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PENGANTAR MODUL 

Modul ini disusun untuk membantu mahasiswa program studi Pendidikan 

Teknik Boga agar dapat menulis karya ilmiah dalam bentuk makalah, laporan PI, 

laporan PPL, dan skripsi. Materi yang ditulis dalam modul ini merupakan materi yang 

sangat ringkas sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk membacanya. 

Supaya karya ilmiah yang dibuat dapat memenuhi persyaratan karya yang baik, 

penulis karya ilmiah diharapkan membaca buku pedoman atau panduan penulisan 

yang berlaku untuk karya tulis yang sedang disusunnya. 

Penyusun  

Endang Mulyatiningsih 

 

  



Bahasa Indonesia   2 
 

BAB I  

PENGANTAR KARYA TULIS ILMIAH 

Aplikasi Mata Kuliah Bahasa Indonesia  

 

A. PENGERTIAN 

Karya tulis ilmiah (KTI) merupakan karya hasil pemikiran atau hasil 

penelitian yang ditulis secara sistematis, rasional, logis, objektif, analitis, dan 

konsisten (taat azas) dan netral. Pemaparan karya ilmiah ditulis secara mendalam 

dengan menggunakan konsep berfikir analisitik untuk menjelaskan "mengapa" 

atau "bagaimana" suatu topik permasalahan itu terjadi dan bagaimana cara 

pemecahannya. Pemaparan karya ilmiah disusun secara sistematis dengan 

menggunakan alur berpikir logis yang runtut dan terarah. Hasil pemikiran atau 

penelitian ditulis secara objektif yaitu mengungkap fakta apa adanya dengan 

menggunakan berbagai dukungan informasi yang relevan. Karya tulis akan dinilai 

berbobot ilmiah apabila ditulis dengan menggunakan bahasa baku yaitu bahasa 

yang biasa digunakan oleh lembaga formal. Pemikiran dan istilah yang digunakan 

dalam karya ilmiah selalu konsisten, taat kepada peraturan penulisan ilmiah.  

Suroso (2004) menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri 

objektif, rasional, kritis, reserved. (1) objective, yaitu karya ilmiah dikembangkan 

dari keadaan yang tampak nyata; (2) rational, yaitu menggunakan cara berfikir 

yang sesuai dengan kaidah ilmu yang ditulis; (3) kritis terhadap hal-hal yang 

dianggap telah menyimpang dan kritis menyampaikan ide-ide baru yang brilliant 

untuk mengatasi permasalahan; (4) reserved, menahan diri, hati-hati, jujur, lugas 

dan tidak menyertakan motif-motif pribadi untuk kepentingan tertentu. Pengutipan 

sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas.     

Karya tulis ilmiah pada umumnya berbentuk makalah/artikel, laporan kegiatan 

(PI, KKN), skripsi, tugas akhir, laporan penelitian, dsb. Kalangan akademisi 

dituntut membuat KTI untuk memenuhi sebagian tugas belajar, presentasi makalah 

dalam seminar, publikasi hasil penelitian atau menyampaikan hasil pemikiran 

melalui media cetak.   

Menulis ilmiah berbeda dengan mengarang fiksi, meskipun keduanya 

memiliki banyak persamaan. Kegiatan menulis ilmiah sering diasosiasikan dengan 

ilmu yang bersifat faktual, sedangkan kegiatan mengarang fiksi selalu 

diasosiasikan dengan karya sastra (Kamandobat, 2007). Dengan kata lain, kegiatan 

menulis ilmiah mutlak membutuhkan studi ilmiah yang didukung data dan fakta 

sedangkan kegiatan mengarang fiksi tidak selalu perlu. Karya tulis disajikan 

dengan bahasa ilmiah yang baku atau formal sedangkan karangan fiksi disajikan 
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dengan bahasa populer yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Hasil 

karangan fiksi menghasilkan karya tulis berbentuk seperti cerpen, novel, puisi dan 

karya tulis yang bersifat menghibur.   

Karya tulis ilmiah bertujuan untuk memberi informasi bukan untuk 

mempengaruhi dan memaksa pembaca agar mengikuti jalan pemikiran pribadi 

sang penulis. Bahasa yang digunakan rasional atau tidak mengikutsertakan 

perasaan penulis ketika sedang menyoroti sebuah masalah. Karya tulis yang 

memasukkan unsur-unsur kepentingan pribadi misalnya dengan menggunakan 

kata-kata ’menurut penulis ...’   Menyoroti sebuah masalah secara kritis, tidak 

hanya mengekor pendapat orang lain. Sifat kritis akan terlihat jelas ketika penulis 

sedang menguraikan pemecahan masalah dengan menggunakan analisis yang 

mengkaji bagian-bagian pokok secara lengkap dan pasti. Artikel ilmiah bersifat 

netral yaitu tidak memandang sesuatu secara berlebih-lebihan baik positif atau 

negatif 

Selain dua bentuk karya tulis yang disebutkan di atas juga masih terdapat 

karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer merupakan perpaduan antara 

model penulisan populer dan ilmiah. Berdasarkan tingkat kerumitannya, karya 

tulis ilmiah populer memiliki bobot yang lebih ringan. Istilah ini mengacu pada 

tulisan yang bersifat ilmiah, namun menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 

Bahasa yang digunakan cenderung lebih bebas. Karya tulis ilmiah populer banyak 

dimuat pada terbitan harian dengan sasaran pembaca masyarakat umum. 

Dari berbagai karakteristik karya tulis ilmiah, popular dan fiksi yang telah 

dipaparkan di atas menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah memiliki bobot yang 

paling berat. Karya tulis ilmiah menuntut kedalaman isi, memerlukan kajian teori 

dan studi lapangan. Oleh sebab itu, agar dapat menghasilkan karya tulis ilmiah 

yang berbobot maka perlu dipelajari teknik-teknik penulisan karya ilmiah, ragam 

bahasa ilmiah dan tata tulis yang baku.  

Meskipun bobot karya tulis berbeda-beda, bukan berarti karya tulis yang 

berbobot lebih penting dari karya tulis yang lain. Masing-masing penulis 

mempunyai kepentingan, kepuasan dan sasaran berbeda. Bagi kalangan akademisi, 

karya tulis ilmiah lebih penting dikuasai daripada karya tulis yang lain. Bagi 

kelompok sastrawan, karya-karya fiksi yang dihasilkan lebih memuaskan hatinya 

dari pada karya tulis lainnya. Bagi kalangan jurnalis, membuat karya populer yang 

disukai banyak pembaca menjadi sasaran utama karyanya. 

 

B. STRUKTUR KARYA TULIS ILMIAH 
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Struktur karya tulis ilmiah hasil penelitian berbeda dengan karya tulis hasil 

pemikiran. Karya ilmiah hasil pemikiran merupakan hasil pemikiran penulis atas 

suatu permasalahan yang disampaikan secara tertulis. Untuk menghasilkan karya 

ilmiah hasil pemikiran, penulis telah mengkaji topik yang akan ditulis tersebut dari 

berbagai literatur yang relevan. Penulis menganalisis hasil pemikiran, hasil 

penelitian dan teori terdahulu yang sejalan maupun yang bertentangan dengan 

pemikirannya. Penulis meneguhkan pemikiran atau pendirian pendapatnya pada 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan. Penulis menyampaikan hasil 

pemikirannya tersebut melalui proses analitis yang kritis. Dengan demikian, karya 

ilmiah hasil pemikiran ini tidak hanya sekedar memindah berbagai sumber-sumber 

kutipan saja tanpa ada hasil pemikiran penulis sendiri. 

Karya ilmiah hasil penelitian disusun kembali dari hasil penelitian. Susunan 

karya ilmiah hasil penelitian disesuaikan dengan persyaratan (gaya selingkung) 

media cetak yang akan menerbitkan. Karya ilmiah hasil penelitian tidak hanya 

sekedar ringkasan hasil penelitian tetapi merupakan tulisan baru yang tetap 

menampilkan semua aspek penelitian dalam bentuk yang lebih ringkas. Sebuah 

penelitian yang mempelajari banyak aspek dapat dipecah menjadi beberapa karya 

ilmiah hasil penelitian. Masing-masing karya ilmiah hasil pemecahan penelitian 

tersebut difokuskan hanya pada aspek yang sedang dibahas.  

Langkah-langkah penulisan karya ilmiah secara umum adalah:  

1. Tentukan tema tulisan, sumber ide yang bisa berasal dari peristiwa, buku 

bacaan, internet, dll 

2. Buat struktur artikel secara keseluruhan, rancang isi setiap bagian yang akan 

ditulis. 

3. Kumpulkan referensi lain yang mendukung  

4. Tulis masing-masing bagian isi, kemudian edit berulang-ulang. Hal-hal yang 

diedit meliputi sistematika pemikiran, bahasa, tata tulis sampai pada pengetikan 

yang benar.  

