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WRITING  PROCESS: 
STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN 

Oleh: Suparti
∗)

 

 
 

Abstrak: Menulis merupakan kemampuan berbahasa paling kompleks di antara 

kemampuan menyimak, membaca, dan berbicara. Oleh karena itu, kemampuan 

menulis selayaknya dibelajarkan dengan lebih sistematis dan terprogram dengan 

menerapkan langkah-langkah pembelajaran nyata yang mudah diikuti oleh 

pembelajar terutama pembelajar pemula. Satu strategi untuk mengembangkan 

kemampuan menulis adalah writing process. Tahapan kegiatan menulis melalui 

writing process sebagai berikut: prapenulisan, penulisan draf, perbaikan, dan 

penyempurnaan. Tahap prapenulisan adalah kegiatan mencari dan menemukan 

sesuatu yang ingin ditulis. Kegiatan prapenulisan mencakup pemilihan topik, 

memikirkan tujuan, bentuk, dan pembaca, serta memampatkan dan 
mengorganisasikan gagasan. Setelah siswa lancar mengemukakan 

pengalamannya secara lisan, diharapkan segera mereka menuliskannya. Pada 

tahap penulisan draf ini hendaknya dibangun situasi bebas tanpa tekanan, yakni 

situasi yang membolehkan siswa berbuat kesalahan. Tahap perbaikan adalah 

kegiatan untuk memikirkan kembali dan mengubah atau memperbaiki draf. Inti 

tahap perbaikan adalah memperbaiki draf tulisan. Kegiatan penyempurnaan 

adalah kegiatan menghaluskan draf tulisan yang merupakan tahapan akhir 

kegiatan penulisan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penulisan kembali 

draf karangan. Penyempurnaan didasarkan pada hasil refleksi melalui pembacaan 

kembali atau curah pendapat dengan orang lain. 

 

Kata-kata kunci: writing process, menulis, prapenulisan, penulisan draf, 
perbaikan, penyempurnaan 

 

 

                                                        
∗) Penulis adalah staf edukatif di FKIP Universitas Terbuka dpk di UPBJJ-UT Surabaya 

Pendahuluan 

 

Pembelajaran kemampuan berbahasa 
ekspresif baik secara lisan maupun tertulis 
menuntut adanya kemampuan berpikir. 

Dikemukakan Ellis, dkk., (1989:7-8) dan 

Farris (1993:16) bahwa kemampuan 

berbahasa dilandasi oleh kemampuan 
berpikir terutama bagi kemampuan ekspresif-

tulis. Dengan demikian, melalui tulisan alur 

pikir dan gaya bahasa seseorang akan dapat 
diketahui. Tertata atau sistematis tidaknya 

jalan pikiran seseorang akan tergambar dari 

hasil tulisannya.  

Kemampuan menulis merupakan 
kemampuan paling kompleks di antara 

kemampuan berbahasa yang lain (menyimak, 

berbicara, dan membaca) Ellis, dkk., 1989 

dan Dixon & Nessel, 1983). Kemampuan 

menulis termasuk kemampuan berbahasa 

ekspresif. Untuk mengekspresikan bunyi 
bahasa secara tertulis diperlukan beberapa 

kemampuan dasar agar dapat menghasilkan 

tulisan yang komunikatif  dan efektif. Untuk 
tujuan itu pula, pembelajaran menulis 

hendaknya dikelola dengan baik agar siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah 

dan menyenangkan. 

Di sekolah, kemampuan menulis 
dibinakan secara terpadu dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia mulai jenjang SD 
diteruskan di SLTP dan SLTA. Di SD, 

menulis ada dua tingkatan yakni menulis 

permulaan dan menulis lanjut (Depdikbud, 
1995:4). Menulis permulaan dibinakan pada 

kelas I dan II SD sedangkan menulis lanjut 
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dibinakan mulai kelas III SD. Pada tingkat 

menulis permulaan, kegiatan dan latihan 

menulis diutamakan pada menulis secara 

teknis, misalnya: cara memegang pensil, cara 
menulis huruf balok, menulis dengan huruf 

tegak bersambung, menulis halus atau indah, 

menyalin huruf, menjiplak, menyalin kata, 
menyalin kalimat. Tujuan pembelajaran 

menulis permulaan adalah agar siswa mampu 

menstranskripsikan lambang bunyi bahasa 

lisan ke dalam lambang bunyi bahasa tertulis.  

Pada menulis permulaan ini pula 
dibinakan kegiatan menulis lanjut yakni 

menulis untuk mengemukakan perasaan dan 
pikiran. Pembelajaran menulis lanjut 

(pembelajaran mengarang) adalah program 

pembelajaran menulis yang mengutamakan 
atau menekankan pada perwujudan ungkapan 

perasaan, pikiran, ide, dan gagasan dalam 

satuan lambang-lambang bunyi bahasa secara 

tertulis. Tujuannya adalah agar 
ide/gagasan/perasaan/pikiran penulis dapat 

dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Dalam 

pembelajaran di SD, tujuan pembelajaran 
menulis lanjut secara umum adalah untuk 

membina para siswa agar mampu 

mengekspresikan perasaan dan pikirannya ke 

dalam bahasa tulis (Depdikbud, 1995, 
Depdikbud, 2005).  

Kemampuan Dasar Menulis 

Menulis merupakan kegiatan 
kompleks. Agar seorang penulis dapat 

menulis dengan baik dan lancar maka 

diperlukan kemampuan dasar umum menulis, 
yakni: kemampuan mengkomunikasikan ide, 

gagasan, perasaan, dan pikirannya kepada 

orang lain dengan saluran bahasa secara 

tertulis. Syafi’ie (1988:45-47) 
mengemukakan enam kemampuan dasar 

yang perlu dimiliki oleh seorang penulis, 

yakni: (1) kemampuan menemukan masalah 
yang akan ditulis, (2) kepekaan terhadap 

kondisi pembaca, (3) menyusun perencanaan 

penulisan, (4) kemampuan menggunakan 
bahasa Indonesia, (5) kemampuan memulai 

menulis, (6) kemampuan memeriksa naskah 

sendiri.  

