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Mengapa menulis populer di 

Media massa itu menjadi penting?



Hubungan Saling 

Menguntungkan:

Masya-

rakat

Media

Guru



Guru perlu saluran aktualisasi gagasan, 

atau temuan dalam kelas, PTK, dll.

(Dalam penilaian portofolio Sertifikasi, 

artikel dihargai 5 (koran lokal) dan 10 

(nasional).



Media perlu tulisan berbobot 

dari para Guru



Masyarakat memerlukan 

gagasan/wawasan baru yang 

ditulis Guru di media massa.



Jenis tulisan apa yang 

akan kita buat?



Feature:

• Catatan Perjalanan

• Ilmiah Populer

• Opini

• Berita

Fiksi



Untuk kalangan 

mana kita 

menulis?

Umum?

Khusus?
Khusus?

Khusus?



Tulisan bertutur/feature untuk 

media massa



Menulisnya dari 

bagian mana dulu?

Saya suka 

matanya!

Saya suka 

bibirnya!

Mulailah menulis 

dari yang kita 

sukai!



Adakah 

perasaan ingin 

mengemukakan 

gagasan?



Adakah rasa ingin menceritakan 

kembali suatu pengalaman?

Hasilnya? 

•Lihat saja 

di CD!

• Saya baru 

dari LPMP.



Pernahkah menceritakan 

pengalaman kepada orang lain?



Pernahkah bertanya kepada 

lawan bicara, bagian mana dulu 

yang akan diceritakan?

Saya mau 

Cerita, Nih, mau 

dari bagian 

mana dulu?



Menulis adalah mencatat apa yang 

akan diceritakan 

(dengan pendalaman dan penyuntingan).



Apa?

Siapa?

Mengapa?

Kapan?

Di mana?

Bagaimana?

Berapa?

Untuk apa?

Kedepannya 

bagaimana?

(Susunannya bisa 

tidak berurutan).



Feature:

Feature adalah artikel kreatif,
dimaksudkan untuk membuat 
senang dan memberi informasi 
tentang suatu kejadian, keadaan, 
atau aspek kehidupan.

Gaya penulisannya perpaduan 
antara jurnalistik dan sastra.
Faktanya diungkapkan mengikuti 
kaidah jurnalistik, pemaparannya 
menggunakan gaya bahasa sastra.

Ada dua jenis feature, yakni feature 
berita dan feature opini.



Feature

Kreatif: Penulis bisa menciptakan 
cerita, walaupun tetap terikat etika: 

tulisan bukan fiksi, dan harus akurat



Memberi Informasi: Tulisan ini bisa 

memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai situasi atau aspek kehidupan 

yang mungkin diabaikan oleh orang lain.



Menghibur: tulisan jenis ini bisa 

memberikan variasi lain kepada 

pembacanya.



Apa itu Tulisan Ilmiah Populer?

Menulis bukan 

sulap, yang 

langsung dapat 

menulis 

dengan baik! 

Perlu latihan 

yang terus-

menerus!



Tulisan bukan karangan. Tulisan 

disusun dari berbagai tulisan atau 

gagasan orang lain menjadi tulisan 

baru yang utuh.



Sedangkan karangan merupakan 

hasil rekaan sendiri.



Tulisan ilmiah populer = Tulisan 

bersifat ilmiah tapi ditulis dengan 

penuturan yang mudah dimengerti.



Tulisan harus 

benar, objektif, 

dan mendalam. 

Perlu didukung 

oleh data yang 

sudah teruji 

kebenarannya.



Tulisan populer harus 

akurat. Tidak ceroboh.



Populer itu 

akrab,

menyenangkan 

bagi populus

(rakyat) yang 

membacanya.



Populer itu disukai orang 

kebanyakan, mudah dipahami, 

tetapi tetap santun dalam bertutur.



Tulisan yang menarik itu tulisan 

yang enak dibaca, lancar 

bahasanya, serta mudah dipahami.



Penulis harus memahami hal yang akan 

ditulis, sehingga dapat 

menyederhanakan persoalan yang rumit.

Badut 

menguasai cara 

berjalan di atas 

kawat. Ia bisa 

ngebodor saat 

berjalan.



Untuk memiliki pemahaman yang 

baik, penulis dituntut untuk membaca 

berbagai sumber yang berhubungan 

dengan hal yang akan ditulisnya.