5. Mintalah koreksi hasil karya tulisnya kepada orang lain untuk perbaikan 

 

Langkah-langkah penulisan karya ilmiah di atas secara lebih rinci diuaraikan 

dalam paparan berikut ini:    

1. Menemukan dan menguji gagasan: langkah paling awal dari kegiatan menulis 

ialah menemukan dan menguji gagasan yang hendak ditulis. Setelah gagasan 

ditemukan, kelayakan gagasan perlu diuji melalui beberapa tahap sebagai 

berikut: (a) apakah gagasan itu penting untuk ditulis?; (b) apakah gagasan akan 

mendapat dukungan referensi yang cukup memadai?; (c) apakah gagasan itu 
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masih aktual atau baru untuk saat ini?; (d) apakah gagasan yang akan ditulis 

dapat memberi manfaat bagi pembaca?; (e) apakah gagasan sesuai dengan tema 

yang diminta penerbit atau pemberi dana? 

Sumber gagasan penulisan karya ilmiah ada bermacam-macam yaitu bisa 

hasil pemikiran penulis atau hasil penelitian. Karya ilmiah yang bersumber dari 

hasil pemikiran penulis pada umumnya mengungkap hasil pemikiran penulis 

terhadap beberapa sumber kajian teori atau pemikiran orang lain yang telah 

dimuat sebelumya. Penulis dapat mengambil posisi setuju atau tidak setuju 

tehadap karya orang lain. Sumber tulisan dapat pula berisi pengetahuan baru 

yang diperoleh penulis berdasarkan fenomena kehidupan yang terjadi kemudian 

penulis mendalaminya dengan temuan hasil-hasil pengamatan lain yang serupa. 

Sumber karya tulis hasil penelitian memuat cuplikan hasil penelitian yang 

menarik untuk diketahui orang lain, bukan hanya sekedar rangkuman hasil 

penelitian. 

2. Buatlah outline/kerangka karya tulis secara matang. Kerangka karya tulis 

menyerupai daftar isi sebuah buku. Paper/makalah/artikel merupakan karya 

tulis ilmiah yang terbatas isinya sehingga kerangka tulisan dalam karya ilmiah 

tersebut dapat berupa pokok-pokok pikiran (main idea) paragraph serta pokok-

pokok isi pembahasan (mind mapping). Outline ini akan menuntun penulis 

untuk menulis secara sistematis dan tidak diulang-ulang. Setelah ouline disusun 

secara matang, penulis tinggal mengembangkannya dalam bentuk paragraph 

lengkap dan menambah dengan referensi yang mendukung.  

3. Kumpulkan semua referensi yang relevan. Kutip bagian-bagian referensi yang 

penting seperti definisi, asumsi, teori, prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan 

kajian hasil penelitian yang relevan. Bandingkan kutipan dari sumber yang satu 

dengan sumber lainnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. 

Apabila terdapat dua referensi yang berbeda pandangan, paparkan pandangan 

penulis untuk menetapkan posisinya yaitu mengambil jalan tengah atau 

condong pada salah satu pandangan yang lebih rasional. Referensi yang 

lengkap dapat membuat tulisan menjadi lebih meyakinkan dan berkualitas. Ide 

yang bagus namun tidak didukung referensi dapat menyebabkan karya menjadi 

kurang berbobot dan kurang meyakinkan untuk diikuti oleh pembaca.  

4. Tulis semua sumber pustaka yang diacu. Penulisan sumber pustaka dilakukan 

sesuai dengan kode etik penulisan agar penulis tidak asal menjiplak tulisan 

orang lain saja. Saat ini penjiplakan (plagiat) tulisan semakin mudah dilakukan 

dengan semakin pesatnya perkembangan sumber-sumber informasi di internet. 

Pengambilan referensi (acuan) yang sama tidak boleh lebih dari 10% jumlah 

karya tulis ilmiah secara keseluruhan. Apabila ketentuan ini dilanggar, penulis 
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dapat dituntut karena telah melanggar kode etik dan melanggar hak cipta 

penerbitan.  

5. Menyunting hasil tulisan sebelum dipublikasikan. Sebelum karya tulis dibaca 

orang banyak maka perlu disunting, dikoreksi atau diedit oleh penulis sendiri 

dan teman sejawat. Koreksi dari penulis digunakan untuk membetulkan 

kesalahan yang masih ditemukan seperti kesalahan ketik, bahasa, ejaan dan 

tanda baca. Penulis juga perlu melihat kembali isi tulisan apakah tulisan perlu 

disingkat, dipertajam, atau disederhanakan. Koreksi dari teman sejawat penting 

dilakukan terhadap substansi/isi/ide karya tulis, keterbacaan ide yang 

disampaikan penulis dan kesalahan-kesalahan penulisan. Penulis harus bersikap 

terbuka dalam menerima saran dan kritik orang lain. Menyunting sebaiknya 

dilakukan beberapa saat setelah karya tulis selesai dibuat. Sambil memikirkan 

kembali apa yang telah ditulis dan dengan pikiran yang jernih, penulis dapat 

merasakan apa yang dianggap benar pada saat menulis ternyata masih terdapat 

kesalahan setelah dibaca ulang pada saat yang berbeda. Saat mengedit, 

tanyakan pada diri sendiri pertanyaan berikut: 

B. POLA-POLA PENULISAN KARYA ILMIAH 

Ada beberapa pola yang dapat diikuti untuk menulis sebuah karya tulis 

ilmiah. Pada umumnya, pola-pola ini tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi 

satu sama lain. Pola-pola penulisan yang sering ditemukan antara lain:  

 

1. Pola memecah topik 

Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup besar/umum 

menjadi subtopik atau bagian-bagian yang lebih kecil dan khusus kemudian 

masing-masing bagian tersebut dipaparkan dengan proses analisis. Pola ini 

sering digunakan dalam karya tulis yang berbentuk buku, petunjuk teknis, 

prosedur atau langkah kegiatan, panduan dan diktat atau modul pelajaran. 

Dalam karya ilmiah ini, penulis berusaha untuk menuntun pembaca agar 

mampu mengikuti jalan pikirannya langkah demi langkah. 

Contoh: karya ilmiah yang ingin menjelaskan tentang vitamin. Dalam 

pembahasan, penulis membagi topik besar menjadi sub topik yang lebih kecil 

misalnya: membagi vitamin menjadi dua kategori yaitu vitamin yang larut 

dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Selanjutnya, penulis 

memaparkan bagian demi bagian vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin 

yang larut dalam air. Bagian-bagian vitamin tersebut diberi sub judul, misalnya: 

(1) Vitamin yang larut dalam lemak: (a) vitamin A; (b) vitamin D; (c) vitamin 

E; (d) vitamin K. (2) Vitamin yang larut dalam air: (a) vitamin B; (b) vitamin C 
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2. Pola masalah dan pemecahannya  

Pola ini terlebih dahulu mengemukakan masalah yang masih berada 

dalam lingkup pokok bahasan dengan jelas, kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisa pemecahan masalah yang dikemukakan oleh para ahli di bidang 

keilmuan yang bersangkutan. Dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang 

diutarakan disimpulkan satu pemecahan masalah yang terbaik menurut penulis. 

Contoh: karya tulis ilmiah yang mengambil topik mengatasi masalah 

kegemukan. Pada tahap pertama, karya tulis dimulai dengan mengemukakan 

masalah kegemukan yaitu: (a) sebab-sebab kegemukan; (b) dampak kegemukan 

bagi kesehatan. Pada tahap kedua, pembahasan dilanjutkan dengan 

mengemukakan cara-cara mengatasi kegemukan. Menurut pendapat ahli, 

kegemukan dapat diatasi melalui cara: (1) olah raga, (2) diet; (3) diet dan olah 

raga, serta (4) konsumsi obat pelangsing. Pembahasan dilakukan dengan cara 

membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap cara mengatasi kegemukan. 

Pada bagian akhir, penulis menyimpulkan cara mengatasi kegemukan yang 

terbaik yang disarankan kepada pembaca. 

3. Pola berpikir induktif 

Penulis mengupas masalah mulai dari bagian-bagian yang kecil, contoh-

contoh, rincian-rincian kemudian diakhiri dengan menyimpulkan. Kesimpulan 

dibuat dalam suatu pernyataan umum. Ada beberapa kata kunci yang sering 

digunakan untuk membuat kesimpulan yaitu: “jadi, dengan demikian, oleh 

sebab itu, ternyata …”. Pola iduktif banyak digunakan pada karya tulis ilmiah 

hasil penelitian.  Contoh: peneliti sedang menyelidiki siswa A lebih pinter dari 

siswa B. Melalui sebuah proses pengamatan dan analisis, peneliti menemukan 

siswa A lebih rajin belajar, dan tidak suka membolos. Siswa B memiliki tes 

potensi awal yang lebih tinggi tetapi pada saat kuliah, siswa B lebih sering 

membolos. Kesimpulan dapat diambil yaitu: “jadi atau dengan demikian siswa 

yang rajin belajar dan rajin kuliah dapat memiliki prestasi belajar yang lebih 

tinggi dari pada siswa yang berpotensi lebih tinggi”. 