Kemampuan pertama yang perlu 
dimiliki oleh penulis adalah menemukan 

masalah yang akan ditulis. Lancar tidaknya 

kegiatan menulis sangat ditentukan oleh 
kegiatan awal tersebut. Hal ini berkaitan 

dengan minat dan kemampuan seseorang 

terhadap materi yang akan ditulisnya. Tanpa 
kemampuan awal ini mustahil seorang 

penulis akan dapat melanjutkan kegiatan 

menulis dan menghasilkan tulisan secara 

baik. 

Kemampuan kedua adalah kepekaan 
terhadap kondisi pembaca. Kondisi pembaca 

akan berpengaruh terhadap hasil tulisan. 
Tulisan yang baik adalah tulisan yang 

mampu mengantarkan ide dan gagasan 

penulis kepada pembaca secara efektif dan 
efisien. Pembaca akan mampu mencerna ide 

dan gagasan penulis jika sesuai dengan 

tingkat kemampuan dan kondisinya. Oleh 

karena itu, seorang penulis harus tahu kondisi 
senyatanya tingkat kemampuan dan kondisi 

para pembacanya. Tanpa pengetahuan 

tersebut mustahil seorang penulis mampu 
menyampaikan ide dan gagasannya dengan 

baik.  

Kemampuan ketiga adalah menyusun 

perencanaan penulisan. Tulisan yang baik 
adalah tulisan yang disusun secara sistematis 

dengan alur yang mudah diikuti oleh 

pembaca. Untuk menghasilkan tulisan yang 
demikian perlu adanya perencanaan yang 

matang. Perencanaan tulisan ini dapat 

disusun dalam bentuk kerangka yang siap 
dikembangkan menjadi tulisan lengkap 

dengan pikiran-pikiran penjelasnya. Secara 

lebih luas perencanaan tulisan berisi masalah 

yang akan ditulis, tujuan penulisan, kegiatan 
dalam proses penulisan, macam data yang 

dibutuhkan, cara mendapatkan data, sumber 

yang digunakan, cara mengolah data, dan 
kerangka tulisan.   

Kemampuan keempat adalah 
kemampuan menggunakan bahasa Indonesia. 
Penggunaan bahasa Indonesia secara lisan 

dalam kemampuan berbicara (ragam bahasa 

lisan) berbeda dengan penggunaannya dalam 

bahasa tulis (ragam bahasa tulis). Ragam 
bahasa Indonesia lisan dicirikan oleh 
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kesederhanaan bahasa yang digunakannya. 

Konteks sangat membantu pemahaman 

bahasa yang digunakannya tanpa diperlukan 

penggambaran yang rinci terhadap situasi 
yang mendukungnya. Bahasa tulis dicirikan 

oleh kompleksitas kalimat yang 

digunakannya. Sebab penggunaan bahasa 
tulis kurang didukung oleh adanya 

kekontekstualan. Oleh karena itu, 

penggambaran secara lebih rinci diperlukan 

di dalamnya.  

Kemampuan kelima adalah 
kemampuan memulai menulis. Menulis 

merupakan suatu proses dan proses itu 
bersifat rekursif. Oleh karena itu, jika 

seseorang telah menemukan masalah untuk 

ditulis disarankan untuk segera 
menuangkannya di atas kertas. Pada tahap ini 

seseorang harus memegang prinsip bahwa 

kesalahan merupakan bagian dari proses 

belajar. Kesalahan merupakan hal yang biasa 
dan perlu mendapatkan dukungan. Karena 

merupakan suatu proses maka untuk 

menghasilkan suatu tulisan diperlukan 
tahapan-tahapan yang harus dipandang 

sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. 

Berani mulai menulis dan terus menulis 

merupakan kemajuan yang luar biasa bagi 
penulis terutama bagi penulis pemula.  

Kemampuan keenam adalah 

kemampuan memeriksa naskah sendiri. 
Setelah kegiatan menulis selesai dilakukan, 

seorang penulis hendaknya berani untuk 

mengoreksi tulisannya sebelum dikoreksi 
oleh orang lain. Suatu kemajuan yang luar 

biasa apabila seorang penulis mampu 

menemukan kesalahan tulisannya. Tulisan 

yang sempurna adalah tulisan yang mampu 
mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan 

oleh penulis kepada pembacanya. Tulisan 

yang diharapkan adalah tulisan yang jelas, 
disampaikan dengan kata dan kalimat yang 

lugas, dilengkapi dengan kalimat pendukung 

yang mudah diikuti pembaca, ditulis dengan 
menggunakan ejaan yang benar. Konteks 

yang berbeda antara penulis dan pembaca 

dapat menyebabkan jarak antara pemahaman 

penulis dan pembaca. Untuk menghindari hal 
yang demikian maka seorang penulis 

hendaknya mampu menggambarkan konteks 

tulisannya. 

Bagi siswa SD, kemampuan dasar 

yang penting dimiliki adalah (1) kemampuan 
menemukan masalah yang akan ditulis, (2) 

kemampuan menyusun rancangan tulisan, (3) 

kemampuan menggunakan bahasa Indonesia, 
(4) kemampuan memulai menulis, dan (5) 

kemampuan memeriksa naskah sendiri.  

Kemampuan untuk menulis dapat 

dikembangkan pada setiap orang. Syafi’ie 
(1988:42) menyatakan bahwa menulis 

merupakan keterampilan yang dapat 

dipelajari. Sebagaimana dipercaya oleh kaum 
behavioris bahwa keterampilan yang dimiliki 

individu dapat berkembang dengan baik jika 

terjadi interaksi dengan lingkungannya. 
Interaksi akan berlangsung dengan baik 

sebab dipercaya oleh kaum nativis bahwa 

setiap individu memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Disebutkan dalam teori 
Chomsky bahwa setiap individu memiliki 

bakat bahasa. Hal ini menyiratkan bahwa 

kemampuan berbahasa termasuk kemampuan 
menulis dimiliki dan dapat dikembangkan 

oleh setiap orang. Potensi yang ada jika 

mengalami interaksi dengan lingkungan 

maka akan mempercepat perkembangan 
bakat dan potensi yang ada. Potensi tidak 

akan dapat berkembang dengan baik jika 

tidak mengalami interaksi dengan 
lingkungan.  

