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RINGKASAN

• Pengertian Ringkasan

Bentuk dasar: “ringkas” 

= singkat; pendek dari bentuk yang panjang.

• Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang 
lebih pendek dari tulisan aslinya dengan
menghilangkan hal-hal yang tidak penting dan
berpedoman pada keutuhan topik serta
gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya.



Tujuan Membuat Ringkasan

• Ringkasan dibuat untuk membantu pembaca
lain memahami sebuah buku dalam waktu
yang singkat untuk menghemat waktu



Cara Membuat Ringkasan

1. Membaca Naskah

Pembacaan naskah asli dapat dilakukan
berkali-kali agar dapat memahami isi suatu
buku/karangan. Dengan demikian dapat
diketahui sudut pandang pengarang serta
kesan umum yang ada di dalam tulisan
tersebut.



2. Mencatat Gagasan Utama

• Pencatatan gagasan utama bertujuan untuk:

1. Mengendalikan pikiran pembaca dalam
penulisan ringkasan,

2. Memilah hal-hal yang penting dan tidak
penting.



3. Mengadakan Reproduksi

Cara – cara:
• Urutkan berdasarkan tulisan aslinya;
• Hindari kalimat-kalimat tulisan asli;
• Gunakan kalimat-kalimat pendek, hindari kalimat majemuk;
• Kutipan langsung disampaikan dengan kutipan tidak langsung;
• Jangan menuliskan interpretasi sendiri;
• Jika karya asli menggunakan sudut pandang orang pertama

tunggal, ringkasan harus menggunakan sudut pandang orang
ketiga tunggal.

Menulis ringkasan
yang telah dibaca



RESENSI

• Batasan Resensi
 Suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai

sebuah hasil karya atau buku.
 Komentar atau ulasan atas sebuah hasil karya; 

buku, film, dan karya seni lainnya.
• Resensi harus faktual, objektif, dan bertolak dari

pandangan yang positif.
• Resensi harus menyajikan kualitas sebuah karya

yang berhubungan dengan keunggulan dan
kekurangan sebuah karya. 



Tujuan Menulis Resensi

• Menjembatani keinginan atau selera penulis kepada
pembacanya.

• Menyampaikan informasi apakah sebuah buku atau
hasil karya yang diresensi tersebut layak mendapat
sambutan dari masyarakat atau tidak.

• Memotivasi pembaca agar membaca/ 
menonton/melihat karya yang diresensi secara
langsung.

• Mengeritik, mengoreksi, atau memperlihatkan kualitas
buku, baik kelebihan maupun kekurangannya.

• Untuk memperoleh honorarium atau imbalan dari
media cetak yang memuat hasil resensinya.



Materi yang Diresensi

• Landasan filosofi penulis/pembuat karya asli;

• Kekuatan dan kelemahan karya yang diresensi;

• Substansi karya yang diresensi bagian per 
bagian, bab per bab;

• Fisik karya yang diresensi, termasuk ukuran
buku, kertas, huruf yang digunakan, tinta, 
warna, jilid, gambar, dan ilustrasi.



Bahasa dalam Resensi

• Bahasa resensi harus bahasa yang denotatif
karena ingin menyajikan fakta secar ilmiah dan
objektif.

• Resensi harus menerapkan kaidah Ejaan yang 
Disempurnakan, pilihan dan bentuk kata yang 
tepat, kalimat yang efektif, dan paragraf yang 
padu dengan penalaran yang logis.



Langkah-Langkah Meresensi Sebuah Karya

1. Mengamati suatu karya

2. Membaca isi suatu karya

3. Membuat ringkasan

4. Memaparkan isi dan mutu suatu karya



Sistematika Resensi

• Cantumkan tema atau judul karya yang diresensi.
• Sebutkan nama pengarang, judul karya, penerbit, 

tempat terbit, jumlah bab, dan jumlah halaman.
• Kemukakan sistematika, bahasa, dan ringkasan karya

yang diresensi.
• Jelaskan kualitas karya yang diresensi, kekuatan dan

kelemahannya, serta perbedaannya dengan karya
sejenis yang sudah ada.

• Sampaikan pendapat dan simpulan penulis resensi
secara pribadi.

• Tuliskan identitas Anda selaku penulis resensi.


