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SERI JURNALISME DESA 

MENULIS ITU BERCERITA! 

“Menulis itu (terasa) sulit.” Demikian komentar banyak orang ketika mereka harus menulis. 
Benar kah demikian? Atau barangkali itu hanya pikiran kita saja?


Sebelum kita menjawab seberapa susahnya menulis, mari kita membahas terlebih dahulu 
tentang menulis. Apakah hanya menyusun kata-kata semata di selembar kertas? Atau hanya 
menyusun paragraf di layar komputer?


Satu hal yang harus kita pahami ketika menyusun kata-kata, 
bahwa sebenarnya kita tidak sedang menulis. Kegiatan paling 
penting dalam menulis adalah BERCERITA. Persis seperti 
kita menceritakan tentang hasil menjala ikan ke teman kita 
secara lisan ketika bertemu langsung. Juga seperti kita 
menceritakan perjalanan kita yang menantang dari desa 
menuju kecamatan kepada kawan dari daerah lain.


Hanya saja, menulis justru menggunakan media berupa huruf dan kertas. Hal ini tentu berbeda 
dengan bercerita melalui lisan yang mempergunakan suara dan bahasa tubuh. Namun, intinya 
tetap sama, yaitu: BERCERITA.
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“Aktivitas utama 
menulis adalah 
bercerita, tetapi 
medianya adalah 
huruf & kertas.”
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Agar Anda lebih memahami hubungan antara bercerita dan menulis, coba lakukan kegiatan 
berikut ini. Ajak satu atau dua orang teman untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, 
cobalah Anda menceritakan pengalaman paling terkenang atau potensi desa yang paling 
menarik kepada teman Anda. Tidak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit saja. Bila 
memungkinkan, rekam cerita Anda tersebut menggunakan ponsel cerdas. 


Misalnya, desa Anda memiliki ragam makanan yang unik 
berupa Sup Belalang Goreng. Penduduk umumnya 
menyajikan sup ini ketika jumlah belalang sangat banyak. 
Saking banyaknya, penduduk bisa mengambil belalang 
dengan mudah dengan jumlah yang banyak. 


Cara memasaknya pun cukup mudah. Belalang hanya perlu 
dibersihkan, kemudian direbus dengan bumbu pedas sampai 
matang. Kondisi ini membuat desa Anda cocok untuk menjadi 
tempat wisata kuliner. Mungkin juga cocok sebagai desa yang 
menjual ragam makanan unik ke desa lainnya. 


Setelah Anda bercerita, cobalah Anda dan teman Anda 
menuliskan cerita tentang potensi desa Anda tersebut. Tuliskan setiap kata dan kalimat yang 
Anda ceritakan. Pergunakanlah rekaman yang sudah Anda lakukan ketika bercerita. 


Usai selesai menuliskan cerita Anda, coba bandingkan antara tulisan Anda dan teman Anda 
dengan rekaman cerita Anda. Saya pastikan, pasti sama. Karena, unsur terpenting dari sebuah 
tulisan adalah cerita. Tanpa cerita, bisa dipastikan tidak akan ada tulisan. 


RUMUS BERCERITA 
Ketika menyampaikan cerita, apa yang membuat teman-teman Anda tertarik? Tentang gaya 
Anda bercerita? Atau tentang pengalaman unik yang membuat mereka tertawa? Barangkali, 
tentang hal-hal menarik dan unik yang ada di desa Anda?
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“Cerita 
merupakan unsur 
terpenting 
sebuah tulisan. 
Tanpa CERITA, 
bisa dipastikan 
tidak akan ada 
tulisan.”

Mulailah Mencoba! 
Cari sebuah foto yang memperlihatkan tentang keunikan desa Anda. Ajak seorang 
atau dua orang teman. Kemudian, ceritakan foto tersebut selama 10-15 menit ke 
teman Anda. Bila memungkinkan, rekam seluruh proses ini. 


Setelah selesai bercerita, mintalah teman Anda untuk bertanya tentang desa Anda 
berdasarkan cerita Anda. Tanyakan, apakah cerita yang disajikan sudah menarik 
atau belum. Bila belum, cobalah Anda kembali sampaikan cerita-cerita unik yang 
mungkin membuat cerita menjadi lebih menarik.
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Sebelum beranjak ke bagian selanjutnya, mari kita lihat apa yang membuat teman kita senang 
mendengarkan cerita kita.