Berbagai bentuk interaksi dengan 
lingkungan yang dapat mengembangkan 
potensi menulis seseorang adalah (1) 

kesempatan untuk berlatih menulis, (2) 

kemauan untuk berlatih menulis, dan (3) 

respon pembaca. Tiga hal itulah yang 
berperan untuk mengembangkan bakat dan 

potensi menulis seseorang. Bakat dan potensi 

yang baik akan sia-sia jika tidak pernah 
mendapatkan kesempatan untuk 

dikembangkan. Demikian pula halnya bahwa 

seseorang akan terampil menulis jika 
memiliki banyak kesempatan untuk menulis. 

Kesempatan yang baik akan sia-sia pula jika 

tidak adanya kemauan untuk 

menggunakannya.  
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Kemauan untuk berlatih menulis 
merupakan modal dasar dalam 

pengembangan bakat dan potensi menulis. 

Dikemukakan oleh Syafi’ie (1988:42) bahwa 
“orang yang memiliki bakat menulis dan 

mendapat banyak kesempatan untuk menulis 

akan menjadi penulis yang baik. Orang yang 
sedikit memiliki bakat dan potensi menulis 

jika mau belajar menulis dengan sungguh-

sungguh dan memiliki kesempatan untuk 

menulis maka ia akan menjadi penulis yang 
baik pula”. Dengan demikian jelas bahwa 

kemampuan menulis dapat diperoleh dan 

dipelajari oleh setiap orang.  

 

Prinsip Pembelajaran Menulis  

Menulis merupakan keterampilan 
berbahasa yang lebih sulit jika dibandingkan 

dengan keterampilan berbahasa yang lain 

(Dixon & Nessel, 1983:83). Disebut sebagai 

keterampilan berbahasa yang sulit sebab 
untuk menghasilkan suatu tulisan diperlukan 

beberapa kemampuan, misalnya pengetahuan 

atau informasi berkaitan dengan masalah 
yang akan ditulis, kemampuan 

mengorganisasikan informasi dalam satu 

kesatuan gagasan, kemampuan menyajikan 

informasi secara runtut, kemampuan menulis 
dengan ejaan yang benar. Kemampuan awal 

tersebut akan menentukan kemampuan 

menulis secara utuh. 

Menulis memiliki peranan penting 
dalam kehidupan terutama bagi siswa. 

Menulis diperlukan sebagai wahana untuk 
menyampaikan informasi dan untuk 

mendalami informasi. Melalui tulisan, siswa 

dapat mengkaji lebih mendalam ilmu yang 

sedang dipelajarinya. Oleh karena itu, 
keterampilan menulis harus dibinakan dan 

ditumbuhkembangkan oleh guru kepada para 

siswanya. Meskipun sebagai kemampuan 
yang sulit, ditegaskan oleh Akhadiah, dkk. 

(1988: v) bahwa kemampuan menulis dapat 

dimiliki oleh siswa melalui latihan yang 
intensif dan bimbingan yang sistematis. 

Ditambahkan oleh Goodman (1986:8) bahwa 

pembelajaran hendaknya: (1) bersifat nyata 

dan alami, (2) dalam kesatuan atau dalam 

pengalaman belajar yang utuh, (3) pantas, 

menarik, tepat, sesuai dengan siswa, (4) 

merupakan bagian dari kehidupan nyata yang 

dapat diamati dan mungkin dihayati dalam 
kehidupannya sehari-hari, (5) siswa memiliki 

komitmen untuk menguasainya, (6) siswa 

memilih untuk menggunakannya, (7) dapat 
dicapai oleh siswa sebab mereka dapat 

mengukur kemampuannya, dan (8) memiliki 

kegunaan sosial dan siswa mampu 

menggunakannya dalam kehidupan sehari-
hari. 

Latihan yang intensif dan bimbingan 

yang sistematis dapat diupayakan oleh guru 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pembelajaran menulis sebagai berikut.  

Pertama, tulisan siswa hendaknya 
didasarkan pada topik-topik personal yang 

bermakna. Pada prinsip ini terdapat gagasan 

bahwa topik tulisan hendaknya dikaitkan 

dengan sesuatu yang telah diketahui dan 
disenangi siswa, serta bermanfaat dalam 

kehidupannya. 

Kedua, percakapan hendaknya 
dilakukan sebelum melakukan kegiatan 

menulis. Percakapan merupakan upaya untuk 

membangkitkan skemata (pengetahuan dan 

pengalaman) siswa. Selain itu melalui 
bercakap-cakap akan diketahui topik-topik 

yang diketahui dan diminatinya. Kegiatan 

menulis mustahil terjadi jika topik-topik yang 
akan ditulis tidak diketahui atau asing bagi 

siswa. Menulis merupakan kegiatan produktif 

dan ekspresif. Untuk menghasilkan tulisan 
diperlukan adanya gagasan relatif utuh.  

Ketiga, menulis bukan merupakan 
kegiatan yang mudah. Oleh karena itu 

pembinaan kemampuan menulis hendaknya 
diwujudkan dalam situasi yang 

menyenangkan. Sebelum kegiatan menulis, 

siswa diberikan kesempatan untuk mengenal 
kegiatan menulis, misalnya pembuatan 

komposisi sederhana. Selain itu ditumbuhkan 

kesadaran pada siswa bahwa semua orang 
dapat menulis dan tulisan yang dibuat dapat 

dibaca sendiri atau untuk dikomunikasikan 

kepada orang lain. 
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Keempat, pengoreksian kesalahan 
pada awal atau sebelum mereka lancar dalam 

menulis hendaknya dihindari. Kesalahan 

tatabahasa, frasa, kesulitan mekanikal 
sebagai akibat dari keterbatasan penguasaan 

bahasa hendaknya bukan menjadi perhatian 

utama. Pengoreksian kesalahan 
tatabahasa/gramatika dilakukan ketika siswa 

telah lancar menulis dalam arti menuangkan 

gagasan dan pikirannya. 

Kelima, hendaknya dihubungkan 
antara kegiatan atau tugas menulis dengan 

kegiatan membaca atau bahasa lisan. 

