
BAHAN AJAR: Bahasa Indonesia 2 (Semester 2) 

MENULIS PARAGRAF PERSUASIF 

Standar Kompetensi : Menulis   

12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato 

Kompetensi Dasar :  

12.2  Menulis gagasan untuk meyakinkan atau mengajak pembaca bersikap atau melakukan 

 sesuatu dalam bentuk paragraf persuasif     

Indikator:  

1. Mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf persuasif  

2.  Menyusun kerangka paragraf persuasif    

3.  Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf persuasif 

4. Menggunakan kata penghubung antarklausa (karena, jika, kalau, seperti, dll) dalam 

paragraf persuasif 

5.  Menyunting paragraf persuasif yang telah ditulis  

 

Petunjuk Belajar 

1. Bacalah contoh karangan persuasif dari Materi Pembelajaran! 

2. Identifikasilah ciri-ciri paragraf persuasif 

3. Pilihlah sebuah topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf persuasif!  

4. Susunlah kerangka paragraf persuasif sesuai dengan topik yang Anda pilih!  

5. Kembangkan kerangan tersebut menjadi sebuah paragraf persuasif! 

6. Diskusikan paragraf persuasif yang telah Anda susun dalam kelompok kecil!   

 

Materi Pembelajaran: 

A. Pengertian Tulisan persuasif  

 Hatikah (2007:  60) menjelaskan Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan 

meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara atau penulis. 

 Persuasi tidak memaksakan kehendak pada orang lain untuk menerima atau melakukan 

hal yang dipersuasikan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk merangsang orang 

agar tertarik atau mengambil keputusan mengikuti hal-hal yang dipersuasikan. 

 Upaya-upaya itu antara lain dengan memberikan contoh-contoh dan bukti-bukti yang 

logis, tetapi tidak setegas argumentasi 
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 Persuasif merupakan paragraf yang bertujuan meyakinkan orang lain bahwa pendapat 

penulis benar dan mengajaknya melakukan suatu tindakan atau mengatasi suatu persoalan 

(Suryanto, 2007: 118)   

 

B. Bentuk-bentuk pernyataan yang dapat digolongkan ke dalam persuasi antara lain: 

 1) iklan  

 2) propaganda (penerangan) 

 3) kampanye 

 4) slogan 

 5) pidato 

 6) selebaran 

 7) ceramah 

 

C. Ciri persuasif  

 Menurut Hatikah (2007: 60) 

 1) Mengunakan pendekatan emotif artinya; berusaha membangkitkan dan merangsang 

 emosi orang lain (pendengar atau pembaca) 

 2)  Ditandai dengan kata-kata seru sebagai ajakan secara eksplisit, misalnya; mari(lah), 

 ayo(lah), menggunakan partikel -lah di belakang kata kerja, misal; bekerjalah, 

 menabunglah dll. atau akhiran –kan yang bermakna imperatif (berikan, bersihkan, 

 sisakan, dll). 

 +3) pada bagian akhir karangan  persuasi berisi kalimat-kalimat persuasi (ajakan,   

  himbauan, bujukan). 

 +4) Pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan 

  oleh  pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya.  

 +5) Contoh-contoh atau bukti diperlukan seperlunya saja (tidak sebanyak pada karangan 

  argumentasi). 

 +6) Adanya unsur opini sebagai dasar dan data, fakta atau alasan sebagai penyokong 

  opini tersebut. 

 +7) Baik argumentasi maupun persuasif termasuk jenis tulisan hortatoris, yaitu tulisan 

     yang dibuat untuk  mempengaruhi orang lain. 
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D. Tujuan tulisan/karangan persuasif, Suryanto (2007: 118) ada empat yaitu; 

 1.  Meyakinkan pembaca.  

      Penulis berusaha meyakinkan pendapat yang sudah dimiliki pembaca sebelumnya. 

 2.  Memengaruhi pendapat pembaca. 

      Penulis berusaha memengaruhi pembaca agar pandangan yang dimiliki selama ini 

  dipertimbangkan kembali.  

 3.  Mengubah pendapat pembaca. 

      Penulis berusaha agar pembaca mengubah pendapatnya dan mengikuti pendapat 

 penulis. 

 4.  Mengajak bertindak 

      Penulis berusaha pengajak pembaca agar mau melakukan perbuatan seperti yang 

 diinginkan penulis. 

 

E. Menentukan topik 

 Kata topik berasal dari bahasa Yunani topoi, yang berarti wilayah atau tempat. Topoi 

itulah yang dapat memberikan fakta-fakta untuk sebuah tulisan. Topik atau sumber atau 

pokok persoalan terdiri dari bagian-bagian pengalaman yang merupakan kesatuan, yang 

dapat menurunkan proporsisi-proporsisi untuk sebuah tulisan. 

 Penentuan topik karangan disesuaikan dengan jenis karangan yang akan dibuat karena 

tidak setiap topik dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis karangan. Setiap jenis 

karangan mempunyai karakter dan tujuan yang berbeda-beda. 

 Topik dapat dicari dari sumber-sumber topik, seperti pengalaman, pengamatan, 

pengetahuan, pendapat.     