Studi pustaka



Lead – Tubuh – Penutup

Lead

Perangkai/Jembatan

Tubuh

Berita 

(piramida terbalik)

Lead

Perangkai/Jembatan

Tubuh

Penutup

Featur 



Tiga  Senjata:

Fokus, Deskripsi, Kutipan

Lead

Perangkai/Jembatan

Tubuh

Penutup

Featur

Fokus



Apa artinya baju politisi dalam 

kampanye pemilihan Presiden 

Amerika Serikat, Juli 2007 kemarin?

“Ada belahan dada tampil pada 

rabu sore. Itulah milik Senator 

Hillary Clinton”

Robin Givham, Washington Post.

Lead:



Tulisan Ilmiah Populer:

Tulisan ilmiah menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh 

masyarakat umum.

Kaidah dan etika penulisan ilmiah 

tetap harus terjaga.

Yang membedakannya hanyalah 

kelancaran, kelincahan, keindahan 

bahasanya, serta mudah dipahami.



Ilustrasi 

Tulisan:

Foto

Grafik

Peta

Sketsa



Bila inspirasi 

telah lahir,

biarkanlah.

Jangan menjadi

“jagal” 

untuk gagasan 

awal!



Perwujudan 

gagasan (merah)

Yang 

diinginkan

Akankah menghasilkan 

sesuatu, kalau gagasan 

itu tidak diwujudkan?



Kekurangan 

bukan aib, 

kalau mau 

berubah, 

bahkan bisa 

menjadi 

sumber 

inspirasi!

Mengetahui 

kekurangan,

karena kita 

mengetahui 

yang benar



Padahal, ketika kita memulai 1,

Tuhan memberi 10

Susah!

Bikin kalimat 

pertama aja 

udah macet!



Mulailah! 

Nyaman dan Nikmatilah untuk 

Duduk Mengetik!

Saya akan menulis 

tentang 

pembelajaran dg. 

cara widyawisata!



Pelajari karakteristik dan 

aturan penulisan setiap media

KOMPAS Pikiran Rakyat

MEDIA 

INDONESIA

Lainnya

Sindo



Aktualitas: Topik sedang 

diperbincangkan orang banyak

Yg menilainya 

juga belum 

disertifikasi, lho!

Tegang 

Semua, 

men!

Katanya 

Sertifikas

i itu untuk 

yg mau 

pensiun?

Mau dapat tunjangan 

susah banget, ga 

kayak anggota DPR!



Orisinalitas: Bahasa yang hemat, 

lancar, mudah dimengerti



Karakteristik tulisan populer

untuk media massa:



Fokus pada isu yang khas, dan 

spesifik mengenai bidang 

tertentu.



Tulisan harus 

bermakna bagi 

pembaca. 

Pembaca harus 

dibuat terpikat.

Tidak sekedar 

menampilkan 

angka, data,

fakta.



Akurat: Topik yang ditulis 

berisikan informasi yang benar, 

teruji, dan tidak menyesatkan.



Relevan: topik yang diangkat 

memunyai keterikatan kuat 

dengan kepentingan pembacanya.



Bahasa Jurnalistik: Benar 

Sesuai Kaidah , Padat, 

Singkat, Jelas, Lugas.



Hindari kesalahan 

penulisan:

 kata

 angka

 nama orang

 nama tempat

 waktu

 istilah teknis

 bahasa asing

Badnung   - Bandung

Juned harusnya Junaedi

1993 harusnya 1883

Tambakruyung 

harusnya 

Tambagruyung

Stikholder-Stakeholder



Kalimat harus: 

padat, ringkas, efisien



Jelas, tidak menimbulkan 

banyak penafsiran, dan terukur.



Jelas, mudah dipahami 

masyarakat umum. 



Tulisan dapat

dipertanggungjawabkan.



Gaya penulisan? Setiap 

penulis punya gayanya sendiri



Pustaka: 

Tuliskan pustaka 

yang menjadi 

sumber acuan 

(T. Bachtiar: 2004)



Mengapa 

Kita Harus 

Terus 

Berubah dan 

Memperbaiki 

Diri?