Kegiatan menulis akan lebih mudah bagi 
siswa jika dihubungkan dengan pengalaman, 

cerita yang pernah dibaca, cerita yang 

didengarnya. Untuk mengembangkan materi 
tulisan, hendaknya disajikan materi bacaan 

tambahan yang dapat digunakan untuk 

memperluas tulisan. 

 

Kegiatan Menulis  

Menulis adalah suatu proses berpikir 

(Murray, 1993:337-339). Untuk melakukan 
kegiatan menulis diperlukan kegiatan 

berpikir atau ketika seseorang ingin menulis, 

ia menggunakan pikirannya agar ia dapat 

menghasilkan tulisan. Ellis, dkk. (1989:7-8) 
juga menyebutkan bahwa kemampuan 

berpikir merupakan kemampuan dasar yang 

diperlukan dalam kemampuan berbahasa 
termasuk kemampuan menulis. Kegiatan 

menulis memberikan kesempatan kepada 

seseorang untuk mengetahui kekuatan atau 
kemampuan berpikirnya (Combs, 1996:42). 

Vygotsky (dalam Dworetzky, 1990: 275) 

menyatakan bahwa kemampuan berbahasa 

berkaitan erat dengan kemampuan berpikir. 
Sejalan dengan pendapat tersebut, Cox 

(1999:309) mengemukakan bahwa menulis 

merupakan suatu cara untuk mengetahui dan 
menemukan apa yang diketahui oleh 

seseorang yang terekam dalam pikirannya.  

Dari beberapa pendapat tersebut 
tersiratkan bahwa kegiatan menulis berkaitan 

erat dengan kegiatan berpikir atau pada saat 

seseorang melakukan kegiatan menulis, ia 

melakukan kegiatan berpikir. Oleh karena itu 

melalui kegiatan menulis, potensi atau 

kemampuan berpikir seseorang dapat 

diketahui. Secara lebih khusus dapat 

dikatakan bahwa menulis merupakan cara 
untuk menguji kedalaman pengetahuan dan 

kemampuan berpikir seseorang. 

Selain merupakan kemampuan 
berpikir, kegiatan menulis adalah suatu 

proses (Akhadiah, dkk., 1988:2) atau 

merupakan proses pemecahan masalah (Ellis, 

dkk., 1989:144). Dalam proses tersebut 
terdapat tahapan kegiatan yang dilakukan 

untuk menghasilkan tulisan yang baik. Secara 

sederhana tahapan yang dilalui seorang 
penulis antara lain: tahap prapenulisan, tahap 

penulisan, dan tahap revisi (Akhadiah, dkk., 

1988:2). Pada tahap prapenulisan, seorang 
penulis  berupaya untuk memunculkan ide 

atau gagasan-gagasan yang akan ditulisnya. 

Kegiatan ini pada dasarnya membuka 

kembali pengalaman yang tersimpan di 
dalam memori. Tanpa ada gagasan yang ada 

di dalam memori mustahil seorang penulis 

akan mampu memulai menulis. Dengan 
adanya gagasan tersebut dan kemampun 

memunculkannya, seorang penulis akan 

memulai kegiatan menulisnya. Pada proses 

yang kedua adalah menuliskan ide atau 
gagasannya di atas kertas dengan 

menggunakan lambang bunyi bahasa tulis. 

Pada saat inilah seorang penulis dituntut 
untuk berani mulai menuliskan gagasannya 

dan terus menuliskannya. Proses selanjutnya 

adalah merevisi tulisan. Revisi dilakukan 
agar dihasilkan tulisan yang sempurna dan 

dengan mudah dapat dipahami oleh orang 

lain. 

Berkaitan dengan pendapat tersebut, 
Vacca & Vacca (1991:126) mengemukakan 

bahwa menulis merupakan kegiatan 

menyusun, proses menemukan, dan cara 
untuk mengerti dan dimengerti. Menulis 

merupakan kegiatan menggunakan 

pensil/pena dan kertas untuk 
mengekspresikan ide secara simbolis agar 

representasinya dapat merefleksikan makna 

dan isi untuk dikomunikasikan kepada orang 

lain. Dengan perkataan lain, menulis 
merupakan kegiatan mengakumulasikan 
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keseluruhan pengalaman yang terefleksikan 

dalam bunyi bahasa tertulis. Hal ini berarti 

bahwa hasil kegiatan individu dapat 

diketahui dan dimengerti oleh orang lain jika 
dituangkan dalam bentuk bahasa tulis. 

Demikian pula halnya pengalaman dan 

penghayatan penulis dapat diikuti dengan 
baik melalui tulisan.    

Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Syafi’ie (1988:45) menyatakan bahwa 

menulis pada dasarnya merupakan kegiatan 
menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, 

keinginan, kemauan, dan informasi ke dalam 

tulisan dan kemudian mengirimkannya 
kepada orang lain. Widyamartaya (1992:9) 

mensinonimkan menulis dengan mengarang. 

Ia menyebut mengarang sebagai kegiatan 
yang kompleks dan memahaminya sebagai 

keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang 

untuk mengungkapkan gagasan dan 

menyampaikannya melalui bahasa tulis 
kepada pembaca untuk dipahami tepat seperti 

yang dimaksudkan oleh pengarang. Kegiatan 

menulis dalam batasan di atas dicirikan oleh 
adanya gagasan seseorang, secara tertulis, 

adanya pembaca, dan pemahaman pembaca. 

Pada tingkatan SD, menulis diartikan 

sebagai kegiatan pengungkapan kembali 
pengalaman siswa di atas kertas dengan 

menggunakan lambang bahasa tulis (Dixon 

& Nessel, 1983: 84). Menulis pada tingkatan 
ini selain ditekankan pada perwujudan 

pengalaman dalam suatu karangan juga 

ditekankan pada mekanikal tulisan (bentuk 
huruf, menulis kata, kalimat, dan paragraf).  

Berkaitan dengan kajian ini 
disimpulkan bahwa menulis adalah suatu 

kegiatan pengungkapan kembali pengalaman 
berupa ide, gagasan, perasaan, dan pikiran ke 

dalam sistem tulisan tangan sehingga 

pengalamannya dapat diketahui dan dipahami 
oleh orang lain.  