 Contoh-contoh topik yang dapat dikembangkan menjadi tulisan persuasif; 

 1. Perlunya pecegahan penebangan hutan secara liar. 

 2. Pemberantasan korupsi adalah kunci keberhasilan pembangunan. 

 3. Mencermati perilaku pengemis; benar-benar miskib atau profesi 

 4. Berteman jangan didasarkan pada kekayaan, kecantikan, status sosial. 

 5. Penambangan minyak/gas tetap harus memperhatikan keletarian alam dan lingkungan 

 6. Pembukuan belanja harian mendidik disiplin keuangan keluarga Anda. 

 7. dll. 
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f. Membuat Kerangka Karangan 

 Kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu 

karangan yang akan ditulis. 

 Perhatikanlah beberapa manfaat kerangka karangan berikut, (Tim Bahasa Indonesia 

SMU, 2001: 251); 

 1. Membantu penulis dalam menyususn karangan secara teratur. 

   Kerangka karangan membantu membantu penulis untuk melihat gagasan-gagasan 

 ecara sekilas sehingga dapat dipastikan apakah sususnan dan hubungan timbal balik 

 antara gagasan-gagasan itu sudah tepat. Apakah gagasan-gagasan itu sudah disajikan 

 dengan baik, harmonis? Dengan kata lain, apakah gagasan sudah diperinci secara 

 maksimal dan urutannya disusun dalam pola yang teratur?  

     

 2.  Memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda.      

  Setiap tulisan dikembangkan menuju ke suatu klimaks tertentu. Agar pembaca dapat 

 secara terus-menerus terarah pada klimaks utama, susunan bagian-bagian harus diatur 

 sedemikian rupa sehingga tercipta klimaks yang berbeda-beda. 

 

         3.  Menghindari penggarapan topik sampai dua kali atau lebih. 

  Penggarapan suatu topik sampai dua kali atau lebih tidak perlu dilakukan karena hal 

 itu hanya akan    membawa akibat yang tidak menguntungkan, misalnya penulis tidak 

 menyadari bahwa pendapat terdahulu bertentangan dengan pendapat yang kedua 

 terhadap suatu topik yang sama. Di pihak lain, penulisan suatu topik yang lebih dari 

 satu kali akan membuang waktu, tenaga, dan materi. 

 

        4.  Memudahkan penulis mencari buku atau sumber informasi. 

     Dengan kerangka karangan, penulis dengan mudah akan mencari data atau informasi 

 yang   berkaitan dengan topik yang akan ditulis. Data dapat diperoleh dari buku ilmu 

 pengetahuan, majalah, surat kabar, data internet, dan sebagainya. 

 Contoh Kerangka karangan  

 Dengan pola hubungan sebab akibat dan tema tulisan berupa hasil peninjauan suatu 

daerah yang dilanda banjir 

1. Lokasi Bencana 

    1.1 Tempat/daerah kejadian 

    1.2 Waktu terjadinya bencana 
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 2. Sebab-sebab Terjadinya Banjir 

    2.1 Hujan terus-menerus 

    2.2 Perumahan yang padat 

    2.3 Sistem saluran air yang kurang baik 

3. Akibat Terjadinya Banjir 

    3.1 Penduduk sakit dan meninggal 

    3.2 Perumahan dan bangunan lain rusak 

    3.3 Lahan pertanian rusak  

4. dan seterusnya. 

G. Contoh-contoh paragraf persuasif 

 Contoh 1                                 Puasa, Dilewatkan Jangan 

(Kepekaan Ekstra pada Lingkungan) 

 Sambil mengingatkan diri sendiri bahwa lingkungan sekitar kita, Baik fisik maupun 

sosial adalah tanggung jawab pribadi kita, kepekaan ekstra semasa puasa juga dapat kita 

manfaatkan untuk mempelajari organisasi dan lingkungan sekitar dengan lebih dalam. 

Hal-hal yang biasanya tidak kita pertanyakan dapat kita olah. Puasa adalah waktu yang 

paling tepat untuk mengasah pemahaman kita tentang peta sosial di lingkungan dan 

kelompok, bahkan juga peta politiknya. Selain itu, juga mengasah bagaimana kita 

sebagai bagian dari lingkungan dapat memberikan kontribusi optimal, sesuai dengan 

kualitas dan kompetensi yang kita miliki. 
                      (Dikutip dari Kompas, 14 Oktober 2006) 

 Tema  :  Paragraf di atas bertema meningkatkan puasa merupakan salah satu sarana untuk 

   meningkatkan kepekaan sosial. 

 Tujuan:  Tujuan penulisan paragraf persuasif di atas adalah mengajak pembaca untuk 

   memberikan kontribusi maksimal tehadap lingkungannya.     

  

 

 

 Contoh 2 

Jika Anda ingin berbelanja sesuatu di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan, buatlah 

terlebih dahulu catatan belanja Anda. Perkirakan jumlah uang yang diperlukan untuk 

berbelanja tersebut. Bawalah uang secukupnya agar Anda dapat mengontrol diri untuk 

tidak membeli hal-hal yang tidak pokok. Di samping itu, tekanlah keinginan-keinginan 

untuk membeli barang atau benda selain yang sudah dicatat. 