Meningkatnya Kehendak Pembaca
(Jangan sampai pembaca beralih ke 

tulisan lain padahal baru membaca satu 

atau setengah alinea)



Ketidakpuasan diri sendiri

(Kalimat kurang lancar, kurang 

lincah, kurang mengalir, dst.)



• Jangan ada kesalahan cetak, ejaan, 
nama, pangkat/gelar, dsb.

• Cisereh atau Ciseureuh?

• Pembelajaran atau Pemelajaran?

• Woskop?

• Letop?

Ragu dalam penggunaan kata 

yang akan ditulis? Cari info, 

lihat peta, buka Kamus!



Kesimpulan:

Tulisan ilmiah populer itu 
merupakan perpaduan 
informasi yang dihimpun 
dari berbagai sumber, yang
telah diolah, diracik menjadi 
tulisan baru yang lebih baik, 
lebih lancar, lebih lincah, 
enak dibaca, dan mudah 
dipahami.



Ada hal

yang ingin

disampaikan?



Pengalaman Menulis

di Media Massa

Karena 

menulis, bisa 

pergi ke 

mana-mana!



Menulislah pada kesempatan 

pertama. Tidak menunda menulis 

isu yang sedang berkembang.



Koran memunyai keterbatasan 

halaman. Panjang tulisan antara 

700 - 1.000 kata.



Ketika ada komputer, ada CD dan 

internet, maka redaksi cenderung 

hanya memuat tulisan-tulisan  

yang dikirim dalam bentuk dijital.



Ada hal

yang ingin

disampaikan?



Hal penting lainnya 

dalam menulis:



Bagaimana cara mencari ide?



Misalnya: Mengkritisi Kebijakan 

Pendidikan:

• Sertifikasi Guru

• Pendidikan Lingkungan 

Hidup

• Kurikulum 

• UN

• dll.



PP Nomor 18 Tahun 2007

Pasal 6 (2) dan (3):

• Guru yang telah memiliki Sertifikat,

• Memiliki nomor registrasi Guru,

• Melaksanakan beban mengajar 24 

jam,

Maka: Guru tersebut berhak atas 

tunjangan profesi pendidik.



Mungkinkah Semua Guru di 

Sekolah Mengajar 24 Jam?

• Secara sederhana, bisa diolah, 

bagaimana ketersediaan jam 

pelajaran dan jumlah Guru.

• Data yang ada dapat dianalisis, 

sehingga dapat memberikan 

alternatif pemecahan.



Sumber ide lainnya:

• Surat kabar, Buku, Makalah.

• Hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)



Sumber Gagasan:
• Kesalahan/kekurangan 

(orang lain/diri sendiri).

• Kesempurnaan (tapi 
hanya dari satu sisi).

• Menyeluruh tapi sekilas.

• Sekilas dan ringkas.

• Bahasanya formal atau 
bahasanya populer.

• Kurang enak,

• Mendukung, melengkapi 
gagasan yang sudah 
ada. Dll.

Dari mana 

mengatahui 

hal itu? 

Melihat, 

membaca,

wawancara,

kunjungan 

lapangan, 

merasakan,

dll.



Pak Darwa (2005),

pensiunan Guru IPA, 

merintis PBM IPA di 

alam secara 

langsung. Siswa 

tergila-gila meneliti.

Siswa SMPN 

Tambaksari Ciamis-

lah yang 

menemukan fosil 

taring 

hippopotamus!

Sayang tidak ada 

yang 

meneruskan!





Komputer Jadul



Telefon Jadul

HP Jadul



Mau HP 

seperti 

punyaku?

Maaf, ya,

Tidak! Trims.

HP th 2002

Untuk kebaikan, 

kadang kita sulit 

berubah



Adakah 

yang 

benar-

benar 

asli dan 

baru?

Melengkapi, 

menyempurnakan, 

variasi baru, sudut 

pandang beda, 

bentuk beda dari 

hal-hal yang 

sudah ada!

Kita berada di 

pundak orang lain 

sebelumnya!



Ada hal yang ingin 

diusulkan/disampaikan?



Dengan Menulis,

Kita Memperluas Zona 

Nyaman. 

Kita Dituntut untuk 

Terus Menggali 

Pengetahuan Setiap 

Waktu.