Tujuan Pembelajaran Menulis di Sekolah 

Dasar 

Pembelajaran menulis di SD 
diprogramkan untuk memberikan 

pengalaman kepada siswa tentang berbagai 

bentuk tulisan agar ia memiliki alat untuk 

menggunakannya dalam berbagai tujuan 

menulisnya (Ellis, dkk., 1989: 175). 

Pengalaman tentang menulis dalam berbagai 

bentuk tulisan inilah yang akan membawa 
para siswa pada kemampuan menulis yang 

diharapkan.  

Menulis berdasarkan kurikulum SD 
1994 merupakan satu aspek kemampuan 

berbahasa yang diprogramkan dalam tujuan 

khusus penggunaan bahasa (Depdikbud, 

1995: 20). Tujuan  pembelajaran menulis di 
SD secara eksplisit dinyatakan sebagai 

berikut.  

(1)  Siswa mampu mengungkapkan 
gagasan, pendapat, pengalaman, dan pesan 

secara tertulis, (2) Siswa mampu 

mengungkapkan perasaan secara tertulis 
dengan jelas, (3) Siswa mampu 

menyampaikan informasi secara tertulis 

sesuai dengan konteks dan keadaan, (4) 

Siswa memiliki kegemaran menulis, dan 
(5) Siswa mampu memanfaatkan unsur-

unsur kebahasaan karya sastra dalam 

menulis (Depdikbud, 1995b:21). 

Dalam kurikulum berbasis 
kompetensi atau kurikulum 2004 dijelaskan 

bahwa tujuan pembelajaran menulis di SD 

adalah sebagai berikut. 

Mampu menulis huruf, suku kata, kata, 
kalimat, paragraf dengan tulisan yang rapi 

dan jelas, menulis karangan sederhana, 
berbagai petunjuk, berbagai teks 

percakapan, surat pribadi, dan surat resmi 

dengan memperhatikan tujuan dan ragam 
pembaca dan menggunakan ejaan dan 

tanda baca serta kosakata yang tepat 

dengan menggunakan kalimat tunggal dan 

kalimat majemuk, menulis berbagai 
formulir,  pengumuman, tata tertib, 

berbagai laporan, buku harian, poster, 

iklan, teks pidato dan sambutan, ringkasan 
dan rangkuman, dan prosa serta puisi 

sederhana. Kompetensi menulis juga 

diarahkan menumbuhkan kebiasaan 
menulis.  

Tujuan umum tersebut dirinci 
menjadi tujuan kelas melalui standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Berikut 
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dipaparkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar kelas III--VI.  

 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

Kemampuan 

menulis karangan 

dan melengkapi 

puisi anak 

 

Siswa mampu  menulis 

karangan berdasarkan 

gambar seri   

menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 
penggunaan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

 Melengkapi puisi anak  

sederhana berdasarkan 

gambar 

Siswa mampu menulis  

karangan tentang 

berbagai topik sederhana 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf 

besar, tanda ttitik, tanda 

koma, dll) 

Kemampuan 

menulis karangan 

 Dan menulis 

puisi 

Siswa mampu  menulis 

puisi berdasarkan 

gambar dengan pilihan 

kata yang menarik 

Kemampuan 
melengkapi 

percakapan,  

menulis petunjuk, 

melengkapi cerita 

rumpang, dan 

menulis surat 

Siswa mampu  
melengkapi percakapan 

yang belum selesai 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan( tanda 

titik dua, dan tanda 

petik) 

 Siswa mampu  menulis 

petunjuk sesuatu dan 

menjelaskan cara 

membuatnya 

 Siswa mampu 

melengkapi pada bagian 

awal, tengah, atau akhir  

cerita yang hilang 
(rumpang) dengan 

menggunakan 

kata/kalimat yang tepat  

sehingga menjadi cerita 

yang padu 

 Siswa mampu  menulis 

surat untuk teman 

sebaya tentang 

pengalaman atau cita-

cita dengan bahasa yang 

komunikatif  dan 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

Kemampuan 

menulis karangan 

dan melengkapi 

puisi anak 

 

Siswa mampu  menulis 

karangan berdasarkan 

gambar seri   

menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

 Melengkapi puisi anak  

sederhana berdasarkan 

gambar 

memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf 
besar, tanda titik, tanda 

koma, dll) 

Siswa mampu  

menyusun paragraf 

berdasarkan  bahan   

yang tersedia dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan  

Siswa mampu  menulis 

pengumuman dengan 

bahasa yang komunikatif 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan  

Kemampuan 

menyusun 

paragraf, menulis 

pengumuman, 

dan membuat 

pantun anak 

 

Siswa mampu  membuat 

pantun anak yang 
menarik tentang 

berbagai tema 

(persahabatan, 

ketekunan, kepatuhan, 

dll)sesuai dengan ciri-

ciri pantun 

Siswa mampu  menulis 

karangan berdasarkan 

pengalaman dengan 

memperhatikan 

pengguanaan ejaan 

Siswa mampu  menulis 

surat undangan (ulang 
tahun, acara agama, 

kegiatan sekolah, 

kenaikan kelas, dll) 

dengan kalimat efektif 

dan memperhatikan 

penggunaan ejaan  

Kemampuan 

menulis karangan 

,  surat undangan, 

laporan, dan 

menulis dialog 

antara 2-3 tokoh  

Siswa mampu menulis 

laporan pengamatan atau 

kunjungan berdasarkan 

tahapan (catatan, konsep 

awal, perbaikan, final) 
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STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

Kemampuan 

menulis karangan 

dan melengkapi 

puisi anak 

 

Siswa mampu  menulis 

karangan berdasarkan 

gambar seri   

menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

 Melengkapi puisi anak  

sederhana berdasarkan 

gambar 

dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan  

Siswa mampu menulis 

dialog antara dua- tiga  
tokoh dan 

memerankannya 

Siswa mampu  

meringkas isi buku  yang 

dipilih sendiri  dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan  

Siswa mampu  membuat 

poster dengan bahasa 

yang komunikatif  

Kemampuan 

meringkas isi 

buku, membuat 

poster, dan 

menulis puisi 

bebas  

Siswa mampu  menulis 

puis bebas dengan 

pilihan kata yang tepat 

dengan atau tanpa 
gambar 

Siswa mampu mengisi 

formulir    (pendaftaran,  

kartu anggota, wesel pos 

, kartu pos,  daftar 

riwayat hidup, transfer 

antarbank ,dll) dengan 

benar 

Siswa mampu membuat 

ringkasan dari teks yang 

dibaca atau yang 

didengar 

Siswa mampu menyusun 

percakapan tentang 
berbagai topik dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