 

Pembahasan: 

Contoh 2: penulis menyarankan atau menghimbau orang lain untuk hidup hemat atau 

      tidak konsumtif dengan mempergunakan pendekatan emotif, tetapi tidak 

      memaksa. Kalimat-kalimat dalam paragraf menggunakan kata imperatif 

      (perhatikan penggunaan kata-katanya).  

 

 

Contoh 3 

Orang yang tidak pandai mengatur pengeluaran uang akan merasa kesulitan ekonomi 

setiap saat. Apalagi uang yang diterima dari gaji atau upah bekerja dan sebagaainya tidak 

memadai atau pas-pasan. Contohnya buruh pabrik, pegawai rendah, pedagang kecil, atau 

petani. Orang-orang seperti ini sebetulnya bisa hidup tenang apabila mereka pandai  
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mengatur keuangan mereka. Mereka haruslah bisa mengukur kemampuan keuangan 

dengan kperluan yang diinginkan, brhematlah jika memiliki uang dengan cara 

mnyisihkannya, menabungnya, dan sebagainya. Selain itu, berdisiplinlah dalam 

pengeluaran uang, yaitu membeli hal-hal yang utama dan tidak membeli atau menunda 

dulu yang kurang penting. Marilah hidup berhemat atau berdisiplin agar kesulitan 

ekonomi dapat diatasi. 

 

Pembahasan: 

Contoh 3: Penulis mengajak untuk hidup berdisiplin dan hemat kepada orang lain dengan 

     memberikan contoh dan kiat-kiat. Contoh dan kiat-kiat tersebut secara tersirat 

     merupakan imbauan untuk hidup berdisiplin dan hemat.  Terakhir, paragraf 

     ditutup dengan kalimat ajakan yang diawali oleh kata seru marilah. 

 

Contoh 4 

Paduan Warna Interior untuk Lebaran 

  Untuk menyambut kerabat dan saudara di Hari Lebaran terasa kurang pas jika kita tidak 

mendandani rumah. Jika mempunyai anggaran lebih dan memang sudah dipersiapkan, 

tidak ada salahnya melakukan berbagai perbaikan dan perubahan di sana sini. Sebaiknya, 

jika tidak ada anggaran khusus, ada cara lain untuk menghemat biaya, kiat-kiat di bawah 

ini mungkin dapat membantu Anda. 

  Sebagai langkah awal, pilihlah nuansa warna yang akan diangkat sebagai benang merah 

dalam memilih berbagai asesori dan pernak-pernik pendukung interior. Perubahan nuansa 

warna mampu menciptakan atmosfer yang berbeda dalam sebuah ruangan. Warna 

kuning, hijau, atau oranye yang identik dengan warna lebaran, bisa dijadikan pilihan. 

Namun, Anda pun harus menyesuaikannya dengan warna furnitur di dalam ruangan 

secara keseluruhan. 

  Selanjutnya, Anda pun bisa berkreasi dengan variasi jenis warna-warna tersebut. Warna 

oranye, misalnya, memiliki banyak warna gradasi, mulai dari oranye tua yang lebih 

banyak mengandung unsur warna merah tua. Oranye muda dengan unsur warna kuning 

yang kental, hingga ada pula yang terlihat lebih kecokelatan. Bagaimana aplikasinya? 

  Untuk sarung bantal, misalnya, bisa menggunakan beberapa gradasi warna yang 

sekaligus yang diletakkan secara teratur di atas sofa panjang di ruang tamu. Agar tetap 

senada, pengulangan warna ini pun bisa dilakukan di berbagai pernak-pernik lainnya, 

mulai dari taplak meja atau table runner, wadah pangan di atas meja, lampu meja, hingga 

hiasan bungga hidup. Keseluruhan warna tersebut tak perlu memiliki warna oranye yang 

benar-benar sama. Justru hal tersebut akan menjadikan ruangan terlihat lebih dinamis.  

  Jika memiliki koleksi kain dari tahun-tahun lampau yang memiliki warna senada, tak 

ada salahnya dikeluarkan kembali. Kain tersebut bisa menjadi aksen di atas kursi tamu  
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 dengan cara disampirkan. Biarkan kain jatuh menjuntai dari atas sandaran hingga bagian 

tepat duduk. Selain warna, bahan dan motif kain pun harus diperhatikan dengan baik. 

Pilihlah yang mampu mendongkrak estetika ruang tamu.   

  Penambahan warna sebaiknya hanya di bagian aksesori. Sementara warna furnitur 

utama seperti kursi, sebaiknya menggunakan warna netral. Dengan demikian, warna yang 

dihasilkan tidak akan terasa terlalu mencolok. Selamat mencoba! 

       (Sumber: www.kompas.com 6 Oktober 2007) 

 Penjelasan: 

 Tulisan di atas merupakan bentuk karangan atau tulisan persuasif. 

