh-tokoh yang memegang peranan tidak banyak jumlahnya, hanya seorang, 

atau sekitar empat orang paling banyak. Itu pun tidak seluruh kepribadian 

tokoh, atau tokoh-tokoh itu diungkapkan di dalam cerita. Fokus, atau pusat 

perhatian, di dalam cerita itu pun hanya satu. Konfliknya pun hanya satu, dan 

ketika cerita dimulai, konflik itu sudah hadir di situ. Tinggal bagaimana 

menyelesaikannya saja. 

Karena pendeknya, kita biasanya tidaklah menemukan adanya 

perkembangan di dalam cerita itu. Peristiwanya singkat saja. Kepribadian 

tokoh, atau tokoh-tokoh, pun tidak berkembang, dan kita tidak menyaksikan 

adanya perubahan nnasib tokoh, atau tokoh-tokoh ini ketika cerita berakhir. 



 127 

Dan ketika konflik yang hanya satu itu terselesaikan, kita tidak pultahu 

bagaimana kelanjutan kehidupan tokoh, atau tokoh-tokoh, cerita itu. 

Perlu ditegaskan bahwa cerpen bukan penggalan sebuah novel. Bukan 

pula sebuah novel yang disingkat. Cerpen itu adalah sebuah cerita rekaan yang 

lengkap (selfcontained): tidak ada, tidak perlu ada, dan harus tidak ada 

tambahan lain. 

Pendapat lain yang senada disampaikan Thahar (1999: 1;9), bahwa 

cerita pendek merupakan salah satu jenis fiksi yang paling byak ditulis orang. 

Cerpen, novel, dan novelet, sama-sama tergolong prosa fiksi. Ketiga jenis 

prosa itu mempunyai unsur-unsur yang sama seperti penokohan, tema , alur, 

latar, dan gaya bahasa. Lalu di manakah letak perbedaannya? Secara ringkas 

perbedaan ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Selain melihat label (kalau memang ada) yang tertulis atau petunjuk 

yang nyata seperti: cerpen, novel, atau novelet pada awal teks, bisa juga dilihat 

dari segi panjangnya teks. Sesuai dengan namanya, cerpen tentulah pendek. 

Jika dibaca, biasanya jalannya peristiwa di dalam cerpen lebih padat. 

Sementara latar maupun kilas baliknya disinggung sambil lalu saja. Sedangkan 

di dalam novel, sering ditemui detail latar yang agak komplit. Seolah-olah 

cerpen merupakan bentuk ringkas dari sebuah novel. Sebenarnya tidaklah 

demikian bila ditilik dari jalannya peristiwa. Di dalam cerpen hanya 

ditemukan sebuah peristiwa yang didukung oleh peristiwa-peristiwa kecil 

lainnya. 

Di dalam novel, peristiwa demi peristiwa seperti bersambung-sambung 

yang dialami oleh tokoh utama. Lain halnya peristiwa yang terjadi dalam 

cerpen-cerpen yang kita jumpai di surat kabar terbitan Minggu, hanya ada satu 

peristiwa puncak. Ketika kita selesai membacanya, selesai pulalah tarikan 

nafs, pertanda telah berhasil dipuaskan oleh suatu pengalaman batin, namun 

unik.  
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Di manakah posisi novelet? Novelet sebenarnya nama lain dari novel 

pendek. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa novelet merupakan cerpen 

panjang, yang tidak habis sekali muat karena keterbatasan ruang.  

Dari kedua pendapat di atas, dapat dikatakan, bahwa cerpen berbeda 

dengan novel dan novelet. Untuk lebih jelasnya, Hidayati mengutip pendapat 

Edgar Allan Poe (2000:23) menyampaikan penjelasan cerpen yang memiliki 

karakteristik sebagai berikut. 

Cerpen adalah cerita yang cukup dibaca sekali duduk ( he said it 

should be short enough to be read at one sitting). Plot atau alurnya 

didasarkan pada insiden/kejadian tunggal; tokohnya jarang 

berkembang, pengungkapnnya hanya satu bagian dari pola 

pengungkapan yang diceritakan; para penulis cerpen menyampaikan 

peristiwa (kejadiannya) digambarkan secara alamiah dalam satu 

periode waktu. 

 

Kesimpulannya, cerpen (dalam bahasa Inggris: short story) berbeda 

dengan jenis fiksi lainnya, yaitu novel dan novelet dapat dilihat dari segi 

panjang ceritanya. Namun sebagai karya fiksi, ketiganya mempunyai 

persamaan, karena sama-sama dibangun oleh unsur-unsur pembangun cerita 

yang sama, yaitu peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, tema, latar, sudut 

pandang. Yang membedakannya, antara lain dari segi intensitas dan kuantitas 

dalam hal pengoperasian semua unsur cerita tersebut. 

 

3. Tokoh dan Penokohan sebagai Salah Satu Unsur Instrinsik dalam 

Prosa Fiksi 

Tokoh merupakan salah satu yang disajikan pengarang dalam susunan 

ceritanya. Tokoh dalam cerita harus menganggap dirinya sebagai manusia 

adanya, sebagaimana yang dikemukakan Forster (1974:30), “The actors in a 

story are, or pretend to be, human being.”  Jati diri tokoh pertama-tama 

dicirikan oleh cara mereka memandang hal ihwal sekitar mereka. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan Luxemburg (1989:137) yang menyampaikan, bahwa 
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untuk melukiskan profil tokoh secara lengkap dapat dengan cara mengajukan 

pertanyaan sebagi berikut. 

a. Bagaimana ia berfokalisasi/maksudnya apa? (Fokalisasi adalah 

hubungan antara unsur-unsur peristiwa dan visi yang disajikan) 

b. Apa yang difokalisasi? Apa yang diteropong? 

c. Oleh siapa ia sendiri difokalisasi dan bagaimana? 

d. Bagaimana kelakuannya? 

Secara mendalam pengarang akan menunjukkan penokohan atau 

karakterisasi para tokoh ceritanya. Ada banyak metode yang dapat digunakan 

pengarang antara lain metode karakterisasi tokoh  yang dikemukakan Hidayati 

(2000: 34 –35) sebagai berikut. 

a. Metode diskursif adalah suatu cara pengarang dalam  menggambarkan 

karakter tokoh dengan menyebutkan kualitas karakternya satu per satu 

dan dengan jelas boleh menyetujui atau tidak menyetujui tentang 

ketetapan karakter itu. 

b. Metode dramatik adalah suatu cara pengarang dalam menjelaskan 

karakterisasi tokoh dengan cara mengizinkan tokohnya untuk 

mengungkapkan sendiri kepada kita melalui kata-kata dan gayanya 

sendiri. Dibandingkan dengan metode diskursif, metode dramatik lebih 

melukiskan keadaan sebenarnya dan lebih mengundang partisipasi aktif 

pembaca dalam cerita. Metode dramatik umumnya metode kesayangan 

para penulis fiksi abad ke-20. 

c. Metode kontekstual adalah metode yang diartikan sebagai alat 

menggambarkan karakter dengan konteks verbal yang melingkupi 

karakter. 

d. Metode campuran adalah cara pengarang melukiskan tokoh dengan 

cara mencampurkan dua atau tiga metode di atas, karena diyakini, 

bahwa jarang ditemukan karya fiksi yang hanya dikerangkai satu 

metode . 

Selain keempat metode di atas, Tarigan (1984:133) menambahkan metode 

penggambaran tokoh yang digunakan para pengarang fiksi untuk melukiskan 

rupa, watak, atau pribadi para tokoh sebagai berikut: 

a. physical description  (melukiskan bentuk lahir dari pelaku); 

b. portrayal of thought stream or of conscious though (melukiskan jalan 

pikiran pelaku atau apa yang terlintas dalam pikirannya); 
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c. reactions to events (melukiskan reaksi pelaku terhadap kejadian-

kejadian); 

d. direct author analysis ( pengarang dengan langsung menganalisis 

watak pelaku); 

e. discussion of environment (pengarang melukiskan keadaan sekitar 

pelaku. Misalnya dengan melukiskan keadaan dalam kamar pelaku, 

pembaca akan dapat kesan apakah pelaku itu orang jorok, bersih, rajin, 

malas dan sebagainya); 

f. reaction of others about/to character (pengarang melukiskan 

bagaimana pandangan-pandangan pelaku lain dalam suatu cerita 

terhadap pelaku utama itu). 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan, bahwa tidak ada satu cara 

tunggal yang digunakan pengarang dalam menggambarkan karakter fiksinya. 

Untuk itu pengarang membutuhkan berbagai cara yang kompleks dalam 

menggambarkan karakterisasi tokoh guna mengundang kesan yang mendalam 

bagi para pembacanya dan bagi makna keseluruhan cerita.  

Hanya, Nurgiyantoro (1995:13) mengingatkan, bahwa jumlah tokoh 

cerpen terbatas, baik yang menyangkut jumlah maupun data-data jati diri 

tokoh, khususnya yang berkaitan dengan perwatakan, sehingga pembaca harus 

merekonstruksi sendiri gambaran yang lebih lengkap tentang tokoh itu. 

 

4. Jenis Tokoh 

Ada beberapa jenis tokoh yang dikategorikan oleh para ahli, di antaranya 

ada yang membaginya ke dalam dua jenis, sebagaimana dikemukakan oleh 

Keney (Hidayati, 2000:36): “Our names for these categories will be simple 

characters and complex character …One of the most suggestive statements of 

the distinction we have in mind in that of E.M. Forster, who, in this Aspects of 

The Novel, divides the characters of fiction into flat and round characters.” 

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa kita namakan kategori tokoh ke dalam 

karakter sederhana dan karakter kompleks atau rumit…Satu pernyataan yang 

berbeda dengan pemikmiran itu adalah yang dikemukakan oleh E.M. Forster 
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dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Novel , membagi karakter  fiksi ke 

dalam karakter flat atau datar dan karakter bulat. 

Kedua jenis karakter itu lebih jauh dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Hidayati, 2000:37). 

a. Karakter sederhana atau karakter datar  kurang lebih menyajikan pribadi 

manusia yang menjelmakan sikap atau obsesi tunggal dalam suatu karakter. 

Forster menyebut ini sebagai karakter datang, karena kita melihat atu sisi 

saja. Yang termasuk karakter sederhana ini adalah semua tipe yang sudah 

lazim, atau stereotype (klise) fiksi. Ciri karakter stereotype ini, dia dapat 

menyimpulkan dalam formula: seorang bangsawan yang bengis, galak atau 

ganas, seorang pembantu keluarga yang tua yang dapat dipercaya, dan 

seorang gadis miskin tetapi jujur, semuanya itu sedikit contoh dari tipe-tipe 

fiksional. 

b. Karakter kompleks (bulat) adalah karakterisasi yang menyebabkan kita 

melihat semua sisi tentang tokoh itu. Dengan jelas karakter kompleks 

lebih melukiskan kehidupan yang sebenarnya daripada karamter 

sederhana, sebab perwujudan hidup manusia tidak sesederhana sikap 

tunggal. Jika ciri karakter sederhana sang tokoh cukup menyimpulkan 

dalam satu formula, maka ciri karakter kompleks , sang tokoh harus 

mengejutkan kita. 

 

5. Hakikat Penokohan 

Nurgiyantoro (1995: 167) menyatakan secara ringkas tentang hakikat 

penokohan sebagai berikut. 

Kewajaran.Fiksi adalah suatu bentuk karya kreatif, maka bagaimana 

pengarang mewujudkan dan mengembangkan tokoh-tokoh ceritanya 

pun tak lepas dari kebebasan kreativitasnya…Walaupun tokoh cerita 

“hanya” merupakan tokoh ciptaan pengarang, ia haruslah merupakan 

seorang tokoh yang hidup secara wajar, sewajar sebagaimana 

kehidupan manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang 
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mempunyai pikiran dan perasaan. Kehidupan tokoh cerita adalah 

kehidupan dalam dunia fiksi, maka ia haruslah bersikap dan bertindak 

sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan yang disandangnya. 

 

Kesepertihidupan. Seorang tokoh cerita dianggap wajar, relevan, jika 

mencerminkan dan mempunyai kemiripan dengan kehidupan manusia 

sesungguhnya ( lifelike). Tokoh cerita hendaknya bersifat alami, 

memiliki sifat lifelikeness, „kesepertihidupan,‟ paling tidak itulah 

harapan pembaca. Hal itu disebabkan dengan bekal acuan pada 

kehidupan realitas itulah pembaca masuk dan berusaha memahami 

kehidupan tokoh dalam dunia fiksi….Kita harus menyadari bahwa  

hubungan antara tokoh-tokoh fiksi dengan realitas kehidupan mahusia 

tidak hanya berupa hubunagn kesamaan saja, melainkan juga pada 

hubungan perbedaan.. Tokoh manusia nyata memang memiliki banyak 

kebebasan, namun tokoh fiksi tak pernah berada dalam keadaan yang 

benar-benar bebas. Tokoh karya fiksi hanyalah bagian yang terikat 

pada keseluruhannya, keseluruhan bentuk artistik yang menjadi salah 

satu tujuan penulisan fiksi itu sendiri. Hal inilah, sebenarnya, yang 

merupakan perbedaan paling penting antara tokoh fiksi dengan tokoh 

manusia nyata, dan hal ini pulalah yang menjadi dasar perbedaan-

perbedaan yang lain. 

 

Sehubungan dengan kebutuhan bahan bagi penulisan esai, salah satu 

yang dapat menjadi sumber ide adalah karakterisasi tokoh. Ulasan hakikat 

tokoh dengan pemaknaannya, akan lebih ditekankan pada pemahaman 

pembelajar terhadap perkembangan jati diri tokoh fiksi dalam konteks manusia 

Indonesia. Ini sejalan dengan pendapat Rusyana (1999:6) sebagai berikut. 

Sastra mempunyai sangkut paut dengan manusia beserta 

masyarakatnya, dengan alam semesta tempat hidupnya, dengan 

perjalanan zaman, dan dengan keyakinan ke-Tuhan-an. Karena itu 

pengajaran sastra bersangkut paut dengan kehidupan. Kesalahan dapat 

timbul manakala sastra dipandang sebagai sesuatu yang terlepas dari 

kehidupan …. Sangkut paut sastra dengan kenyataan bersifat kreatif 

dan imajinatif. Sastra menawarkan juga dunia alternatif sebagai 

bandingan pada dunia kenyataan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dipahami pula pengertian tentang jati 

diri ini. Menurut Soedarsono (2004: 57), jati diri adalah siapa diri Anda 
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sesungguhnya. Keberadaan diri ini dpat digambarkan dengan cipta (C), karsa 

(K), karya (K)  serta rasa (R). CKKR yang akan menjadikan identitas 

mengarah pada jati diri, oleh karena identitas hanya terbatas pada tanda diri 

kita, yang menunjukkan siapa kita, tetapi hanya menampakkan hal-hal yang 

tampak secara lahiriah yang belum tentu menunjukkan pribadi kita 

sesungguhnya. 

Untuk itu, lebih jauh perlu dipedomani pendapat Soedarsono 

(2004:123) yang menjelaskan perlunya lima sikap dasar yang disarankan 

untuk digunakan dalam membangun jati diri, yaitu: jujur, terbuka, berani 

mengambil risiko dan bertanggung jawab, memenuhi komitmen, dan 

kemampuan berbagi (sharing). Kelimanya dijelaskan sebagai berikut. 

 

Jujur 

Dalam arti sebenarnya adalah seseorang yang dapat menyatakan yang benar 

adalah benar dan yang salah adalah salah.Orang yang menyatakan sesuatu 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak “disisipi” apa pun, 

kemudian menyatakan dengan segala ketulusan dan keikhlasan hatinya 

(sincerity) mengenai yang sebenarnya. Tampil dalam sikap ikhlas, tulus, dan 

lurus. 

 

Terbuka ( Transparan, Open Your Eyes and Open Your Heart, also Your Ears 

and Mind) 

Keterbukaan akan membuat diri kita terbuka dengan modal kejujuran. Ia 

menjadikan segala masalah jelas dan gamblang , sehingga tampil dalam sikap 

adil, bersih, dan memiliki wawasan yang luas. 

 

Berani Mengambil Resiko dan Bertanggung jawab 

Dengan modal jujur dan terbuka, seseorang akan berani mengambil risiko, 

bahwa memang apa yang dikatakan dan dilakukan ak mempunyai 

konsekuensi. Ia berani melakukan apa pun, tetapi dengan penuh rasa tanggung 

jawab. Tampil dalam sikap berani (bukan nekad atau pengecut), tegar, sabar, 

bersih diri dan berwatak terpuji (excellent of character). 
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Memenuhi Komitmen (Menepati Janji sesuai dengan Hati Nurani) 

 Sikap ini akan menjadikan seseorang yang menepati janji, memegang 

ucapannya, dapat dipercaya, dan diandalkan. Tampil dalam sikap, perkataan, 

dan perbuatan meneapti janji betapa pun kecilnya, dan dapat diandalkan, 

terpercaya, beriman, dan bertakwa. 

 

Mampu Berbagi (Sharing) 

Sikap ini akan menjadikan seseorang yang mampu berbagi, baik bersifat 

benda, maupun pengalaman, pengetahuan, atau kearifan. Seseorang itu pun 

akan menjadi orng yang mampu melaksanakan kepemimpinan yang 

menerapkan sistem musyawarah dan mufakat. Tampil dalam sikap ahli 

musyawarah. Memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi, pendengar yang 

baik dan aktif, memadukan IQ, EQ, dan SQ. 
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BAB VI 

ANALISIS WACANA KRITIS SEBAGAI MODEL 

PEMBELAJARAN MENULIS ESAI 
 

1.  Pengertian 

Sebagai sebuah pendekatan analisis kritis, analisis wacana kritis diberi 

pengertian oleh Kappa Omicron Nu FORUM dalam http:///www.yahoo.com// 

pada Juni 2005 sebagai berikut. 

The issue of Kappa Omicron Nu FORUM  is about using the critical 

science approach and critical discourse analysis as tools to help members 

of the profession understand the messages they are sending ti themselves 

and others and to understand the meanings of the words spoken and written 

by others….Discourse analysis challenges us to move from seeing language 

as abstract to seeing our words as having meaning in a particular 

historical, soial, and political condition. Even more significant, our words 

(written or oral) are used to convey a broad sense of meanings and the 

meaning we convey with those words is identified by our immediate social, 

political, and historical conditions. Our words are never neutral (Fiske, 

1994)! We should never egain speak, or read/hear others‟ words, without 

being conscious of the underlying meaning of the words. Our words are 

politicized, even if if we are not aware of it, because they carry the power 

that reflects the interests of those who speak. Opinion leaders, courts, 

government, editors, even family and onsumer scientists, play a crucial role 

in shaping issues and in setting the boundaries of legitimate discourse 

(what is talked about and how) (Henry &Tator, 2002). The words of those 

in power are taken as “self-evident truths” and the words of those not in 

power are dismissed as irrelevant, inappropriate, or without substance (van 

Dijk, 2000). 

 

One of the central attributes of dominant discourse is its power to interpret 

conditions, issues, and events in favor of the elite. The discourse of the 

marginalized is seen as a threat to the propaganda efforts of the elite. It is 

for this reason that home economists must engage in critical discourse 

analysis – to make the voice of the marginalized legitimate and heard and 

to take the voice of those in power into question to reveal hidden agendas 

and motives that serve self-interests, maintain superiority, and ensure 

others‟ subjugation (Henry & Tator, 2002). Critical discourse analysis 

http://www.yahoo.com/
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helps make clear the connections between the use of language and the 

exercise of power (Thompsons, 2002).  

 

   Issu yang dikemukakan Kappa di atas secara tersurat menyatakan, bahwa 

analisis wacana kritis  adalah alat untuk membantu anggota profesi 

memahami pesan yang mereka kirimkan kepada diri mereka dan yang lainnya 

serta untuk memahami maksud kata yang dituturkan dan ditulis oleh yang 

lainnya….Analisis wacana kritis menantang kita untuk bergerak dari yang 

tadinya melihat bahasa sebagai sesuatu yang abstrak menjadi bergerak ke arah 

pemahaman, bahwa kata-kata yang kita lihat memiliki makna dalam historis, 

sosial, dan kondisi politik tertentu. Bahkan lebih signifikan, kata-kata kita 

(yang dituliskan atau yang dilisankan) digunakan untuk menyampaikan 

pengertian luas, dan makna yang kita sampaikan dengan kata-kata tersebut 

diidentifikasikan oleh kondisi sosial, historis, dan politik . Kata-kata tidak 

pernah netral! (Fiske, 1994). 

Kita tidak pernah lagi berbicara atau membaca/mendengar kata-kata tanpa 

menyadari makna kata tersebut. Kata-kata kita bisa dipolitisasi bahkan bila 

kita tidak menyadarinya akan membawa kekuatan yang menunjukkan 

kepentingan siapa saja yang berbicara. Pendapat pemimpin, pengadilan, 

pemerintah, editor, bahkan keluarga dan konsumen ilmuwan memainkan 

peranan penting dalam membentuk isu dan menetapkan lingkaran wacana 

logis ( tentang apa yang dibicarakan dan bagaimana) (Henry & Tator, 2002). 

Kata-kata tersebut dalam kekuasaan diterima sebagai “bukti diri”dan kata-kata 

yang lemah, tidak sesuai, atau tanpa substansi  dihindari atau dibuang ( van 

Dijk, 2000). 

Salah satu atribut sentral wacana dominan adalah kekuatannya menafsirkan 

kondisi, isu, dan peristiwa. Marjinalisasi (pemingggiran) wacana dilihat 

sebagai ancaman pada usaha propaganda golongan elit. Karena alasan ini, para 

ahli ekonomi harus terikat dalam analisis wacana kritis- untuk membuat suara 
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marginal menjadi logis dan kuat terhadap pertanyaan yang diungkapkan dalam 

agenda yang tersembunyi dan motif-motif yang melayami kepentingan sendiri, 

menjaga superioritas, dan menjamin penaklukan lainnya. AWK membantu 

kita menjelaskan hubungan antara penggunaan bahasa dengan uji kekuasaan 

(Thompsons, 2002). 