Zona Nyaman 

Baru

Zona 

Nyaman

Penuh 

Tantangan

Penuh 

Risiko

Penuh 

Ketidak 

jelasan

Labil

Hal

Baru

Hal

Baru

Hal

Baru

Hal

Baru



Kelahiran satu karya memberi 

inspirasi bagi kelahiran karya 

berikutnya. Begitu seterusnya.



Bila kita mengamati/meneliti 

sesuatu terus-menarus, maka hal 

itulah yang akan terus mendekat.



saat pergi ke 

kantor,

Ibu/Bapak 

melihat ada 

berapa 

mobil

avanza

warna biru?

Kita tidak akan 

mengetahuinya 

karena kita 

tidak 

medekatkan ke 

hal tsb.



Memilih sisi menarik 

yang tepat, yang belum 

ditulis orang lain.



Tulisan itu memberikan jalan 

ke luar: membantu pembaca 

dalam memberikan penilaian 

atas fakta yang tersaji.



Hindari istilah teknis tanpa 

penjelasan, atau kata asing 

yang berlebihan.

• Owner

• Mindset

• Stakeholder

• dll



Menghindari lupa dalam menulis:

Buatlah Peta Pikiran atau outline



Sertifikasi 

Guru

Kesiapan 

Sekolah

Guru

Pend. 

Guru

Jumlah 

Guru

Jumlah 

Jam Mata 

Pelajaran

PP 

Sertifikasi 

Guru

Guru Mengajar

Sesuai dg. Pend.?



Resep menulis:

• Membaca dan membaca.

• Menulis dan terus menulis!

• Baca lagi, Perbaiki, perindah, 
perlincah!

• Perdalam riset sebelum 
menulis!

• Nikmati menulis, nyaman duduk
di depan komputer.



Faktor yang 

mempengaruhi 

pemuatan tulisan:

Tulisan ini 

dimuat 

nggak, ya?



Tulisan Ditolak, Bila Tulisan itu:

• Tema tidak aktual

• Penyajian berkepanjangan (cukup 700 - 1000 kata).

• Bahasan terlalu mikro.

• Penyajian kurang jelas.

• Bahasa terlalu akademik.

• Terlalu Sumir.

• Gayanya seperti makalah, naskah pidato, catatan 
kuliah.

• Terlalu banyak kutipan, sehingga seperti kumpulan 
kutipan. Atau sumber kutipan kurang jelas.

• Uraian tidak runtut, gagasan meloncat-loncat.

(Dedi Muhtadi, 2007).



• Asli, bukan plagiasi

• Hanya ditulis untuk satu media.

• Aktual, relevan dan sedang menjadi 

pembicaraan di masyarakat.

• Isi menyangkut kepentingan umum, bukan 

kepentingan komunitas tertentu.

• Mengandung hal baru (informasi, pandangan, 

pendekatan, saran, pemecahan).

• Menggunakan bahasa populer, mudah 

dipahami.

• Penyajiannya tidak berkepanjangan (cukup 700 

– 1.000 kata – MS Word). (Dedi Muhtadi, 2007).

Tulisan Diterima, Bila Tulisan itu:



Sudahkah Menerapkan Cara:

• Melihat

• Merasakan

• Menganalisis

• Membaca

• Mengerjakan

• Menulis?



Huh! 

Sebel… 

Sudah 

penataran 

di LPMP, 

sudah 

nulis, tapi 

tidak 

dimuat!



Yes!!! Dimuat!

Nulis lagi, 

akh!!!



Alamat Surat Kabar:

E mail: redaksi@pikiran-rakyat.com

Pikiran Rakyat:

KOMPAS JABAR:

Jl. Soekarno-Hatta 147 Bandung 40223

E mail: kompasjabar@kompas.co.id

Jl. Martadinata 46 Bandung 40115



Setitik informasi

mudah-mudahan 

bermanfaat.

Amiiiin…

Bu…

Amiiiin…,

Pak…



Ada hal yang ingin 

diusulkan/disampaikan?



Sekian, 

mohon maaf bila ada hal 

yang kurang berkenan.

Salam,

T. Bachtiar



Alamat: T. Bachtiar

Rumah: Komplek Margahayu Permai

Jl. Permai 2 blok ME no. 66 

Bandung 40218

Rumah: 022 540 5373

HP: 0815 717 3898

t_bachtiargeo@yahoo.co.id