 Berdasarkan isi paragraf di atas, penulis mengajak para pembaca untuk melakukan 

berbagai perbaikan interior di dalam rumah untuk menyambut Hari Lebaran. Hal ini 

ditandai dengan kalimat ajakan, misalnya: 

 Jika kita memiliki anggaran lebih dan memang sudah dipersiapkan, tak ada salahnya 

melakukan berbagai perbaikan dan perubahan di sana-sini. 

 Sebagai langkah awal, pilihlah nuansa warna yang akan diangkat sebagai benang 

merah. 

 

 Latihan:  

 Coba lanjutkan, temukan dan tuliskan kembali kalimat-kalimat penanda bahwa tulisan 

tersebut termasuk persuasif!  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lanjutan kalimat persuasif sbb: 

1. Selanjutnya, Anda pun bisa berkreasi dengan variasi jenis warna-warna tersebut. 

2. Jika memiliki koleksi kain dari tahun-tahun lampau yang memiliki warna senada, tak  ada salahnya dikeluarkan kembali.  

3. Biarkan kain jatuh menjuntai dari atas sandaran hingga bagian tempat duduk. 

4. Selain warna, bahan dan motif kain pun harus diperhatikan dengan  baik. Pilihlah  yang mampu mendongkrak estetika ruang 

 tamu. 
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H.  Tugas dan Kegiatan 

 1.  Pilihlah Topik yang tepat untuk dijadikan tulisan persuasif! 

 2. Buatlah kerangka karangan untuk tulisan persuasif! 

 3. Kembangkan atau tulislah karangan persuasif minimal 3 paragraf berdasarkan 

 kerangka karangan yang Anda buat!  

 4. Tukarkan pekerjaan Anda dengan teman yang lain! Lalu, koreksilah pekerjaan teman 

 Anda dan berilah tanggapan seperlunya! 

Format Penilaian 

A. Praktik  (Psikomotorik) 

  

No. Indikator yang Dinilai Kisaran Skor Perolehan Skor 

1 Kesuaian topik dengan syarat fulisan persuasit 0 - 5  

2 Kesesuaian kerangka karangan dengan topik 0 - 10  

3 Pengembangan keranka menjadi karangan utuh 

a. Kesuaian isi dengan topik 

b. Struktur kalimat dengan urut 

c. Pemakaian EYD 

d. Kerapian tulisan 

 

0 - 10 

0 - 10 

0 - 10 

0 - 5 

 

                      Jumlah Skor 50  

 

Nilai : Jumlah perolehan skor   =  .......   X 100%   =  ........ 

             Skor Maksimum                50  

 

B. Sikap (Afektif) 

No. Hal yang Dinilai Kisaran Skor Perolehan Skor 

1 Keseriusan mengerjakan tugas 0 - 5  

2 Kemampuan mendengarkan pendapat orang lain 0 - 5  

3 Kemampuan memberikan pendapat 0 - 10  

                     Jumlah Skor 20  

Nilai : Jumlah perolehan skor   =  .......   X 100%   =  ........ 

             Skor Maksimum                20  

 

Paraf dan Nama Pemeriksa Paraf dan Nama Guru Paraf dan Nama Orangtua 

 

 

 

 

 

               Drs. Warto 
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BAHAN AJAR: Bahasa Indonesia 2 (Semester 2) 

PRISIP-PRINSIP PENULISAN RESENSI 

Standar Kompetensi : Menulis   

16. Mengungkapkan informasi melalui penulisan resensi 

Kompetensi Dasar :  

16.1 Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi  

Indikator: Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi 

Mengungkapkan prinsip-prinsip penulisan resensi 

1. Judul resensi 

2. Identitas buku 

3. Kepengarangan 

4. Sinopsis 

5. Keunggulan dan kelemahan buku 

6. Gaya bahasa 

7. Kesimpulan 

 

Petunjuk Belajar 

1. Bacalah penjelasan singkat tentang resensi dalam materi pembelajaran! 

2. Bacalah contoh-contoh petikan resensi yang tersaji sambil memperhatikan prinsip-prinsip 

penulisan resensi! 

3. Kerjakan tugas atau latihan yang tersedia! 

4. Diskusikan hasil pekerjaan Anda dengan teman untuk saling koreksi! 

Materi Pmbelajaran 

1. Beberapa konsep dasar 

 Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku; ulasan buku, ulasan khusus (KBBI, 

2002). 

 Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku atau film (Hatikah, 2002: 44).  

 Resensi merupakan salah satu bentuk penulisan populer yang biasa dimuat di media cetak. 

Sebuah resensi buku adalah ulasan sekilas tentang hasil karya seseorang penulis, baik 

cerita pendek, novel, maupun buku-buku ilmiah. Resensi merupakan tinjauan sebuah buku 

tentang layak atau tidaknya buku tersebut dibaca oleh pembaca. Dalam penulisan resensi, 

satu hal yang perlu dicermati, yaitu karya yang akan dirensensi hendaklah dipilih karya 

yang bagus , bermutu, dan bernilai sastra tinggi, bukan karya sembarangan.  