Stefan et all. ( 2000: 144) menyampaikan pendapat Habermas (1970,1971) 

tentang pengertian AWK sebagai berikut. 

AWK sebagai sebuah kritik mengandung dua pengertian: pengertian yang 

pertama didasarkan pada gagasan Frankfurt School (khususnya karya 

Jurgen Habermas), dan pengertian yang kedua didasarkan kepada tradisi, 

yang biasa disebut dengan linguistik kritis. Menurut Habermas, ilmu 

pengetahuan kognitif harus mencerminkan dirinya sendiri, yaitu mesti 

mencerminkan kepentingan pada konteks interaksi. Konsep Habermas 

mengenai gagasan adalah visi interaksi atau hubungan kekuatan.  

 

Istilah linguistik kritis, pertama-tama berhubungan erat dengan penelitian 

Halliday mengenai penggunaan bahasa di dalam organisasi (lihat 

Fowler,dkk.,1979; Kress & Hodge, 1979). Munculnya perspektif di dalam 

linguistik harus dipahami sebagai suatu reaksi pragmatis kontemporer 

(misalnya, teori percakapan) dan sosiolinguistik korelatif-kuantitatif 

William Labov (Wodak, 1995:205).Jacob Mey (1985) membicarakan 

tujuan kritis di dalam pragmatik linguistik. Kress & Hodge (1979) 

meninjau, bahwa wacana ilmiah tidak dapat eksis tanpa pengertian sosial, 

dan mesti ada hubungan kuat di antara struktur linguistik dengan struktur 

sosial secara berturut-turut telah diterima oleh para peneliti dari tradisi yang 

berbeda-beda, seperti sosiolinguistik, bahasa formal, fisiologi sosial atau 

kritikan sastra. Ini seringkali dikembangkan dengan suatu penekanan 

terhadap sifat dasar pendekatan ilmu pengetahuan. 

 

AWK adalah suatu ilmu pengetahuan baru dan mayoritas referensi – 

khususnya untuk metode Fairclough dan Wodak – dari tahun 1990-an, 

seperti: Fairclough 1989, 1992a, 1993, 1994, 1995; Wodak dkk. 1990, 

1994,1998; Wodak & Matouschek & Wodak 1995/96; Wodak 1996; 

Wodak & Reisig 1999; Weiss & Wodak 1999a, 1999b; Strable dkk., 1999; 

Iedema & Wodak 1999; van Leeuwen & Wodak 1998). 
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Hasil penelitian Wodak tahun 1996 (Stefan dkk.,2000: 146; Pennycook, A., 

2001:80) menunjukkan secara ringkas dasar-dasar umum AWK sebagai 

berikut. 

 AWK berhubungan erat dengan masalah sosial. Ini tidak berhubungan 

dengan bahasa atau penggunaan bahasa, akan tetapi berhubungan erat 

dengan AWK pada dasarnya antarilmu pengetahuan. 

 Hubungan kekuatan harus bekerja sama dengan wacana ilmiah, dan 

AWK baik untuk menelitinya. 

 Masyarakat dan budaya secara dialektikal berhubungan erat dengan 

wacana ilmiah: masyarakat dan kultural dapat dibentuk melalui wacana 

ilmiah, dan penggunaan bahasa dapat mentransformasikan masyarakat 

dan kultural termasuk hubungan kekuatan. 

 Penggunaan bahasa mungkin akan menjadi ideologi. Untuk menentukan 

hal tersebut diperlukan analisis naskah guna meneliti penafsirannya, 

penerimaannya, dan pengaruh sosialnya. 

 Wacana ilmiah adalah historis dan hanya dapat dipahami di dalam 

hubungan konteknya. Wacana ilmiah tidak hanya diwujudkan khususnya 

di dalam kultural, ideologi atau sejarah, akan tetapi juga berhubungan 

dengan wacana ilmiah lainnya. 

 Analisis wacana ilmiah bersifat interpretatif dan penjelasan. Analisis 

yang mengupas secara kritis, memberikan suatu metodologi sistematis 

dan hubungan di antara naskah dan kondisi-kondisi sosialnya, ideologi 

dan hubungan kekuatannya. Interpretasi akan selalu bersifat dinamis dan 

terbuka terhadap konteks baru dan informasi yang baru. 

 Wacana ilmiah adalah suatu bentuk dari perilaku sosial. AWK dapat 

dipahami sebagai suatu disiplin sosial ilmiah yang dapat menciptakan 

kepentingan untuk menerapkan penemuan terhadap persoalan-persoalan 

praktis. 

 

Eriyanto (2005:6) menyampaikan, bahwa paling tidak ada tiga pandangan 

mengenai bahasa dalam analisis wacana. Salah satu pandangan yang 

mendasari AWK adalah pandangan kritis.Pandangan ini ingin mengoreksi 

pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan 

reproduksi makna yang secara historis maupun institusional. Pandangan 

konstruktivisme masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan 

yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam 
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membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-perilakunya. Hal inilah 

yang melahirkan paradigma kritis. Analisis wacana tidak dipusatkan pada 

kebenaran/ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti 

pada analisis konstruktivisme. Analisis wacana dalam paradigma ini 

menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan 

reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang 

bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat 

berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam 

masyarakat.  Bahasa di sini tidak dipahami sebagai medium netral yang 

terletak di luar diri si pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami 

sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-

tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, 

analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap 

proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, 

perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Dengan pandangan 

semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan 

kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan 

representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena memakai perspektif 

kritis, analisis wacana kategori yang ketiga itu juga disebut sebagai analisis 

wacana kritis.  

 

2.4.2 Tujuan AWK 

Berdasarkan pengertian AWKdi atas, perlu diketahui lebih lanjut  tujuan 

penggunaan AWK dalam praktik berbahasa. Di bawah ini dikutip pendapat 

Luke (1997), van Dijk (1988), Habermas (1973), Foucault (2000), dan 

Fairclough (1993) dalam ” Critical Discourse Analysis A Primer” (McGregor, 

Juni 2005, tersedia di http:///www.yahoo.com.//). 

http://www.yahoo.com./
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Given the power of the written and spoken word, CDA is necessary for 

describing, interpreting, analyzing, and critiquing social life reflected in 

text (Luke, 1997). CDA is  concerned with studying and analyzing written 

texts and spoken words to reveal the discursive sources of power, 

dominance, inequality, and bias and how these sources are initiated, 

maintained, reproduced, and transformed within specific social, economic, 

political, and historical contexts (van Dijk, 1988)....By unmasking such 

practices, CDA scholars aim to support the victims of such oppression and 

encourage them to resist and transform their lives (Foucault, 2000). 

 

Stemming from Habermas‟s (1973) critical theory, CDA aims to help the 

analyst understand soial problems that are mediated by mainstream 

ideology and power relationships, all perpetuated by the use of written texts 

in our daily and professional lives. The objective of CDA is to uncover the 

ideological assumptions that are hidden in the words of our written text or 

oral speech in order to resist and overcome various forms of power over or 

to gain an appreciation that we are exercisisng “power over‟” unbeknownst 

to us (Fairclough, 1989). CDA aims to systematiccaly explore often opaque 

relationships between discursive practice, texts, and events and wider social 

and cultural structures, relations, and processes. It strives to explore how 

these non-trasparent relationships are a factor in securing power and 

hegemony, and it draws attention to power imbalances, social inequities, 

non-democratic practice, and other injustices in hopes of spurring people to 

corrective actions (Fairclough, 1993). 

 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, dalam hal pemberian kekuatan 

kata-kata yang ditulis dan dilisankan, AWH perlu untuk mendeskripsikan, 

menafsirkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang 

direfleksikan dalam teks (Luke, 1997). AWK berhubungan dengan studi dan 

analisis teks tertulis dan tutur kata untuk mencapai sumber kekuatan discursive 

(wacana), kekuasaan, ketidaksamaan, dan bias, serta bagaimana sumber-

sumber itu diajukan, dipelihara, direproduksi, dan ditransformasi dalam 

konteks-konteks historis, politis, ekonomi dan sosial yang khusus (van Dijk, 

1988)….Dengan menyingkap praktik ini, sarjana AWK bertujuan untuk 

mendukung korban-korban penindasan dan memberanikan mereka untuk 

menahan dan mentrasformasikan hidupnya (Foucault, 2000). 
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Mengambil dari teori kritis Habermas (1973), AWK bertujuan membantu 

peneliti memahami masalah sosial yang ditengarai oleh ideologi dan hubungan 

kekuasaan, semuanya ditampilkan dengan menggunakan teks tertulis 

kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan profesional. Sasaran AWK adalah 

mengungkap asumsi ideologi yang tersembunyi dalam kata-kata teks tertulis 

atau lisan agar dapat menahan dan mengatasi berbagai bentuk kekuasaan atau 

untuk mendapatkan apresiasi yang kita uji (Faorclough, 1989). AWK 

bertujuan untuk menggali secara sistematis hubungan antara praktik wacana, 

teks, dan peristiwa, serta sosial dan struktur budaya, relasi dan proses. Hal ini 

diusahakan untuk menggali bagaimana hubungan non-transparan yang 

merupakan faktor penjamin kekuasaan dan hegemoni, dan ini menarik 

perhatian pada ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan sosial, praktik 

non-demokratis, dan ketidakadilan lainnya dengan harapan mengajak manusia 

melakukan tindakan korektif (Fairclough, 1993). 

 

2.4.3 Pengertian AWK dalam Pembelajaran 

Sekaitan dengan kepentingan AWK dalam pembelajaran di kelas berikut 

disampaikan pendapat Dharmojo.  

AWK menurut Dharmojo (2004:1) sebagaimana tertera dalam 

http://cybersastra.net/cgibin/naskah/viewesai.cgi?category=5&id=1014847759

, mendesain kegiatan pembelajaran yang mengarahkan murid pada akhirnya 

diharapkan terbiasa bersikap kritis dan kreatif dalam menanggapi berbagai 

fenomena dan makna yang terdapat di dalam karya sastra sebagai produk 

budaya bangsa. Pemahaman pembelajar atas berbagai makna dan nilai yang 

terdapat di dalam wacana sastra merupakan prioritas pertama dan utama model 

AWK ini. 

Adapun tata cara pembelajaran sastra yang menggunakan model AWK  ini  

adalah sebagai berikut. 

http://cybersastra.net/cgi-bin/naskah/viewesai.cgi?category=5&id=1014847759
http://cybersastra.net/cgi-bin/naskah/viewesai.cgi?category=5&id=1014847759
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1) Tahap pertama pembelajar memahami untaian kata dan kalimat 

dalam wacana dengan analitis, antara lain pembaca mesti berusaha 

memahami gambaran makna dan satuan-satuan pengertian dalam 

wacana sehingga membuahkan pemahaman tertentu. 

Pemahamannya dinyatakan secara analitis karena nilai 

kebenarannya tidak harus diujikan pada kenyataan-kenyataan 

kongkret secara langsung. 

2) Tahap kedua pembelajar memaknai susunan asosiasi semantis 

dalam wacana dengan cara memperhatikan hubungan kata dan 

kalimat dalam keseluruhan wacananya, jika perlu mengerahkan 

khazanah pengetahuan yang dimilikinya, apakah itu terkait dengan 

wacana filsafat, sejarah, agama maupun informasi dari majalah 

sastra serta koran sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar penafsiran. 

3) Tahap ketiga mengungkap asumsi implisit yang melatarbelakangi 

wacana tersebut, ciri koherensinya dengan makna dalam wacana, 

dan inferensi. Berdasarkan asumsi demikian, maka kegiatan 

membaca yang dilakukan mestilah diarahkan untuk berusaha 

mengeksplisitkan bayang-bayang dengan disertai upaya 

menggambarkan berbagai permasalahan kehidupan yang termuat di 

dalamnya. Proses pemaknaannya juga perlu memperhatikan 

kesatuan hubungan isi dan pengambilan kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara logis. 

4) Tahap keempat adalah menyusun rekonstruksi pemahaman secara 

semantis, yang di dalamnya menunjukkan hubungan dan 

perbandingan dengan kenyataan yang ada pada masa sekarang, 

dengan kenyataan masa lalu, maupun kemungkinan pertaliannya 

dengan yang akan datang. 

 

Dikaitkan dengan karakteristik kelas mata pelajaran bahasa dan sastra, 

model AWK hendaknya dipandang sebagai bentuk relasi sosial. Artinya, 

melalui interaksi belajar-mengajar terjadi hubungan yang dinamis antara 

wacana sastra dengan murid, wacana sastra dengan pengajar, pengajar dengan 

murid, atau murid dengan murid dengan refleksi kehidupan sosial sesuai 

dengan nuansa pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini 

pembelajaran tidak lagi bernuansa hafalan, sekadar penjelasan dan tanya 

jawab, namun  lebih dari itu pembelajaran yang berlangsung hendaknya 

ditandai ciri responsif dan kolaboratif. Dalam pembelajaran yang demikian itu, 
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murid dan pengajar bersama-sama memberikan tanggapan terhadap fakta yang 

dipelajarinya –termasuk dalam hal penentuan materi yang dipelajari. Dengan 

model pembelajaran seperti itu diharapkan interaksi belajar-mengajar dapat 

mengarah pada terciptanya komunikasi dalam konteks konstruksi sosial. 

Komunikasi dalam kelas itu didasarkan pada konstruksi sosial melalui 

kegiatan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis secara terpadu. 

AWK memiliki delapan prinsip penting dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis pembelajar (Pennycook dalam Alwasilah,2005:7). 

Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

Prinsip 1 – AWK membahas problem-problem sosial. Jadi, fokusnya 

bukan pada pemakaian bahasa semata tetapi lebih pada 

karakteristik linguistik dari proses dan struktur 

kultural. Dengan demikian, AWK sanggup 

mengidentifikasi karakteristik linguistik dari proses 

dan struktur kultural sebuah teks sebagai objek kajian. 

Prinsip 2 – Hubungan kekuasaan bersifat diskursif (berwacana), artinya 

bahwa fokus wacana sama dengan bagaimana kekuasaan 

dibahasakan. 

Prinsip 3 – Wacana berwujud sebagai masyarakat dan budaya. Artinya, 

wacana itu sendiri tidak sekedar refleksi hubungan-

hubungan sosial, tetapi juga bagian dari relasi itu, dan 

mengalami reproduksi melalui hubungan dialektis. 

Prinsip 4 – Wacana itu berideologi. Ideologi sebagai representasi dan 

konstruksi masyarakat – yang di dalamnya mesti ada 

dominasi dan eksploitasi – seringkali diproduksi lewat 

wacana. AWK bertugas mengidentifikasi ideologi 

tersebut. 

Prinsip 5 – Wacana itu bersifat historis. Artinya bahwa kita seyogyanya 

mengkaji sebuah wacana dalam konteks historisnya 

dengan melihat ketersambungan dengan wacana 

sebelumnya. 

Prinsip 6 – Kita perlu menggunakan pendekatan sosio-kognitif untuk 

menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan teks dan 

masyarakat dijalin dalam proses produksi dan 

pemahaman. 

Prinsip 7 – AWK bersifat interpretatif dan eksplanatif serta menggunakan 

metodologi yang sistematis untuk menghubungkan 

teks dan konteksnya. 
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Prinsip 8 – AWK adalah sebuah paradigma sainstifik yang memiliki 

komitmen sosial yang terus-menerus berupaya larut 

dan mengubah apa yang sedang terjadi dalam sebuah 

konteks. 

 

Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Fairclough (2000)      

(McGregor, S.L.T. (Juni 2005). “ Critical Discourse Analysis A Primer.” 

Tersedia. http:///.www.yahoo.com.//). Ia mengatakan tiga pandangan sentral 

dalam AWK sebagai berikut. 

There are three central tenets of  CDA. Discourses shaped and constrained 

by (a) social structure (class, status, age, ethnic identity,and gender); 

 b. culture – home economics, comprising members from across the social 

structure (but mainly white, middle class, women), has a professional 

culture, which shapes and constrains its discourse. What we say as home 

economists, is shaped by our professional culture, socialization, and 

member profile (social structure); (c) discourse (the words and language 

we use)  helps shape and constrains our identities, relationships, and 

system of knowledge and beliefs.As home economists, our identities, the 

nature of our social relationships, and our knowledge and beliefe systems 

are shaped and constrained by the language and words espoused by us and 

by others. 

 

(Di sini ada tiga pandangan sentral AWK. Wacana dibentuk dan dibatasi 

oleh: (a) struktur sosial (kelas, status, usia, identitas, dan jenis kelamin); 

(b) budaya – ekonomi tuan rumah terdiri dari anggota-anggota struktur 

sosial (tetapi terutama kulit putih, kelas menengah, gender) memiliki 

budaya profesional yang membentuk dan membatasi wacananya. Apa 

yang kita katakan sebagai ekonom rumah tangga dibentuk oleh budaya 

profesional kita, sosialisasi, dan profil anggota (struktur sosial); (c) 

wacana (kata-kata dan bahasa yang kita pakai) membentuk dan membatasi 

identitas kita, hubungan, dan sistem pengetahuan dan keyakinan. Sewaktu 

ekonom tuan rumah, identitas, sifat hubungan sosial dan pengetahuan dan 

sistem keyakinan terbentuk dan dibatasi oleh bahasa dan kata dirangkaikan 

oleh kita dan oleh orang lain). 

http://.www.yahoo.com./
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2.4.4 Karakteristik AWK 

Menurut Fairclough dan Wodak (Eriyanto, 2005: 7-14), analisis wacana 

kritis melihat wacana – pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan – sebagai 

bentuk dari praktik sosial. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari 

analisis wacana kritis. 

a. Tindakan 

 Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). 

Dengan pemahaman semacam ini, ada beberapa konsekuensi 

bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana dipandang 

sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untu mempengaruhi, mendebat, 

membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Seorang bebricara 

atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. 

Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara 

sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau  

diekspresikan di luarkesadaran. 

 

b. Konteks 

 Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti 

latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang, 

diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. 

Mengikuti Guy Cook, analisis wacana juga memeriksa konteks dari 

komunikasi: siapa yng mengomunikasikan, dengan siapa dan mengapa; 

dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana 

perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungn untuk 

setiap masing-masing pihak.Guy Cook menyebut ada tiga hal yang 

sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana.Teks 

adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata  yang tercetak di 
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lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, 

musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks 

memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan 

mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, 

situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan 

sebagainya. Wacana di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan 

konteks bersama-sama. Titik perhatian dari analisis wacana adalah 

menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu 

proses komunikasi. Di sini, dibutuhkan tidak hanya proses kognisi 

dalam arti umum, tetapi juga gambaran spesifik dari budaya yang 

dibawa.  

 

 Wacana kritis mendefinisikan teks dan percakapan pada situasi 

tertentu: wacana berada dalam situasi sosial tertentu. Ada beberapa 

konteks yang penting karena berpengaruh pada produksi wacana. 

Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana. 

Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam 

banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, 

seseorang berbicara dalam pandangan tertentu Karen ia laki-laki, atau 

karena ia berpendidikan. Kedua, seting sosial tertentu, seperti tempat, 

waktu, posisi pembicara, dan pendengar, atau lingkungan fisik adalah 

konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, 

pembicaraan di tempat kuliah berbeda dengan di jalan, pembicaraan di 

kantor berbeda dengan pembicaraan di kantin. Seting seperti tempat itu 

privat atau publik, dalam suasana formal atau informal, atau pada 

ruang tertentu memberikan wacana tertentu pula. Oleh karena itu, 

wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan 

sosial yang mendasarinya. 
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3. Historis 

 Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan 

menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Oleh karena 

itu, pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti 

mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, 

mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. 

 

4. Kekuasaan 

 Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, dalam 

bentuk teks, percakapan, atau apap pun, tidak dipandang sebagai 

sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk 

pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci 

hubungan antara wacana dengan masyarakat. Seperti kekuasaan laki-

laki dalam wacana mengenai seksime, kekuasaan kulit putih terhadap 

kulit hitam dalam wacana mengenai rasisme, kekuasaan perusahaan 

berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahan, dan 

sebagainya. Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, 

pendengar, atau pembaca, ia juga bagian dari anggota kategori sosial 

tertentu, bagian dari kelompok professional, agama, komunitas atau 

masyarakt tertentu. Hal ini mengimplikasikan analisis wacana kritis 

tidak membatasi diri pada detil teks atau struktur wacana saja tetapi 

juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya tertentu.Percakapan antara buruh dengan majikan 

bukanlah percakapan yang alamiah, karena di sana terdapat dominasi 

kekuasaan majikan terhadap buruh tersebut. Aspek kekuasaan 

tersebutg perlu dikritik untuk melihat, misalnya, jangan-jgan apa yang 

dikatakan buruh tadi hanya untuk menyenangkan atasannya. Bukan 

saja pada isi wacana yang dipakai tetapi bisa juga struktur wacana, 

karena ucapan seorang buruh dibuat sedemikian rupa agar tidak 
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menyinggung atasan atau supaya tampak sopan, hal yang tidak 

dilakukan oleh majikan pada buruh.  

 

5. Ideologi  

 Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat 

kritis. Hal ini, karena teks, percakapan, dan lainnyabadalah bentuk dari 

praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Wacana 

dalam pendekatan semacam ini dipandang sebagai medium melalui 

mana kelompok yang dominan mempersuasi dan mengomunikasikan 

kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka 

miliki, sehingga tampak absah dan benar.  