Berbicara tentang cerita, pasti berbicara tentang unsur-unsur yang membangun cerita. Unsur-
unsur ini terdapat di setiap cerita, termasuk cerita Anda kepada teman-teman Anda. Untuk 
membuktikannya, cobalah Anda menuliskan unsur-unsur cerita sesuai dengan pertanyaan di 
bawah ini.


• Apa peristiwa atau hal yang Anda ceritakan?


• Di mana peristiwa atau hal yang Anda ceritakan berada?


• Kapan peristiwa atau hal yang Anda ceritakan itu terjadi?


• Siapa saja yang terkait dengan peristiwa atau hal yang Anda ceritakan?


• Apa yang menyebabkan peristiwa atau hal yang Anda ceritakan itu terjadi?


• Bagaimana jalannya peristiwa atau hal yang Anda ceritakan tersebut?


Dalam dunia jurnalistik, kami mengenal unsur-unsur cerita tersebut sebagai 5W+1H. Rumus ini 
merupakan huruf pertama dari setiap unsur dalam Bahasa Inggris. Adapun, unsur-unsur yang 
dimaksud adalah sebagai berikut:


• What (Apa) - Apa cerita/peristiwanya?


• Where (Di mana) - Di mana cerita/peristiwanya?


• When (Kapan) - Kapan cerita/peristiwanya?


• Who (Siapa) - Siapa yang ada dalam cerita/peristiwanya?


• Why (Kenapa) - Apa penyebab cerita/peristiwa tersebut?


• How (Bagaimana) - Bagaimana jalan cerita/peristiwanya?


Lalu, apakah unsur-unsur cerita tersebut akan membuat teman 
kita tertarik dengan ceritanya? Belum tentu. Masih ada satu 
unsur lagi yang perlu ditambahkan, yaitu: “WOW!”


“WOW!” sendiri merujuk ke cerita-cerita yang umumnya unik 
dan membuat penasaran, sehingga menarik orang untuk 
menyimaknya. Umumnya, kita berhasil menceritakan hal-hal 
menarik ketika pendengar atau pembaca sampai bilang, 
“WOW!”, usai mendengarkan atau membaca cerita kita. Oleh 
karena itu, rumus untuk menyajikan cerita menarik adalah 
5W+1H+WOW!.
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“Rumus untuk 
menyajikan 
cerita menarik 
adalah 
5W+1H+WOW!”
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Apa saja kah cerita yang mengundang “WOW!”? Banyak hal. Coba kita perhatikan desa kita dan 
membandingkannya dengan desa-desa lainnya. Kira-kira, apa saja hal-hal yang ada di desa kita, 
tetapi tidak ada di desa lain?


Coba lihat berbagai hal di desa kita. Mulai dari: makanan, kesenian, kebiasaan masyarakat, 
tokoh masyarakat, rumah dan bangunan, peternakan, pertanian, sampai kebudayaan, 
lingkungan, atau bahkan adat istiadat.


Untuk meyakinkan kita, diskusikan hal-hal unik desa tersebut dengan teman-teman yang ada di 
luar desa kita. Hal ini membantu kita untuk menemukan dan mempertajam hal-hal unik tersebut 
menjadi cerita yang menarik


MENULIS CERITA 
Mengapa kita sulit untuk menuliskan cerita? Untuk menjawabnya, marilah kita mengulas tentang 
bagaimana kita menulis. Ketika menulis, secara tidak sadar, umumnya kita melewati empat 
proses. Keempat proses tersebut adalah sebagai berikut:


1. Ide Cerita 

Apa yang ingin kita tulis? Bila tentang desa, tentang 
apanya? Apakah tentang potensi alamnya? Tentang 
makanannya yang enak-enak? Atau tentang orang-
orangnya yang ramah? Proses pertama inilah yang akan 
kita lewati ketika hendak menulis, yaitu: mencari ide. Bila 
menulis ibarat membuat rumah, mencari ide sama 
dengan membayangkan rumah yang akan kita buat.


Umumnya, sebuah ide muncul dalam bentuk beberapa 
kata. Misalnya, “Sup Belalang” yang terdiri dari dua kata. 
Sebaiknya, ide harus lebih tajam dan spesifik. Tidak 
hanya “Sup Belalang”, tetapi bisa menjadi “Sup Belalang 
yang Berprotein Tinggi”. Bila idenya seperti itu, kita akan menuliskan tentang makanan Sup 
Belalang yang ternyata memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari daging sapi.


Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan ide? Ada dua hal. Pertama, mari kita menjelajah 
desa sampai ke titik paling jauh dan terpencil. Cari hal-hal menarik yang ada di desa untuk 
menjadi sebuah ide tulisan. Lebih baik lagi bila hal-hal tersebut belum pernah atau jarang 
diketahui masyarakat desa.


Selain itu, ajak tokoh dan masyarakat setempat untuk berdiskusi tentang desa. Bisa jadi, 
cerita mereka bisa menjadi ide untuk tulisan kita. Cara demikian disebut metode 
EKSPERIMENSIAL. Artinya, kita mencari ide dengan mencoba hal-hal baru dengan 
mengeksplorasinya secara mandiri.


yudhaps.org/cjlab �4

“Salah satu cara 
untuk 
mendapatkan ide 
tentang desa 
adalah 
menjelajah desa 
sampai titik 
paling jauh.”
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Kedua, kita bisa mendapatkan ide melalui media yang ada di sekitar kita, mulai dari buku, 
foto, video, sampai internet. Bisa juga dengan mendengarkan cerita-cerita dari tokoh 
masyarakat atau orang tua di desa. Cara demikian disebut dengan metode REFERENSIAL. 
Artinya, kita mencari ide melalui media yang sudah ada.


2. Menulis Bebas 

Setelah mendapatkan ide, tiba gilirannya untuk 
menuliskannya di selembar kertas atau di layar komputer. 
Tulislah apa yang terlintas di pikiran, hati, dan perasaan 
kita. Tulis saja semaunya, sekenanya, dan sepanjangnya. 
Teruslah menulis dan jangan pernah berpikir bahwa 
tulisan kita salah, jelek, kata-katanya tidak runut, atau 
informasinya salah. Pokoknya, tulis saja dan jangan 
berhenti sedetik pun. Paksakan diri untuk menulis 
kembali ketika mulai berhenti selama lebih dari lima detik.


Sebaiknya, hindari tombol “Delete” atau “Backspace” 
dalam proses ini. Karena, tombol tersebut hanya membuat proses menulis bebas menjadi 
terhambat. Selain itu, hindari untuk menulis judul dan paragraf pembuka serta paragraf 
penutup pada tahapan menulis bebas. Disarankan, judul dan paragraf pembuka serta 
paragraf penutup dibuat pada tahapan membentuk tulisan atau penyuntingan.


Dalam proses membuat rumah, proses ini ibarat mengumpulkan bahan bangunan untuk 
rumah kita. Kita mengumpulkan batanya, semennya, pasirnya, hingga kayu dan atapnya. 
Kumpulkan yang banyak tanpa harus melihat bahannya bagus atau jelek maupun cukup 
atau kurang. Dalam hal ini, kita hanya mengumpulkan saja, tanpa harus menyusun bahan 
rumah tersebut menjadi bentuk rumah.


3. Membentuk Tulisan 

Usai puas menulis segala hal yang kita tahu, proses selanjutnya barulah menyusun kata per 
kata dan kalimat per kalimat. Terlebih lagi, bila menggunakan komputer, proses ini akan 
menjadi sangat mudah. Kita hanya perlu menggeser kata per kata dan kalimat per kalimat, 
sehingga tersusun dengan baik. Jika ada informasi yang kurang lengkap, kita bisa 
menambahkannya dalam proses ini.


Bila diibaratkan dengan membangun rumah, proses ini mulai membangun rumahnya. Kita 
mulai mencampur semen dan pasir, kemudian menyusun pondasi dan bata, hingga 
memasang atap. Lakukanlah satu demi satu, sehingga menjadi bangunan yang utuh. Bila 
ada bahan bangunan yang kurang, kita tinggal mencarinya dan memasangnya.


Satu hal yang perlu kita ingat, proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Apalagi bila 
ada informasi yang kurang atau salah. Meskipun demikian, tetap bersabar untuk melalui 
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“Judul, paragraf 
pembuka, dan 
paragraf penutup 
dibuat pada 
tahap akhir, yaitu: 
menyunting 
tulisan.”
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proses ini dengan baik. Bila proses ini terlaksana dengan baik, besar kemungkinan tulisan 
kita juga akan baik. Sebaliknya, bila proses ini terlalu terburu-buru, tidak menutup 
kemungkinan kualitas tulisannya juga akan menurun.