4. Pola deduktif 

Pola deduktif merupakan kebalikan dari pola pikir induktif. Penulis 

mengawali menulis dari hal-hal yang bersifat umum kemudian diikuti dengan 

kalimat-kalimat pendukung gagasan awal tadi. Pola ini sering digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah hasil pemikiran. Penulis mengawali dengan temuan, 

teori dan pernyataan yang sudah umum terjadi kemudian mencari kalimat-

kalimat pendukung yang menguatkan mengapa hal itu terjadi. Masih berkaitan 
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dengan topik sebelumnya, penulis membalik dengan menulis apa yang 

disimpulkan dalam pola pikir induktif menjadi awal paragraph pada pola pikir 

deduktif. Misalnya: siswa yang rajin belajar lebih berpeluang untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang tinggi. Siswa yang rajin belajar berpeluang 

lebih menguasai materi yang telah diajarkan dan lebih siap menghadapi ujian. 

Siswa yang tidak rajin belajar, meskipun memiliki potensi belajar yang tinggi 

tidak akan mampu mengerjakan ujian pada mata pelajaran yang harus dipelajari 

terlebih dahulu. 

5. Pola kronologi  

Pada pola kronologi, topik ditulis berdasarkan urut-urutan peristiwa yang 

terjadi. Pola kronologi sering digunakan dalam cerita sejarah, biografi, atau 

reportase yang menceritakan kembali urutan terjadinya suatu peristiwa. Contoh: 

misalnya seorang jurnalis akan melaporkan urutan kejadian kecelakan pesawat 

udara, rangkaian upacara adat dan reka ulang pembunuhan. Agar pembaca 

mudah mengikuti jalan pikiran dari penulis, maka sebaiknya penulis 

memaparkan peristiwa tersebut berdasarkan kronologis waktu.  

Pola kronologi dapat menjadi pola utama dalam karya ilmiah berbentuk 

laporan kegiatan PI, laporan pengembangan dan laporan penelitian tindakan. 

Dalam bentuk laporan ini, secara kronologis penulis melaporkan kegiatan mulai 

dari persiapan/perencanaan kegiatan, proses/pelaksanaan kegiatan, hasil dan 

evaluasi kegiatan.  

 

6. Pola pendapat dan alasan  

Pola pendapat dan alasan dipakai apabila penulis yang akan 

mengemukakan pendapatnya sendiri tentang topik yang sedang ditulisnya, lalu 

menunjukkan alasan pemikiran yang mendorong ke arah pernyataan pendapat 

itu. Pola ini banyak diterapkan pada karya ilmiah hasil pemikiran. Penulis tidak 

menggunakan referensi tetapi berdasarkan hasil pemikirannya dia memberi 

argumen-argumen yang rasional terhadap pernyataannya. Pola pendapat dan 

alasan banyak dihasilkan oleh pejabat, tokoh masyarakat atau public figure. 

Pernyataan pendapat biasanya disampaikan pada saat mereka diwawancarai. 

Jurnalis melaporkan kembali hasil wawancara tersebut dalam bentuk karya 

tulis.  

  

7. Pola pembandingan  

Pola pembandingan digunakan jika penulis ingin membandingkan dua 

aspek atau lebih dari suatu topik dan menunjukkan persamaan dan 
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perbedaannya. Pola ini diikuti apabila penulis mempunyai beberapa alternatif 

untuk mengatasi sebuah permasalahan yang diangkat dalam topik tulisan. 

Contoh misalnya penulis akan membandingkan antara usaha penurunan berat 

badan menggunakan cara diet atau olah raga. Penulis memaparkan kelebihan 

dan kekurangan masing-masing cara tersebut kemudian memberi rekomendasi 

kepada pembaca untuk memilih cara yang terbaik. Apabila kedua cara tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama kuatnya, penulis biasanya 

mengambil jalan tengah yaitu menggabungkan dua cara yang diajukan tersebut 

kemudian mengatur cara penerapannya masing-masing. 

Dalam suatu karya tulis ilmiah, penulis pada umumnya menggabungkan 

beberapa pola penulisan yang dianggap perlu. Pola-pola penyusanan karya 

ilmiah di atas dapat dikombinasikan satu dengan yang lain sesuai dengan 

kebutuhan untuk menghadirkan sebuah tulisan yang kaya ide.  

 

C. ANATOMI KARYA TULIS ILMIAH  

Anatomi merupakan istilah yang sering digunakan dalam bidang ilmu 

kedokteran atau biologi. Anatomi berarti penelusuran unsur-unsur pembentuk 

sebuah kerangka (tubuh, tumbuhan). Anatomi artikel mempunyai pengertian 

bagian-bagian  yang membangun sebuah artikel mulai dari judul artikel, 

pendahuluan sampai penutup dan referensi. 

Tata cara penulisan artikel berbeda-beda tergantung pada media 

penerbitnya. Artikel yang akan dimuat di koran dan majalah populer berbeda 

dengan artikel yang dimuat pada majalah ilmiah. Masing-masing majalah ilmiah 

juga mempunyai acuan penulisan yang berbeda. Secara umum, karya tulis ilmiah 

terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, inti/pembahasan dan 

penutup. Artikel lengkap memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci dan 

daftar pustaka. Petunjuk penulisan masing-masing bagian artikel adalah sebagai 

berikut.  

1 Judul 

 Judul artikel mencerminkan masalah yang dibahas. Pemilihan kata-kata 

tepat, menarik, dan merangsang pembaca untuk membaca lebih lanjut. Judul 

sebaiknya ditulis dalam kalimat yang singkat, tidak lebih dari 16 kata.  

2 Nama penulis:   

 Nama ditulis tanpa gelar akademik atau gelar profesional lain untuk menjaga 

obyektivitas bagi pembaca. Nama penulis diberi catatan kaki yang memuat 
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informasi tentang nama lembaga asal penulis. 

3 Abstrak dan kata kunci 

 Abstrak artikel hasil pemikiran berisi ringkasan artikel yang dituangkan 

secara padat. Abstrak hasil penelitian memuat uraian ringkas masalah 

penelitian, tujuan, metode dan hasil penelitian. Panjang abstrak terbatas, 

tidak melebihi 200 kata yang disusun dalam satu paragraf. Abstrak diketik 

dengan jarak 1 spasi, dan format masuk ke dalam sekitar lima ketukan. 

Abstrak sebaiknya disertai dengan kata kunci yaitu istilah yang mewakili ide 

atau konsep dasar yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam 

artikel. Kata kunci bukan sekedar mengulang kata-kata yang ada dalam 

judul, tetapi berupa kata inti yang dapat sebagai petunjuk pencarian bagi 

orang lain.    

4 Pendahuluan  

 Kesulitan penulis pada umumnya terletak pada saat menyusun paragraf 

pendahuluan/latar belakang masalah sebuah karya tulis ilmiah. Pada bagian 

ini, penulis dituntut menyampaikan informasi yang dapat menarik pembaca 

untuk membaca bagian isinya. Teknik umum yang digunakan untuk 

menyusun paragraf pada bab pendahuluan adalah: (1) memulai paragraf 

dengan anekdot (cerita yang menarik) yang terkait dengan topik/gagasan 

utama; (2) memberi ulasan preview atas beberapa temuan dari orang-orang 

terdahulu; (3) memulai dengan pernyataan umum yang sedang terjadi di 

masyarakat; (4) menyatakan subtopik atau rencana penulisan; (5) 

menyatakan harapan-harapan dari penyelesaian masalah yang ditawarkan 

dalam karya ilmiah. Pendahuluan pada karya tulis hasil pemikiran dapat pula 

memaparkan hal-hal yang belum dibahas oleh penulis-penulis sebelumnya 

sehingga menimbulkan wacana baru. 

Pendahuluan karya ilmiah hasil penelitian berisi kesenjangan antara kondisi 

yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi yang ada 

sekarang menuntut untuk diatasi melalui penelitian. Kondisi yang diharapkan 

menggambarkan suatu keadaan jika masalah diatasi sehingga akan 

mengantarkan kepada pembaca bahwa permasalahan yang ditulis penting 

untuk diketahui. Pendahuluan pada karya ilmiah hasil penelitian selain 

memaparkan hal-hal di atas juga mencantumkan tentang permasalahan 

penelitian atau tujuan penelitian, kajian teori inti, dan manfaat hasil 

penelitian. Meskipun isi yang dituntut cukup banyak, pada bagian 
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pendahuluan ini tidak perlu mencantumkan sub judul baru.  