 

 Dengan pandangan semacam ini, wacana lalu tidak dipahami sebagai 

sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah, karena dalam 

setiap wacana selalu terkandung ideologi untuk mendominasi dan 

berebut pengaruh. Oleh karena itu, analisis wacana tidak bisa 

menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks 

terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada 

tersebut berperan dalam membentuk wacana. Dalam teks berita 

misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut 

pencerminan dari ideologi seseorang, apakah dia feminis, antifeminis, 

kapitalis, sosialis, dan sebagainya. 
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BAB VII 

MODEL PEMBELAJARAN ANALISIS WACANA KRITIS  

BERORIENTASI PETA BERPIKIR KRITIS (AWBPBK)  

DALAM MENULIS ESAI 

 

Bab ini memaparkan secara rinci model AWK berorientasi peta berpikir 

kritis (AWKBPBK) dalam menulis esai, dengan tema memaknai jati diri tokoh 

dalam prosa fiksi Indonesia berbentuk cerita pendek, dan penyikapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

1. Model Satuan Acara Pembelajaran 

 

SATUAN ACARA PEMELAJARAN 

 

Mata Kuliah            : Menulis Kritik dan Esai 

Program Studi         : Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 

Jenjang/SKS           : S-1/ 4 SKS 

Kelompok Mata Kuliah: Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan 

Semester                  : VII (Ganjil)       

 

Tema : Makna Jati Diri Tokoh dalam Prosa Fiksi Indonesia (Cerpen) 

 

Kompetensi Dasar:  

 Pembelajar mampu membaca contoh karangan esai. 

 Pembelajar mampu menemukan karakteristik karangan esai dari contoh 

esai yang dibacanya. 

 Pembelajar mampu membaca intensif empat buah cerpen, antara lain: Para 

Ta‟ziah- karya Ratna Indraswari Ibrahim; Tina Diam Saja - karya Ratna 

Indraswari Ibrahim; Daun-daun Waru di Samirono - karya NH Dini; Sinar 

Mata Ibu - Harris Effendi Thahar. 

 Pembelajar mampu membuat peta berpikir kritis terhadap makna jati diri 

tokoh dari cerpen yang dibacanya sesuai ketentuan. 



150 

 

 Berdasarkan peta berpikir yang dibuatnya, pembelajar mampu  

mengelompokkan secara berurutan  Tatanan Ide Dasar (TID) yang 

tercantum dalam peta tersebut sebagai kerangka pikir bagi bagian 

pendahuluan esai, bagian isi esai, dan bagian penutup esai. 

 Dengan memedomani pengelompokan TID tersebut di atas, pembelajar 

memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan empiris dalam 

memproduksi esai tahap awal sesuai dengan langkah analisis wacana 

kritis. 

 Dengan memedomani pengelompokan TID di atas, pembelajar mampu 

menulis esai tahap lanjutan dengan padu sesuai dengan ketetapan analisis 

wacana kritis. 

 Dengan memedomani pengelompokan TID tersebut di atas, pembelajar 

mampu menerapkan teknik menutup esai dengan baik sesuai dengan 

ketetapan analisis wacana kritis. 

 

Indikator PHB : 

 Pembelajar mampu menandai karakteristik esai dari contoh karangan esai 

yang dibacanya. 

 Pembelajar mampu menyampaikan definisi esai berdasarkan penemuan 

karakterisk esai dari karngn esai yang dibacanya. 

 Pembelajar dapat menandai hal-hal penting yang berkaitan dengan jati diri 

tokoh cerita pendek. 

 Pembelajar dapat menetapkan rumusan ketentuan penyusunan peta 

berpikir kritis. 

 Pembelajar dapat menetapkan konsep inklusif dari karakterisasi tokoh 

cerpen yang paling menonjol dan menjadi fokus kajian. 

 Pembelajar meletakkan konsep yang menjadi fokus tersebut di tengah 

kertas yang telah mereka siapkan. 

 Pembelajar dapat menemukan Tatanan Ide Dasar (TID) yang dianggap 

menjadi konsep kunci yang terpadu dengan sang fokus.  

 Pembelajar dapat meletakkan semua kata kunci yang berkaitan dengan 

sang fokus melalui garis penghubung dengan tepat.(Yang dimaksud 

dengan kata kunci adalah kata benda dan kata kerja yang mengandung 

banyak makna) 

 Pembelajar dapat memberi proposisi yang tepat pada setiap jaringan yang 

menghubungkan antara TID dengan fokus maupun antar TID itu sendiri. 

 Pembelajar dapat mewarnai setiap TID secara kreatif. 

 Pembelajar dapat menggunakan lambang-lambang yang digunakan sebagai 

penunjuk, baik lambang yang sudah biasa digunakan, maupun lambang 

yang mereka ciptakan sendiri. 
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 Pembelajar dapat berupa ringkasan merampungkan peta berpikir kritisnya 

secara optimal sehingga berupa ringkasan skematik mengenai fokus yang 

menjadi kajiannya. 

 Pembelajar dapat menginterpretasi makna pada setiap butir ide yang 

terdapat dalam peta berpikir kritisnya. 

 Pembelajar dapat menetapkan pokok bahasan berdasarkan  fokus kajian yg 

telah ditetapkan dalam peta tersebut. 

 Pembelajar dapat merumuskan tesis berdasarkan pokok bahasan tersebut. 

 Pembelajar dapat mengklasifiksikan kata-kata kunci yang terdapat dalam 

TID yang telah ada dalam peta tersebut ke dalam kelompok pembuka 

esai/pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup secara terpadu dan 

proposional. 

 Pembelajar dapat menyusun paragraf pertama dengan menggunakan kata 

pancingan tertentu. 

 Pembelajar dapat mengembangkan ide berdasarkan paragraf pancingan di 

atas ke dalam pengembangan paragraf yang koheren. 

 Pembelajar dapat menyusun kerangka lanjutan esai berdasarkan penetapan 

kalimat utamanya. 

 Mahpembelajar dapat menetapkan motivasi pemecahan masalah. 

 Pembelajar dapat menyusun bahasan berdasarkan hasil pengamatan . 

 Pembelajar dapat menyusun data secara koheren sehingga tampak secara 

jelas pertautan antarunsur dalam paragraf esai. 

 Pembelajar dapat menyusun esai dengan menunjukkan sistematika bahasa 

yang tertib, cermat dan komunikatif, serta beretika. 

 Pembelajar dapat menyusun kesimpulan dengan menggunakan strategi 

yang disarankan (seperti dengan cara: mengakhiri dengan menetapkan 

sesuatu; mengakhiri dengan anekdot; menyimpulkan dengan jenaka; 

menyimpulkan dengan nasihat akhir). 

 Pembelajar mampu memberikan judul yang tepat bagi esainya. 
 

 

2. Langkah Pembelajaran 

 

MODEL PEMBELAJARAN ANALISIS WACANA KRITIS (AWK) YANG BERBASIS 

PETA BERPIKIR KRITIS DALAM MENULIS ESAI STUKTUR 

 

 

Model dimulai dengan menghadapkan pembelajar pada cerpen yang harus 

dibacanya. Setiap pembelajar diberi lembaran kerja yang memuat petunjuk 

pembelajaran. Jika  pembelajar bereaksi, pengajar (dosen) harus 
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memperhatikan perbedaan reaksi para pembelajar, dan dilanjutkan dengan 

diskusi terhadap permasalahan berkaitan dengan langkah pembelajaran yang 

tercantum dalam lembar kerja, serta mempersilakan pembelajar untuk 

mengatur pola pikir mereka yang beragam terhadap suatu materi yang 

didiskusikan itu. Pengajar (dosen) mengarahkan pembelajar pada perumusan 

dan pen-struktur-an masalah yang berkaitan dengan peta berpikir kritis untuk 

mereka. Analisislah cara mereka menandai fokus, dan cara mereka 

menempatkan fokus menjadi sebuah peta berpikir kritis. Analisis wacana 

kritis dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang 

terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa dalam 

pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam 

membentuk subjek tertentu, tema-tema tertentu, maupun strategi di 

dalamnya. Pemahaman pembelajar atas berbagai makna dan nilai yang 

terdapat dalam wacana sastra merupakan prioritas pertama dan utama dalam 

model AWK ini. Setiap kelompok pembelajar akhirnya dipencarkan 

kembali, dan mengerjakan esai secara individual. Pembelajar diberi waktu 

untuk mengedit dan beroleh pembimbingan dari pengajar (dosen). 

Pemelajaran diakhiri dengan pembelajar mengumpulkan karangan esainya. 
 

 

SISTEM SOSIAL 

 

Sistem sosial yang dikembangkan bersifat demokratis, ditentukan oleh 

keputusan yang berkembang atau sekurang-kurangnya disahkan forum 

berdasarkan pertimbangan pengajar (dosen) yang berperan sebagai 

fasilitator. Aktivitas pembelajar muncul dari struktur pembelajaran yang 

telah ditetapkan pengajar (dosen) sebelumnya. Pembelajar dengan dosen 

mempunyai status yang sama, dengan peranan yang berbeda. 
 

 

PRINSIP-PRINSIP REAKSI 

 

Dosen (pengajar) berperan sebagai fasilitator, konsultan, dan pengkritik yang 

ramah. Pembelajar mengikuti petunjuk pembelajaran sesuai dengan langkah 

pembelajaran yang telah ditentukan. Aktivitas diskusi dilakukan secara 

demokratis dan bertanggung jawab terhadap alur pembelajaran analisis 

wacana kritis yang telah ditetapkan. Melalui interaksi belajar-mengajar 

seperti ini terjadi hubungan yang dinamis antara wacana sastra dengan 

pembelajar, wacana sastra dengan dosen (pengajar), pembelajar dengan 

dosen (pengajar), pembelajar dengan pembelajar dengan refleksi kehidupan 

sosial sesuai dengan nuansa pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai. 
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Pembelajaran ditandai dengan ciri responsif dan kolaboratif. Artinya, 

pengajar dan pembelajar bersama-sama memberikan tanggapan terhadap 

fakta yang dipelajarinya dari wacana sastra. Proses belajar mengajar 

mengarah pada terciptanya komunikasi dalam konteks konstruksional. 
 

 

SISTEM DUKUNGAN 

 

Sistem dukungan untuk penganalisisan akan berkembang, jika mau 

mendengarkan kebutuhan pembelajar (pembelajar) sesuai dengan tuntutan 

bahan pembelajaran. Pihak penyelenggara pendidikan dapat melengkapi 

perpustakaan dengan informasi yang kompleks melalui media yang beragam 

atau multimedia  sehingga mampu memberikan dorongan pada para 

pembelajar untuk menindaklanjuti pekerjaannya di luar kelas secara 

bertanggung jawab dan kritis. 
 

 

3.  Aplikasi Analisis Wacana Berorientasi Peta Berpikir Kritis 

 Setiap pembelajar mendapat dua bacaan, yaitu karangan esai dan 

cerpen. 

 Tahap pertama: (1) pembelajar membaca karangan esai, dan secara 

berkelompok mendiskusikan karakteristik karangan esai yang menjadi 

ciri khas esai dibanding dengan karangan lainnya yang berbentuk 

prosa; (2) Setiap kelompok menyampaikan temuannya, dan dengan 

kesepakatan kelas, serta bimbingan dosen, dibuatlah definisi karangan 

esai, serta perbedaannya dengan karangan yang lainnya, seperti 

karangan ilmiah dan karangan sastra. 

 Tahap kedua, setiap pembelajar membaca cerita pendek yang menjadi 

bagiannya; kelas di bagi kembali ke dalam kelompok untuk 

mendiskusikan isi cerpen dan mengidentifikasi hal-hal berikut: 

karakteristik linguistik dari struktur budaya yang ditampilkan tokoh, 

mengarahkan fokus kajian pada tokoh dalam membahasakan 

„kekuasaan‟ dirinya sebagai tokoh utama, menemukan hubungan 

dialektis, mengidentifikasi ideologi tokoh, mengidentifikasi konteks 

historis sang tokoh, menjelaskan hubungan antartokoh, 

menghubungkannya dengan tema wacana, merumuskan konteks 

perubahan yang memungkin bagi masalah yang dihadapi para tokoh 

lainnya terhadap sang tokoh utama.  
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 Tahap ketiga, selesai membaca dan berdiskusi, dengan arahan pengajar 

(dosen) menyampaikan aktivitas CDA, pembelajar melakukan kegiatan 

sebagai berikut. 

 

a. Aktivitas yang akan dikerjakan antara lain pembelajar membaca 

 secara  berulang-ulang untuk mendapatkan gambaran umum latar 

 belakang sosial budaya tokoh cerita,  kesan-kesan dan gagasan-gagasan 

tokoh yang terdapat  dalam cerpen. Pada  tahap ini kegiatan  

pembelajar diarahkan untuk menandai bermacam-macam  hal yang 

penting dan mencatatnya. 

b. Tahap interpretasi adalah tahap kegiatan pembelajar memaknai 

 tokoh cerpen  dengan cara membuatnya dalam bentuk peta berpikir 

kritis, dengan langkah sebagai berikut. 

1) Buatlah sebuah kotak (lingkaran/bentuk lain) di tengah halaman 

kertas. 

2)  Sebelum menetapkan fokus ke dalam kotak, tetapkanlah unsur-

unsur masalah yang melingkupi sang tokoh utama.  

Misalnya, Anda adalah seorang pengawas yang memiliki masalah 

dengan seorang pegawai yang sering terlambat. Anda bisa saja 

meletakk nama pegawai tersebut dalam kotak fokus Anda. Akan 

tetapi, dengan begitu pemikiran Anda akan berputar-putar pada 

pegawai itu saja dan bukannya unsur lain dari situasi ini. Jika 

Anda mendefinisikan unsur-unsur situasi, Anda bisa memperoleh 

hasil berikut. 

  

Unsur-unsur masalah: 

 Sam, si pegawai yang terlambat 

 Keterlambatan pada umumnya 

 Jadwal kerja 
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 Harapan Anda 

 Prosedur dan kebiajkan kepegawaian 

 Semangat pegawai 

 Produktivitas pegawai 

 

 Anggaplah saat Anda selesai menelaah daftar fokus, Anda 

memutuskan bahwa “semangat pegawai” adalah fokus yang Anda 

pusatkan. Oleh karena itu, permulaan peta pikiran Anda akan 

terlihat seperti ini: 

 

 

 

 

 

3) Jika pembelajar telah melakukan fokus, tulislah fokus tersebut  pada 

kotak di tengah kertas yang telah mereka siapkan. 

 

4) Jika pemikiran pembelajar Anda tentang fokus dalam kotak itu 

bermunculan, tulislah kata kuncinya dan hubungkan ke fokus 

dengan garis.  

 

Misalnya, kita pikirkan bagaimana hubungan sang fokus dengan 

tokoh lain; bagaimana tanggapan tokoh lain pada fokus; apakah 

sang fokus jujur dalam segala tindakan dalam cerita; bagaimana 

sikap sang fokus (adil, bersih, berwawasan luas) terhadap masalah 

yang dihadapi; apakah fokus memiliki sikap berani dan 

bertanggung jawab terhadap risiko dari masalah yang dihadapi; 

apakah sang fokus bersikap menepati janji/terpercaya terhadap 

SEMANGAT 
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komitmen hidupnya; mampukan sang fokus berbagi dengan apa 

yang dimilikinya, baik yang bersifat benda maupun pengalaman, 

pengetahuan, kearifan dan seterusnya; bagaimanakah tokoh utama 

berubah dari awal hingga akhir cerita; kekuatan atau suasana apa 

yang menyebabkan tokoh itu berbuat demikian; aspek apa yang 

paling memperjelas tokoh-tokoh ceritanya (perhatikan pikirannya, 

kata-katanya,atau tindakannya); apakah tidak para tokoh dapat 

dipahami (mungkin terjadi, atau masuk akal) dalam cerita itu. 

(Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata benda dan kata kerja 

yang mengandung banyak makna. Letakkan satu kata saja pada garis, 

karena hal itu akan memungkinkan asosiasi dengan kata tersebut lebih 

banyak. Tulislah dengan huruf cetak, karena akan terjadi gambaran 

visual dalam pikiran, dan lebih mudah dibaca saat diperiksa kembali.) 

 

PENYEBAB                                        

 MASALAH    

 

 

     P 

     E 

     R 

     BAIKAN 

 

5) Gunakanlah lambang berikut untuk digunakan sebagai penunjuk. 

Untuk ini pembelajar pun diperbolehkan pula untuk 

mengembangkan sistem lambang. Beberapa lambang yang umum 

dipakai adalah: 

 

 

 

SEMANGAT 
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    menyatakan lebih banyak, lebih tinggi, meningkat 

   menyatakan kurang dari, lebih sedikit, menurun 

   menyatakan lebih cepat, menghasilkan, melahirkan 

   menyatakan lebih lambat, bereaksi terhadap 

!  menyatakan kegembiraan, antusiasme, pasti 

? menyatakan ketidakpastian, periksa lagi, ragu-ragu 

* menyatakan gagasan penting atau lihat kutipan. 

 

6) Sistem manapun yang cocok bagi pembelajar sah-sah saja, karena 

pemetan pikiran adalah cara seseorang memanfaatkan pikirannya 

secara maksimal. 

7) Saat pembelajar mulai memetakan pikiran, tuangkan semua yang 

timbul di pikirannya, walaupun ada gagasan yang tampaknya tak 

berhubungan sama sekali, kita tetap perlu menuangkannya.  

8) Ingatkanlah pembelajar Anda, bahwa pemetaan pikiran bukanlah 

hasil akhir, hanya bagian dari suatu proses. Untuk itu, apa pun 

yang pembelajar lakukan pada peta pikiran, dibolehkan. Tidak ada 

peta pikiran yang salah. 

9) Pembelajar sangat dianjurkan untuk mewarnai ataupun memberi 

gambar pada setiap gagasan yang terdapat dalam peta pikiran. 

Lakukanlah eksperimen dengan beragam warna. Keluarlah dari 

kerutinan hitam di atas putih, dan biarkan pikiran Anda bermain-

main dengan warna dan gambar. Gunakan warna dan gambar 

untuk menggabungkan dan menghidupkan pemikiran. 

10) Tangan pembelajar tetap harus bergerak. Jika pemikiran 

pembelajar berhenti, gambarlah lingkaran atau garis hingga  

asosiasi baru muncul. Apapun yang pembelajar lakukan di luar 

kebiasaan akan membantunya membuat jalur pemikirian baru.    

 

c. Aktivitas ketiga adalah tahap pemberian kesempatan kepada 

 mahasipembelajar untuk memberi makna pada setiap butir ide yang 

 terdapat dalam peta berpikir kritis di atas sehingga  terungkap nilai 

interpretasi pembelajar terhadap makna perkembangan jati diri tokoh 

dari cerpen yang telah dibacanya. 
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5. Tahap keempat adalah tahap pembelajar menulis esai dengan langkah 

sebagai berikut. 

1) Pembelajar mencermati kembali keempat peta pikiran dari keempat 

cerpen yang telah dibacanya dengan teliti. 

2) Berdasarkan keempat peta pikiran tersebut tetapkanlah subjek yang 

berguna dan terjangkau, yaitu sesuatu yang menarik perhatian 

pembelajar, tetapi jangan terlalu besar, sehingga pengerjaan yang dapat 

pembelajar lakukan hanya bersifat superficial (dangkal, tidak 

mendalam). Sambil mengerjakannya, bentuklah topik pembelajar 

dengan cara menyempitkan fokus dalam kotak di tengah-tengah kertas 

pada peta pikiran yang telah pembelajar buat. Misalnya, dari “Patung 

Mesir‟” menjadi “Orang Afrika Hitam dalam Patung Mesir,”atau dari 

“Perkembangan Frank Lloyd Wright” menjadi “Perusahaan Lilin 

Wright‟s Johnson sebagai Antisipasi Museum Guggenheim-nya.” 

3) Susunlah esai berdasarkan topik yang telah ditentukan tersebut. 

Cermatilah terus reproduksi yang sedang pembelajar Anda tulis, 

sambil terus memedomani kata kunci yang memuat gagasan-gagasan 

yang terkait dengan topik yang telah dibuat dalam peta pikiran 

tersebut.  

4) Pedomanilah semua kata kunci pada peta pikiran pembelajar yang 

relevan dengan topik.  

5) Sortir atau pilahlah kata-kata kunci pada peta pikiran pembelajar  Anda 

itu ke dalam kelompok-kelompok yang masuk akal, dan 

singkirkanlah kata-kata kunci yang tidak relevan dengan topik esai 

pembelajar Anda tersebut. Secara keseluruhan, biasanya, yang terbaik 

tulisan diawali dengan pernyataan pokok persoalannya, kemudian 

dilanjutkan dengan kata-kata kunci yang paling jelas berkait dengan 

topik, kemudian beralih ke poin-poin yang lebih rumit, tetapi yang 
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mungkin juga sama pentingnya. Apabila pembelajar Anda telah 

menyusun kata-kata kunci yang termuat dalam peta pikiran ke dalam 

urut-urutan paket-paket yang bermakna, maka dengan demikian, 

pembelajar Anda pun nyaris telah membagi material atau bahan-

bahan Anda itu menjadi paragaf-paragraf. 

6) Dengan peta pikiran pembelajar tersebut, tulislah sebuah versi yang 

lebih jelas, sambil memeriksa tulisan pembelajar Anda untuk 

mendapatkan detil yang lebih lengkap. Apabila saat bekerja, beberapa 

poin tertentu tidak relevan, maka coretlah, tetapi pembelajar harus 

memastikan bahwa argumen ( uraian) itu mengalir dengan lancar dari 

satu poin ke poin berikutnya. Sambil menulis, ide-ide pembelajar Anda 

tidak disangsikan lagi akan menjadi lebih jelas; sebagian darinya 

mungkin terbukti merupakan ide-ide yang tidak baik. 

7) Setelah selang waktu yang cukup, lebih baik selama beberapa hari, 

bacalah naskah itu dengan pandangan untuk merevisinya, dan 

bukannya dengan pandangan untuk memuji diri sendiri. Sebuah revisi 

– katakan saja, substitusi atau penggantian terhadap sebuah kata yang 

tidak tepat dengan kata yang tepat – bukanlah untuk mempercantik, 

tetapi untuk memikirkannya dengan sebaik-baiknya. Sambil 

pembelajar membacanya, koreksilah hal-hal yang mengganggu 

pembelajar Anda (misalnya, pengulangan yang janggal dan 

membosankan, ungkapan yang melambung dan menjengkelkan), 

tambahkanlah detil pendukung pada argumen (uraian atau alasan) yang 

belum dikembangkan (sebuah paragraf yang hanya berisi satu atau dua 

kalimat bisanya disebut paragraf yang belum dikembangkan), dan 

coretlah tanpa kenal ampun bagian-bagian yang tidak relevan bahkan 

sekali pun semuanya itu mungkin telah ditulis secara sangat baik. 