 Dalam resensi dibicarakan keunggulan maupun kelemahan buku tersebut. Perlu diingat  
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 bahwa resensi novel berbeda dengan resensi buku nonfiksi. Novel ditulis oleh seorang 

pengarang berdasarkan kreativitas dan kekritisan terhadap dunianya yang bersifat 

subyektif. Buku nonfiksi ditulis oleh pengarang dengan sudut pandang yang lebih 

obyektif.  

2. Tujuan menulis resensi antara lain yaitu;  

 (a) memberi informasi,  

 (b) memberi pertimbangan,  

 (c) memberi bimbingan kepada pembaca, dan lain-lain (Samad, 1997) 

 Tujuan penulisan resensi terhadap karya sastra atau film yaitu memberikan atau 

menyampaikan informasi kepada para pembaca mengenai keunggulan dan kelemahan 

buku atau film tersebut, serta kelayakannya untuk dinikmati pembaca. Secara tidak 

langsung resensi berfungsi juga sebagai media promosi yang cukup efektif. Oleh sebab itu, 

alangkah baiknya apabila resensi itu diakhiri dengan ajakan (persuasif). Selain itu, tujuan 

resensi yaitu untuk mempromosikan buku tersebut agar mendapat sambutan dari 

masyarakat. 

 Hatikah (2007: 13) Tulisan resensi bertujuan untuk membantu para pembaca dalam 

menentukan perlu tidaknya mereka membaca sebuah buku (cerita pendek, kumpulan cerita 

pendek, novel, atau buku-buku ilmiah) 

 

3. Langkah-langkah atau petunjuk singkat membuat resensi buku sastra 

a) Penjajagan dengan mengenal buku yang akan diresensi 

b) Membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti 

c) Menandai bagian-bagian buku yang perlu diperhatikan secara khusus 

d) Membuat sinopsis buku yang diresensi 

e) Temukan secara objektif kelebihan dan kekurangan buku tersebut  

f) Menulis resensi 

g) Merevisi hasil resensi 

 

4. Unsur-unsur resensi atau ulasan khusus resensi buku sastra dideskripsikan sebagai 

berikut. 

a) Judul resensi (judul resensi tidak sama dengan judul buku, judul harus dibuat 

 menarik, dan menggambarkan isi buku)  

 b) Identitas buku (judul buku, pengarang, penerbit, tempat dan tahun terbit, tebal  buku, 

 harga buku boleh dicantumkan boleh tidak atau mana suka). 
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Contoh resensi berisi identitas buku: 

   Kejutan Super-Imajinatif       (judul resensi) 

   Supernova 

   Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh  (Judul Buku) 

   Pengarang   : Dee (Dewi Lestari) (Pengarang buku) 

   Penerbit   : Truedee Books (Nama penerbit) 

   Tahun Terbit  : 2001   (Tahun terbit buku) 

   Tebal   : viii + 168 hlm (tebal/lembar buku) 

 c) Riwayat kepengarangan (berhubungan dengan karya-karya dan penghargaan yang 

 diperoleh pengarang)  dan latar belakang karya (cerita). 

  Keterangan :Latar berlakang pengarang bisa kita  cermati pada lembar biodata  

        pengarang  pada buku yang sedang terbit tersebut. 

 Contoh dari petikan resensi: 

 1. Armijn Pane ialah seorang romantikus  yang suka menggembara dalam jiwanya. 

      Ia identik dengan zaman baru. Hal ini mempengaruhi isi cerita ini sehingga pada 

     waktu diterbitkan, novel Belenggu dianggap sesuatu yang baru. Belenggu memberi 

     arah baru dalam kesusasteraan Indonesia. Baru dalam ceritanya, gaya bahasanya, dan    

     gaya/cara mengarangnya. 

 

 2. Marah Rusli seorang pengarang yang tergolong produktif pada zamannya. Novel Siti  

     Nurbaya salah satu karyanya yang meraih sukses darinya sebagai pengarang. Novel ini 

     dianggap sebagai puncak keberhasilannya menarik para pembaca di seluruh tanah air dan                                                                                                         

     membuat novel tersebut terkenal. Karya-karya yang lain antara lain Anak dan  Kemenakan,   

     La Hami, dan lain-lain              

  

     Keterangan: Latar belakang buku atau cerita dapat kita cermati pada kata        

                    pengantar buku atau karya tersebut. 

 Contoh dari petikan resensi sbb: 

  Novel Belenggu karya Armijn Pane dengan tebal 150 halaman ini mempunyai 

sejarah yang menggemparkan. Cerita ini pernah ditolak oleh penerbit Balai Pustaka. 

Cerita ini ramai dipuji dan dicela, tetapi akhirnya tak urung menjadi salah satu novel 

klasik modern Indonesia yang harus dibaca oleh orang terpelajar Indonesia. 
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d)  Sinopsis cerita atau inti cerita (menggambarkan masalah, watak, dan latar cerita yang 

membuat pembaca  penasaran ingin membaca buku aslinya, diuangkapkan secara singkat 

dan menarik) 

 Contoh sinopsis dari petikan resensi, misalnya: 

 1.  Mariane Katoppo mengawali cerita dengan menampilkan sosok Manen yang berada di  alam 

 lain, namun seolah-olah ia berada di alam nyata seperti kita. Alur maju mundur yang 

 ditampilkan dalam novel ini memaksa kita untuk lebih saksama membacanya hingga tuntas. 