Kemampuan 

mengisi berbagai 

jenis formulir, 

membuat 

ringkasan, 

meringkas, 

menyusun 

percakapan, dan 

mengubah puisi 

ke dalam bentuk 

prosa  

Siswa mampu mengubah 

puisi ke dalam bentuk 

prosa dengan tetap 

memperhatikan makna 

puisi 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

Kemampuan 

menulis karangan 

dan melengkapi 

puisi anak 

 

Siswa mampu  menulis 

karangan berdasarkan 

gambar seri   

menggunakan pilihan 

kata dan kalimat yang 

tepat dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan, huruf 

kapital, dan tanda titik 

 Melengkapi puisi anak  

sederhana berdasarkan 

gambar 

Siswa mampu menyusun 

naskah pidato/sambutan 
(perpisahan, ulang 

tahun, perayaan sekolah, 

dll)  dengan bahasa yang 

komunikatif dan santun 

serta  memperhatikan 

penggunaan ejaan 

Kemampuan 

menyusun naskah 
pidato, menulis 

surat resmi , 

naskah drama 

Menulis surat resmi 

dengan memperhatikan 

pilihan kata sesuai 

dengan orang yang 

dituju 

 

  

Mencermati kompleksitas tujuan 
pembelajaran menulis tersebut beberapa hal 

perlu diupayakan oleh guru menulis agar 

siswa dapat memperoleh pengalaman belajar 

secara menyenangkan. Hal itu terdukung oleh 
mitos bahwa menulis itu bukan kegiatan yang 

sangat mudah dan dapat dilakukan dengan 

serta merta. Oleh karena itu, guru menulis 
hendaknya benar-benar memahami kegiatan 

menulis serta menyiapkan kegiatan menulis 

para siswa secara matang.   

Writing Process:  Strategi Pengembangan 
Kemampuan Menulis Karangan 

Menulis merupakan kegiatan untuk 

menghasilkan suatu tulisan berupa lambang-
lambang bunyi bahasa. Tulisan yang 

dihasilkan hendaknya efektif dan efisien agar 

dapat dipahami oleh orang lain. Efektif 
berarti ide, gagasan, perasaan, pikiran penulis 

dapat diterima oleh pembaca dengan tepat. 

Efisien berarti ide, gagasan, perasaan, pikiran 
penulis dapat diterima oleh pembaca dengan 
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cepat dan mudah. Tulisan yang efektif dan 

efisien dengan mudah dapat diwujudkan oleh 

penulis mahir. Bagi penulis pemula, tulisan 

yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui 
program pembelajaran menulis berdasarkan 

pendekatan proses.  

Dalam pembelajaran menulis yang 
berpendekatan proses (writing process), 

penulis dibimbing untuk menemukan 

ide/gagasan, mengungkapkan dan 

mengembangkan ide/gagasan, serta 
menyempurnakannya dalam suatu proses 

menulis. Penulis mengikuti tahapan tertentu 

untuk menghasilkan tulisan yang baik dan 
relatif sempurna (tulisan efektif dan efisien). 

Tahapan-tahapan tersebut dikembangkan 

berdasarkan pandangan bahwa menyusun 
suatu tulisan memerlukan suatu proses, 

proses yang tidak hanya bersifat linear tetapi 

juga rekursif.  

Tahapan dalam Writing Process  

Tahapan dalam (writing process) 

meliputi:  prewriting (prapenulisan), writing 

(penulisan draf), revising (perbaikan), dan  
rewriting (penyempurnaan) (Calderonello & 

Edward, 1986, Temple, dkk., 1988,  Ellis, 

dkk., 1989, Tompkins, 1994, Cox, 1999). 

Berikut ini dipaparkan empat tahapan proses 
menulis (1)  prapenulisan, (2) penulisan draf, 

(3) perbaikan, dan (4) penyempurnaan. 

Tahap Prapenulisan  

Tahap prapenulisan merupakan 
kegiatan seorang penulis dalam mencari dan 

menemukan sesuatu yang ingin 
dikemukakannya (Tompkins, 1994:9). 

Kegiatan dalam tahap ini mencakup 

pemilihan topik, memikirkan tujuan, bentuk, 

dan pembaca, serta memampatkan dan 
mengorganisasikan gagasan. Kegiatan ini 

dilakukan melalui membaca, berbicara, 

berpikir, curah pendapat, mengamati gambar, 
membuka catatan, dan menjawab pertanyaan 

yang disusun berdasarkan hal pokok yang 

menjadi perhatiannya.   

Temple, dkk. (1988:213) menyebut 
tahap prapenulisan sebagai tahap latihan 

(rehearsing), yakni tahap untuk menemukan 

apa yang ingin penulis kemukakan. Tahap 

prapenulisan dibangun oleh guru dan siswa 

melalui brainstorming dan free writing. 

Brainstorming (curah pendapat) akan lebih 

membuka peluang bagi siswa untuk 
mengingat kembali permasalahan yang 

menjadi perhatiannya dan pengalaman yang 

berkesan baginya.  Free writing memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menuliskan 

segala sesuatu yang diingatnya. Free writing 

dilakukan dengan tanpa berhenti dan tanpa 

koreksi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 
secara individual, kelompok, dan klasikal 

sesuai dengan minat belajar mereka. Cara 

lain yang dapat diterapkan misalnya 
menyimak terbimbing, pengimajinasian, dan 

pengelompokan (clustering). 

Penerapan tahap prapenulisan dapat 
dilakukan dengan diawali dengan kegiatan 

berbahasa secara lisan (berbicara/bercerita, 

menyimak, bertanya jawab) dan kegiatan 

membaca. Pengalaman berbahasa yang 
dimiliki siswa akan memudahkan siswa 

untuk melakukan kegiatan menulis. 