Meskipun demikian, ingatlah bahwa pencoretan semacam itu mungkin 
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memerlukan suatu penyesuaian tertentu dengan bahan sebelumnya 

maupun selanjutnya. Pastikanlah bahwa paragraf-paragraf pembuka 

maupun penutupnya selalu efektif, dan di antara paragraf-paragraf ini, 

argumen (uraian) yang dibantu oleh beberapa transisi itu harus berjalan 

mulus. Detil-detilnya juga harus relevan, organisasinya harus masuk 

akal, argumennya (uraiannya) harus jelas. Apabila pembelajar Anda 

memasukkan kutipan apapun, periksalah semuanya itu tentang 

keakuratannya. Kutipan-kutipan merupakan bukti, yang biasanya 

dimaksudkan untuk mendukung penegasan-penegasan pembelajar 

Anda, sehingga tidak baik jadinya kalau bukti itu diubah, bahkan sekali 

pun tidak disengaja. Apabila ada waktu, simpanlah revisi itu untuk 

dibaca lagi sehari atau dua hari mendatang, terutama dengan 

pandangan untuk memperpendeknya. 

6. Tahap kelima, ketiklah atau tulislah esai itu sebersih mungkin, dengan 

mengikuti prinsip-prinsip yang berkenaan dengan batas atau garis tepi, 

pembuatan halaman, catatan kaki, dsb. Apabila pembelajar Anda telah 

meminjam ide-ide apa pun, pastikanlah untuk memberikan penghargaan, 

yang biasanya dilakukan dengan membuat catatan kaki, pada sumber-

sumber Anda. Ingatlah bahwa penjiplakan tidak terbatas pada meminjam 

kata-kata tanpa pengakuan atau tanpa ucapan terima kasih; ide-ide yang 

dipinjam itu, bahkan sekali pun disusun dengan kata-kata Anda sendiri, 

harus diakui dan diberi ucapan terima kasih. 

7. Tahap keenam, bacalah cetakan percobaannya, dan koreksilah. Anda cukup 

mengoreksinya dengan simbol koreksian sebagai berikut: (1) „mengubah 

kata‟ dapat dilakukan dengan mencoret kata itu dan menulisnyalagi di 

atasnya, baik dengan mesin ketik maupun dengan tulisan pena; (2) 

„tambahan‟ harus dibuat di atas garis, dengan tanda sisipan (^) di bawah 

garis pada tempat yang tepat; (3) „pertukaran tempat‟ dari huruf-huruf yang 
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memungkin dapat dilakukan; (4) „pencoretan‟ ditunjukkan dengan garis 

horizontal pada kata atau kata-kata yg dicoret. Mencoret satu huruf dapat 

dilakukan dengan garis vertikal atau garis silang pada huruf itu; „pemisahan 

kata-kata‟ yang secara tidak disengaja diketik menjadi satu, dapat 

ditunjukkan dnegan garis vertikal; sedangkan „klosur‟ atau tanda lengkung 

dapat digunakan untuk menghubungkan huruf-huruf renggang yang 

sehusnya rapat; (5) „paragraf‟ dapat ditunjukkan dengan simbol # sebelum 

kata yang harus memulai paragraf itu.  

 

4. Materi Pemelajaran 

 Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis menekankan pada aspek evaluasi dan sintesis untuk 

memahami arti, sehingga menghasilkan pengetahuan tentang penyebab, bukti 

dan teori. Berpikir kreatif lebih menekankan pada kualifikasi yaitu 

menemukan sifat yang unik dan transformasi dari analogi dan induksi logis, 

sehingga membentuk produk/ide yang asli dalam arti yang baru. 

 

 Pengertian Peta Konsep 

Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan bermakna antara 

konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi 

merupakan dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata 

dalam suatu unit semantik. Oleh karena belajar bermakna lebih mudah 

berlangsung bila konsep-konsep baru dikaitkan pada konsep yang lebih 

inklusif, maka peta konsep harus disusun secara hierarki. Ini berarti, bahwa 

konsep yang lebih inklusif ada di puncak peta. Makin ke bawah konsep-

konsep diurutkan makin menjadi lebih khusus. 

Istilah peta konsep ini mirip dengan istilah „skema.‟ Dalam hal ini 

Harjasujana (1988: 29) mengatakan bahwa skema itu serupa dengan konsep, 
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tetapi lebih luas. Pembicaraan tentang „teori skema‟, pada dasarnya, selalu 

berkaitan dengan teori Piaget tentang perkembangan kognitif, dan teori 

Ausubel, mengenai advance organizer….Dalam teori skema, proses 

pemahaman interpretasi itu dilandasi oleh prinsip bahwa semua data harus 

dipetakan pada skema tertentu, dan seluruh aspek skema tersebut harus cocok 

dengan informasi masukan tersebut. 

Untuk beroleh pemahaman peta konsep melalui alur skema tersebut 

diperlukan strategi belajar mengajar yang membantu peserta didik beroleh 

pengetahuan, keterampilan dan  sikap secara aktif dan demokratis. Prinsip ini 

dapat dirancang melalui kegiatan berpendekatan kritis. Dasar kegiatan belajar 

mengajarnya adalah dengan cara kerja sama dalam menciptakan alur peta 

konsep tertentu secara kritis dan analitis. 

Buzan (2004: 103 –113) menjelaskan bahwa peta konsep atau peta pikiran 

adalah alat belajar yang unik dan tepat. Peta konsep  menggunakan semua 

keterampilan kulit otak – kata, gambar, angka, logika, irama, warna, dan 

kesadaran ruang – dalam teknik tunggal yang kuat secara unik. Sekaitan 

dengan itu Wycoff ( 2004:23) pun menambahkan, bahwa pemetaan pikiran 

adalah salah satu alat yang membangun cara komunikasi baru yang melibatkan 

imajinasi dan kreativitas. Alat ini merupakan teknik untuk mengembangkan 

pendekatan berpikir yang lebih kreatif dan inovatif. Efek pemetaan pikiran 

hampir tidak masuk akal; dapat membuka jalan ke seluruh otak, 

memungkinkan kegiatan tertata dalam beberapa menit, mendorong kreativitas, 

mendobrak hambatan bagi para penulis, dan menghasilkan brainstorming 

(curah gagasan) yang efektif. 

Pengertian tersebut diperjelas oleh Hudojo (2002: 4) yang menjelaskan 

bahwa peta konsep merupakan skema yang menggambarkan suatu himpunan 

konsep-konsep (termasuk teorema, prinsip,sifat,dan lain-lain) dengan maksud 

mengaitkan/menanamkan dalam suatu kerangka kerja dengan menggunakan 
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“proposisi-proposisi” (kata penghubung) agar menjadi jelas baik bagi 

pembelajar maupun instruktur untuk memahami ide-ide kunci yang harus 

terfokus kepada tugas belajar ( learning task) yang khusus. Bila urutan belajar 

terselesaikan pembelajar, pembelajar dapat merangkum dari apa yang telah 

dipelajarinya. 

Uraian itu mengandung makna, bahwa peta konsep itu merupakan jaringan 

konsep yang antara konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan proposisi. 

Proposisi tersebut bisa berupa antara lain: mempunyai, adalah, 

merupakan,terdiri dari, mengandung, berasal dari, yaitu, bersifat,dan, 

bahkan, jika… maka…. Proposisi tersebut menunjukkan keterpaduan dalam 

jaringan tersebut. 

Kebermanfaatan peta konsep dalam pembelajaran dapat dijelaskan Hudojo 

(2002:7) sebagai berikut. 

1. Dengan jaringan konsep yang digambarkan dalam peta konsep, belajar 

menjadi bermakna karena pengetahuan/informasi “baru” dengan 

pengetahuan terstruktur yang telah dimiliki pembelajar tersambung 

sehingga menjadi lebih mudah terserap pembelajar (Ausubel ,1968 ). 

2. Keterkaitan antara konsep dapat diketahui baik pembelajar maupun 

instruktur. Ini berarti konsep menjadi tidak saling terisolasi yang 

sekaligus memberikan gambaran baik kedalaman maupun keluasan 

konsep yang akan dipelajari pembelajar. 

3. Dengan peta konsep, instruktur dapat meremidi pemahaman terhadap 

suatu konsep yang sulit dipahami pembelajar karena instruktur dapat 

menelusuri konsep mana dalam jaringan tersebut yang belum dipahami 

pembelajar. 

4. Instruktur dan penulis buku ajar lebih mudah menyiapkan urutan 

pembelajaran dengan mengacu ke peta konsep yang disesuaikan 

dengan pengalamannya. 

5. Pembelajar mengerti keterkaitan antara konsep yang akan dipelajari 

dan akan lebih mudah merangkum setelah selesai pembelajaran. 

6. Pembelajar akan lebih kuat memorinya dan akan lebih mudah 

mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan 

demikian “problem solving” diharapkan tidak menyulitkan pembelajar 

lagi. 

7. Barangkali dapat dipergunakan antara lain sebagai alat pengendali 

mutu pendidikan.  
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 Pengertian Esai 

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan esai? 

Beberapa rumusan pengertian esai telah dicoba dirumuskan oleh berbagai 

kamus dan ensiklopedia. Untuk itu di bawah ini akan disampaikan beberapa 

rumusan yang dimaksud. 

Dalam Webster Encyclopedic Dictionary of The English Language (1877) 

dirumuskan, bahwa esai adalah sebuah tulisan, karangan, analisis, atau 

penafsiran tentang sesuatu. Kebanyakan dengan topik yang kurang lebih 

terbatas, dengan luas, gaya dan metode bebas, walaupun pada umumnya dapat 

dibaca sekali duduk. 

The Oxford English Dictionary (volume III) membatasi esai sebagai 

karangan dengan panjang bebas menegnai suatu sisi permasalahan yang pada 

awalnya ditunjukkan oleh karangan-karangan pendek, namun kini digunakan 

pula untuk menamai karangan yang cukup rumit walaupun masih dalam 

rentng yang terbatas. 

Ensiklopedi Indonesia (Jilid 2) merumuskan esai sebagai jenis tulisan 

prosa yang menguraikan masalah dalam bidan kesusastraan, kesenian, 

kebudayaan,  ilmu pengetahuan, dan filsafat; berdasarkan pengamatan, 

pengupasan, penafsiran fakta yang nyata atau tanggapan yang berlaku dengan 

mengemukakan gagasan dan wawasan pengarangnya sendiri. Dalam esai, 

pengarang melontarkan suatu sudut pandangan tertentu, sikap pribadi, 

membawakan penemuannya sendiri, mendekati bahan subjek dengan 

sistematika uraian yang teratur, dan terang yang dituangkan dalam bahasa 

Indonesia tahun 1930-an, terutama dalam majalah Pujangga Baroe, kemudian 

berkembang di zaman sesudah perang. 

 Encyclopediae International menyatakan bahwa esai adalah pengucapan 

berbentuk prosa dengan panjang sedang, biasanya dengan topik yang 
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terbatas. Esai ditujukan pada publik umum dan berupaya untuk 

mengomunikasikan ide, tesis, atau informasi dalam bentuk wacana dengan 

anekdot bebas, gambaran, dan contoh-contoh keseharian yang 

menggambarkan pengalaman masyarakat umum. Esai dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu esai formal dan esai nonformal. Esai formal adalah esai yang 

impersonal, bertujuan serius, dan tersusun dengan logis, sedangkan esai 

nonformal adalah esai yang personal, bertruktur acak, bebas dalam gaya 

penampilan dan ditandai dengan kemeraikan gaya dan kekayaan nada. 

 Encyclopediae Americana (1977) mendefinisikan esai sebagai 

karangan sastra singkat mengenai topik terbatas. Sebagai karya 

nonfiksi yang dikerjakan secara artistik dan dikembangkan secara 

imajinatif, esai memungkinkan pengarang untuk bebas 

mengekspresikan kepribadiannya dalam melakukan spekulasi-

spekulasi terhadap kehidupan maupun pernyataan-pernyataan formal 

yang tepat mengenai suatu subjek yang objektif. Walaupun pada 

umumnya singkat, esai dapat pula merupakan suatu risalah formula 

yang luas. 

 Sementara itu Shipley (1962) merumuskan, bahwa secara umum esai 

adalah karangan yang biasanya dalam bentuk prosa dengan panjang 

sedang dan tentang suatu topik yang terbatas. Kemudian, Shipley 

membaginya ke dalam dua bagian, yakni esai formal dan esai 

nonformal dengan ketentuan sebagai berikut. Bila Anda membuat 

sebuah garis dari bahan yang sama, membaginya di tengah-tengah, di 

sebelah kirinya menempatkan karakteristik yang berupa formalitas, 

objektivitas, minat perhatian pada hal-hal yang intelektual; di sebelah 

kanan menempatkan karakteristik informalitas, subjektivitas, dan minat 

perhatian pada hal-hal yang imajinatif. Pada sisi paling kanan akan 

Anda dapati tulisan berupa makalah, monograf, biografi, bahasan, 

kritik dan tinjauan buku; sedang pada sisi yang paling kanan akan 

Anda dapatkan sketsa, humor, kesan-kesan, dan artikel. 
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Gambar 2.1 Pembagian Esai Menurut Shipley 

 

 Cuddon (1992) mengemukakan, bahwa esai adalah sebuah komposisi- 

umumnya dalam bentuk prosa - yang membahas secara formal maupun 

nonformal satu atu beragam topik. 

 Pengertian esai menurut Montaigne seperti yang terdapat dalam 

http://www.duniaesai.com/panduan2.htm adalah tulisan yang di dalamnya 

memuat sikap dan pandangannya tentang kehidupan melalui deskripsi-

deskripsinya secara tersirat, bersahaja, rendah hati tetapi jernih.  

 Widyamartaya & Sudiati (2004: 3-4) menjelaskan bahwa, esai, secara 

mudahnya, boleh dipandang sebagai suatu usaha untuk melahirkan 

pandangan mengenai suatu topik dengan bentuk yang pendek serta dengan 

cara penuturan yang sebaik-baiknya.Yang terpenting dalam esai bukan apa 

yang dibicarakan, melainkan bagaimana cara membicarakannya.Ada tiga 

macam esai, yaitu: esai cerita, esai lukisan dan esai ulasan. Dalam 

penelitian yang akan ditekankan adalah esai ulasan. 

 

Esai ulasan ialah esai yang hendak membentangkan, menguraikan, atau 

memantulkan pendapat dan perasaan tentang suatu hal dalam bidang 

kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, politik, filsafat, dan sebagainya. 

Dalam bahasa Inggris, esai ulasan disebut reflective essay. Pendek kata, esai 

ulasan merupakan praktik memandang dan merenungkan hal apa saja. Dengan 

menulis esai ulasan, kita diuji dalam hal kemampuan untuk berpikir dan 
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melukiskan, untuk menata gagasan-gagasan kita, dan untuk menimba dari 

pengalaman, imajinasi, dan pengetahuan umum kita.  

Karangan-karangan seperti tajuk rencana, kritik kesenian, kritik sastra, 

pertimbangan buku, termasuk dalam golongan ulasan. Sebab selain unsur 

memberi tahu atau mengajar, ada juga unsur menggerakkan hati, yaitu 

mempengaruhi pembaca supaya sependapat, sepaham, atau seperasaan dengan 

penulis.  

Batasan pengertian esai di atas dirumuskan dengan cara bermacam-

macam. Namun demikian, dapat kita telusuri karakterisasi esai dengan sudut 

tinjau berikut. Dilihat dari ukurannya, esai, ada yang menyatakan bebas, 

sedang, dan ada pula yang menyatakan dapat dibaca sekali duduk atau pendek. 

Dilihat dari segi isinya, esai berisi analisis, penafsiran, uraian sastra, 

budaya, ilmu dan filsafat. Sementara itu, gaya dan metode esai ada yang 

menyatakan menggunakan metode dan gaya bebas, ada juga menggunakan 

gaya teratur. Sedangkan penggolongan esai ada yang membaginya  

 Batasan pengertian esai di atas dirumuskan dengan cara bermacam-

macam. Namun demikian, dapat kita telusuri karakterisasi esai dengan 

sudut tinjau berikut. Dilihat dari ukurannya, esai, ada yang menyatakan 

bebas, sedang, dan ada pula yang menyatakan dapat dibaca sekali duduk 

atau pendek. 

 Dilihat dari segi isinya, esai berisi analisis, penafsiran, uraian sastra, 

budaya, ilmu dan filsafat. 

Sementara itu, gaya dan metode esai ada yang menyatakan menggunakan 

metode dan gaya bebas, ada juga menggunakan gaya teratur. Sedangkan 

penggolong esai ada yang membaginya ke dalam esai formal dan nonformal, 

ada juga yang tidak membaginya.  
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 Pendapat Joy Reid (Juni, 2005) dalam merencanakan menulis esai  

(http://www.EssayFinder.com)  

 

     Introduction 
     General statement about the topic. A little  

    information  about the topic.Tesis statement 

    about or opinion. 

 

     Body Paragraph 
     Begin with a topic sentence.Explain,   

    define, clarify the controlling ideas of the  

    topic sentence  sentence with  fact, 

     example, physical description, and/or     

     personal experience  

 

     Conclusion 
May contain a brief summary; will 

alsocontainone or the  following: a prediction, 

a recommendation, or a solution. 

 

 

Esai adalah rangkai paragraf tentang sebuah pokok. Esai memiliki: 

1. permulaan: disebut juka bagian pendahuluan, ini merupakan paragraf 

pertama dalam esai. 

2. sebuah kalimat tesis: biasanya ditempatkan pada ujung 

pendahuluan/pengenalan, kalimat ini sangat umum, kalimat paling 

utama dalam esai. Kalimat tesis ini  berisi gagasan yang 

mengendalikan arah dan batas dari esai. 

3. suatu pertengahan: biasa disebut dengan  Badan esai, paragraf  ini 

menjelaskan, menggambarkan, memperjelas, dan menggambarkan 

kalimat tesis. Setiap badan paragraf terdiri dari sebuah kalimat topik 

dan beberapa kalimat pendukung. Banyaknya paragraf tergantung pada 

kompleksitas dan panjangnya pokok materi yang ditugaskan. 

4. dan bagian akhir: biasa disebut dengan kesimpulan. Paragraf ini 

menyudahi esai . 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan garis besar struktur esai mengandung 

hal-hal berikut ini. 

 

http://www.essayfinder.com/
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 Bagian Pendahuluan: 

 Pernyataan umum tentang topik. 

 Sedikit informasi tentang topik [itu]. 

 Pernyataan tesis tentang/ atau pendapat. 

  

 Badan Paragraf 

 Dimulai dengan kalimat topik. 

 Menjelaskan, menggambarkan, memperjelas gagasan yang mengendalikan 

 kalimat topik dengan suatu fakta, 

 contoh, gambaran fisik, dan/atau 

 pengalaman pribadi. 

 

 Kesimpulan 

Bagian ini mungkin berisi suatu ringkasan yang jelas; dapat  juga 

berisi satu atau mengikuti:suatu ramalan, 

suatu pujian/rekomendasi, atau suatu solusi. 

  

 Pendahuluan dan Pernyataan Tesis 

 Pernyataan umum tempat kita memulai bagian pendahuluan harus membuat 

pembaca tertarik akan topik yang kita sampaikan dan dan secara logis harus 

membimbing ke arah pernyataan tesis. 

 Tujuan pendahuluan adalah untuk memperkenalkan topik [itu] ke 

pembaca dan untuk menyampaikan tujuan esai kita dalam pernyataan 

tesis. Perkenalkanlah hal berikut: 

1. Selalulah membuk pendahuluan dengan pernyataan umum tentang 

topik. 

2. Berikanlah keterangan umum pada pembaca  tentang topik yang 

diperlukan untuk memahami esai itu 

3. Batasilah informasi umum itu kepada pernyataan tesis tentang opini 

atau tujuan penulisan. 

 Setiap esai yang kita tulis akan berisi suatu pernyataan tesis. Biasanya 

pernyataan ini adalah satu kalimat yang menyatakn tujuan esai. 

 

 1. Tesis adalah pernyataan paling jelas dan yang paling kuat di dalam esai. 

 2. Tesis harus ditempatkan pada awal esai, tepatnya pada ahir paragraf 

pengantar. 

 3. Kalimat tesis tidak harus merupakan suatu pernyataan fakta sederhana yang 

diperoleh tanpa perluasan. Pernyataan fakta yang sederhana tidak memiliki  

berbagai kemungkinan untuk pengembangan. 
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 4. Sebaiknya tesis  tidak dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, karena  suatu 

pertanyaan tidak berisi  sikap atau pendapat apapun 

 5. Tesis akan mengendalikan gagasan yang akan digunakan dalam kalimat 

pada tubuh paragraf dari esai. Contoh: Pelatih sepak bola yang berhasil 

adalah yang mempunyai empat kualitas. 

 6. Tesis mungkin adalah suatu pernyataan opini yang akan dijelaskan dan 

dibuhktik dalam tubuh  esai. 

 Contoh: Tetanggaku, Ibu Brown,memiliki empat ekor kucing; keempat 

binatang itu menimbulkan resiko kesehatan yang serius di lingkungan 

kami. 

 7.  Tesis mungkin berwujud suatu pernyataan tujuan yang akan kita jelask d 

an gambarkan pada tubuh paragraf esai kita. 

Contoh: Esai ini akan menunjukkan bagaimana jagung itu ditanam dan 

mengapa metode penanaman ini berhasil. 

 

 Tubuh Esai 

 Tujuan dari tiap tubuh paragraf adalah untuk menyatakan suatu kalimat topik 

yang secara langsung dihubungkan dengan tesis esai, dan untuk mendukung 

terhadap kalimat topik . 