 Apabila Anda sudah mulai membaca novel ini, Ada akan dibawa oleh rasa penasaran untuk 

 mengetahui kelajutan kisahnya. Setelah itu, ia menampilkan kisah di mana tokoh Manen 

 masih menjadi seorang mahasiswi fakultas hukum di sebuah universitas di Jakarta. 

 2. Contoh sinopsis  petikan resensi novel dari judul: Deviasi Karya Mira W. 

  Kisah cinta antara Rivai dan Arneta dimualai dengan pertemuan mereka di sebuah 

 kapal pesiar. Hubungan mereka berlanjut sampai ke jenjang pernikahan yang diwarnai 

 dengan konflik yang beragam. Arneta begitu menyesali pernikahannya dengan Rivai 

 yang selalu hidup dalam bayang-bayang Rana, sampai akhirnya ia bertemu dengan 

 Taufan.  

e) Penilaian unsur-unsur intrinsik  (beberapa unsur intrinsik Anda bahas dan pahami, 

selanjutnya berikan ulasan atau tanggapan).  

 Contoh penilaian unsur intrinsik dari petikan resensi sbb: 

 1. Misalnya unsur intrinsik segi tema cerita 

   “Novel ini sebagai teks memberi pengertian yang tidak hitam putih mengenai “streotif” 

 priyayi Jawa yang selama ini diwacanakan tetapi dikontekskan problematikanya secara 

 dialektis pada bagaimana sikap hidup “wisdom” itu menghadapi persoalan-persoalan 

 pokok kehidupan zaman ini, seperti kawin antaragama, antarras atau bangsa. Namun 

 sebagai konteks itulah novel Umar Kayam berusaha menggeluti konflik-konflik nilai, 

 benturan-benturan pendapat umum dalam nilai yang sehat secara budaya. 

 2. Misalnya unsur intrinsik segi alur/jalan cerita 

  Hal lain yang selalu disaroti, bagaimana peristiwa-peristiwa dalam cerpen itu ditata. 

 Sekalipun teknik kilas balik tidak terlihat, tidak berarti cerita kehilangan daya pukau. 

 Pengarang masih memberikan kejutan untuk pembaca. Misalnya, si aku yang dilarang ayahnya 

 bermain di belakang rumah yang membuat dirinya ingin tahu. Ada sesuatu dibalik larangan 

 tersebut yang ingin disodorkan, yaitu peristiwa kekejaman penyiksaan Belanda terhadap kuli 

 kontrak. Si ayah tidak marah atas pelanggaran si aku. Akan tetapi, pada kesempatan ini 

 pulalah pengarang menyampaikan nasihat-nasihat melalui tokoh ayah kepada aku (anaknya) 

 untuk pembaca. 
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 3. dll. Begitu juga unsur intrinsik yang lain Anda bahas dan pahami, selanjutnya berikan 

 ulasan atau tanggapan seperti contoh di atas).       

 

f)    Kelemahan dan keunggulan buku (kemukakan secara objektif) 

 Contoh petikan resensi dari novel Supenova berisi kelemahan : 

 “Dunia kehidupan” tampak sebagai “fenomena” baru. Membaca Supernova memang haruslah 

dengan perhatian ekstra. Ia kelihatannya akan sulit akrab bagi mereka yang terbiasa membaca 

novel yang tanpa mengernyitkan dahi. 

 

 Contoh petikan resensi berisi keunggulan : 

 Burung-Burung Manyar adalah novel Y.B. Mangun Wijaya yang sangat terkenal. Novel tersebut 

mendapatkan tanggapan yang positif dari beberapa kritisi sastra, antara lain H.B. Yassin (alm), 

Yakop Sumarjo, dan Th. Sri Rahayu Prihatini. H.B. Yassin mengungkapkan bahwa Y.B Mangun 

Wijaya memperlihatkan pengetahuan dan pengalaman yang banyak, serta pengetahuan tentang 

kemanusiaan yang mendalam. Nadanya humoris, namun kadang tajam menggiris. Ia menganalisis 

diri dan mengejek diri tanda suatu kedewsaan jiwa. Bahasa segar lancar, menarik dan 

kontemporer. Isinya pengalaman dasyat, keras, dan kasar, tetapi romantis penuh kelembutan dan 

kemesraan. 

 

g) Gaya bahasa yang digunakan pengarang 

 Misalnya pengarang menggunakan bahasa populer, bahasanya tinggi, intelektual, sulit 

dimengeri/dipahami, banyak diselinggi bahasa daerah, terdapat istilah-istilah, rumus,  dalil, 

dan sebagainya. 

 Gaya bahasa yang dimaksud yaitu gaya si pengarang menyampaikan ceritanya, jadi bukan 

majas-majas seperti yang kita maksudkan misalnya personifikasi, litotes dll.  