Combs (1996:44) mengemukakan 
bahwa kegiatan sebelum menuliskan gagasan 

di atas kertas merupakan kegiatan yang 

paling penting dalam proses penulisan. Oleh 

karena itu, hendaknya diberikan perhatian 
yang lebih terhadap kegiatan sebelum 

menulis. Lima kegiatan pokok yang dilalui 

oleh seorang penulis untuk menghasilkan 
tulisan yang baik ialah (1) mengingat 

kembali pengalaman, (2) mengumpulkan 

kembali ingatan/ pengalaman, (3) 
mengkreasikan kembali ingatan/pengalaman, 

(4) menyusun kembali ide dengan 

memasukkan persepsi baru tentang 

pengalaman tersebut, (5) dan menghadirkan 
kembali pengetahuan yang tidak diketahui 

sebelumnya.  

DePorter & Hernacki (1992:18) 
menyarankan bahwa sebelum mencoretkan 

ide/gagasan ke dalam kalimat-kalimat, 

seseorang yang akan menulis perlu 
melakukan beberapa kegiatan atau 

melakukan persiapan. Kegiatan tersebut, 

yakni: pengelompokan (clustering) dan 

menulis cepat (fast writing). Kegiatan 
pengelompokan dan menulis cepat dilakukan 
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untuk membangun pondasi terhadap suatu 

topik dengan berdasarkan pada pengetahuan, 

gagasan, dan pengalaman yang dimiliki.  

Pengelompokan adalah cara memilah 
pemikiran yang saling berkaitan dan 

menuangkannya di atas kertas secepatnya 

tanpa mempertimbangkan kebenaran atau 
nilainya (Dryden & Vos, 1992:165). 

Pengelompokan disebut juga peta pikiran 

merupakan struktur organik yang mengalir 

bebas seperti halnya diagaram molekul. 
Pertimbangan kebenaran dan kesesuaian nilai 

dilakukan setelah pencurahan segala gagasan 

dan pikiran dituangkannya di atas kertas. 

Keuntungan yang diperoleh melalui 
pengelompokan, yakni: melihat dan membuat 

hubungan antara gagasan, membantu 
mengembangkan gagasan yang 

dikemukakan, merangsang gagasan-gagasan 

dalam suatu proyek penulisan yang 

sebenarnya, dan menelusuri jalur yang dilalui 
otak secara alamiah untuk sampai pada suatu 

konsep tertentu. 

Saran bagi kegiatan pengelompokan 
ini, yakni: biarkan otak terus memunculkan 

gagasan-gagasan tanpa henti, tanggalkan rasa 

takut berbuat salah, tulis dan tulis semuanya, 

jangan lakukan evaluasi sebelum gagasan 
tercurahkan, curahkan semua gagasan yang 

ada di otak, tempatkan kata pada tingkatan 

yang sama (DePorter & Hernacki, 1992; 
Tompkins, 1994; Cox, 1999). Setelah semua 

gagasan tercurahkan, mulai lakukanlah 

evaluasi, dengan cara (1) beri nomor urut 
pada semua gagasan yang telah ditulis, (2)  

asosiasikan dengan kata pusat sesuai dengan 

topik tulisan, (3) coret gagasan yang tak 

diinginkan atau tidak sesuai dengan topik, 
dan (4) jika perlu tambahkan gagasan baru. 

Selain pengelompokan, kegiatan 

persiapan dilakukan dengan menulis cepat. 
Menulis cepat adalah menulis segera semua 

gagasan atau kreativitas yang ada di otak 

kanan tanpa melakukan pertimbangan atau 
evaluasi. Kerjakan seolah-olah Anda telah 

menjadi penulis yang hebat atau mahir. 

Seperti halnya pengelompokan, menulis 

cepat dilakukan tanpa henti, tanpa rasa takut 

salah, dan tanpa memperhatikan koreksi 

(proses yang biasa dilakukan oleh otak kiri). 

Saran yang dapat diikuti ketika menulis cepat 

(1) gunakan pengatur waktu (timer), tulis dan 
tulis semuanya tanpa henti, (2) ketika 

gagasan terhenti gerakkan terus tangan dan 

tulis ‘apa lagi, apa lagi, apa lagi’ sampai 
muncul gagasan, (3) teruskan sampai waktu 

pada timer habis, (4) segera baca tulisan 

cepat itu, dan (5) tulis lagi dengan batasan 

waktu yang lebih lama. 

Tahap Penulisan Draf 

Kegiatan menulis diawali secara 

nyata pada tahap penulisan yakni dengan 
menuliskan draf. Penulisan draf dilakukan 

segera setelah siswa lancar mengemukakan 

pengalamannya secara lisan. Dengan segera 
pula mereka diminta untuk mulai 

menuliskannya. Situasi yang hendaknya 

dibangun adalah situasi bebas  tanpa tekanan, 

yakni situasi yang membolehkan siswa 
berbuat kesalahan. Kesalahan tidak dianggap 

sebagai hal yang tabu tetapi sebagai bagian 

dari proses belajar. Kesalahan bukanlah 
pemberian hukuman tetapi sebagai bentuk 

toleransi yang akan dilihat pada tahap 

selanjutnya. 

Tahap penulisan draf disebut Temple, 
dkk. (1988: 213) sebagai kegiatan yang 

tentatif, artinya penulisan draf pertama akan 

bersambung dan berubah dengan penulisan 
draf kedua dan seterusnya. Penulisan draf 

akan berkembang  bergantung kepada 

pengalaman dan hasil refleksi penulisnya. 
Pada tahap ini penulis memiliki kesempatan 

untuk berdialog dengan dirinya sendiri 

sambil membaca draf demi draf yang 

ditulisnya. Dalam penulisan yang bersifat 
kelompok, dialog dapat terjadi dengan 

anggota kelompok yang lain. Fokus dialog 

pada tahap ini berupa isi atau makna tulisan. 
Seperti halnya teknik free writing pada tahap 

prapenulisan, penulisan draf hendaknya 

dilakukan tanpa henti dan tanpa koreksi 
(Temple,dkk., 1988:213) atau menulis dan 

terus menulis. Hal ini dimaksudkan agar 

pengungkapan makna dan isi karangan 

berlangsung lancar tanpa terganggu oleh hal-
hal teknis. 
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Tahap Perbaikan  

Perbaikan adalah kegiatan untuk 
memikirkan kembali dan mengubah atau 

memperbaiki draf (Calderonello & Edward, 
1986:11). Inti dari kegiatan pada tahap 

perbaikan adalah memperbaiki dan 

menyempurnakan tulisan atau menemukan  
kesalahan-kesalahan pada draf tulisan. 