 1. Setiap paragraf membuat sebuah poin, suatu titik pandang yang diperbesar 

ke dalam suatu blok yang mendukung. 

 2. Setiap paragraf kira-kira terdiri antara 125sampai 150 kata ( 4 [bsampai 8 

kalimat). 

 3. Setiap paragraf memuat sendiri,pengembangan unit secara penuh. Seperti 

esai itu sendiri, setiap paragraf mempunyai tiga bagian: permulaan, 

pertengahan dan akhir. 

a. Permulaan: Kalimat topik secara langsung dihubungkan dengan tesis. 

b. Pertengahan: Beberapa kalimat menjelaskan dan menggambarkan 

kalimat topik itu. 

c. Suatu kesimpulan menggambarkan secara bersama-sama titik pandang  

yang dibuat dalam paragraf. 

 

 Kesimpulan 

Kesimpulan meminjam dari semua hal yang telah mendahului, peringkasan 

tanpa mengulangi persisnya, mengusulkan atau meramalkan. Sehingga di 

dalamnya dilakukan, penyampaian  bentuk akhir esai itu, dan memberi para 

penulisnya kesempatan terakhir yang tunggal   untuk menunjukkan bahwa 

keberadaan mereka ini adalah valid. 
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Penilaian 

1. Sifat : Subjektif 

2. Bentuk : Esai Berstruktur 

3. Unjuk Kerja : Diskusi 

4. Produk : Model Penilaian 

 

Butir Penilaian 

1. Bacalah contoh esai yang berikut. 

2. Temukanlah ciri khas yang membedakan karangan esai tersebut dengan 

bentuk karangan yang lain. 

3. Susunlah pengertian esai bedasarkan karakteristik yang Sdr. temukan. 

4. Pilihlah satu teks cerpen dari 4 cerpen yang ditawarkan berikut, kemudian 

cermatilah hal-hal penting yang berkaitan dengan jati diri tokoh dalam 

konteks cerita tersebut. 

5. Susunlah sebuah peta berpikir kritis sesuai dengan ketentuan. 

6. Susunlah sebuah esai dengan memedomani peta tersebut sebanyak 5 

paragraf, dengan struktur paragraf pembuka sebanyak 1 buah; tubuh  

paragraf sebanyak 3 buah; dan kesimpulan sebanyak 1 buah paragraf. 

(Pedomi ketentuannya sesuai dengan langkah yang dipelajari dalam proses 

pembelajaran). 

7. Periksalah esai Sdr sebelum dikumpulkan. 

 

5.  Prosedur Penilaian 

Hasil tes berupa tulisan esai di atas dapat dianalisis dengan dasar acuan-

norma atau acuan patokan. Kedua landasan analisis ini masing-masing 

mempunyai prinsip filosofis yang mendasarinya, dan juga mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dasar filosofis yang mendasari 

penganalisisan tes esai dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 



172 

 

a. Prinsip Filosofis yang Mendasari Penganalisisan Hasil Tes 

Berdasarkan Acuan-Norma ( Norm- Referenced Test/ NRT) 
 

 Pengertian 

 

Brown dan Hudson (2002:2) menjelaskan penilaian acuan-norma atau 

NRT sebagai suatu tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan atau 

prestasi pembelajar secara umum berdasarkan distribusi normal dengan 

tujuan untuk mengelompokkan pembelajar ke dalam beberapa tingkatan 

atau membandingkan setiap penampilan dengan penampilan yang 

berikutnya pada kelompok yang normatif. 

 

Sekaitan dengan hal itu, Trisnamansyah, dkk. (1988: 23) tampaknya juga 

memberikan pengertian yang sama dengan mengatakan, bahwa penilaian 

acuan-norma (PAN) merupakan pendekatan yang membandingkan hasil 

yang dicapai seseorang dengan hasil yang dicapai kelompoknya. Tolok 

ukur yang dijadikan sebagai pembanding semata-mata diambil dari 

kenyataan-kenyataan skor yang dicapai pembelajar pada kurun waktu 

tertentu tempat pengukuran dan penilaian berlangsung. Pendekatan model 

ini sama sekali tidak dikaitkan dengan patokan atau tolok ukur lain di luar 

perolehan skor-skor pembelajar dari kelompok yang bersangkutan. Ini 

mengandung arti, bahwa untuk menentukan apakah pembelajar itu lulus 

dan atau tidak lulus, akan selalu ditafsirkan melalui perolehan 

kelompoknya. 

 

Kedua pendapat di atas senada pula dengan pendapat Nurgiyantoro( 1988: 

367) yang menjelaskan, bahwa penilaian acuan norma ( Norm Referenced 

Evaluation) atau biasa dikenal pula dengan sebutan standar relatif atau 

norma kelompok merupakan suatu pendekatan penilaian yang menafsirkan 

hasil tes yang diperoleh pembelajar dengan cara membandingkannya 
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dengan hasil tes pembelajar yang lain dalam kelompoknya. Alat 

pembanding tersebut – yang dijadikan standar kelulusan dan pemberian 

nilai tertentu – ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh pembelajar 

dalam suatu kelompok.  

  

Jadi, berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa 

penilaian acuan-norma adalah suatu pendekatan dalam mendesain hasil tes 

dengan cara membandingkan nilai pembelajar dengan nilai kelasnya, tanpa 

dikaitkan dengan patokan lain dan didasarkan atas distribusi normal 

sehingga melahirkan kurve normal, karena penafsiran nilai pembelajar 

didasarkan atas nilai rata-rata dan simpangan baku.  

 

Hal ini berarti standar yang dibuat berdasarkan  ( dan untuk) satu 

kelompok tidak dapat ditetapkan untuk kelompok yang lain. Standar yang 

dibuat berdasarkan hasil tes sebelumnya pun tidak dapat dipergunakan 

untuk hasil tes yang sekarang dan mendatang. Setiap kali memperoleh data 

hasil tes, kita dituntut untuk membuat norma yang baru. Jika kita 

bandingkan, norma yang satu  dengan yang lain akan berbeda, ada yang 

„tinggi‟ tuntutannya, ada yang „cukupan‟, dan ada yang „rendah.‟ 

Kesemuanya itu tergantung prestasi pembelajar kelompok yang 

bersangkutan. Jika kelompok tertentu kebetulan para pembelajarnya 

pandai, norma kelulusan akan menjadi tinggi. Demikian pula sebaliknya, 

jika suatu kelompok kebetulan rata-rata pembelajarnya tergolong rendah. 

Itulah sebabnya pendekatan penilaian ini disebut standar relatif. 

 

Untuk itu, pendekatan PAN mendasarkan diri pada asumsi distribusi 

normal. Oleh karena, mean dan simpangan baku dihitung berdasarkan skor 

hasil tes, distribusi skor selalu cenderung normal, walau kadar kenormalan 
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tidak selalu sama untuk tiap kelompok. Dengan demikian, walau sama-

sama menghasilkan kurve normal di antara kelompok-kelompok tersebut, 

mean kurve yang satu berbeda dengan mean kurve yang lain. Sebagai 

konsekuensinya, seorang pembelajar yang memperoleh nilai tinggi dalam 

suatu kelompok mungkin akan memperoleh nilai rendah jika dimasukkan 

ke kelompok lain. Demikian juga sebaliknya. Misalnya, seorang 

pembelajar yang beroleh skor 62 mendapat nilai 8 dalam kelompoknya, 

tetapi jika dibandingkan dengan kelompok lain mungkin hanya beroleh 

nilai 6. 

 

 Masalah-masalah Penilaian Acuan-Norma (NRTs) menurut 

Brown dan Hudson (2002:6) diklasifikasikan ke dalam kategori 

berikut: 

a. Pengajaran dan tes yang tidak terkait 

Beberapa pengajar merasa, bahwa penilaian acuan-norma 

menciptakan pengajaran/pengujian yang tidak terkait (Popham, 

1978 dalam Brown dan Hudson, 2002:6).Dalam hal ini, antara tes 

dengan materi yang diajarkan tidak memiliki keterkaitan. Hal ini 

disebabkan sifat dasar materi atau materi ajar yang diuji dalam 

penilaian acuan norma bertipe khusus, yang tidak berkaitan 

langsung dengan kurikulum yang digunakan dalam institusi, 

bahkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan tes yang 

diujikan tidak sebanding. 

 

b. Kekurangpekaan dalam pengajaran 

Penilaian acuan norma kurang peka terhadap pengajaran, karena 

tidak dapat mengukur keetrampilan tertentu, dan tidak dapat 

mengukur kemajuan perkembangan keterampilan pembelajar. PAN 

juga tidak efektif untuk melihat kekurangan dalam program atau 

pelatihan tertentu. 

 

c. Kurangnya rencana pembelajaran yang relevan dengan kurikulum  

Ini sebagai akibat dari PAN yang menyebabkan ketidakterkaitan 

antara pengajaran dengan tes, sehingga beberapa pengajar merasa 



 175 

bahwa PAN tidak efektif dalam mengevaluasi akibat dari 

berubahnya kurikulum terhadap perilaku pembelajar. Oleh karena 

itu, PAN tidak cocok untuk menilai keunggulan  dan kelemahan 

program yang diberikan, atau untuk perbaikan program tertentu. 

 

d. Ada keterbatasan pada distribusi normal 

PAN dianalisis dan didesain secara statistik melalui uji distriobusi 

normal, reliabilitas, dan validitas. Oleh karena itu hasilnya 

dipastikan distribusi nilai normal pada tingkatan kelompoknya saja. 

 

e. Ada keterbatasan pada diskriminasi butir soal 

Ada kecenderungan pembelajar yang dites dengan menggunakan 

PAN separuhnya tidak bisa menjawab dengan benar. Dalam hal ini, 

fokus pengujian berisi (paling sedikit 50%) para pembelajar tidak 

tahu apa yang mereka pelajari. Kadang-kadang para penguji 

cenderung memilih butir soal yang mudah. Karena tes ini memang 

dirancang untuk mengelompokkan pembelajar yang memiliki 

kemampuan tinggi dan rendah. 

 

b. Prinsip Filosofis yang Mendasari Penganalisisan Hasil Tes 

Berdasarkan Acuan-Patokan ( Criterion-Referenced Test/CRT/PAP) 

 

 Pengertian 

Brown dan Hudson (2002:3) mengemukakan, bahwa CRT atau penilaian 

acuan patokan merupakan suatu penilaian yang mengukur indikasi 

sekumpulan perilaku, dan penyesuaian antara apa yang dilakukan 

pembelajar dalam satu kesatuan kegiatan.Penilaian ini berpatokan pada 

acuan kriteria tertentu sehingga diperolah informasi sebagai tingkatan 

kompetensi yang dinilai dari seorang pembelajar tertentu yang independen 

terhadap acuan penilaian yang lainnya. 

 

Selanjutnya Brown dan Hudson menjelaskan, bahwa CRT merupakan 

desain tes yang berguna untuk : (1) mengukur kemampuan pembelajar 

berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya, dan (2) 
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mengiterpretasikan standar penampilan spesifik. Dalam hal ini, standar 

penampilan secara umum menggambarkan kelas atau domain yang 

seharusnya dihasilkan oleh individu. Domain yang dimaksud di sini, 

didasarkan pada bentuk-bentuk butir soal yang menggambarkan tingkah 

laku dan ruang lingkup materi yang dijadikan acuan dasar tes. Hasil tes 

seperti ini, acuannya adalah penggambaran domain keterampilan atau isi 

jangkauan lainnya. 

 

Pendapat di atas, lebih diperjelas oleh bahasan Trisnamansyah (1988:24) 

yang menjelaskan, bahwa penilaian acuan patoka yang sering disebut PAP 

merupakan proses penilaian yang membandingkan perolehan pembelajar 

(skor) dengan suatu ukuran atau kriteria tertentu – ditetapkan sebelum 

proses penilaian berlangsung. Oleh karenanya, tolok ukur tidak ditetapkan 

atas dasar perolehan skor nyata, tetapi dissusun atas dasar harapan ideal. 

Untuk menentukan pembelajar mana yang lulus, digunakan batas 

penguasaan minimal yang diharapkan dan ini berguna sebagai batas 

lulusnya. Tolok ukur yang digunakan dalam PAP bersifat tetap, selama 

para pembelajar mengikuti tes yang sama. Sisi ini menunjukkan arah, 

bahwa penelaahan terhadap terukur tidaknya TIK bisa cepat dilokalisasi, 

dapat pula diberikan anggapan bahwa semakin mendekati skor ideal, 

maka TIK semakin tercapai selama butir-butir soal yang diturunkan 

memiliki ciri yang baku (sahih, absah. Memiliki daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran yang benar). Tampaknya, akan cukup berbahaya jika 

butir soal yang diturunkan kurang memiliki persyaratan – instruktur 

cenderung mempunyai simpulan yang keliru- suatu contoh: instruktur 

menyimpulkan, bahwa PBM berhasil dengan berpatokan pada hasil yang 

tinggi, sementara butir soal belum menjaring TIK yang telah ditetapkan, 
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akan sangat bijaksana bila instruktur melihat kembali persyaratan 

penyusunan butir soal yang baik. 

 

Kenyataan ini ditandaskan pula oleh Nurgiyantoro (1988: 361) dengan 

mengatakan bahwa penilaian acuan patokan ( criterion-referenced 

evaluation ) yang dikenal pula dengan sebutan standar mutlak, berusaha 

menafsirkan hasil tes yang diperoleh pembelajar dengan 

membandingkannya dengan patokan yang telah ditetapkan. Sebelum hasil 

tes itu sendiri diperoleh, dan bahkan sebelum kegiatan pengajaran 

dilakukan, patokan yang akan dipergunakan untuk menentukan batas 

kelulusan itu telah ditetapkan. 

 

Simpulannya, penganalisisan hasil tes berdasarkan acuan-patokan 

bercirikan pada patokan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

bersifat tetap, nilai pembelajar dibandingkan dnegan patokan kelulusan, 

dapat dipakai untuk semua pembelajar pada pelajaran yang sama. Patokan 

kelulusan atau standar kelulusan tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang 

dipergunakan untuk menentukan batas kelulusan pembelajar, atau batas 

untuk memberikan „nilai‟ tertentu kepada pembelajar. Jika skor seorang 

pembelajar memenuhi batas minimal untuk lulus, atau untuk tingkatan 

nilai yang lain, pembelajar yang bersangkutan dinyatakan lulus karena 

dianggap telah memenuhi tingkat penguasaan minimal terhadap bahan 

pelajaran. Demikian pula sebaliknya, jika seorang pembelajar tidak 

memenuhi kriteria batas kriteria batas kelulusan, ia akan dinyatakan tidak 

lulus karena belum memenuhi tingkat penguasaan minimal yang 

disyaratkan. Oleh karena batas kelulusan tersebut bersifat ajeg, tidak 

boleh ditawar-tawar, standar penilaian ini disebut standar penilaian 

mutlak.  
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Berhubung standar penilaian ditentukan secara mutlak, banyaknya 

pembelajar yang lulus dan memperoleh nilai tinggi akan mencerminkan 

prestasi pembelajar sekaligus mencerminakn penguasaannya terhadap 

bahan pelajaran. Sebagai akibat logis penggunaan standar mutlak ini, 

dimungkinkan sekali terjadi sebagian  besar pembelajar tidak lulus karena 

nilainya di bawah standar minimal, atau jumlah yang mendapat nilai tinggi 

dan rendah kurang lebih sama. Hasil tes yang demikian jika digambarkan 

dalam bentuk kurve akan berwujud kurve juling positif, kurve juling 

negatif, dan kurva normal. 

c.  Masalah-masalah Penilaian Acuan-Patokan (CRTs/PAP) menurut 

Brown dan Hudson (2002:27) yang menjadi kesulitan pengembang 

tes acuan-patokan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut: 

 

a. harus ada usaha bersama bahwa acuan patokan bukan untuk 

menentukan domain yang terlalu sempit, 

b. PAP perlu menetapkan ketentuan skala kriteria bahasa dan 

penafsiran secara menyeluruh, 

c. Pengembangan PAP harus menggunakan laporan secara potensial 

bagi uji coba sebagain sampel sebagai suatu hasil yang sering 

mempungyai keterbatasan jumlah tugas-tugas sampel sebab dalam 

praktik, keterbatasan meliputi waktu dan sumser-sumber untuk 

pengambilan tes. 

 

Untuk itu para pengembang PAP harus menghadapi beberapa 

pertanyaan praktis: 

a. Bagaimakah menganalisis butir soal yang ditampilkan ketika: (1) 

tidak ada kelompok pembanding yang dibuat sebagai kelompok 

pengajar atau bukan pengajar, (2) tidak ada identifikasi eksternal 
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ahli atau tidak ada ahli yang dibatasi, (3) kelompok ahli dibatasi 

dan ada? 

b. Bagaimanakah ketergantungan pembuatan keputusan yang diambil 

dapat dipercaya berdasarkan pada tes? Dan bagaimanakah 

menyamaratakan nilai dan analisis nilai terhadap orang yang diuji 

pada bagian lain tes? 

c. Bagaimanakah sebuah standar atau cut point, dibentuk lebih 

rasional? 

d. Apakah keuntungan dan kerugian bertambah dari penggunaan 

pendekatan statistik yang disediakan pada analisis PAN aatau 

PAP? 

 

c. Perbedaan dan Persamaan antara Penilaian Acuan Norma dengan Penilaian 

Acuan Patokan 

Di bawah ini akan disajikan  tabel perbedaan dan persamaan 

penilaian acuan-norma dan penilaian acuan-patokan yang bersumber 

dari Brown dan Hudson (2002: 10 –11). 

Tabel 1 

Perbedaan PAN dengan PAP dari Segi Tujuan  

Karakteristik PAN PAP 

1. Tipe 

Penafsiran 

Relatif (membandingkan 

penampilan pembelajar yang 

satu dengan yang lain) 

Absolut ( membandingkan hanya 

beberapa dari penampilan 

pembelajar atau persentase materi 

yang dikuasai pembelajar) 

2. Tipe Penilaian Untuk menilai kemampuan 

atau kecerdasan berbahasa 

secara umum 

Untuk menilai secara khusus 

domain atau tujuan yang menjadi 

dasar kebahasaan. 

3. Tujuan Tes Meninstrukturtkan kelompok 

pembelajar berdasarkan 

kemampuan 

Untuk menilai jumlah materi 

yang dikuasai atau dipelajari satu 

per satu. 

4. Distribusi Skor Skor rata-rata berada pada 

distribusi normal. 

Keberagaman, sering tidak 

normal, pembelajar yang tahu 

semua materi akan mendapat skor 
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100% 

5. Struktur Tes Relatif panjang dengan 

keberagaman isi setiap item 

tes. 

Rangkaian tes pendek dengan 

penjelasan setiap isi butir soal 

homogen. 

6.Pengetahuan 

yang Ditanyakan 

Pembelajar tahu sedikit atau 

tidak tahu apa isi pertanyaan. 

Pembelajar sangat tahu apa isi 

pertanyaan tes. 

 

Tabel di atas mendeskripsikan pada kita, bahwa perbedaan antara penilaian 

acuan-norma dengan acuan-patokan terletak pada pola „bidang relati‟ dan 

„bidang tertentu‟. Dengan jelas, tabel di atas mengemukakan adanya enam 

karakteristik yang membedakan antara kedua jenis penilaian tersebut ditinjau 

dari sudut tujuan, antara lain: (1) cara menafsirkan skor; (2) jenis penilaian 

yang digunakan untuk mengukur prestasi; (3) tujuan pengujian tes; (4) cara 

menentukan skor yang berdistribusi; (5) struktur pengujian; (6) hal yang 

diketahui pembelajar tentang pertanyaan tes sebelumnya. 

 

Di bawah ini akan dikemukakan perbedaan antara penilaian acuan-norma 

dengan acuan-patokan dari segi materi, serta persamaan antara kedua tipe 

penilaian tersebut. 

Tabel 2 

Perbedaan dan Persamaan antara PAN dengan PAP Dilihat dari Segi Materi 

Karakteristik Umum PAN dan PAP 

1. Keduanya membutuhkan domain penilaian khusus untuk mengukur 

prestasi. 

2. Keduanya membutuhkan sampel butir soal khusus yang relevan dan 

representatif. 

3. Keduanya menggunakan butir soal yang bertipe sama. 

4. Keduanya menggunakan aturan yang sama dalam hal penulisan (kecuali 

untuk butir soal yang sulit). 

5. Keduanya diukur dengan kualitas kebaikan yang sama (validitas dan 

reliabilitas). 
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6. Keduanya berguna dalam penilaian pendidikan. 

                                                                                                                                                    

   Perbedaan antara PAN dengan PAP (penekanannya hanya pada materi) 

1. PAN : ruang lingkup domain yang dikuasai dalam pelajaran lebih 

luas, dan  hanya sebagian saja yang diuji dalam setiap 

latihan spesifik. 
 PAP : hanya domain tertentu saja yang dikuasai dalam pelajaran, 

dengan butir soal yang diujikan relatif lebih luas. 
2. PAN : menekankan pada perbedaan individu secara relatif pada 

tingkatan pembelajaran. 
 PAP : menekankan deskripsi tugas yang dapat dilakukan dan tidak 

dapat dilakukan pembelajar. 
3. PAN : memilih butir soal yang lebih sulit dan menghilangkan butir 

soal yang mudah. 
 PAP : menghubungkan tingkat kesulitan dengan pembelajaran, 

tanpa mengubah butir soal yang sulit atau menghilangkan 

butir soal yang mudah. 
4. PAN : digunakan terutama (tetapi tidak semata-mata) untuk tes 

survei. 
 PAP : digunakan terutama (tetapi tidak semata-mata) untuk tes 

penguasaan materi/kemahiran. 
5. PAN : penafsiran membutuhkan kejelasan batasan kelompok. 

 PAP : penafsiran membutuhkan kejelasan batasan dan tidak ada 

batasan dalam domain prestasi. 