4. Menyunting Tulisan 

Proses terakhir adalah menyunting atau editing. Dalam hal ini, kita melihat kembali tulisan 
yang sudah kita susun sembari membetulkan kesalahan huruf, kata, dan kalimat. Pun 
perpendek kalimat-kalimat yang terlalu panjang, sehingga pembaca mampu memahami 
tulisan lebih cepat. Pada proses ini kita juga bisa memberikan judul, membuat paragraf 
pembuka, dan memberikan paragraf penutup.


Dalam membangun rumah, proses ini diibaratkan hanya mengerjakan hal-hal ringan saja, 
seperti: mengecat tembok, memasang kaca, dan meluruskan atap. Tidak ada pekerjaan 
besar dalam proses ini. Hanya mempersiapkan rumah agar siap digunakan.


MENULIS BERDASARKAN KERJA OTAK 
Keempat tahapan menulis tersebut erat kaitannya dengan cara otak kita bekerja. Secara fungsi, 
otak manusia terbagi menjadi dua, yaitu: kanan dan kiri. Adapun fungsinya masing-masing 
adalah sebagai berikut: 


OTAK KIRI OTAK KANAN
Digunakan untuk:  

Berhitung, Angka, Analisis, Statistika, Teknik, 
Menilai, Huruf, Mekanik, dan lain sebagainya.

Digunakan untuk:  
Berkhayal, Imajinasi, Seni, Ide, Visual, 

Komunikasi, dan lain sebagainya.

Cara kerjanya runut, seperti: 1, 2, 3, 4, 5, dst. Cara kerjanya acak, seperti: 5, 3, 11, 4, 7, dst.
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Mari kita kembali ke empat proses menulis di bagian sebelumnya. Menurut Anda, keempat 
proses menulis tersebut menggunakan fungsi otak yang mana kah? Fungsi otak kiri atau kanan 
kah?


Jawabannya, keempat proses menulis tersebut membutuhkan kedua fungsi otak kanan maupun 
otak kiri. Fungsi ini tergantung dari prosesnya. Untuk proses Ide (1) dan Menulis Bebas (2) 
membutuhkan fungsi otak kanan. Oleh karena itu, cara kerja proses ini cenderung acak dan 
bebas.


Sedangkan proses Membentuk Tulisan (3) dan Menyunting 
Tulisan (4) membutuhkan fungsi otak kiri. Pada hal ini, kedua 
proses tersebut melibatkan aktivitas menilai kualitas tulisan 
dan merunutkannya. Apakah informasinya lengkap dan baik? 
Apakah antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain 
memiliki hubungan? Apakah pembaca akan memahami 
maksud dari tulisan kita? Hal ini dijawab oleh fungsi otak kiri.


Lalu, kenapa kira kerap kesulitan untuk menulis? Sederhana 
saja, karena kita seringkali mempergunakan kedua fungsi otak 
tersebut secara berdekatan, khususnya dalam proses Ide (1) 
dan Menulis Bebas (2).


Sebagai contoh, ketika kita menuliskan sebuah kalimat, 
proses untuk mengeluarkan informasi ini menggunakan otak kanan. Kemudian, tiba-tiba otak kiri 
berperan untuk menilai bahwa tulisan tersebut jelek dan tidak bagus. Ujung-ujungnya, kita 
menghapus kalimat tersebut dan mulai proses mengeluarkan informasi lagi.


Begitu seterusnya, sehingga kita tidak pernah menghasilkan sebuah tulisannya. Sialnya, kita 
malah berkesimpulan bahwa menulis itu sulit. Sayangnya, kesimpulan inilah yang kemudian 
bertahan lama, sehingga kita menyerah untuk mulai menulis.
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Mulailah Mencoba! 
Tentukanlah sebuah IDE tentang desa Anda. Kemudian, tuliskan IDE menggunakan 
proses Menulis Bebas. Bila Anda masih kesulitan dalam menyampaikan IDE, 
pergunakanlah sebuah foto untuk membantu Anda menulis.


Setelah tulisan selesai, ajak seorang teman untuk membaca tulisan Anda. Mohonkan 
komentar, kritik, dan saran bagi tulisan tersebut.

