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MENULIS 
ITU MUDAH 

BENARKAH? 



Writing is like swimming 



BENARKAH? 
• Menulis adalah aktivitas 

yang sulit dan rumit 

• Kemampuan menulis 
adalah bakat bawaan 

• Tidak semua orang bisa 
menulis karena aktivitas 
ini hanya bisa dilakukan 
oleh orang-orang 
tertentu saja. 



MENULIS  
ADALAH  

MASALAH  
MENTAL 

Ada banyak orang  
Kalah  

sebelum Berperang 
 

MOTIVASI  
menjadi penentu   



MOTIVASI MENULIS 

• Pertama, alasan 
kebermanfaatan.  

• Kedua, citra diri yang positif.  

• Ketiga, alasan ekonomis.  



Mengapa menulis?  

Manusia memiliki kebutuhan intelektual, yang bisa diisi 
beberapa hal: 
 

Berfikir 

Membaca 

Berdiskusi 

Menulis 
 

Rangkaian kegiatan tersebut, tak bisa dipisahkan.  

Semuanya bisa berkaitan dan saling mendukung. 



APA ITU KARYA ILMIAH? 

• Nonfiksi – berdasar fakta 

• Pokok permasalahan - menyangkut 
sesuatu bidang ilmu, misalnya bidang 
sosial, sain, teknologi, dan sebagainya 

• Pemaparan – sistematis dan logis dalam 
bahasa yang baku  

• Memiliki acuan atau rujukan dari referensi 
yang sahih – kutipan dan daftar pustaka 

• Lugas  dan not emotive –  denotatif 



BAHASA DALAM KARYA ILMIAH 

• Menggunakan ragam baku 

• Jelas (mudah dipahami) 

• Lugas (denotatif)  

• Komunikatif (gagasan penulis sampai pada 
pembaca) 

• Memperhatikan pilihan kata yang tepat 

• Menggunakan kalimat yang efektif 

• Memperhatikan Ejaan yang Disempurnakan 

 



MENULIS ADALAH DUNIA IDE 

Mengasah kemampuan membaca 
 

Buku 
 

 

•Kehidupan  
 



Mengembangkan  
ide tulisan  

dengan  

mind mapping 



     

Mind mapping  

dikembangkan oleh Tony Buzan. 

 

Mind mapping  

sangat berguna untuk 
mengeksplorasi ide dan 
gagasan secara teratur.  



Mind Mapping  

didasarkan pada cara kerja otak 
kita dalam menyimpan informasi. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa otak kita tidak menyimpan 
informasi dalam kotak-kotak sel 

saraf yang terjejer rapi melainkan 
dikumpulkan pada sel-sel saraf 
yang bercabang-cabang yang 

apabila dilihat sekilas akan 
tampak seperti cabang-cabang 

pohon.  
 



MIND MAPPING DALAM 
PENGEMBANGAN IDE TULISAN 

• melihat hubungan antara satu ide 
dengan ide lainnya 

• mulai dengan suatu ide utama dan 
kemudian menggunakan koneksi-
koneksi di otak kita untuk 
memecahnya menjadi ide-ide yang 
lebih rinci 











L A T I H A N  
 

• Buatlah mind mapping dari tema 
tulisan yang sudah Anda buat di 
rumah! 



MENGEMBANGKAN IDE  
DALAM TULISAN 

 

• Perencanaan tulisan (planning) 

• Penyusunan draft (drafting) 

• Revisi tulisan (revising) 



NAH, SAAT INI JUGA 

 

menulislah dan jangan ditunda! 

SELAMAT BERKARYA 



TERIMA KASIH 