5 Bagian inti 

 Bagian inti mempunyai cakupan yang sangat bervariasi. Bagian inti dimulai 

dari definisi istilah atau maksud judul artikel. Selanjutnya, penulis 

menganalisis masalah dengan menggunakan berbagai macam pola pemikiran 

seperti: (a) pola memecah topik; (b) pola masalah dan pemecahannya, dan 

(c) pola pembandingan. Pola memecah topik diterapkan apabila penulis 

memaparkan sebuah pengetahuan baru dan menuntun pembaca untuk dapat 

memahami cara mengaplikasikannya. Pola masalah dan pemecahannya dapat 

dilakukan dengan mengupas tentang sebab dan akibat sebuah permasalahan 

terjadi, kemudian penulis memberi argumen tentang cara mengatasinya. Pola 

pembandingan diterapkan apabila penulis memiliki beberapa alternatif 

pemecahan masalah, kemudian penulis menganalisis kelebihan dan 

kekurangan masing-masing cara pemecahan masalah tersebut. Penulis 

diperkenankan melengkapi bagian inti dengan data, fakta dan teori atau 

pendapat orang lain dari berbagai sumber referensi. Tampilan bagian inti 

sebaiknya tidak terlalu panjang dan tidak terkesan seperti koleksi kutipan 

yang menyerupai diktat. Bagian inti sebaiknya menonjolkan analisis sebuah 

permasalahan, pemaparan argumentasi, pengungkapan ide yang dapat 

memberi solusi dan mengeliminasi permasalahan secara tuntas.   

6 Penutup atau kesimpulan 

 Penutup berisi kesimpulan atau penegasan pendirian penulis atas masalah 

yang dibahas pada bagian sebelumnya. Kata-kata transisi yang lazim 

digunakan antara lain: akhirnya, jadi, dapat disimpulkan, demikianlah, oleh 

karena itu, dan lain-lain. Dalam membuat penutup terdapat beberapa teknik 

yang dapat digunakan yaitu: (a) meringkas hal-hal penting yang telah 

dibahas dalam paragraf isi/inti; (b) menyatakan kembali dengan kata-kata 

yang berbeda dari seluruh gagasan pokok yang menjadi wacana; (c) memberi 

komentar terhadap topik; (d) memberikan kesimpulan dengan tegas dan 

efektif mengenai isi wacana agar pembaca mudah mengingatnya; (d) 

menyatakan solusi. Penutup dapat pula berisi rangkuman isi pembahasan. 

Dalam penutup dapat pula ditambahkan saran-saran atau alternatif 

pemecahan  masalah. 

 



Bahasa Indonesia   12 
 

7 Daftar Rujukan 

Rujukan yang ditulis dalam daftar rujukan hanya yang benar-benar dirujuk 

dalam sebuah artikel. Sebaliknya semua rujukan yang ada dalam artikel juga 

harus tercantum dalam daftar rujukan.  

Penulisan daftar rujukan mengikuti panduan. Tata cara penulisan daftar 

pustaka yang berlaku umum mengikuti urutan sebagai berikut: Nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul buku/artikel, kota penerbitan dan 

penerbit. Artikel yang ditulis dalam jurnal perlu mencantumkan nama jurnal, 

nomor/volume penerbitan dan nomor halaman yang memuat artikel. Judul 

buku ditulis miring atau cetak tebal. Judul artikel dalam jurnal ditulis tegak 

tetapi nama jurnal ditulis miring. Tata cara penulisan daftar pustaka 

sebaiknya memperhatikan petunjuk yang ada pada pedoman karena 

penggunaan tanda baca juga harus benar untuk menunjukkan ketelitian 

penulis. Urutan penulisan daftar rujukan sesuai dengan urutan huruf alphabet 

dari a-z, atau sesuai penulisan kamus.   

Contoh:  

Anastasi, A & Urbina, S. (1997). Psychological testing. New Jersey: Pearson 

Education 

Bielinski, J. and Davison, M. L. (2001). A sex difference by item difficulty 

interaction in multiple-choice mathematics items administered to 

national probability samples. Journal of Educational 

Measurement, Spring 2001, Vol. 38, No. 1, pp. 51-77. 

Nicola, S. E. (2004). (De)grading the standardized test: Can standardized 

testing evaluate school?. Education in Canada. Toronto. Summer 

2004. Volume 44. Iss 3. pg 37. Diambil pada tanggal 5 Mei 2005 

dari http://proquest.umi.com/pqdweb. 

Safaruddin. (2002). Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Jakarta: 

Grasindo  

Ginandjar K (2003). Pendidikan tinggi untuk semua. www.kompas.com. 

Diakses tanggal 11 Nopember 2006 

 

  

http://proquest.umi.com/pqdweb
http://www.kompas.com/
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BAB II 

MEMBACA EFEKTIF 

Membaca efektif merupakan salah satu keterampilan penting yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa. Kemampuan ini sangat diperlukan ketika mahasiswa 

sedang belajar, menulis artikel, makalah seminar, kajian teori dan lain-lain. Membaca 

efektif bukan berarti harus memusatkan perhatian agar dapat memahami setiap kata 

dan mengingatnya. Membaca efektif juga bukan membaca dengan pelan dan hati-hati 

serta membaca ulang apa yang baru saja dibaca untuk meningkatkan pemahaman. 

Dalam membaca efektif, kadang-kadang pembaca dituntut membaca dengan cepat 

tetapi pada saat yang lain harus membaca dengan fokus secara mendetail untuk satu 

topik tertentu. Membaca efektif juga dapat dilakukan dengan hanya membaca sekilas 

dan melihat ide utama atau kata-kata kuncinya saja. Dengan demikian, membaca 

efektif adalah membaca yang sesuai dengan tujuannya dan kebutuhan. 

Membaca mempunyai beberapa tujuan yaitu membaca untuk memahami isi 

bacaan, membaca untuk mencari, membaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

membaca untuk mencari hiburan. Masing-masing tujuan membaca memerlukan cara 

yang berbeda. Membaca untuk memahami isi bacaan dilakukan pada saat seseorang 

membaca buku pelajaran untuk belajar. Membaca untuk mencari dilakukan pada saat 

seseorang sedang mecari referensi ketika akan membuat karya ilmiah. Membaca 

untuk menambah ilmu pengetahuan dlakukan pada saat seseorang ingin menambah 

wawasannya. Membaca untuk mencari hiburan dilakukan pada saat seseorang 

membaca sastra seperti novel, cerpen dan majalah yang bertujuan untuk refreshing.   

Membaca untuk memahami dilakukan dengan seksama pada kecepatan 

membaca normal. Ide-ide dalam bacaan diikuti secara runtut dari bagian ke bagian 

berikutnya karena pengetahuan yang terdapat di dalam bacaan biasanya bersifat 

sekuensial. Membaca untuk mencari dilakukan hanya untuk mendalami materi 

tertentu yang akan akan digunakan sebagai referensi (acuan). Membaca dapat 

dilakukan dengan cara skimming atau hanya melihat gambaran umum bacaan karena 

pembaca tidak diwajibkan mengetahui dan memahami isi bacaan secara mendalam 

tetapi hanya untuk mendapat overview. Membaca untuk menambah ilmu lebih bebas 

dilakukan, pembaca bisa mendalami bagian-bagian yang diminati saja.  Membaca 

materi yang ringan untuk hiburan, dilakukan dengan cara membaca cepat rapid 

(cepat), tidak perlu memahami bagian demi bagian.  

METODE MEMBACA 

Menurut kaidah pembelajaran bahasa, ada beberapa metode membaca yang 

mendukung pencapaian tujuan dan kebutuhan membaca tertentu. Berikut ini 

diuraikan tiga metode membaca yaitu metode SQ3R,   
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1. Metode SQ3R 

Metode SQ3R di bawah ini cocok diterapkan pada metode membaca untuk 

menambah ilmu pengetahuan. Metoda SQ3R memberikan strategi yang diawali 

dengan membangun gambaran umum tentang bahan yang dipelajari, 

menumbuhkan pertanyaan dari judul/subjudul suatu bab dan dilanjutkan dengan 

membaca untuk mencari jawaban dari pertanyaan. 

Membaca dengan metoda SQ3R terdiri atas lima tahapan proses yaitu : 

a. Survey atau meninjau 

b. Question atau bertanya 

c. Read atau membaca 

d. Re-reade atau baca ulang 

e. Review atau kaji ulang 

Masing-masing tahap pada metode SQ3R yang disebutkan di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  S - Survey; awali dengan survey topik, kemudian pilih 

yang menarik atau sesuai dengan kebutuhan; Q - Questioning; buat beberapa 

pertanyaan apapun yang ingin kita tahu dari topik tersebut; R1 - Read; baca secara 

global skimming tentang topik tersebut; R2 - Re-read; baca ulang hal-hal yang 

menjadi fokus pertanyaan penting seperti ditetapkan pada langkah 2; dan R3 - 

Review; kaji ulang apa yang telah dipelajari untuk memperdalam pemahaman dan 

bila perlu mengkritisi secara lebih tajam lagi.  