 

Selanjutnya, Silverius (1991:180) membedakan secara umum antara PAN 

dengan PAP sebagai beikut: (1) PAP menunjukkan apa yang seseorang 

ketahui atau yang dapat dilakukan, sedangkan PAN menunjukkan di mana 

peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes; (2) PAP 

menunjukkan seberapa mampu pembelajar telah mempelajari suatu 

keterampilan atau mencapai suatu pengetahuan, sementara PAN menunjukkan 

tempat seeorang dalam perbandingannya dengan pembelajar lainnya, sesuai 

dengan norma kelompoknya. 
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d. Beberapa Permasalahan Penggunaan Penilaian Acuan Norma (PAN) 

dan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dalam Pembelajaran 

 

PAN atau PAP?  

Masalah yang sering dipersoalkan adalah PAN atau PAP-kah yang 

sebaiknya dipergunakan instruktur di sekolah? Masalah tersebut tidak akan 

begitu saja dijawab. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa tidak ada 

pemisahan secara eksak antara keduanya. Keduanya dapat bersifat saling 

mengisi, dan suatu data hasil tes pun dapat ditafsirkan dengan kedua cara 

itu. Pebedaan esensial di antara keduanya adalah: PAP mendasarkan 

penafsiran pada kriteria intrinsik (tingkat penguasaan pembelajar), 

sedangkan PAN pada kriteria ekstrinsik (hasil yang dicapai kelompok) 

(lihat tabel 1 dan 2 di atas). 

 

Berdasarkan pembicaraan di atas dapat diketahui adanya kelebihan dan 

kelemahan penggunaan PAN dan PAP. PAP memang dapat memberi 

informasi yang lebih terpercaya tentang tingkat penguasaan bahan 

pelajaran pembelajar, atau seberapa besar tujuan dapat dicapai. Akan 

tetapi, hal itu hanya dapat diterima jika butir-butir soal yang dipergunakan 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (layak, sahih, terpercaya, 

tingkat kesulitan memadai). Jika hal itu tak terpenuhi, informasi yang 

diberikan dapat menyesatkan. Perlu dicatat juga bahwa menyusun butir 

soal yang benar-benar dapat mengukur kompetensi pembelajar sesuai 

dengan tujuan sungguh bukan suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. 

Bahkan sebenarnya identifikasi kompetensinya itu sendiri sulit dilakuakn. 

Misalnya, identifikasi kompetensi dan menyusun soal untuk aspek kognitif 
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tingkat tinggi (C4 s.d. C6) adalah pekerjaan yang sulit – sudah tentu ini 

dikaitkan dengan pokok-pokok bahasan dalam bidang studi. 

 

Menyusun soal secara dapat dipertanggungjawabkan (maka: perlu 

penilaian instrumen tes) sehingga dapat memberikan informasi tentang 

pembelajar mendekati kemampuan yang sesungguhnya memang tidak 

mudah. Hal inilah yang menjadi masalah utama penggunaan PAP. 

 

Pelaksanaan pengajaran yang menganut prinsip orientasi pada tujuan dan 

strategi belajar tuntas harus diimbangi dengan penilaian yang 

mempergunakan standar mutlak. Sebab, dengan cara itu kita akan 

mengetahui kadar keberhasilan pembelajar. Demikian pula halnya dengan 

pengajaran bidang studi atau pelajaran berikutnya harus mempergunakan 

PAP dalam penilaian keberhasilan pembelajar. Dalam PAP, kita dapat 

membandingkan prestasi yang dicapai pembelajar tiap-tiap kelompok, 

masa lampau, sekarang, dan mendatang, selama mereka diajar dengan 

tujuan dan bahan yang kurang lebih sama. 

 

PAN mendasarkan diri pada asumsi distribusi normal. Akan tetapi, jika 

skor yang diperoleh tidak benar-benar normal ( jadi: juling untuk kriteria 

PAP), PAN tidak memberikan informasi objektif. Misalnya, walau skor 

yang diperoleh rata-rata rendah, sebagian darinya tetap akan memperoleh 

nilai tinggi. Itulah sebabnya untuk mengatasi hal tersebut, ada yang 

mengusulkan penggunaan norma kombinasi antara PAP dengan PAN, 

yaitu dengan mencari rata-rata mean dan simpangan baku keduanya. 

 

Skor hasil tes seperti dikatakan di atas dapat ditafsirkan dengan PAP atau 

PAN secara saling mengisi. Misalnya, jika penggunaan standar mutlak 

terlalu berat sehingga hanya sedikit sekali pembelajar yang lulus (hal ini 
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dapat dipandang kurang layak), kita dapat “menambah” jumlah kelulusan 

(dapat dari seluruh jumlah pembelajar, atau sisanya yang tidak lulus) 

dengan mempergunakan standar relatif. Akan tetapi, walau bagaimanapun, 

akhirnya tergantung dari kebijaksanaan masing-masing pengajar. 

 

e. Tanggapan dan Kesimpulan 

Dua pendekatan dalam penilaian, PAN dan PAP, dapat dipakai untuk 

mengukur berbagai ranah mulai dari kognitif, afektif, sampai pada 

psikomotorik (keterampilan), dan dapat dipakai untuk semua bidang studi 

dari yang teoretis sampai dengan yang praktis. Pengukuran dapat 

dilakukan setelah selesai suatu pelajaran, para pembelajar diberikan 

sejumlah butir soal atau melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagai tes. 

Hasil tes ini dihimpun, diolah dan disusun dalam bentuk kurva. 

 

PAP tidak berorientasi terhadap perolehan nyata para pembelajar, tetapi 

didasarkan pada patokan ideal yang sudah ditentukan sebelum skor diolah. 

Bagi para pembelajar yang mencapai batas minimal biasanya 

diperkenankan untuk mengikuti materi pelajaran berikutnya, dan bagi 

yanmg belum mencapai batas minimal diharuskan untuk belajar kembali 

sampai yang bersangkutan berhasi. Dalam pendekatan ini instruktur 

dituntut untuk mempersiapkan lebih dahulu tolok ukur keberhasilan, 

dipandang berhasil bila yang bersangkutan dapat menguasai bahan 

minimal yang diberikan, dan diperbolehkan mengikuti bahan pelajaran 

berikutnya, sedangkan yang belum berhasil dibimbing secara terencana 

sampai dia berhasil. Mungkin bimbingan bersifat kelompok, bila 

ketidakberhasilan itu dipunyai oleh beberapa orang dan kendalanya relatif 

bersamaan, dan mungkin pula bersifat individual. 
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PAN maupun PAP pada akhirnya akan menghasilkan kurva. Kurva dari 

PAN akan selalu membuahkan kurva normal karena pada dasarnya tidak 

mengaitkan dirinya dengan PBM. Hal ini mengandung arti, bahwa 

semakin normal kurva yang didapat, maka semakin baiklah tes yang 

dilaksanakan. Sehingga orientasi terhadap TIK kadang-kadang lenyap, 

batas lulus tidak dikaitkan dengan TIK, melainkan pad angka rata-rata dan 

simpangan baku yang diperoleh – kurva yang satu bergerak ke kurva 

normal yang lain tergantung pada perolehan rata-rata dan simpangan baku. 

Biasa juga terjadi bahwa instruktur menetapkan batas lulus berdasarkan 

persentase jumlah pembelajar yang akan diluluskan dan ditidakluluskan. 

Misalnya 60% dari pembelajar akan diluluskan, dan 40% yang akan 

ditidakluluskan, dari sisi ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari paar 

pembelajar adalah lulus walaupun sangat mungkin rata-rata yang diperoleh 

sangat rendah. Dengan demikian jelaslah, bahwa PAN mengabaikan TIK 

yang seklaigus diturunkan dari nilai rujukan kompetensi – kurang 

berorientasi terhadap dimensi-dimensi kompetensi. 

 

Patokan yang dipakai pada PAN selalu berubah-ubah, lain halnya dengan 

patokan pada PAP, batas lulus akan selalu tetap bila skala penilaian dan 

Skor maksimal ideal (S mak.id) tetap. Instruktur lebih mengutamakan 

perolehan yang berorientasi padfa TIK dan atau kompetensi, dalam PAP 

ini  instruktur berupaya menggiring pembelajarnya untuk memperoleh 

aspek-aspek kompetensi yang setinggi-tingginya, tentu sesuai dnegan 

kemampuan pembelajar masing-masing. Manakala kebanyakan pembelajar 

dari kelas tertentu memperoleh nilai kurang dari batas lulusnya, maka 

kurva yang didapat enderung landai ke positif/kanan sebab modus (skor 

yang banayk muncul) berada di sebelah kiri batas lulus (lihat gambar 1), 

dan bila modus berada sebelah kanan batas lulus, dalam arti sebagian besar 
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pembelajar memperoleh skor yang lebih tinggi dari batas lulus maka kurva 

cenderung landai ke kiri (lihat gambar 2). 

Gambar 1 Kurva Landai ke Positif           Gambar 2 Kurva Landai ke Negatif

          

  

 

  -           Mo   BL                     -              BL   Mo       

 

Dalam kaitannya dengan estimasi nilai di masa yang akan datang dapat 

dikatakan bahwa bagi pembelajar yang relatif tetap menempatri kurva 

ujung kiri (daerah kurang) dalam PAN maupun PAP cenderung menempati 

ujung kiri pula dalam kurva-kurva nilai berikutnya. 

 

f. Ancangan 

Mempelajari dua pendekatan penilaian ini, PAN maupun PAP, dapat 

dijaring ancangan yang berkonsekuensi langsung terhadap kegiatan lain, 

antara lain sebagai berikut: 

a. instruktur perlu memiliki  keajegan keterampilan dalam menyusun 

program pengajaran dan penilaian; 

b. program pengajaran dan penilaian mengindikasikan pelaksanaan yang 

terencana, lentur, dan sekaligus memberi alur terhadap kegiatan; 

c. harus tersedia sarana belajar-mengajar yang memadai , dan mutakhir 

keberadaannya; 

d. para pembelajar perlu menegtahui silabus dan jadwal pemelajaran dan 

cara-cara penilaian yang dibebankan kjepada mereka, seperti program 

penilaian, kriteria keberhasilan, berikut aspek-aspek yang dinilai, dan 

hasil-hasil penilaian yang diperoleh; 
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e. instruktur harus mau membimbing pembelajar tertentu yang perlu 

mendapat bantuan khusus dalam belajar; 

f. para pembelajar dituntut belajar dinamis; 

g. instruktur dituntut untuk dapat mengadministrasikan PBM dengan 

baik, berikut hasil-hasilnya 

h. implikasi pendekatan penilaian yang dipakai (PAN atau PAP) 

menuntut keterpaduan program pengajaran dan penilaian yang 

terencana, terarah, dan dinamis. 

Berdasarkan analisis terhadap bentuk penilaian yang dapat dipedomani 

dalam konteks penilaian berbahasa, secara khusus berikut disampaikan 

model penilaian AWBPBK dalam menulis esai. 

 

 

g. Spesifikasi Pendekatan AWBPBK dalam Menulis Esai 

Sebelum menyampaikan kriteria penilaian, sebelumnya perlu 

dirumuskan spesifikasi penilaian AWBPBK dalam menulis esai. Adapun 

rumusan spesifikasi yang dimaksud. (diadaptasi dari Bloom, Hastings, dan 

Madaus). 
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TABEL 1  Spesifikasi Pendekatan Analisis Wacana Berorienstasi Peta Berpikir Kritis 

 dalam Menulis Esai 

             PERILAKU 

 

Kognitif 

Pengingatan dan Pengenalan Pemahaman 
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Kritik Produksi 
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ISI A B C D E F G H I J K L M 

1.0 Gagasan Relevansi 1.1              

 Logika 1.2              

 Gagasan Penjelas 1.3              

2.0 Organisasi Penekanan 2.1              

 Transisi 2.2              

 Struktur Paragraf 2.3              

 Struktur Tema 2.4              

3.0 Gaya Nada 3.1              
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 Keaslian 3.2              

4.0 Mekanik Ejaan 4.1              

 Tanda Baca 4.2              

 Kalimat 4.3              

5.0 Diksi Ketepatan 5.1              

 Ketercakupan 5.2              

 Konotasi-Denotasi 5.3              

 Kongkret-Abastrak 5.4              

 Literal-Majas 5.5              

 Tingkat Penggunaan 5.6              
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Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

Ada lima ciri yang dipercaya penting dalam beberapa isi esai, yaitu: gagasan, 

organisasi, gaya, mekanik, dan pilihan kata (diksi). Lima ciri yang didaftarkan di sepanjang 

sumbu vertikal tabel di atas  (Tabel Spesifikasi Item Penilaian Menulis Esai), menyajikan 

suatu abstraksi dan adaptasi dari berbagai faktor umum untuk sumber-sumber dan penggunaan 

terdahulu. Tabel tersebut menyajikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengekspresikan 

isi dari pengajaran menulis esai. Berbagai istilah yang terdaftar pada sumbu horizontal tabel di 

atas mengidentifikasikan perilaku kognitif dan afektif yang ditunjukkan siswa untuk aspek isi 

esai ini. 

Keterangan Konteks Perilaku Kognitif  pada Tabel Spesifikasi (A-M) 

Kolom-kolom pada tabel di atas secara umum mengikuti peningkatan dari kiri ke kanan 

dalam suatu kompleksitas, mulai A sampai dengan M. Kolom A hingga D mencakup aspek 

kognitif daya ingat dan pengenalan, sesuai dengan domain kognitif dalam The Taxonomy of 

Educational Objectives (Bloom, 1956). 

 

Kolom A hingga D menetapkan jenis-jenis hasil pengetahuan yang merupakan suatu 

bagian dalam penulisan esai yang dapat diikuti. Aspek kecenderungan untuk sel B-1.0 

mengungkap wawasan pengetahuan siswa dalam menyampaikan topik, menunjukkan fakta, 

melihat lingkungan yang melingkupi permasalahan yang terkait dan relevan dengan topik, 

serta mempertimbangkan topik ke arah masalah yang lebih sensitif. Kolom yang memuat 

aspek istilah (A-2.0), kecenderungan (B-2.0), klasifikasi (C-2.0), dan metode (D-2.0) yang 

terkait dengan aspek isi butir organisasi merupakan bagian dalam penulisan esai. Dalam 

bagian yang berhubungan dengan aspek organisasi ini akan dinilai hal yang terkait dengan 

aspek „istilah‟  pada kolom perilaku kognitif seperti “bentuk,” “struktur,” “kesatuan,”, 

“hubungan”; yang terkait dengan aspek „kecenderungan‟ menyangkut kualitas penyajian esai 

dari „awal-pertengahan-akhir‟; yang terkait aspek „klasifikasi‟ menyangkut pengembangan 

paragraf seperti pola ruang, perbandingan-perbedaan, deduktif-induktif; yang terkait aspek 

„metode‟ menyangkut bagaimana cara penulis esai menyusun/memperpautkan ide 

(“penguraian,” “pengeditan,” ”peringkasan,” ”penekanan,” “pengulangan”). 

 

Pada sel yang pertama, A-1.1, pembelajaran melibatkan suatu pengenalan istilah yang 

di dalamnya memuat gagasan yang berhubungan dengan topik utama dalam penulisan. 

Umumnya bagian ini membahas kesesuaian istilah yang digunakan siswa dengan topik yang 

tengah dibahas. Aspek ini menuntut siswa untuk mengidentifikasi frekuensi istilah dan 

ketepatan pemakaiannya sehubungan dengan tuntutan tema utama; sel A-4.1 menekankan 

pada tepat tidaknya ejaan yang digunakan dalam penulisan istilah tersebut; sel A-5.3 

menekankan pada kosakata aktif yang sering dipakai siswa dalam menyampaikan gagasannya. 

Kolom B menggambarkan kecenderungan daya ingat dan pengenalan siswa terhadap 

pokok bahasan serta metode pengembangan paragraf dalam struktur tulisannya. Untuk 

mengevaluasi sel B-5.5, siswa harus menunjukkan pemahamannya terhadap makna dari kata-

kata yang digunakannya. 

Kolom C menggambarkan permasalahan yang terkait dengan kompetensi siswa dalam 

mengklasifikasikan setiap ide pokok dalam mekanisme tulisan esai dengan baik. Sel C-5.5 dan 

C-5.6 akan menguji kemampuan siswa dalam memahami tepat tidaknya berbagai ungkapan 

yang digunakan dalam tulisan esainya serta tingkat penggunaannya, sehingga dapat diketahui 

kedalam minat membahas masalah dalam tulisan esainya 

Sel A-3.0, B-3.0, C-3.0 dan D-3.0 dalam  tabel spesifikasi penilaian esai menetapkan 

pengetahuan aspek „gaya penulisan‟ pada aspek isi esai yang terkait dengan istilah gaya 



 191 

penulisan, kecenderungan, klasifikasi dan metode  meliputi unsur „nada‟ dan „keaslian‟ 

penampilan esai penulis dalam mencapi sasaran tulisannya. 

Kolom E dan F meliputi kegiatan yang menuntut siswa menunjukkan pencapaian 

tujuan dalam kategori taksonomi Bloom ranah pemahaman. Unsur yang dinilai mencakup 

interpretasi dan parafrase. Unsur interpretasi mencakup keterampilan siswa dalam 

menyampaikan analisis terhadap topik yang menjadi pokok bahasan esai, sedangkan unsur 

parafrase menyangkut kemampuan siswa dalam mengungkapkan isi dengan kata-katanya 

sendiri, sehingga dapat diketahui wawasan pengetahuan siswa terhadap tugas menulis yang 

tengah dijalankan maupun latar belakang pengalaman siswa itu sendiri dalam menulis esai.  

Sel E-3.1 mengevaluasi nada, yaitu mengevaluasi gambaran sikap penulis terhadap 

pokok masalah. Penganalisisan nada akan melibatkan cara penulis menggunakan diksi, 

struktur, suasana hati, dan majas, atau idiom. 

Aspek „aplikasi (G)‟ merupakan salah satu ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. 

Biasanya aspek ini melibatkan suatu konteks pengaturan dalam menulis esai, terutama dalam 

hal penerapan metode atau prinsip yang harus dipenuhi oleh para penulis esai. Manajemen 

siswa dalam memenuhi ketentuan untuk mengaplikasikan ketentuan tersebut, terutama dalam 

kemampuannya, misalnya, memberi tanda baca, menyusun kalimat dalam paragraf dan hal-hal 

yang dituntut pada sel G-2.3, G-4.2, dan G-4.3. Sel G-4.0 menguji kemampuan siswa dalam 

menerapkan konvensi yang terkait dengan aturan penempatan gagasan dalam susunan paragraf 

secara logis dan cermat; sel G-4.3 berhubungan dengan  menguji kemampuan penulis dalam 

menerapkan penggunaan kalimat yang harus memenuhi persyaratan kalimat efektif, yaitu 

kohesi, koherensi, variasi, paralelisme, dan logis; sel G-2.2 mengevaluasi penerapan 

efektivitas transisi materi dalam mengorganisasikan ide, yang melibatkan alat-alat transisi 

dalam kriteria pemenuhan persyaratan koherensi. 

Aspek „kritik‟ yang terdapat pada kolom H, I, J, dan K menyangkut masalah 

keragaman bentuk analisis penulis, dari mulai memadai-tidaknya panjang kalimat dalam 

paragraf dengan tuntutan tema utama. Kolom I-1.2 dan I-5.0 menganalisis hubungan antara 

penggunaan kata-kata dengan ide sebagai gagasan pokok yang ingin dihadirkan, dengan logis 

tidaknya kalimat  yang mewujudkannya.Sel A-1.0, H-2.3, I-2.3, dan J-2.3 bersama-sama 

mengidentifikasi inti dari setiap paragraf dan elemen yang menjadi penjelasnya, hubungan, 

dan prinsip organisasi yang bekerja sama membuat poin yang sinergi dalam bentuk esai secara 

menyeluruh.Kolom K dievaluasi dengan cara mememriksa kriteria kepantasan setiap unsur 

yang harus ada dalam suatu esai sampai pada wujud penghakiman/pertimbangan penilaian 

terhadap pokok masalah. 

Aspek „kritik‟ pada kolom H hingga K meliputi kegiatan penilaian dan analitis yang 

sesuai dengan ranah kognitif tingkat keempat dan keenam dalam taksonomi Bloom, yakni 

analisis, dan evaluasi. Perilaku tersebut meliputi analisis dan penilaian siswa terhadap 

tulisannya sendiri. Pekerjaan analisis biasanya melibatkan pembeda dalam sebuah paragraf, 

sebagai contoh, unsur-unsur struktural (kolom H) tersebut memuat topik paragraf yang 

mungkin bersifat „mendukung‟, „menjelaskan,‟ memenuhi persyaratan,‟ atau cara lainnya 

yang saling berhubungan  dengan topik. proses analisis yang biasanya ditujukan untuk 

pemeriksaan sifat hubungan (kolom I) di antara unsur-unsur: apakah mereka sesungguhnya 

mendukung atau menjelaskan, dan jika demikian, apakah dengan pengulangan, atau 

pengulangan dengan modifikasi, atau apapun. Analisis prinsip organisasi hadir serentak untuk 

komunikasi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi struktur sifat yang mempersatukan 

paragraf, atau teks dari jenis apapun; di sini tujuan penulis bersifat menyindir, mungkin 

sebagai contoh dapat dilihat bagaimana seorang penulis esai mengatur pilihan  unsur-unsur 

dalam suatu paragraf (H-.3 dan H-3.1) dan operasi hubungan di antara unsur-unsur tersebut (1-

2.3 dan 1-3.1).  

Penilaian dalam kolom K meminta kriteria yang ada untuk fakta-fakta internal sebagai 

ketetapan dan proporsi, serta fakta-fakta eksternal sebagai ketelitian dan kemanjuran dokumen 
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tersebut. Untuk mengkritik, kita melibatkan kegiatan penilaian dan penganalisisan. Kritik yang 

menawarkan penilaian tanpa analisis adalah contoh konteks esai yang menunjukkan 

ketidakmampuan, demikian pula jika pemberian analisis tanpa penilaian, itupun 

menunujukkan ketidakmampuan. 