“Seringkali kita 
mempergunakan 
kedua fungsi 
otak tersebut 
secara 
berdekatan, 
sehingga kita 
sulit untuk 
menulis.”
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MENULIS ITU MUDAH! 
Membangun kemampuan menulis membutuhkan waktu yang cukup lama. Seseorang harus 
sabar untuk mengasah keterampilan menangkap cerita kemudian mencurahkannya ke dalam 
rangkaian kata-kata.


Ada empat hal yang perlu kita pegang untuk meningkatkan kemampuan menulis, yaitu:


1. Berenanglah! 

Sama seperti keterampilan lainnya, menulis juga membutuhkan proses. Kita akan mahir 
untuk menulis ketika terbiasa untuk menyusun kata dan kalimat. “Menulis ibarat berenang,” 
begitu orang bilang. “Menulis ibarat naik sepeda,” begitu nasihat yang lainnya. Keduanya 
sama-sama membutuhkan proses berlatih, berlatih, dan terus berlatih. Semakin sering 
berenang dan bersepeda, maka akan semakin mahir untuk melakukannya.


Begitu pun menulis. Kita harus sering menulis, bahkan setiap hari. Tulis saja apa yang terjadi 
di sekitar kita, meskipun ringan dan tidak bermakna. Tingkatkan terus kualitas dan kuantitas 
menulis kita. Hari ini mungkin kita memulainya dengan satu kalimat. Pekan depan sudah 
bisa menyusun satu paragraf. Bulan depan sudah mampu membuat satu artikel. Barangkali, 
tahun depan sudah mampu menyusun sebuah buku.


Sebaiknya, pergunakan blog dan Facebook untuk berlatih menulis. Pergunakanlah fitur 
komentar untuk memohon saran dan kritik dari teman-teman. Hal ini akan membuat 
suasana belajar menulis lebih menyenangkan dan menggembirakan.


2. Baca, Baca, dan Baca! 

Untuk memperkuat tulisan, sebaiknya kita banyak membaca, mulai dari membaca koran, 
majalah, situs web, hingga buku. Tanamkan kebiasaan membaca setiap hari. Hal ini akan 
membantu kita untuk meningkatkan kemampuan menulis.


Posisi membaca dalam proses menulis ibarat mendengar dalam proses berbicara. Kita 
mampu berbicara dengan baik karena kita mampu mendengarkan bahasa orang tua kita. 
Kemampuan berbicara semakin mahir ketika kita berinteraksi dengan lebih banyak orang 
dengan bahasa yang baik.


Begitu pun menulis. Kita akan mampu menulis lebih baik ketika membaca lebih banyak. 
Sangat disarankan untuk membaca media dan buku yang memiliki gaya bahasa yang baik. 
Dengan demikian, kita memiliki pilihan kata yang baik pula dalam tulisan kita.


3. Semua Tulisan Bagus 

Satu hal yang perlu kita camkan dalam menulis: semua tulisan itu bagus dan tidak ada yang 
jelek. Selain itu, setiap tulisan memiliki pembacanya masing-masing. Lalu, mengapa orang 
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jarang sekali membaca tulisan kita? Banyak faktor. Salah satunya, tulisan kita belum 
menemukan pembaca yang cocok. Tugas kita, tentunya terus menulis sembari 
mempublikasikan ke lebih banyak orang. Dengan demikian, kita menemukan lebih banyak 
pembaca yang cocok dengan tulisan kita.


4. Proses Penuh Kesabaran 

Sebuah tulisan seringkali membutuhkan proses yang panjang, dan seringkali melelahkan. 
Misalnya saja, sebuah buku yang laris di pasar, seringkali mengalami proses penyuntingan 
hingga belasan sampai puluhan kali.


Bagaimana bila sebuah artikel? Terkadang, artikel dengan panjang 10 paragraf bisa dengan 
mudah kita selesaikan dalam waktu 2-3 jam saja. Namun, istirahatkan diri bila kita kesulitan 
untuk menyusun tulisan. Barangkali, kita perlu menyegarkan pikiran kita sejenak sebelum 
kembali menulis.


Seringkali, sebuah tulisan yang berkualitas membutuhkan proses yang baik. Oleh karena itu, 
tetaplah memelihara sebuah proses dengan sabar dan tidak terburu-buru, sehingga 
pembaca bisa menikmati sebuah tulisan yang menyenangkan.


[][][]
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