2. Metode Mapping atau Mind Mapping. 

 

Mind mapping adalah memetakan ide pokok dari penulis. Metode ini efektif 

untuk memperoleh gambaran umum (figuring out) tentang suatu topik besar 

misalnya satu buku. Mind mapping dilakukan dengan cara menuliskan ide utama 

penulis buku dalam satu lingkaran atau diagram, kemudian sub ide utama ditulis 

di bawah lingkaran atau cabang-cabang diagram dan seterusnya. 

 

3. Metode KWL 

 

Metode ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a. K - awali dari apa yang sudah tahu (KNOW)  

b. W - lanjutkan dengan apa (WHAT) yang ingin ditahui; dan  

c. L - diakhiri dengan menuliskan atau mempertajam kembali apa yang telah 

diketahui (What we have LEARNED).  

Selain beberapa metode membaca di atas, ada satu teknik khusus untuk 

membaca cepat. Teknik membaca cepat (speed) dirancang dan dikembangkan 
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untuk membantu orang-orang yang tergolong super sibuk tapi punya kewajiban 

membaca yang cukup banyak, seperti para eksekutif dan manajer papan atas. 

Teknik ini dapat digunakan oleh semua orang dari semua profesi dan berbagai 

tingkatan usia. Penerapan teknik membaca cepat ini memberikan banyak 

keuntungan, antara lain informasi yang diserap jauh lebih banyak dalam waktu 

membaca lebih singkat. Memori dapat dilatih untuk menyimpan informasi dengan 

struktur yang tertata dan mudah bisa diingat kembali. Keuntungan lainnya, mata 

terlatih untuk melihat informasi dengan titik pandang yang tetap dengan hasil 

yang jauh lebih banyak daripada membaca dengan cara biasa.  

Pada umumnya, orang membaca dengan gerak mata yang terpola mengikuti 

kata demi kata yang tertulis pada setiap baris dalam buku. Pola gerak mata yang 

seperti ini dapat membuat mata cepat lelah karena mata harus bergerak ke kiri dan 

ke kanan mengikuti arah kata yang tertulis di setiap baris dalam buku. Proses 

membaca dengan cara seperti ini juga mengakibatkan proses membaca 

berlangsung lama. Membaca cepat dengan pola gerak mata yang selalu mengikuti 

kata demi kata dapat menyebabkan kepala pusing dan tidak mendapat masukan 

apapun, karena memori dalam otak tak sempat menangkap secara utuh informasi 

yang disajikan tulisan yang dibaca.  

Gerak mata pada teknik membaca cepat (speed reading) tidak perlu 

mengikuti kata demi kata pada setiap kalimat dalam sebuah paragraf untuk 

mengerti sebuah informasi. Pandangan mata difokuskan (blocking) pada paragraf 

selama beberapa saat, untuk kemudian pindah ke paragraf yang lain. Selama 

menatap itulah, mata melakukan fiksasi atau memahami pesan yang disampaikan 

dalam kalimat atau paragraf tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan waktu 

membaca menjadi lebih efektif. Baik dari segi waktu, mapun tingkatan 

penyerapan informasinya.  

Membaca cepat perlu dilatih terus menerus, karena seiring dengan 

bertambahnya usia, waktu untuk membaca semakin berkurang dengan adanya 

kesibukan kerja yang lain. Dengan berlatih terus menerus, cakupan pandangan 

mata pada tulisan bisa diperluas. Misalnya, mulai dari beberapa baris, kemudian 

meningkat menjadi satu paragraf dan beberapa paragraf, sehingga akhirnya dapat 

mengerti satu halaman buku tanpa harus menggerakkan bola mata mengikuti kata 

demi kata.  

Keterampilan membaca cepat perlu diuji. Pengujian dilakukan terhadap 

kecepatan membaca dan tingkat serapan (pemahaman) informasinya. Kecepatan 

membaca dapat diukur dengan jam dan tingkat serapan informasi diuji dengan 

menulis kembali kerangka pikir yang terdapat di dalam buku dengan benar. 

Kemampuan membaca cepat biasanya diuji dengan tes potensi akademik (TPA) 

yang menguji kemampuan verbal. Pada penyelenggaraan TPA, peserta tes 

dituntut menjawab pertanyaan dari isi bacaan dalam waktu yang singkat.  
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Berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, berikut ini ada beberapa petunjuk 

umum membaca efektif untuk mencari dan mengumpulkan referensi, yaitu:   

1. Cari buku sesuai dengan klasifikasi subjek pengetahuan. Pada umumnya, 

perpustakaan membagi subjek pengetahuan berdasarkan Klasifikasi Desimal 

Dewey (Dewey Decimal Classification, DDC). Sistem Desimal Dewey adalah 

sebuah sistem klasifikasi perpustakaan yang diciptakan oleh Melvil Dewey 

(1851–1931) pada tahun 1876, dan sejak saat itu telah banyak dimodifikasi dan 

dikembangkan dalam duapuluh dua kali revisi yang telah terjadi hingga tahun 

2004. 

Klasifikasi Dewey banyak digunakan untuk koleksi buku-buku perpustakaan. 

Klasifikasi dilakukan berdasarkan subjek, kecuali untuk karya umum dan fiksi. 

Kodenya ditulis atau dicetakkan ke sebuah stiker yang dilekatkan di sisi buku 

atau koleksi perpustakaan tersebut. Bentuk kodenya harus lebih dari tiga digit; 

setelah digit ketiga akan ada sebuah tanda titik sebelum diteruskan angka 

berikutnya. 

Contoh kode: 

 330.94 = ekonomi Eropa, di mana 330 adalah kode untuk ekonomi dan 94 

untuk Eropa 

Ada sepuluh kelas utama dalam klasifikasi Dewey. Sepuluh kelas tersebut dibagi 

lagi menjadi 10 bagian, yaitu:  

 000 Komputer, informasi dan referensi umum 

 100 Filsafat dan psikologi 

 200 Agama 

 300 Ilmu sosial 

 400 Bahasa 

 500 Sains dan matematika 

 600 Teknologi 

 700 Kesenian dan rekreasi 

 800 Sastra 

 900 Sejarah dan geografi 

2.  Setelah menemukan buku yang sesuai dengan subjek pengetahuan yang dicari, 

bacalah daftar isi buku. Apabila di dalam daftar isi sudah terdapat materi yang 

dicari, carilah halaman di mana materi tersebut tercantum. Untuk pengetahuan 

spesifik yang tidak tercantum dalam sub judul buku atau tidak termuat pada daftar 

isi, maka istilah tersebut dapat dicari pada indeks buku di bagian belakang.   

http://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Melvil_Dewey&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1851
http://id.wikipedia.org/wiki/1931
http://id.wikipedia.org/wiki/1876
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sains
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesenian
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah
http://id.wikipedia.org/wiki/Geografi
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3.  Bacalah buku dalam hati atau tanpa bersuara dan menggerakkan bibir, menunjuk 

tulisan karena akan memperlambat proses membaca. Berlatihlah membaca cepat 

sehingga kecepatan membaca terus meningkat dan membaca dengan efektif dan 

efisien. Latihlah fisik mata supaya lebih tahan membaca dalam waktu lama 

dengan konsentrasi yang tetap terjaga.  

4. Membaca cepat dapat ditingkatkan dengan cara membaca bagian awal atau akhir 

paragraph terlebih dahulu, kalau ide pokok menarik untuk dibaca, pembaca dapat 

melanjutkannya untuk membaca paragraf secara keseluruhan. Main ide (ide 

pokok) paragraph pada umumnya terletak pada awal paragraph (pola pikir 

deduktif) atau akhir paragraph (induktif).   

5. Tulis ide pokok paragraf penting yang akan digunakan sebagai referensi tetapi 

hindari untuk menulis seluruh isi paragraf karena hal ini akan mendorong 

pembaca untuk melakukan penjiplakan. 

6.  Bacalah dengan seksama bagian bacaan yang penting dan baca sepintas bagian-

bagian yang kuarang penting. 

7. Gunakan setiap waktu luang yang tersisa untuk membaca buku, hal ini dapat 

bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperbanyak ide.  

 

B. MEMBUAT RINGKASAN DAN MERESENSI BUKU. 

Karya tulis ilmiah dapat diwujudkan dalam bentuk karya ringkasan dan resensi 

buku, laporan penelitian atau karya tulis ilmiah lainnya. Meringkas lebih mudah 

dilakukan dari pada meresensi. Dalam membuat ringkasan, penulis hanya dituntut 

menuliskan kembali dengan bahasa yang berbeda. Dalam membuat resensi buku, 

penulis dituntut memberi penilaian, membetulkan kesalahan konsep serta kesalahan 

penulisan. Hasil resensi buku dapat diakui apabila orang yang melakukan resensi 

memiliki keahlian dan pendidikan lebih tinggi. 

Membuat Ringkasan     

Membuat ringkasan merupakan bagian dari keterampilan menulis. Membuat 

ringkasan tidak hanya sekedar menulis ulang bagian-bagian yang penting tetapi 

menceritakan kembali apa yang tersirat di dalam buku. Penulis dapat 

mengungkapkannya dengan gaya bahasanya sendiri tanpa terpancang pada buku. 