Kolom L dan M menyajikan dua jenis unsur yang dituntut dalam aspek „produksi.‟ 

Unsur L-menyusun draft berfokus pada “apa yang akan ditulis,” dan pada unsur M,  

penyusunan akhir, berpenekanan pada “bagaimana esai itu disusun.”  

Tabel spesifikasi penilaian di atas akan dilengkapi dengan skala penilaian yang 

diadaptasi dari temuan Arthur Hughes (1989:95-96) tentang metode dan skala penilaian profil 

menulis esai. 
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Tabel 2   

SKALA PENILAIAN  

PROFIL MENULIS ESAI YANG BERORIENTASI PETA BERPIKIR KRITIS 

 

 

SKOR 

 

KUALITAS 

MENGOMUNIKASIKAN 

GAGASAN (1.0) 

 

ORGANISASI 

(2.0) 

 

GAYA 

ARGUMENTASI 

(3.0) 

 

KECERMATAN 

UNSUR 

KEBAHASAAN 

(MEKANIK) 

(4.0) 

 

KEPANTASAN 

PENGGUNAAN 

DIKSI 

(5.0) 

9 Tulisan menunjukkan 

kemampuan untuk 

mengomunikasikan gagasan 

dengan cara memberi 

pembacanya itu kepuasan 

penuh; tulisan menunjukkan 

kejelasan pokok bahasan; 

rumusan tesis tampak  jelas 

pada kalimat akhir paragraf 

pertama. 

Tulisan menun-jukkan 

struktur organisasi 

dengan logis, sehingga 

pesan yang terdapat di 

dalamnya diikuti tanpa 

memberikan 

kesukaran; adanya 

kesesuaian antara 

judul dengan isi; 

tulisan benar-benar 

memedomani peta 

pikiran yang dibuat 

sebelumnya. 

Kesesuaian argumentasi 

disampaikan dengan cara 

yang menarik, antara lain 

gagasan utama 

ditempatkan secara jelas, 

dukungan materi efektif 

dan lengkap, serta 

argumen secara efektif 

dihubungkan dengan 

pengalaman atau 

pandangan penulis; 

motivasi pemecahan 

masalah tampak tersurat 

jelas, serta susunan 

kesimpulan menggunakan 

strategi tertentu (seperti 

mengakhiri dengan 

menetapkan sesuatu, 

mengakhiri dengan 

anekdot, menyimpulkan 

dengan jenaka, 

Pembaca tidak 

melihat banyak 

kesalahan dari kosa 

kata, ejaan, pemberian 

tanda baca atau 

tatabahasa; 

sistematika tulisan 

esai menggunakan 

bahasa yang cermat, 

terstruktur dengan 

benar. 

Adanya kemampuan 

untuk menggunakan 

sistem kebahasaan 

dalam tulisannya 

dengan pantas dan 

lengkap, seperti 

ketepatan penerapan 

kata kunci dalam 

TID (Tatatanan Ide 

Dasar), penggunaan 

kata pancingan 

dalam susunan 

paragraf  pertama. 
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SKOR 

 

KUALITAS 

MENGOMUNIKASIKAN 

GAGASAN (1.0) 

 

ORGANISASI 

(2.0) 

 

GAYA 

ARGUMENTASI 

(3.0) 

 

KECERMATAN 

UNSUR 

KEBAHASAAN 

(MEKANIK) 

(4.0) 

 

KEPANTASAN 

PENGGUNAAN 

DIKSI 

(5.0) 

menyimpulkan dengan 

nasihat akhir) 

8 Tulisan menunjukkan 

kemampuan untuk 

mengomunikasikan topik tanpa 

menyebabkan kesulitan bagi 

pembaca manapun. Ada 

kemampuan untuk 

menggunakan sistem 

kebahasaan yang sewajarnya.  

Tulisan menunjukkan 

struktur organisasi 

yang logis, yang 

memungkinkan 

pesannya diikuti 

dengan mudah. 

Kesesuaian argumentasi 

disampaikan dengan cara 

menarik, dengan 

menyoroti gagasan 

utama, materi pendukung 

efektif, dan ketiganya 

dengan baik dihubungkan 

dengan pengalaman dan 

pandangan penulis itu 

sendiri. 

Pembaca tidak 

melihat kesalahan 

apapun dari kosakata, 

ejaan, pemberian 

tanda baca, atau 

tatabahasa secara 

signifikan.  

Ada kemampuan 

untuk menggunakan 

sistem kebahasaan 

yang sewajarnya. 

7 Tulisan menunjukkan   

kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan 

memberikan sedikit kesulitan 

untuk pembaca. Tulisan 

menunjukkan kemampuan untuk 

mengomunikasikan topik tanpa 

menyebabkan kesulitan bagi 

pembaca manapun. Ada 

kemampuan untuk 

menggunakan sistem 

kebahasaan yang sewajarnya 

Tulisan menunjukkan 

struktur organisasi 

yang baik, yang 

memungkinkan pesan 

dalam tulisan itu untuk 

diikuti tanpa usaha 

yang baik. 

Argumentasi disajikan 

dengan baik, dengan 

gagasan pendukung yang 

relevan dan adanya suatu 

usaha  untuk 

menghubungkannya 

dengan pengalaman atau 

pandangan penulisnya. 

Pembaca menyadari 

tetapi tidak 

disusahkan oleh 

kesalahan penggunaan 

kosakata, ejaan, 

pemberian tanda baca, 

atau tatabahasa yang 

sekali-kali 

ditunjukkan 

penulisnya. 

 

Adanya keterbatasan 

kemampuan 

penulisnya dalam 

menggunakan sistem 

kebahasaan yang 

sewajarnya, tetapi 

tidak mengganggu 

kepentingan 

pembacanya. 



 195 

 

SKOR 

 

KUALITAS 

MENGOMUNIKASIKAN 

GAGASAN (1.0) 

 

ORGANISASI 

(2.0) 

 

GAYA 

ARGUMENTASI 

(3.0) 

 

KECERMATAN 

UNSUR 

KEBAHASAAN 

(MEKANIK) 

(4.0) 

 

KEPANTASAN 

PENGGUNAAN 

DIKSI 

(5.0) 

6 Tulisan menunjukkan 

kemampuan untuk 

berkomunikasi, walaupun 

sekali-sekali ada ketegangan 

untuk pembaca. 

Tulisan terorganisasi 

cukup memuaskan 

dalam menyampaikan 

pesan yang masih 

diikuti oleh seluruh 

gagasan. 

Argumentasi 

disampaikan, tetapi 

mungkin saja sulit bagi 

pembaca untuk menandai 

gagasan utama dari 

materi pendukungnya; 

gagasan utama tidak 

mungkin didukung; 

keterkaitan mereka 

mungkin melahirkan 

keragu-raguan; 

argumentasi tidak 

mungkin dihubungkan 

dengan pengalaman atau 

pandangan penulis.  

Pembaca menyadari 

kesalahan kosa kata, 

penerapan ejaan, 

tanda baca, yang 

kadang kala 

ditunjukkan 

penulisnya. 

Adanya keterbatasan 

kemampuan untuk 

menggunakan sistem 

kebahasaan yang 

sewajarnya, tetapi ini 

hanya kadang-

kadang terjadi. 

5 Tulisan menunjukkan   

kemampuan untuk 

berkomunikasi, walaupun sering 

ditemukan ketegangan 

pemahaman oleh pembacanya.  

Penulis 

mengorganisasikan 

pesan cukup 

memuaskan untuk 

diikuti pada suatu 

rentang waktu 

tertentu. 

Argumentasi 

diperkenalkan tetapi 

mungkin kurang adanya 

keterkaitan, kejelasan, 

konsistensi, atau gagasan 

pendukungnya tidak 

memungkinkan dapat 

dihubungkan dengan 

pengalaman atau 

pandangan penulisnya. 

Pembaca menyadari 

kesalahan kosa kata, 

ejaan, pemberian 

tanda baca, atau unsur 

kebahasaan yang 

sering mengganggu. 

Adanya keterbatasan 

kemampuan untuk 

menggunakan sistem 

kebahasaan yang 

sewajarnya, sehingga 

sering mengganggu 

keterbacaan tulisan. 
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SKOR 

 

KUALITAS 

MENGOMUNIKASIKAN 

GAGASAN (1.0) 

 

ORGANISASI 

(2.0) 

 

GAYA 

ARGUMENTASI 

(3.0) 

 

KECERMATAN 

UNSUR 

KEBAHASAAN 

(MEKANIK) 

(4.0) 

 

KEPANTASAN 

PENGGUNAAN 

DIKSI 

(5.0) 

 

4 Tulisan menunjukkan 

kemampuan penulis yang 

terbatas dalam 

mengomunikasikan ide, 

sehingga melahirkan ketegangan 

pada pembaca secara 

keseluruhan.  

Tulisan kurang 

menunjukkan suatu 

struktur organisasi 

tulisan yang jelas, 

tidak bersih, dan pesan 

sukar diikuti. 

Argumentasi kurang 

disajikan dan kurang 

didukung  oleh 

fakta;mungkin juga 

kurang relevan;jika 

pandangan atau 

pengalaman penulis 

diperkenalkan keterkaitan 

mereka mungkin sulit 

untuk dilihat. 

 

 

 

Pembaca menemukan 

pengawasan terhadap 

penggunaan kosakata, 

ejaan, pemberian 

tanda baca, pemberian 

tanda baca, dan 

tatabahasa tidak 

cukup. 

Adanya 

ketidakmampuan 

penulis untuk 

menggunakan sistem 

kebahasaan yang 

sewajarnya, sehingga 

menyebabkan 

ketegangan yang 

menjengkelkan 

pembacanya. 

3 Tulisan menunjukkan 

kemampuan untuk 

berkomunikasi, walaupun sekai-

sekali ada ketegangan untuk 

pembaca.  

Penulisan tidak 

memiliki struktur 

organisasi yang dapat 

dibedakan, dan pesan 

yang terdapat di 

dalamnya tidak bisa 

diikuti. 

Beberapa unsur informasi 

hadir, tetapi tidak 

dilengkapi dengan suatu 

argumentasi, bahkan 

sebagian besar tidak 

relevan. 

Pembaca terutama 

menyadari akan 

besarnya 

kekurangtepatan 

penggunaan kosakata, 

ejaan, tanda baca, dan 

tatabahasa. Pembaca 

menyadari tetapi tidak 

disusahkan oleh 

kesalahan penggunaan 

Adanya 

ketidakcermatan 

dalam memahami 

penggunaan unsur 

kebahasaan, bahkan 

ini dibuktikan 

dengan penggunaan 

kalimat yang tidak 

terstruktur dengan 

baik. 
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SKOR 

 

KUALITAS 

MENGOMUNIKASIKAN 

GAGASAN (1.0) 

 

ORGANISASI 

(2.0) 

 

GAYA 

ARGUMENTASI 

(3.0) 

 

KECERMATAN 

UNSUR 

KEBAHASAAN 

(MEKANIK) 

(4.0) 

 

KEPANTASAN 

PENGGUNAAN 

DIKSI 

(5.0) 

kosakata, ejaan, 

pemberian tanda baca, 

atau tatabahasa yang 

sekali-kali 

ditunjukkan 

penulisnya. 

 

2 Struktur penulisan menunjukkan 

tidak adanya kemampuan dalam 

mengomunikasikan ide. 

Struktur pesan yang 

tidak terorganisasikan 

dapat langsung 

dikenali. 

Argumentasi ada, tetapi 

tidak relevan. 

Pembaca tidak 

melihat bukti apapun 

dari pemakaian 

kosakata, ejaan, 

pemberian tanda baca 

atau kebahasaan yang 

digunakan secara 

terkendali. 

 

Adanya 

ketidakpahaman 

penulis dalam 

menggunakan unsur 

kebahasaan. 

 1 Tulisan menunjukkan, bahwa isi 

ditulis oleh penulis yang tidak 

baik, yang tidak melahirkan 

suatu struktur penulisan yang 

memenuhi persyaratan, bahkan 

secara keseluruhan tulisannya 

meng-copy dari teks masukan 

yang menjadi tugasnya. 

Ketiadaan organisasi 

yang sangat 

menjengkelkan 

pembaca, sehinga 

menimbulkan 

komunikasi lemah dan 

terganggu. 

Ditemukan hampir 50% 

kesalahan sturktur 

argumen sehingga 

menghasilkan komunikasi 

yang tidak mungkin. 

Adanya kesalahan 

dalam pemakaian 

ejaan, dan tanda baca 

sehingga mustahil 

untuk dipahami. 

Kosakata yang 

digunakan sangat 

terbatas yang secara 

ekstrim 

penggunaannya pun 

tidak dapat 

dipahami. 
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Model ke-2 yang dapat diedomani dalam penilaian menulis secara umum 

adalah sebagai berikut ( Hughes, 1989: 95-96)  
9- Mutu Komunikatif: Tulisan menunjukkan suatu kemampuan untuk 

mengomunikasikannya dengan cara memberi pembacanya  [itu] kepuasan 

penuh. 

 

Organisasi: Tulisan menunjukkan suatu struktur organisasi dengan logis, yang 

memungkinkan pesan yang terdapat di dalamnya diikuti tanpa memberikan 

kesukaran  

 

Argumentasi: Kesesuaian argumentasi  disampaikan dengan cara yang 

menarik, dengan gagasan utama yang ditempatkan secara jelas  dan 

denganpernyataan yang jelas,  dengan dukungan materi yang efektif dan 

lengkap ; argumentasi secara efektif dihubungkan dengan pengalaman  atau 

pandangan penulis. 

 

Kecermatan unsur kebahasaan: Pembaca tidak melihat banyak kesalahan dari  

kosa kata, ejaan, pemberian tanda baca atau tatabahasa. 

 

Kepantasan penggunaan unsur kebahasaan: Adanya suatu kemampuan untuk 

menggunakan sistem kebahasaan dalam tulisannya dengan pantas dan lengkap. 

 

8- Tulisan menunjukkan suatu kemampuan untuk mengomunikasikan topik 

tanpa menyebabkan berbagi kesulitan pembaca [itu] manapun. 

 

 Tulisan menunjukkan suatu yang struktur organisasi yang logis yang 

memungkinkan pesannya diikuti dengan mudah. 

 

 Kesesuaian argumentasi disampaikan dengan cara menarik, dengan menyoroti 

gagasan utama, materi pendukung efektif dan mereka dengan baik 

dihubungkan dengan pengalaman dan pndangan penulis itu sendiri. 

 

 Pembaca tidak melihat  kesalahan apapun dari kosa kata, ejaan, pemberian 

tanda baca, atau tatabahasa secara signifikan. 

 

 Ada suatu kemampuan untuk menggunakan sistem kebahasaan yang 

sewajarnya. 

 

7- Tulisan menunjukkan suatu kemampuan untuk berkomunikasi dengan 

memberikan sedikit  kesulitan untuk pembaca 
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Tulisan menunjukkan  struktur organisasi yang baik, yang  memungkinkan 

pesan dalam tulisan itu untuk diikuti tanpa  usaha yang baik. 

 

Argumentasi disajikan dengan baik,dengan gagasan pendukung yang relevan 

dan adanya suatu usaha untuk menghubungkannya kepada pengalaman  atau 

pandangan penulisnya. 

 

Pembaca menyadari tetapi tidak disusahkan oleh kesalahan (pelajaran) 

pelengkap kosa kata sekali-kali, ejaan, pemberian tanda baca atau tatabahasa. 

 

Adanya keterbatasan bahan  terhadap  kemampuan untuk menggunakan sistem 

kebahasaan yang sewajarnya,  yang tidak mengganggu kepentingan 

pembacanya. 

 

6- Tulisan menunjukkan suatu kemampuan untuk berkomunikasi, walaupun 

ada ketegangan sekali-kali untuk pembaca. 

 

Tulisan terorganisasi cukup memuaskan untuk menyampaikan pesan yang 

diikuti seluruhnya. 

 

Argumentasi disampaiakan, tetapi mungkin saja sulit bagi pembaca untuk 

menandai gagasan utama dari materi pendukungnya ; gagasan utama tidak 

mungkin didukung; keterkaitan mereka mungkin melahirkan keragu-raguan; 

argumentasi tidak mungkin dihubungkan dengan pengalaman atau pandangan 

penulis. 

 

Pembaca menyadari kesalahan kosa kata, ejaan, pemberian tanda baca atau 

tatabahasa, tetapi ini pun kadang kala menimbulkan hal yang demikian. 

 

Adanya keterbatasan kemampuan untuk menggunakan sistem kebahasaan 

yang sewajarnya, tetapi ini hanya kadang-kadang terjadi 

 

5- Tulisan menunjukkan  suatu kemampuan untuk berkomunikasi, walaupun  

sering ditemukn ketegangan untuk pembaca. 

 

Tulisan mengorganisasikan pesan dengan cukup memuaskan untuk diikuti 

pada suatu rentang waktu tertentu. 

  

Argumentasi diperkenalkan tetapi mungkin kurang adanya keterkaitan, 

kejelasan, konsistensi atau gagasan pendukung; mereka tidak mungkin 

dihubungkan dengan pengalaman at pandangan penulisnya. 
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Pembaca menyadari kesalahan kosa kata, ejaan, pemberian tanda baca atau 

kebahasaan yang sering mengganggu. 

 

Adanya keterbatasan kemampuan untuk menggunakan sistem kebahasaan 

yang sewajarnya, yang mana hal tersebut sering mengganggu. 

 

4- Tulisan menunjukkan suatu kemampuan terbatas untuk mengomunikasikan 

ide, yang mana hal tersebut meletakkan ketegangan pada pembaca secara 

keseluruhannya. 

 

Tulisan kurang menunjukkan suatu struktur organisasi tulisan yang jelas bersih 

dan pesan sukar untuk diikuti. 

 

Argumentasi kurang disajikan dan didukung; mereka mungkin (adalah) tidak 

relevan; jika pandangan atau pengalaman penulis diperkenalkan keterkaitan 

mereka mungkin sulit untuk dilihat. 

 

Pembaca meenmukan pengawasan terhadap penggunaan kosa kata, ejaan, 

pemberian tanda baca, dan tatabahasa tidak cukup. 

 

Adanya ketidakmampuan untuk menggunakan sistem kebahasaan yang 

sewajarnya, yang mana hal itu menyebabkan ketegangan yang menjengkelkan    

pembaca. 

 

3- Penulisan tidak menunjukkan suatu kemampuan untuk mengomunikasikan 

pokok bahasan,  walaupun maksud/arti hadir melalui komunikasi yang tidak 

teratur. 

 

Penulisan tidak memiliki struktur organisasi yang dapat dibedakan dan pesan 

yang terdapat di dalamnya tidak bisa diikuti. 

 

Beberapa unsur informasi hadir tetapi pembaca tidaklah dilengkapi dengan 

suatu argumentasi, bahkan sebagian besar tidak relevan. 

 

Pembaca terutama semata menyadari akan besarnya kekurangan kosa kata, 

ejaan, punctution, dan tatabahasa. 

 

Adanya sedikit atau bahkan tidak adanya pemahaman terhadap kecermatan 

linguistik (kebahasaan), walaupun ada bukti penggunaan struktur kalimat. 
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2- Struktur penulisan menunjukkan tidak adanya kemampuan untuk 

mengomunikasikan ide. 

 

Struktur  pesan yang  tidak diorganisasikan, dapat dikenali langsung. 

 

Suatu maksud/arti hadir lewat adakalanya tetapi [itu] tidaklah relevan. 

 

Pembaca tidak melihat bukti kendali apapun dari kosa kata, ejaan, pemberian 

tanda baca atau kebahasaan yang digunakan. 

1- Bukan penulis yang benar, yang tidak melahirkan suatan terhadap 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam menulis. Suatu jawaban yang secara 

keseluruhan atau hampir secara keseluruhan mengcopy dari teks masukan atau 

tugas adalah di (dalam) kategori ini. 

 

Metode Penilaian/Penskoran Analitik (91-93) 

Metode penskoran memerlukan suatu skor terpisah untuk  sejumlah masing-

masing aspek suatu tugas  analitik. Skala yang berikut, yang dipikirkan oleh 

Yohanes Anderson, didasarkan pada suatu skala kemampuan lisan yang 

ditemukan Harris ( 1968). 

 

 Tatabahasa: 

 6: Ditemukan sedikit ( jika ada) kesalahan urutan kata atau tatabahasa nyata. 

 5: Beberapa kesalahan tatabahasa atau urutan kata . yang bertentangan dengan 

pengertian. 

 4: Sering ditemukan kesalahan tatabahasa atau urutan kata ; diperlukan 

membaca kembali berulang-ulang untuk memahaminya secara penuh. 

 3: Sering terjadi kesalahan tatabahasa atau urutan kata ; diperlukan upaya 

untuk menafsirkannya, kadang-kadang diperoleh pada bagian pembacanya. 

 2: Kesalahan tatabahasa atau urutan kata sangat sering ditemukan; pembaca 

sering harus bersandar pada interpretasinya sendiri. 

 1: Kesalahan tatabahasa atau urutan kata yang sangat menjengkelkan 

sehingga untuk membuat pemahaman benar-benar sangat tidak mungkin. 

Kosa kata 

 6: Penggunaan kosa kata dan idiom [yang] jarang ( jika sama sekali) dapat 

dibedakan dari penulis asli yang terpelajar. 

 5: Adakalanya menggunakan terminologi tidak sesuai atau bersandar pada 

keadaan; ungkapan dari gagasan [yang] yang hampir tidak mengganggu. 

 4: Penggunaannya salah  atau kata yang digunakan sering  tidak sesuai secara 

wajar ; ungkapan gagasan mungkin  terbatas oleh karena kosa kata tidak 

cukup. 
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 3: Kosa kata yang terbatas dan kesalahan sering  dengan jelas merintangi 

ungkapan gagasan. 

 2: Kosa kata yang terbatas dan demikian sering menyalahgunakan bahwa 

pembaca harus sering bersandar pada penafsirannya sendiri. 

 1: Pembatasan kosa kata yang sangat ekstrim sehingga untuk membuat 

pemahaman yang benar-benar tidak memungkinkan. 