 

 Contoh petikan resensi berisi gaya bahasa pengarang: 

 Supernova adalah sebuah novel super-imajinatif. Sungguh tidak lazim bagi dunia sastra Indonesia. 

Ditulis dengan gaya pop, tetapi sarat dengan problema filsafat dan teori-teori ilmiah. Baru kali ini 

dalam sastra Indonesia, seorang penulis mampu mengartikulasikan labirin kehidupan 

kontemporer secara eksperimentatif dengan gaya yang hampir science fiction. 
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h) Kesimpulan yang diperoleh penulis resensi 

 Kesimpulan berisi ajakan kepada pembaca untuk menikmati karya tersebut, tentunya 

sebagai karya sastra kita perlu membacanya. Kesimpulan berisi ajakan nadanya bersifat 

persuasif. 

 Contoh petikan resensi berisi kesimpulan: 

 1. ....  dengan membaca buku tersebut otak kita akan terisi tutunan-tuntunan tingkah laku 

 hidup yang sulit ditemukan pada buku-buku atau cerita di buku lain  .... 

  

 2.   .... Buku tersebut sangat baik untuk dibaca khususnya para remaja karena  ....dan cocok 

 juga dibaca khalayak umum sebagai menambah wawasan tentang berumah tangga, 

 mendidik keluarga dll. yang dikemas dalam satu peket buku yang jarang Anda 

 ditemukan. 

 

 3. Sebut saja Supernova sebagai sebuah esai yang bercerita tentang “persentuhan” antara 

 dunia  imajiner dan sains lewat takoh-tokoh fiktif yang memiliki karakter-karakter 

 unik. Membaca Supernova sungguh akan banyak gunanya bagi isi otak kita. 

 

Cermati contoh resensi berikut! 

Potret Muram Keluarga Indonesia 

Oleh Bagja Hidayat 

 P r a m o e d y a   A n a n t a  T o e r  termasuk salah seorang yang karya-karyanya 

dilarang beredar di masa Orde Baru. Sekarang di era reformsi , kita dapat menikmati segala 

macam buku, termasuk karya-karya Pramoedya (Pram), baik yang dicetak ulang maupun yang 

baru. 

 Salah satu karya Pram yang diterbitkan kembali adalah novel Bukan Pasar Malam. 

Novel yang ditulis oleh Pram tahun 1951 ini, menurut catatan penerbit, belum pernah 

diterbitkan kembali semenjak Balai Pustaka mencetaknya pertama kali tahun 1951 (hal.vi). 

 Kisah novel ini diawali dari tokoh “Aku” yang tinggal di Jakarta, menerima surat yang 

menyuruhnya pulang ke Blora karena ada keluarga yang sakit. “Aku” membalasnya dengan 

sebuah “surat marah” yang menuding seluruh anggota keluarga tidak bisa menjaga dan 

mencegah penyakit TBC (tuberkulose) yang menggerogoti si sakit. 

 Surat kedua menyusul. Kali ini yang menulis adalah pamannya yang menjelaskan 

bahwa si sakit tak lain ayahnya sendiri. “Aku” menyesal telah mengirim “surat marah” itu -  
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yang kelak penyesalannya ini tidak tertebus dan mewarnai isi keseluruhan novel. “Aku”  

memutuskan untuk segera pulang ke Blora, tetapi bingung karena kondisi keuangan tidak 

mencukupi untuk ongkos pulang-balik Jakarta-Blora. 

 “Aku” berkeliling Jakarta untuk meminjam uang dari teman dan pulang ke Blora 

melewati tempat-tempat yang dulu menjadi ajang konfrontasi perjuangan kemerdekaan. Dari 

situ, cerita menjadi sebuah flashback, yaitu “Aku” dan “ayah” yang guru itu, dulu berjuang 

memanggul senjata dengan bergerilya melawan penjajah.  

 Pengorbanan atas perjuangan itu mengakibatkan derita yang panjang akibat revolusi 

pascakemerdekaan. Hidup keluarga “Aku” tetap miskin. Bahkan, untuk perawatan ayah pun, 

tidak ada “asuransi” sama sekali, sampai akhirnya sang Ayah meninggal. 

 Novel ini sesungguhnya berkisah tentang sebuah keluarga nasionalis yang menderita 

setelah kemerdekaan yang dulu mereka perjuangkan. Jadilah sebuah ironi, sebuah potret 

muram keluarga Indonesia. 

 Membaca novel yang berdurasi satu bulan ini (karena disajikan secara bersambung di 

surat kabar), kita seperti membaca sebuah novel otobiografis. Ceritanya digarap secara 

sistematis, didukung oleh nama tempat, latar kejadian, dan waktu yang nyata. 

 A.Teeuw menyatakan dalam bukunya Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra 

Pramoedya Ananta Toer, bahwa membaca karya Pram harus pula secara intelektual. Artinya, 

apapun yang ditulis Pram sepanjang itu sebuah cerita , harus dipahami lahir dari iamjinasi. 