Substansi isi yang terdapat dalam buku tetap dipegang, kemudian diberi komentar apa 

maksudnya, kelemahan dan kelebihannya. Membuat ringkasan penting dilakukan 
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untuk membantu penulis mengingat kembali apa yang sudah pernah dipelajari. 

Ringkasan hasil penelitian yang dikemas dalam format penulisan jurnal dapat 

dipublikasikan melalui media penerbitan yang sesuai.   

Orang yang sudah terbiasa membuat ringkasan telah memahami kaidah yang 

berlaku dalam menyusun ringkasan. Bagi orang yang belum biasa, pada bagian ini 

ada beberapa patokan yang dapat diikuti untuk membuat ringkasan yang baik dan 

teratur. 

Langkah-langkah membuat ringkasan adalah sbagai berikut: 

1. Membaca Naskah Asli  

Bacalah naskah asli sampai memahami isi naskah secara keseluruhan. 

Penulis dapat mengetahui gambaran umum isi naskah dari daftar isi. Simak daftar 

isi tersebut, apakah ada keterkaitan antara sub judul satu dengan sub judul 

lainnya. Simak bagian-bagian sub judul tersebut apakah sudah memiliki alinea 

penunjang yang memadai. Beri tanda pada bagian-bagian yang penting supaya 

mudah menemukannya kembali. 

2. Mencatat Gagasan Utama  

Tulislah kesan umum gagasan utama yang sudah tertangkap. Tulislah semua 

gagasan yang penting dalam bagian atau alinea itu. Pokok-pokok yang telah 

dicatat dipakai untuk menyusun sebuah ringkasan. Langkah kedua ini juga 

menggunakan judul dan daftar isi sebagai pegangan. Sasaran pencatatan adalah 

judul-judul bab, judul anak bab, dan alinea. Bila perlu gagasan pendukung alinea 

yang betul-betul esensial untuk memperjelas gagasan utama juga dicatat.  

3. Mengadakan Reproduksi  

Membuat ringkasan tidak sama dengan menulis ulang kata-kata yang sama persis 

seperti isi tulisan yang terdapat dalam naskah. Gunakan hasil pencatatan kesan 

umum dan bagian-bagian penting tiap-tiap alinea yang sudah ditulis sebagai 

materi untuk menuliskan kembali. Tuliskan kembali isi naskah dengan kalimat-

kalimat baru. Sistematika penulisan disesuaikan dengan naskah asli sehingga isi 

naskah sudah terwakili. Bila gagasan yang telah dicatat masih ada yang kabur, 

silakan melihat kembali teks aslinya, tapi jangan melihat teks asli lagi untuk hal 

lainnya agar tidak tergoda untuk menggunakan kalimat dari penulis asli. Kalimat 

penulis yang asli hanya boleh digunakan bila kalimat itu dianggap penting yang 

merupakan kaidah, kesimpulan, atau perumusan yang padat. 
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4. Ketentuan Tambahan  

Setelah melakukan langkah ketiga, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan agar ringkasan itu diterima sebagai suatu tulisan yang baik. 

a. Susunlah ringkasan dalam kalimat tunggal atau jangan dalam bentuk kalimat 

majemuk.  

b. Ringkaslah kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Jika rangkaian gagasan 

panjang, gantilah dengan suatu gagasan sentral saja.  

c. Panjang ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama yang akan 

dimasukkan dalam ringkasan. Ilustrasi, contoh, deskripsi, dsb. dapat 

dihilangkan, kecuali yang dianggap penting.  

d. Jika memungkinkan, buanglah semua keterangan atau kata sifat yang ada, 

meski terkadang sebuah kata sifat atau keterangan masih dipertahankan 

untuk menjelaskan gagasan umum yang tersirat dalam rangkaian keterangan 

atau rangkaian kata sifat yang terdapat dalam naskah.  

e. Pertahankanlah susunan gagasan dan urutan naskah sesuai dengan karangan 

asli yang harus dirumuskan kembali dalam kalimat ringkasan. Jagalah agar 

tidak ada hal yang baru atau memasukkan pikiran sendiri ke dalam 

ringkasan.  

f. Agar dapat membedakan ringkasan sebuah tulisan biasa (bahasa tak 

langsung) dan sebuah pidato/ceramah (bahasa langsung) yang menggunakan 

sudut pandang orang pertama tunggal atau jamak, ringkasan pidato atau 

ceramah itu harus ditulis dengan sudut pandangan orang ketiga.  

g. Panjang ringkasan disesuaikan dengan permintaan pemesan. Bila panjang 

ringkasan yang diminta cuma dua halaman, maka buatlah dua halaman saja.  

CONTOH RESUME 

Judul artikel: 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERPADU DI SEKOLAH DASAR 

Oleh: Subijanto*) 

Sumber: http://www.mitranetra.or.id/arsip/index.asp, diakses tgl 17 Oktober 2006   

Artikel ini merupakan hasil pengembangan sistem pendidikan terpadu yang 

dilakukan oleh Puslitjak. Kerangka penulisan yang terdiri dari empat bagian utama 

yaitu: abstrak, pendahuluan, kajian teori, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan 

saran. Pada bagian pendahuluan, artikel ini memuat latar belakang dan tujuan 

penulisan. Pada bagian kajian teori, artikel mengungkap tentang pengertian sekolah 

terpadu; pendidikan luar biasa, dan implikasi perkembangan pendidikan luar biasa 

http://www.mitranetra.or.id/arsip/index.asp
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(PLB) di negara maju. Bagian hasil dan bahasan ditulis perkembangan PLB di 

Indonesia, perkembangan sampai dengan tahun 1984, perkembangan setelah tahun 

1984, komponen pendidikan terpadu, dan pendidikan terpadu binaan Puslitjak. 

Sedangkan pada bagian akhir, artikel ini memuat simpulan dan saran. Isi masing-

masing bagian yang ditulis dalam artikel tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. 

1. Abstrak.  

Abstrak terdiri dari satu alinea yang mengemukakan tentang dasar hukum 

kebijakan pendidikan luar biasa dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

penulis artikel ini dalam implementasi kebijakan tersebut. Di bawah abstrak 

tertulis kata kunci: pendidikan terpadu, kesulitan belajar, penyandang ketunaan, 

hak memperoleh pendidikan. 

2. Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri dari dua bagian yaitu latar belakang masalah dan tujuan. 

Pada latar belakang masalah, ditulis tentang landasar hukum pendidikan luar 

biasa, penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang sudah ada di Indonesia dan 

upaya untuk memperbaiki kondisi pendidikan luar biasa melalui pengembangan 

sekolah terpadu. Penulisan artikel antara lain bertujuan untuk mensosialisasikan 

upaya pengembangan sekolah terpadu di tingkat sekolah dasar yang 

dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Nasional. 

3. Kajian Teori    

Kajian teori mengungkap tentang pengertian sekolah terpadu, pendidikan 

luar biasa, dan implikasi perkembangan pendidikan luar biasa (PLB) di negara 

maju. Penulis membuat definisi operasional pendidikan terpadu adalah suatu 

sistem pembelajaran di sekolah reguler di mana peserta didiknya terdiri atas anak 

normal di sekolah reguler, yang memiliki ketunaan, dan kesulitan belajar serta 

dilaksanakan secara terpadu atau lebih dikenal dengan integrated (Puslit, 1999). 

Anak yang memiliki ketunaan yang dimaksud dalam artikel tersebut terdiri atas 

ketunaan fisik (tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa);  ketunaan mental 

(tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang) dan kelainan perilaku atau tunalaras.  

Secara kronologis, penulis menceritakan tentang sejarah penyelenggaraan 

pendidikan luar biasa di Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara terpisah 

(segregated) dan  perkembangan terakhir dilakukan secara terpadu (integrated) 

dengan pendidikan umum. Beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk 

menggambarkan model pendidikan tersebut adalah sekolah inklusi (inclusion), 
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mainstreaming, dan normalisasi (normalization). Penulis mengkomparasikan 

penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang ada di Indonesia dengan 

penyelenggaraan pendidikan luar biasa yang ada di luar negeri.  Pada umumnya 

penyelenggaraan pendidikan luar biasa sudah berkembang ke arah pelayanan 

pendidikan terpadu. Beberapa alasan yang mendasari konsep penyelenggaraan 

pendidikan tersebut antara lain: jumlah penyandang cacat menyusut, efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan dan tidak mendiskriminasikan penyandang cacat 

agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup yang dihadapi. 

4. Hasil dan Pembahasan   

Bagian hasil dan bahasan ditulis perkembangan PLB di Indonesia, 

perkembangan sampai dengan tahun 1984, perkembangan setelah tahun 1984, 

komponen pendidikan terpadu, dan pendidikan terpadu binaan Puslitjak. 