 

Mekanika 

 6: Sedikit ( bila ada) kesalahan dalam pemberian tanda baca atau ejaan. 

 5: Sekali-kali terdapt kesalahan/kehialangan  dalam pemberian tanda baca 

atau ejaan , bagaimanapun bertentangan dengan pengertian 

 4:Sering melakukan kesalahan dalam pemberian tanda baca atau ejaan ; 

sekali-kali diperlukan membaca berulang kali untuk mendapatkan pengertian 

penuh. 

 3: Kesalahan sering dilakukan  dalam menerapkan ejaan atau pemberian tanda 

baca; Kadang-kadangpetunjuk kontekstual tidak jelas. 

 2: Kesalahan sering dilakukan dalam penerapan ejaan atau pemberian tanda 

baca , sehingga pembac pembaca harus sering bersandar pada penafsirannya 

sendiri, 

 1: Kesalahan dilakukan dalam pemakaian ejaan atau pemberian tanda baca 

yang menimbulkan pemahaman yang hampir mustahil. 

 

Kelancaran ( Gaya dan menciptakan komunikasi yang menyenangkan) 

 6: Pilihan struktur dan kosa kata [yang] yang secara konsisten [yang] sesuai; 

seperti penulis asli yang terpelajar.. 

 5: Sekai-kali ditemukan ketiadaan konsistensi dalam memilih struktur dan 

kosa kata yang tidak sesuai, bagaimanapun, hal itu menggangggu keseluruhan 

kesenangan komunikasi. 

 4: ' Setengah setengah', dengan beberapa struktur atau materi kosa kata yang 

kelihatan jelas tidak sesuai terhadap gaya umum. 

 3: Struktur Atau Materi Kosa kata kadang-kadang tidak hanya tidak sesuai 

tetapi juga salh dalam penggunaannya; pemahaman yang diperoleh kecil 

sehingga mengganggu komunikasi. 

 2: Komunikasi sering lemah dikarenakan sepenuhnya oleh ketidaksesuaian 

atau kesalahan penggunaan struktur atau materi kosa kata. 

 1: Ditemukannya hampir 50 % penyalahgunaan  struktur dan kosakata yang 

digunakan dalam tulisan sehingga menghasilkan komunikasi yang tidak 

mungkin. 

 

Format ( Organisasi) 
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 6: Format tulisan sangat terorganisasi;adanya kemajuan gagasan yang bersih 

yang satu sama lainnya saling berhubungan dengan baik;Format tulisan benar-

benar seperti penulis asli yang terpelajar. 

 5: Materi diorganisasikan dengan baik;Kadang-kadang mata rantai jelas tetapi 

komunikasi menjadi terganggu. 

4: Beberapa bagian kurang diorganisasikan dengan baik; sehingga diperlukan 

membaca ulang  untuk klarifikasi gagasan. 

3: Kecil/tidak adanya usaha pada bagian menghubungkan bagian tulisan, 

meskipun demikian  pembaca masih dapat menyimpulkan beberapa bagian 

yang telah diorganisasikan.  

2: Gagasan secara individual  mungkin jelas bersih, tetapi sangat sukar untuk 

menyimpulkan hubungan antara keseluruhan bagian tulisan. 

1: Ketiadaan organisasi yang sangat menjengkelkan sehingga menimbulkan 

komunikasi lemah dan terganggu. 

 

Score: Grammar:...+Voc:...+Mech...+Form:...=...  

 

Catatan 

Berpikir kritis menekankan pada aspek evaluasi dan sintesis untuk 

memahami arti, sehingga menghasilkan pengetahuan tentang penyebab, bukti 

dan teori. Berpikir kreatif lebih menekankan pada kualifikasi yaitu 

menemukan sifat yang unik dan transformasi dari analogi dan induksi logis, 

sehingga membentuk produk/ide yang asli dalam arti yang baru. 

Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan bermakna antara 

konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi 

merupakan dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata 

dalam suatu unit semantik. Oleh karena belajar bermakna lebih mudah 

berlangsung bila konsep-konsep baru dikaitkan pada konsep yang lebih 

inklusif, maka peta konsep harus disusun secara hierarki. Ini berarti, bahwa 

konsep yang lebih inklusif ada di puncak peta. Makin ke bawah konsep-

konsep diurutkan makin menjadi lebih khusus. 

Istilah peta konsep ini mirip dengan istilah „skema.‟ Dalam hal ini 

Harjasujana (1988: 29) mengatakan bahwa skema itu serupa dengan konsep, 

tetapi lebih luas. Pembicaraan tentang „teori skema‟, pada dasarnya, selalu 

berkaitan dengan teori Piaget tentang perkembangan kognitif, dan teori 

Ausubel, mengenai advance organizer….Dalam teori skema, proses 

pemahaman interpretasi itu dilandasi oleh prinsip bahwa semua data harus 

dipetakan pada skema tertentu, dan seluruh aspek skema tersebut harus cocok 

dengan informasi masukan tersebut. 

Untuk beroleh pemahaman peta konsep melalui alur skema tersebut 

diperlukan strategi belajar mengajar yang membantu peserta didik beroleh 
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pengetahuan, keterampilan dan  sikap secara aktif dan demokratis. Prinsip ini 

dapat dirancang melalui kegiatan berpendekatan kritis. Dasar kegiatan belajar 

mengajarnya adalah dengan cara kerja sama dalam menciptakan alur peta 

konsep tertentu secara kritis dan analitis. 

Buzan (2004: 103 –113) menjelaskan bahwa peta konsep atau peta pikiran 

adalah alat belajar yang unik dan tepat. Peta konsep  menggunakan semua 

keterampilan kulit otak – kata, gambar, angka, logika, irama, warna, dan 

kesadaran ruang – dalam teknik tunggal yang kuat secara unik. Sekaitan 

dengan itu Wycoff ( 2004:23) pun menambahkan, bahwa pemetaan pikiran 

adalah salah satu alat yang membangun cara komunikasi baru yang melibatkan 

imajinasi dan kreativitas. Alat ini merupakan teknik untuk mengembangkan 

pendekatan berpikir yang lebih kreatif dan inovatif. Efek pemetaan pikiran 

hampir tidak masuk akal; dapat membuka jalan ke seluruh otak, 

memungkinkan kegiatan tertata dalam beberapa menit, mendorong kreativitas, 

mendobrak hambatan bagi para penulis, dan menghasilkan brainstorming 

(curah gagasan) yang efektif. 

Pengertian tersebut diperjelas oleh Hudojo (2002: 4) yang menjelaskan 

bahwa peta konsep merupakan skema yang menggambarkan suatu himpunan 

konsep-konsep (termasuk teorema, prinsip,sifat,dan lain-lain) dengan maksud 

mengaitkan/menanamkan dalam suatu kerangka kerja dengan menggunakan 

“proposisi-proposisi” (kata penghubung) agar menjadi jelas baik bagi 

pembelajar maupun instruktur untuk memahami ide-ide kunci yang harus 

terfokus kepada tugas belajar ( learning task) yang khusus. Bila urutan belajar 

terselesaikan pembelajar, pembelajar dapat merangkum dari apa yang telah 

dipelajarinya. 

Uraian itu mengandung makna, bahwa peta konsep itu merupakan jaringan 

konsep yang antara konsep-konsep tersebut dihubungkan dengan proposisi. 

Proposisi tersebut bisa berupa antara lain: mempunyai, adalah, 

merupakan,terdiri dari, mengandung, berasal dari, yaitu, bersifat,dan, 

bahkan, jika… maka…. Proposisi tersebut menunjukkan keterpaduan dalam 

jaringan tersebut. 

Kebermanfaatan peta konsep dalam pembelajaran dapat dijelaskan Hudojo 

(2002:7) sebagai berikut. 

1. Dengan jaringan konsep yang digambarkan dalam peta konsep, belajar 

menjadi bermakna karena pengetahuan/informasi “baru” dengan 

pengetahuan terstruktur yang telah dimiliki pembelajar tersambung 

sehingga menjadi lebih mudah terserap pembelajar (Ausubel, 1968 ). 

2. Keterkaitan antara konsep dapat diketahui baik pembelajar maupun 

instruktur. Ini berarti konsep menjadi tidak saling terisolasi yang 

sekaligus memberikan gambaran baik kedalaman maupun keluasan 

konsep yang akan dipelajari pembelajar. 
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3. Dengan peta konsep, instruktur dapat meremidi pemahaman terhadap 

suatu konsep yang sulit dipahami pembelajar karena instruktur dapat 

menelusuri konsep mana dalam jaringan tersebut yang belum dipahami 

pembelajar. 

4. Instruktur dan penulis buku ajar lebih mudah menyiapkan urutan 

pembelajaran dengan mengacu ke peta konsep yang disesuaikan 

dengan pengalamannya. 

5. Pembelajar mengerti keterkaitan antara konsep yang akan dipelajari 

dan akan lebih mudah merangkum setelah selesai pembelajaran. 

6. Pembelajar akan lebih kuat memorinya dan akan lebih mudah 

mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan 

demikian “problem solving” diharapkan tidak menyulitkan pembelajar 

lagi. 

7. Barangkali dapat dipergunakan antara lain sebagai alat pengendali 

mutu pendidikan.  
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GLOSARIUM 

 

Analisis kritis ini: bentuk khusus dari menulis yang berfungsi membentuk suatu 

model atau format telaah bagi suatu tesis, sehingga membantu 

penulis dalam mengorganisasikan suatu hal secara luas, seperti 

esai. 

Analisis wacana kritis: proses menelaah suatu konteks tuturan lisan maupun 

tulisan untuk membongkar kuasa yang ada di dalamnya, seperti 

batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, 

perspektif yang mesti dipakai, dan topik apa yang dibicarakan, 

sehingga wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan 

kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai 

tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. 

Berpikir kritis adalah sebuah proses memperoleh informasi dan mengevaluasinya 

agar didapatkan kesimpulan atau jawaban yang masuk akal. 

Buah pikir positif adalah buah pikir yang dihasilkan dan dibentuk dari akidah 

Islamiyah dan falsafah ibadah, hati nurani yang bersih, yaitu 

kegiatan berpikirnya dilandasi oleh keimanan kepada Allah swt, 

dan dalam rangka mengabdi kepada-Nya pula sehingga orientasi 

berpikirnya adalah demi kemaslahatan, kemanfaatan, dan 

kesejahteraan serta dapat men jaga kelestarian hidup seluruh 

makhluk ciptaan Allah. 

Argumentas: salah satu jenis karangan yang bertujuan mempengaruhi sikap atau 

pendapat orang lain, sehingga mereka yakin bahwa sesuatu hal 

itu benar atau tidak benar sesuai dengan yang diinginkan penulis 

atau pembicara. 

Buah pikir negatif adalah buah pikir yang dihasilkan dan dibentuk dari akidah 

jahiliah, ideologi atheisme dan materialisme yang didorong oleh 

hawa nafsu (nafsu amarah, dengki, kesombongan, keserakahan, 

kemunafikan, dsb.). 

Cerita pendek (cerpen, Inggris: short story): cerita yang habis dibaca sekali duduk, 

berbentuk prosa, berkesan fiksi, berjenis narasi, beralur tunggal; 

tokohnya jarang berkembang, pengungkapnnya hanya satu 

bagian dari pola pengungkapan yang diceritakan; para penulis 

cerpen menyampaikan peristiwa (kejadiannya) digambarkan 

secara alamiah dalam satu periode waktu. 

Critical pedagogy:  pendekatan ini yang menekankan pada pentingnya 

memberdayakan dan mendidik pembelajar agar mampu 

memecahkan masalah dan mampu berpikir kritis. 
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Diksi: pilihan kata yang jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan 

kata-kata saja, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan 

ungkapan untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan. 

Esai ulasan ialah esai yang hendak membentangkan, menguraikan, atau 

memantulkan pendapat dan perasaan tentang suatu hal dalam 

bidang kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, politik, filsafat, 

dan sebagainya. 

Fokalisasi: hubungan antara unsur-unsur peristiwa dan visi yang disajikan 

Gagasan: istilah yang dipakai baik secara populer, maupun dalam bidang filsafat, 

mengandung pengertian umum‟citra mental‟  sehingga 

menyebabkan timbulnya konsep, yang merupakan dasar bagi 

segala macam pengetahuan, baik sains, maupun filsafat, yang 

dalam pengungkapannya didukung oleh unsur-unsur tertentu 

dengan fungsi yang berbeda-beda. Unsur-unsur itu disebut 

dengan gagasan utama dan gagasan penjelas. 

Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah 

paragraf. 

Gagasan penjelas: gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama, umumnya 

dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat, sehingga kalimat tersebut 

disebut kalimat penjelas, yang memuat  uraian-uraian kecil; 

contoh-contoh; ilusttrasi-ilustrasi; kutipan-kutipan; gambaran-

gambaran yang bersifat parsial. 

Gaya bahasa: cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis (pemakan bahasa).  

Kalimat efektif : kalimat yang disusun secara singkat untuk mencapai daya 

informasi sesuai dengan persyaratan  yang semestinya. 

Kalimat utama: gagasan kalimat yang menjadi sandaran isi paragraf dengan cara  

menjelaskan, mendukung, atau menggambarkan. 

Kalimat Penjelas: kalimat yang berbentuk gambaran jelas,spesifik dan bersih 

terhadap kalimat utama yang didukungnya dengan cara 

menyediakan data dukungan yang cukup, seperti meyakinkannya 

dengan contoh. 

Kata transisi: kata-kata hubungan yang jelas antara satu paragraf dengan 

paragraf lainnya. 

Karangan esai: karangan yang berisi tanggapan/ kesan/ renungan/ sikap 

penulis terhadap suatu fenomena tertentu  secara lateral, 

imajinatif, ataupun intelektual, terbuka bagi masalah apa 

saja, baik budaya, seni, filsafat, sosial politik, sains, 

ekonomi, religi, atau apa saja dengan tujuan untuk 

memberikan peyakinan tentang sesuatu, dan oleh sebab itu 

jenis yang digunakan dalam esai adalah argumentasi.  
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Karangan ilmiah: karangan yang dilakukan dengan mematuhi suatu kaidah 

tertentu, yakni kaidah ilmiah yang diharapkan dapat 

menjamin objektivitas suatu ilmu. 

Karangan sastra: karangan fiksi yang disusun dengan kaidahnya yang relatif 

baku, seperti: tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, 

dan sebagainya (bagi prosa - novel dan cerpen), serta tema, 

diksi, irama, enjabemen, majas, rancang bangun, dan 

sebagainya (bagi puisi) sesuai dengan konvensi sastra yang 

berlaku pada jamannya, baik konvensi tesebut akan diikuti 

maupun justru diberontaki.  

Kata imjinasi: susunan kata yang mencitrakan pengalaman sensoris seperti 

melihat, mendengar, dan meraba, sehingga  pembaca seolah 

melihat benda (imaji visual), seolah mendengar suara (imaji 

auditif), atau seolah dapat merasa, meraba, dan 

menyentuhnya (imaji taktil) setelah penulisnya mencoba 

mengkongkritkan objeknya menjadi mirip musik, gambar, 

atau cita rasa tertentu. 

Kata kongkrit: kata/ susunan kata yang  membangkitkan imaji (daya bayang) 

pembaca, yang mengias ke realitas, pengkongkritannya 

menggunakan kiasan dan lambang yang membuat pembaca 

seolah melihat, mendengar, atau merasa karena mempunyai 

referen berupa objek yang bisa diamati biasanya biasanya 

digunakan jika kita akan mendeskripsikan fakta. 

Kata pancingan: strategi yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan 

ide-idenya sehingga para pembaca terpikat untuk membaca 

tulisan esai yang kita buat 

Kata sugesti: suatu kata yang berusaha membujuk atau mempengaruhi orang 

lain sehingga pilihan dan penempatannya seolah 

memancarkan daya gaib hingga menyugesti pembaca untuk 

ikut sedih, terharu, bersemangat, atau marah. 

Kegiatan berpikir kritis:  proses yang melibatkan dua hal, yaitu: kemampuan 

pemahaman dan kemampuan serta tanggung jawab 

intelektual untuk menggunakannya dalam rangka 

membentuk perilaku. 

Kesatuan: kemaksimalan struktur bahasa dalam mendukung gagasan dan ide 

yang dikandung dan kalimat itu memiliki unsur-unsur 

subjek-predikat, atau bisa ditambahkan dengan objek, 

keterangan, pelengkap, sehingga akan menimbulkan 

keterpaduan arti yang merupakan ciri dan keutuhan kalimat. 

Kesejajaran atau paralelisme: penggunaan bahasa yang sama atau konstruksi 

bahasa yang sama dalam susunan serial, biasanya dinyatakan 
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dengan bentuk-bentuk bahasa dan kalimat, maka pikiran-

pikiran yang lain dan sama harus dinyatakan pula dalam 

bentuk yang sama. 

Kritis dalam pembelajaran bahasa lazim diartikan terbatas yakni sebagai 

pemahaman tingkat tinggi dalam pembelajaran membaca dan 

respon personal terhadap karya sastra. 

. Menulis esai: suatu proses yang jika dilihat dari ukurannya, ada yang 

menyatakan bebas, sedang, dan ada pula yang menyatakan 

dapat dibaca sekali duduk atau pendek. Dilihat dari segi 

isinya, esai berisi analisis, penafsiran, uraian sastra, budaya, 

ilmu dan filsafat. Sementara itu, gaya dan metode esai ada 

yang menyatakan menggunakan metode dan gaya bebas, ada 

juga menggunakan gaya teratur. Sedangkan penggolongan 

esai ada yang membaginya ke dalam esai formal dan 

nonformal, ada juga yang tidak membaginya. 

Menulis reproduksi merupakan suatu kompetensi yang bertolak dari suatu 

karya asli dalam bentuk yang singkat, seperti ringkasan, 

dapat pula berupa resensi, esai serta abstrak.  

Model Analisis Wacana Berorientasi Peta Berpikir Kritis (AWBPBK):  alat 

untuk membantu anggota profesi memahami pesan yang 

mereka kirimkan kepada mereka sendiri dan yang lainnya 

serta untuk memahami maksud kata yang dituturkan dan 

ditulis oleh yang lainnya, sehingga kita bergerak dari yang 

tadinya melihat bahasa sebagai sesuatu yang abstrak menuju 

ke arah pemahaman, bahwa kata-kata yang kita lihat 

memiliki makna dalam historis, sosial, dan kondisi politik 

tertentu. 

Membaca sastra: tindakan menghayati suatu proses yang dikuasai oleh 

seperangkat aturan yang menghasilkan makna-makna 

tertentu. 

Menulis karangan sastra: suatu kegiatan menyusun sesuatu ide/ peristiwa/ 

kejadian/hal dengan memedomani kaidah penulisan sastra 

yang relatif baku, seperti: tema, alur, penokohan, latar, sudut 

pandang, dan sebagainya (bagi prosa - novel dan cerpen), 

serta tema, diksi, irama, enjabemen, majas, rancang bangun, 

dan sebagainya (bagi puisi). 

Objektif:  data dapat tersedia untuk penelaahan keilmuan tanpa ada 

hubungannya dengan karakteristik individual dari seorang 

ilmuwan. 

Pendidikan bahasa: upaya pembangunan literasi kritis yang di dalamnya 

mencakup sikap dan keterampilan kritis-analitis yang 
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diperlukan untuk memahami dan menginterprestasi teks-teks 

ujaran maupun tulis 

Pengetahuan deklaratif: pengetahuan tentang sesuatu (misalnya, arti dan aturan 

pembuatan esai) 

Pengetahuan kondisional: pengetahuan tentang kapan menggunakan 

prosedural dan deklaratif tertentu (misalnya, kapan 

menggunakan analisis wacana kritis dalam desain 

pembelajaran esai yang berorientasi peta berpikir kritis) 

Pengetahuan prosedural: pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu 

(misalnya, membaca cerita pendek, mengggunakan peta 

pikiran dalam menulis esai) 

Peta berpikir kritis: sebuah jaringan konsep yang melibatkan dua hal, yaitu: 

kemampuan pemahaman dan kemampuan serta tanggung 

jawab intelektual untuk menggunakannya dalam rangka 

membentuk perilaku. beroleh informasi, dan 

mengevaluasinya agar tercapai kesimpulan dan jawaban 

yang masuk akal. 

Persepsi (dalam berpikir kritis): cara kita merasakan dan menerjemahkan 

pengalaman kita sendiri, sistem penyaringan informasi yang 

signifikan, dan cara kita memahami bagaimana kita berpikir. 

Pola pengembangan paragraf: cara penulis merangkai informasi yang 

dihimpunnya menurut kerangka dan runtutan tertentu, 

kemudian dituangkan dalam kalimat yang dirangkai dengan 

kalimat yang lain dan keseluruhannya secara berurutan 

dengan wajar dan berpautan dengan tertib. 

Proses berpikir: proses menanggapi berbagai macam subjek dan situasi, 

kemudian menemukan hubungan di antaranya. 

Proses berpikir kritis: sebuah sistem yang melibatkan berbagai model 

pemikiran yang bersumber dari ilmu-ilmu seperti ilmu alam, 

matematika, teknik, sejarah, antropologi, ekonomi, general 

reasoning, dan filsafat. 

Proses menulis: sebuah proses menerjemahkan ide ke dalam simbol-simbol  

tertulis dalam bahasa dan tujuan tertentu. 

Prinsip penolakan: sebuah proses penalaran dalam kerangka argumentasi yang 

berguna, bukan hanya untuk mempengaruhi sikap dan 

keyakinan para pembaca atau pendengar agar mereka 

bersikap dan berpendapat seperti pengarang  melalui 

evidensi-evidensi yang dikemukakannya, melainkan dapat 

juga merumuskan jalan pikirannya untuk menolak pendapat 

orang lain.  
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Tatanan Ide Dasar (TID): kunci untuk membentuk dan mengarahkan proses 

kreatif dari asosiasi,  yang jika diungkapkan dengan cara 

yang berbeda, kata-kata itu adalah judul bab yang sebaiknya 

digunakan bila menulis buku mengeni subjek tersebut. 
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