Kegiatan itu dimaksudkan untuk 

mendapatkan tulisan yang sesuai dengan 

makna yang dimaksudkan oleh penulisnya. 
Perhatian utama pada tahap perbaikan adalah 

tentang isi tulisan.  

Perbaikan dapat dilakukan melalui 
pembacaan kembali tulisan oleh penulis 

sendiri atau melalui curah pendapat dan 

conference dengan orang lain (teman atau 
guru). Pada saat itulah, penulis 

berkesempatan untuk memikirkan kembali 

ide, gagasan, perasaan, pikiran, dan 

pengalamannya. Segala sesuatu yang telah 
ditulisnya dapat ditambah, dikurangi, 

disempurnakan, disusun kembali sesuai 

dengan yang dimaksudkannya. Kegiatan 
pada tahap ini adalah membaca ulang draf, 

menyempurnakan draf dalam kelompok 

konferens, dan menandai bagian yang perlu 

mendapat balikan.   

Tahap Penyempurnaan  

Penyempurnaan adalah kegiatan 

menghaluskan draf tulisan. Tahap 
penyempurnaan merupakan tahapan akhir 

kegiatan penulisan. Pada tahap ini dilakukan 

penyusunan dan penulisan kembali draf 
karangan. Penyempurnaan didasarkan pada 

hasil pembacaan kembali (refleksi) penulis 

dan dari hasil curah pendapat dengan orang 

lain. Selain mencakup isi karangan, 
penyempurnaan dilakukan pula pada aspek 

teknis tulisan, misalnya cara menggunakan 

huruf kapital, tanda koma, tanda titik, kalimat 
langsung dan tak langsung, pemilihan kata, 

dan cara menyusun kalimat. Tulisan pada 

tahap penyempurnaan ini merupakan hasil 
akhir penulis yang siap dikomunikasikan 

kepada pembaca. 

Tahapan proses menulis bersifat 

rekursif. Namun kegiatan-kegiatannya dapat 

diterapkan sebagai urutan kegiatan. Urutan 

itu dapat dilihat pada tabel 2.4. Tahap 

prapenulisan, penulisan draf, perbaikan, dan 

penyempurnaan merupakan rangkaian 
kegiatan yang dilakukan siswa dalam belajar 

menulis. Tujuannya adalah untuk 

menghasilkan suatu tulisan yang relatif 
sempurna. Kegiatan-kegiatan itu perlu 

dilatihkan kepada siswa. Dikemukakan oleh 

Ellis, dkk. (1989:175) bahwa sebaiknya 

belajar menulis melalui tulisan. Saran Dryden 
& Vos (2001:26) menguatkan pernyataan 

tersebut bahwa untuk mempelajari sesuatu 

praktikkanlah. Dua pernyataan tersebut 
menunjukkan bahwa untuk memiliki 

kemampuan menulis yang baik harus diawali 

dengan berlatih menulis. Demikian halnya 
dengan guru, untuk dapat membimbing 

menulis maka ia harus dapat 

mempraktikkannya. Pada jenjang SD, peran 

guru sangat menentukan. Dalam hal ini, guru 
berperan sebagai pengarah dan pemberi 

motivasi, serta sebagai model menulis. 

Penutup 

Menulis merupakan kemampuan 
berbahasa paling kompleks di antara 

kemampuan berbahasa yang lain (menyimak, 

membaca, dan berbicara). Untuk terampil 
menulis, seorang penulis dituntut memiliki 

beberapa kemampuan dasar yakni: (1) 

kemampuan menemukan masalah yang akan 
ditulis, (2) kepekaan terhadap kondisi 

pembaca, (3) menyusun perencanaan 

penulisan, (4) kemampuan menggunakan 
bahasa Indonesia, (5) kemampuan memulai 

menulis, (6) kemampuan memeriksa naskah 

sendiri.  

Selain beberapa kemampuan dasar 
tersebut untuk menghasilkan tulisan yang 

baik dan benar diperlukan pembelajaran 

menulis yang sistematis dan terprogram 
yakni pembelajaran yang menerapkan 

langkah-langkah pembelajaran nyata 

sehingga mudah diikuti oleh pembelajar 
terutama pembelajar pemula. Satu cara yang 

dapat diterapkan untuk mengembangkan 

kemampuan menulis adalah melalui writing 

process.  
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Tahapan kegiatan menulis melalui 
writing process sebagai berikut: 

prapenulisan, penulisan draf, perbaikan, dan 

penyempurnaan. Tahap prapenulisan 
merupakan kegiatan seorang penulis dalam 

mencari dan menemukan sesuatu yang ingin 

dikemukakannya (Tompkins, 1994:9). 
Kegiatan dalam tahap ini mencakup 

pemilihan topik, memikirkan tujuan, bentuk, 

dan pembaca, serta memampatkan dan 

mengorganisasikan gagasan. Tahap kedua 
adalah penulisan draf. Penulisan draf 

dilakukan segera setelah siswa lancar 

mengemukakan pengalamannya secara lisan. 
Dengan segera pula mereka diminta untuk 

mulai menuliskannya. Pada tahap ini 

hendaknya dibangun situasi bebas tanpa 
tekanan, yakni situasi yang membolehkan 

siswa berbuat kesalahan. Tahap perbaikan 

adalah kegiatan untuk memikirkan kembali 

dan mengubah atau memperbaiki draf 
(Calderonello & Edward, 1986:11). Inti tahap 

perbaikan adalah memperbaiki/ 

menyempurnakan tulisan atau menemukan  
kesalahan-kesalahan pada draf tulisan. 

Penyempurnaan adalah kegiatan 

menghaluskan draf tulisan. Tahap 

penyempurnaan merupakan tahapan akhir 
kegiatan penulisan. Pada tahap ini dilakukan 

penyusunan dan penulisan kembali draf 

karangan. Penyempurnaan didasarkan pada 
hasil pembacaan kembali (refleksi) penulis 

dan dari hasil curah pendapat dengan orang 

lain. 
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