Cerita yang dibuat Pram adalah fiksi, meskipun didukung oleh latar tempat dan waktu yang 

nyata.   

 Dengan gaya bahasa yang cerdas dan cerita yang evokatif, Pram mengemas Bukan 

Pasar Malam menjadi sebuah novel yang religius, namun aneh, mistis, dan mengajak pembaca 

untuk berkomtemplasi - yang merupakan keunikan tersendiri dibanding karya Pram yang 

lainnya, semisal novel Bumi Manusia.  

 Dialog-dialog dalam novel ini tidak disajikan berdasar kesengajaan atau dibuat-buat, 

tetapi memang untuk menyampaikan suatu informasi. Dialog tokoh-tokoh dalam novel ini 

menyentuh, menggugah, dan penuh dengan renungan. Sebagai contoh dialog-dialog semacam 

ini: Lima belas dua puluh kilometer bukan pekerjaan yang berat bagi seorang guru. Yang 

berat adalah menelan pahit-getirnya kesalahan-kesalahan pendidikan orang tua si murid (hal. 

48). ini merupakan dialog  “Aku” dengan tetangganya yang tahu bagaimana perjuangan Ayah 

dulu.         
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Arti harfiah “pasar malam” yang menjadi judul novel ini merujuk ke hiruk-pikuk yang 

merupakan suasana senang-senang, suasana bahagia, semua orang datang dan pergi bersama-

sama (hal.89). Kalimat ini kita temukan di bagian akhir novel melalui dialog seorang Tionghoa 

dan para tetangga yang datang melayat saat “Ayah” meninggal.   

 Sepertinya, ini merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang, yaitu bahwa hidup 

memang bukan pasar malam: seorang demi seorang datang (lahir) dan seorang demi seorang 

pergi (mati). Selain itu, pasar merujuk ke makna pluralitas, tempat bertemu setiap orang dari 

golongan apa pun.  

          (Sumber: Kompas)    

     

 

 

 

Tugas dan kegiatan 

Setelah Anda membaca contoh resensi di atas, kerjakan latihan berikut! 

1.  Apakah identitas buku dalam resensi di atas jelas disebutkan? Coba tuliskan buktinya! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

2. Apa beberapa kelebihan dan kekurangan buku yang disebutkan dalam resensi tersebut? 

 a. Kelebihan (keunggulan buku): ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 b. kekurangan (kelemahan buku):---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

3. Bagaimana bahasa pengarang menurut resensi tersebut? Tuliskan Buktinya! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Bagaimana sinopsis menurut resensi tersebut? Tuliskan Buktinya! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Apa kesimpulan penulis resensi mengenai novel “bukan Pasar Malam”? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

6. Kemukakan unsur resensi yang belum termuat dalam resensi di atas! Sertakan 

komentarmu! 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Berikan tanggapan Anda terhadap hasil resensi tersebut! 

 

Pengayaan: 

1. Bacalah sebuah novel atau cerpen yang menurut Anda menarik! 

2. Buatlah resensi dari novel atau cerpen terseb ut! Perhatikan syarat-syarat penulisan resensi 

dan kelengkapan unsur-unsurnya! 

3. Mintalah teman Anda dan guru Anda untuk membacanya dan memberikan masukan atau 

komentar! 

4. Perbaiki resensi Anda berdasarkan masukan dari teman atau guru Anda! 

5. Ketiklah resensi tersebut dengan ketentuan: 

 Jenis kertas : A4 atau kuarto 

 Jenis huruf  : Times New Roman 12 

 Spasi           : 1 ½ 

6. Pasanglah resensi tersebut di majalah dinding sekolah! Anda dapat mengirimkan resensi 

tersebut ke salah satu surat kabar atau majalah di kota Anda. Mungkin saja resensi yang 

Anda buat akan dipublikasikan. 
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A. Praktik  (Psikomotorik) 

  

No. Indikator yang Dinilai Kisaran Skor Perolehan Skor 

1 Ketepatan identitas buku 0 - 5  

2 Kelengkapan unsur-unsur resensi   0 - 5  

3 Kejelasan kelebihan dan kekurangan buku 0 - 5  

4 Ketepatan sinopsis 0 - 5  

5 Ketepatan EYD 0 - 5  

6 Kejelasan kesimpulan 0 - 5  

                      Jumlah Skor 30  

   

 

Nilai : Jumlah perolehan skor   =  .......   X 100%   =  ........ 

             Skor Maksimum                30  

 

B. Sikap (Afektif) 

No. Hal yang Dinilai Kisaran Skor Perolehan Skor 

1 Keseriusan mengerjakan tugas 0 - 4  

2 Partisipasi dalam diskusi    0 - 4  

3 Menanggapi/menghargai pendapat orang lain  0 - 4  

                     Jumlah Skor 12  

Nilai : Jumlah perolehan skor   =  .......   X 100%   =  ........ 

             Skor Maksimum                12  

 

Paraf dan Nama Pemeriksa Paraf dan Nama Guru Paraf dan Nama Orangtua 

 

 

 

                                   

 

               Drs. Warto 
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