Perkembangan PLB di Indonesia secara kronologis diurutkan berdasarkan tahun 

kejadian yaitu mulai dari tahun 1954. Fokus pembahasan lebih ditekankan pada 

lembaga yang menangani penyelenggaraan pendidikan luar biasa. Setelah tahun 

1984, kebijakan wajib belajar memberi dampak positif bagi PLB, sebab anak 

penyandang ketunaan tertentu yang tidak dapat tertampung di SLB yang ada 

harus disalurkan/ditampung di sekolah umum atau kelompok belajar.   

Pada bagian berikutnya, ditulis beberapa komponen yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan terpadu. Dalam artikel tersebut, komponen 

pendidikan terpadu yang dibahas meliputi komponen masukan (input), komponen 

proses, sarana dan prasarana, kurikulum, metode, penilaian, manajemen, aspek 

penunjang dan aspek luaran/hasil (output). Selanjutnya, artikel ini melaporkan 

kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembaga Puslitjak. Laporan dimulai dari 

tempat uji coba model pendidikan terpadu yaitu di Kecamatan Karangmojo, 

Gunung Kidul, nara sumber, pembiayaan, tenaga kependidikan, guru kelas, guru 

mata pelajaran, guru pembimbing khusus, sarana dan prasarana, dan kewenangan 

sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan terpadu.  

5. Simpulan dan Saran 

Simpulan berisi rangkuman artikel yang berisi perkembangan PLB, landasan 

hukum, kegiatan yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Saran yang diajukan 

meliputi perlunya penyempurnaan model pendidikan terpadu, kelembagaan, 

metode pelatihan dan tindak lanjut kegiatan.  
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BAB III 

PARAGRAF EFEKTIF  

Karya tulis ilmiah terdiri dari kumpulan paragraf yang disusun secara 

sistematis. Paragraf terdiri dari beberapa (3-5) kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan satu gagasan atau pokok pikiran (main idea). Gagasan utama paragraf 

dapat ditempatkan pada awal atau akhir paragraf. Kalimat lain berfungsi sebagai 

penjelas atau pendukung ide (supporting idea) Paragraf yang mempunyai lebih dari 

satu pokok pikiran dapat mengaburkan pemahaman pembaca terhadap isi karya tulis. 

Sebaliknya, paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat juga belum lengkap karena 

belum ada penjelasnya. Penulisan paragraf yang baik akan menghasilkan karya ilmiah 

yang baik pula.  

Membuat suatu paragraf yang baik tidaklah semudah yang dibayangkan karena 

paragraf yang baik memiliki aturan-aturan tertentu. Sebelum menulis paragraf, 

gagasan utama harus sudah ditemukan terlebih dahulu. Sebelum menyusun karya 

ilmiah, kumpulan pokok pikiran harus dirancang dahulu. Pokok pikiran yang terdapat 

pada masing-masing paragraf kemudian diurutkan berdasarkan alur berfikir yang 

logis. Cara seperti ini dapat membantu penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang 

sistematis, 

 Sebuah gagasan utama paragraf menentukan jenis paragraf yang dibuat. Ada 

beberapa jenis paragraf, yaitu paragraf deskriptif, paragraf eksposisi, paragraf 

persuasif, dan paragraf naratif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang 

menggambarkan tentang sesuatu baik benda/barang atau makhluk hidup. Paragraf 

naratif berisi paparan (cerita) dan biasanya bersifat fiktif. Paragraf persuatif bertujuan 

menyampaikan sesuatu informasi secara ringkas, menarik dan berusaha 

mempengaruhi pembaca untuk mengikuti jalan pikirannya. Paragraf ekposisi berisi 

paparan (cerita) yang di lengkapi data-data kesaksian seperti gambar, foto-foto 

dengan tujuan memperjelas informasi yang disampaikan. 

Paragraf deskriptif digunakan untuk menggambarkan sesuatu apa adanya. 

Paragraf deskriptif sering digunakan untuk menggambarkan kondisi sekolah, alat-alat 

pelajaran, dan tempat-tempat tertentu. Paragraf eksposisi digunakan untuk 

memaparkan suatu proses, misalnya langkah-langkah pembuatan masakan, atau 

menceritakan alur kejadian. Paragraf persuasuif biasanya terdapat pada karya tulis 

keagamaan, untuk mengajak umat beragama melakukan ibadah. Perkenalan produk 

baru pada majalah juga menggunakan paragraf persuasif untuk mengajak pembaca 

agar membeli dan memanfaatkan produk atau barang yang diperkenalkan. Paragraf 
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naratif  biasanya digunakan pada cerpen atau dongeng, untuk menceritakan sesuatu 

kejadian yang telah lalu. 

Paragraf yang baik dapat dirasakan dan diresapi. Paragraf yang baik mudah 

dipahami oleh pembaca. Pokok pikiran penulis terfokus pada sesuatu yang sedang 

dibahas. Ide penulis tidak melompot-lompat, yaitu ketika penulis sedang membahas 

satu ide tiba-tiba muncul ide lain yang sama kuatnya.  Untuk menghasilkan paragraf 

yang baik tersebut terdapat beberapa kriteria yaitu ketunggalan (unity), koherensi, 

dan adekuasi. Berikut ini dipaparkan cara penyusunan paragraf yang memenuhi 

criteria tersebut. 

1. Unity, yaitu memiliki satu ide/gagasan yang jelas yang dapat dituangkan dalam 

kalimat utama. Suatu paragraf dikatakan memiliki kesatuan (unity) jika semua 

kalimat yang membangun paragraf tersebut mendukung sebuah gagasan pokok 

atau pikiran utama. Penulis biasanya merumuskan ide tersebut dalam kalimat 

yang pendek. Kalimat pengendali paragraf sering disebut topic sentence pada 

umumnya diletakkan pada awal paragraf (pola berpikir deduktif) atau di akhir 

paragraf (pola pikir induktif). Pola deduktif dimulai dari penjelasan yang umum 

pada awal paragraf, kemudian diikuti kalimat lain yang berfungsi 

menjelaskan/mendukung kalimat inti. Pola induktif dimulai dari menjelaskan 

hal-hal yang spesifik kemudian baru diikuti dengan kalimat yang mengarah ke 

penyimpulan bagian yang telah diutarakan sebelumnya. Gagasan pendukung 

(supporting ideas) dapat berupa teori, fakta, hasil pengamatan, hasil peneltian, 

pendapat orang yang memiliki otoritas, contoh-contoh, dsb.  

2. Koherensi atau keterpaduan makna beberapa unsur pembentuk kalimat atau 

makna memiliki keruntutan. Koherensi dapat dicapai apabila kalimat-kalimat 

dalam satu paragraf saling berhubungan atau saling kait mengait. Koherensi 

merupakan pengembangan dan tindak lanjut dari persyaratan unity. Dengan cara 

ini, penulis dapat mengajak pembaca untuk memahami gagasannya secara utuh 

(tidak kabur). Paragraf yang tidak koheren terkesam gagasannya melompat-

lompat, satu main idea (ide pokok) belum selesai sudah berpindah ke ide pokok 

yang lain atau supoporting idea tidak relevan dengan ide pokoknya.  

Koherensi dapat diperoleh dengan cara menyusun kalimat berdasarkan 

kronologi waktu, cakupan, klimaks, logika dari umum ke khusus dan sebaliknya. 

Kronologi waktu dan cakupan keluasan mudah dirangkai karena penulis tinggal 

menyusun urutan waktu kejadian atau mengurutkan cakupan wilayah dari yang 

luas ke wilayah yang lebih sempit. Kronologi klimaks dapat disusun dari 

gagasan yang sederhana, kurang penting sampai pada klimaksnya yaitu gagasan 

yang penting. Logika berfikir dapat menggunakan pola deduktif atau induktif.  
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3. Adekuat: gagasan pendukung paragraf yang memenuhi syarat adekuat atau 

memadai bukan dilihat dari kuantitas/panjang kalimatnya saja tetapi juga dari 

kualitas kalimatnya. Paragraf yang adekuat mempunyai ciri-ciri detail, 

mempunyai penjelasan, contoh-contoh, data, bukti empirik, deskripsi yang 

disusun secara runtut. Paragraf yang adekuat dapat ditulis oleh orang yang benar-

benar menguasai bidang atau materi yang sedang ditulisnya.  

 

Di samping paragraf yang baik tentu ada paragraf yang kurang baik. Paragraf 

yang kurang baik sering ditemukan pada karya tulis ilmiah baik berupa laporan 

kegiatan maupun skripsi. Ciri-ciri paragraf yang kurang baik yang sering terjadi 

adalah: 

1. Satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat yang panjang sekali. Penulis 

biasanya menyambung kalimat dengan kalimat berikutnya menggunakan 

kata ’yang, dan, karena, walaupun, tetapi, dsb’. Paragraf ini hanya 

mempunyai satu tanda titik sebagai tanda kalimat berakhir. 

2. Satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat pendek, yaitu hanya 

menyampaikan gagasan utama tanpa memberi kalimat penjelasnya. Paragraf 

ini pada umumnya dibuat oleh orang yang tidak menguasai materi yang 

ditulis, sehingga dia kehabisan kata untuk menulis kalimat penjelasnya. 

3. Satu halaman cetak hanya terdiri dari satu paragraf atau paragraf memiliki 

lebih dari sepuluh kalimat. Paragraf yang terlalu panjang memberi banyak 

peluang kepada penulis untuk menulis paragraf lebih dari satu pokok pikiran. 

Meskipun pokok pikiran tersebut masing saling kait mengait, namun hal ini 

dapat mengaburkan pemahaman pembaca karena tidak dapat memahami 

pokok pikiran penulis.     

Paragraf yang kurang efektif 

Contoh I  

Bagaimanapun, program perbaikan mutu sekolah yang kompetitif tentu 

memerlukan pembiayaan yang tinggi. Di samping itu, yang perlu kita rajut adalah 

visi dunia pendidikan nasional dewasa dewasa ini. Menyiapkan SDM unggul 

untuk memenangkan persaingan dan bekerja sama secara global adalah visi yang 

harus diejawantahkan dunia pendidikan di Indonesia. Organisasi apapun tanpa 

visi mengenai mutu akan tertinggal bahkan tenggelam. Lewis dan Smith (1994) 

menjelaskan, ’where the is no vision, the people perish’. Sumberdaya manusia 

(human resource) yang ada dalam organisasi baik manajer, supervisor, staf 

maupun karyawan akan binasa tanpa visi yang jelas untuk dikejar (Syafarudin, 

2002: 17) 

Komentar:  
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Contoh paragraf I di atas mempunyai dua ide pokok yaitu: perbaikan mutu 

sekolah membutuhkan biaya tinggi dan visi dan misi pendidikan. Paragraf seperti 

ini membuat kabur bagi pembacanya. Koreksi terhadap paragraf tersebut adalah: 

(1) apabila penulis ingin mengembangkan ide pertama maka gagasan kalimat 

pendukungnya berupa segmen-segmen yang membutuhkan biaya untuk 

peningkatan mutu pendidikan. (2) Apabila penulis ingin mengembangkan 

paragraf yang kedua, maka gagasan kalimat pendukungnya berupa cara-cara 

pencapaian visi/misi atau peranan visi/misi dalam pencapaian tujuan pendidikan.  

Contoh 2 

Salah satu skenario yang menentukan corak perubahan masa depan adalah 

keunggulan atau keampuhan manajemennya. Hal itu tentu saja harus dilakukan 

dalam berbagai organisasi atau infrastrukstur yang ada dalam suatu negara. 

Pendidikan nasional sebagai subsistem dari sistem nasional merupakan salah satu 

bidang pembangunan. Sistem pembangunan nasional berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, mengangkat deajat dan 

harkat bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan 

dengan manajemen modern dan ditangani oleh tenaga prifesional yang bertumpu 

pada mutu yang diharapkan oleh pelanggan pendidikan (Syafarudin, 2002: 18) 

Komentar:  

Paragraf pada contoh 2 ini, kurang memenuhi azas ketunggalan dan 

koherensi. Pada awal paragraf penulis membicarakan tentang manajemen, tetapi 

gagasan pendukung tidak menjelaskan tentang manajemen, tetapi beralih ke 

sistem. Kalimat terakhir kembali ke manajemen tetapi kalimat tersebut juga masih 

termasuk dalam kategori kalimat inti, bukan kalimat penjelas gagasan 

sebelumnya.  

Perbaikan paragraf    

Sistem pendidikan nasional yang bermutu adalah yang dilaksanakan dengan 

manajemen modern dan ditangani oleh tenaga profesional. Manajemen modern 

dapat dilaksanakan apabila tenaga yang menjadi sub bagian manajemen dapat 

bekerja secara profesional. Apabila setiap sub bagian manajemen pendidikan 

ditangani oleh tenaga profesional, maka sub bagian tersebut akan menghasilkan 

pekerjaan bermutu sehingga dapat mendukung perbaikan mutu manajemen secara 

keseluruhan.  

Contoh 3  
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Produktivitas lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain kemampuan di dalam menerapkan kepemimpinan yang tepat, iklim 

dan komitmen kerja, dan profesionalitas guru yang ditampilkan dengan kinerja 

guru yang tinggi, kemampuan guru yang tersertifikasi dan komitmen lainnya, 

namun semuanya itu harus diikuti dengan iklim sekolah yang kondusif, 

kemampuan kepala sekolah dalam melakukan aktivitas supervisi atau 

pengawasan juga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap 

produktivitas lembaganya. 

Komentar: 

Satu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat yang panjang 

Contoh penulisan paragraf yang cukup efektif 

Contoh 1 

Sistem Penerimaan Siswa Baru yang ideal adalah sistem yang dapat 

memenuhi azas obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskrimitif dan kompetitif. 

Sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang obyektif berarti calon siswa baru 

maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum/peraturan yang telah 

ditetapkan. Sistem yang transparan berarti PSB bersifat terbuka dan dapat 

diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari 

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Sistem yang akuntabel 

berarti PSB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur 

maupun hasilnya. Sistem yang tidak diskriminatif, berarti PSB tidak membeda-

bedakan calon siswa berdasarkan suku, agama, dan golongan. Sistem yang 

kompetitif berati PSB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai ujian terstandar.  

Contoh 2 

Pengambilan keputusan dalam pendidikan selalu melibatkan dua pihak yaitu 

keputusan kebijakan dan keputusan operasional. Keputusan kebijakan berada di 

tingkat perancang dan pengambil keputusan (Decision maker) kebijakan yang 

dilakukan dengan mempertimbangkan transaksi antara tujuan, sasaran dan 

beberapa struktur dasar untuk mencapai tujuan dan sasaran kompetensi lulusan 

yang diharapkan. Keputusan operasional berada pada tingkat pelaksana kebijakan 

dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki untuk 

mengimplementasi kurikulum mulai dari isi/materi, strategi, media, lingkungan 

belajar yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Perencana kurikulum 

perlu mempertimbangkan dua tingkatan keputusan, yaitu keputusan kebijakan 

yang memberi landasan filosofi yang akan mewarnai tipe-tipe kurikulum sekolah 
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dan keputusan operasional yang akan menguatkan apakah kurikulum cukup 

realistik untuk dilaksanakan.  

Contoh 3:  

Secara kronologis, PS PTB pertama kali berdiri dalam rumpun Jurusan 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berada di bawah Fakultas Ilmu 

Pendidikan IKIP Yogyakarta berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan No. 154 tahun 1964 tanggal 9 November 1964 dan SK Rektor IKIP 

Yogyakarta No. 05 tahun 1965 tanggal 6 Desember 1965 dengan misi untuk 

memenuhi kebutuhan guru PKK bagi sekolah umum maupun kejuruan dengan 

program mayor bidang busana dan minor bidang boga. 

Sebelum menulis paragraf, penulis harus mengetahui tema dari karangan 

yang akan dibuat. Kemudian mengetahui masing-masing ide pokok atau gagasan 

dari tiap-tiap paragraf, kalimat utama dan kalimat penjelas yang akan 

mengembangkan paragraf tersebut. Penulis hendaknya memberikan kesimpulan 

di akhir bagian paragraf tersebut untuk menegaskan inti dari penulisan paragraf 

tersebut. Langkah-langkah tersebut sangat bermanfaat, agar paragraf yang dibuat 

menjadi paragraf yang baik dan tersusun dengan rapi. 

Paragraf yang baik tersusun dari kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah 

kalimat yang benar, baik, tepat. Kalimat yang benar adalah kalimat yang 

memenuhi persyaratan gramatikal (ketata bahasaan). Kalimat yang baik adalah 

kalimat yang digunakan sesuai dengan konteksnya. Kalimat yang tepat adalah 

kalimat yang disusun dari kata-kata yang tepat, mengikuti kaidah bahasa yang 

benar dan digunakan dalam situasi yang tepat. Selain indikator tersebut di atas, 

kalimat dinyatakan efektif apabila informasi yang dimaksud oleh pembicara atau 

penulis mudah dipahami oleh pembaca dan lawan bicara.  

Ciri-ciri kalimat efektif antara lain adalah memiliki kesepadanan antara 

gagasan yang ingin disampaikan dengan struktur kalimat yang mewadahinya. 

Misalnya, untuk menerangkan atau menjelaskan dibutuhkan kalimat yang 

panjang. Untuk menyampaikan informasi praktis, cukup digunakan kalimat 

pendek. Kesepadanan juga ditunjukkan oleh struktur kalimat yang mendukung  

gagasan. Struktur kalimat efektif minimal memiliki subjek (S) dan predikat (P). 

Subjek adalah pokok kalimat dan predikat adalah penjelasnya. 


