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Model Penyusunan Gagasan Pokok dan Gagasan
Pendukung
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• Deduktif: gagasan pokok ditempatkan di bagian awal tulisan
dalam bentuk beberapa kalimat atau beberapa alinea,yang
diikuti oleh gagasan pendukung yang semuanya mengacu
kepada gagasan pokok itu

• Induktif: dalam susunan ini penulis mulai dengan member
uraian tentang sejumlah hal (gagasan pendukung), lalu
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uraian tentang sejumlah hal (gagasan pendukung), lalu
merangkumnya menjadi satu gambaran yang menyeluruh
(gagasan pokok)
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• Deduktif dengan pengulangan: dimulai dengan gagasan
pokok, lalu gagasan pendukung, dan diakhiri dengan gagasan
pokok



Persuasi & Argumen

Seseorang dapat menulis
secara persuasif sekalipun

tidak mengajukan argumen
yang sahih (valid), tapi dalam
penulisan ilmiah, argumenlah
yang harus diajukan penulis.

Argumen adalah gagasan
pokok yang mempunyai ciri

khusus: membatasi apa yang
akan ditulis dan penilaian
terhadap informasi yang

disajikan (tesis)

Argumen adalah:

• Sejumlah pernyataan/proposisi, yang terdiri atas
kesimpulan dan yang lainnya dinilai mendukung
kebenaran kesimpulan tersebut

• Disampaikan dalam beberapa kalimat, beberapa
alinea atau satu buku



Cara Argumen Terstruktur

Logika formal (silogisme):

• Premis mayor: pernyataan umum
tentang hubungan antara dua
hal, A dan B

• Premis minor: pernyataan yang
lebih spesifik tentang sebuah hal
baru (C) yang berkaitan dengan A

• Kesimpulan: pernyataan yang
mengaitkan B dengan C

Struktur argumen dari Toulmin

• Grounds: data atau informasi yang dapat
dijadikan dasar untuk membuat sebuah
pernyataan

• Claim: kesimpulan atau pernyataan yang
diajukan atas dasar grounds

• Warrant: pernyataan yang
menghubungkan sebuah claim dengan
groundsmengaitkan B dengan C

• Entimem: satu pernyataan yang
menyebutkan hubungan antara
dua hal, sementara premis
mayornya disebutkan secara
tersirat

• Keterbatasan logika formal: asal
bentuk silogismenya sahih,
sebuah kesimpulan tetap dapat
ditarik dari premis-premis yang
tidak benar

grounds

• Backing: bukti-bukti untuk mendukung
warrant

• Qualifier: pernyataan yang menunjukkan
besarnya kemungkinan claim yang dibuat
penulis

• Condition for rebuttal: pernyataan tentang
pengecualian-pengecualian terhadap claim

• Stated reason (unsur tambahan dari
Ramage dan Bean): pernyataan yang
berfungsi sebagi premis minor dalam
logika formal



Segitiga Retorika 1

• Argumen definisi: X
adalah (atau bukan) Y

• Kausalitas: X
mengakibatkan (atau

Logos: berkaitan dengan
konsistensi internal dari
argumen yang ingin
disampaikan penulis,
yang dapat berupa:Penulis

(ethos)

mengakibatkan (atau
tidak mengakibatkan) Y

• Keserupaan: X serupa
(atau tidak serupa)
dengan Y

• Evaluasi: X adalah (atau
bukan) perwujudan baik
dari Y

• Proposal: X harus
dilakukan (atau dihindari)

pembaca
(pathos)

Argumen
(logos)

Pihak yang harus diperhatikan



Ethos: berkaitan dengan kredibilitas penulis:

Berargumen tentan
masalah yang benar-

benar dipahami penulis

Pembahasan
berimbang antar
berbagai sudut

pandang yang berbeda

Argumen didasarkan
pada asumsi-asumsi

yang dimiliki bersama
dengan pembaca

Pathos: berkaitan dengan dampak tulisan pada pembaca dan
aspek emosional dari sebuah argumen; untuk menggugah hati

pembaca, dengan menggunakan:

Bahasa yang
konkret

Contoh-contoh
Metafora dan
pilihan kata
yang tepat

Menghargai
nilai-nilai atau
asumsi-asumsi

pembaca



Kesalahan dalam Argumen

• Gagasan pendukung berupa pengulangan dari gagasan pokok
dengan pilihan kata yang berbeda

• False dilemma: menyederhanakan sebuah argumen

• Post hoc, ego propter hoc: menganggap urutan kejadian sebagai
hubungan sebab-akibat

• Kesimpulan terlalu luas berdasarkan data yang sedikit

• Kesalahan dalam penggunaan analogi

Logos

Ethos
• Mengacu pada otoritas yang salah

• Mengacu pada pribadi, bukan argumen lawan

• Terlalu menyederhanakan pendapat-pendapat lawan

Ethos

• Menyajikan bukti yang tidak dapat dikaji langsung oleh pembaca

• Mengacu pada premis-premis irasional

• Menganggap hal-hal yang sudah dikenal sebagai hal yang lebih baik
daripada yang belum dikenal

Pathos



Manfaatnya:

Ragangan
merupakan hasil

Memudahkan
penulis untuk

Memudahkan

RAGANGAN (KERANGKA) TULISAN adalah rangka yang
memperlihatkan rencana keseluruhan muatan tulisan, yang dapat
dinyatakan dalam bentuk frasa atau kalimat.

merupakan hasil
pengembangan

topik dan
penyataan tesis,
sehingga penulis
terbantu untuk

mengembangkan
tulisannya

penulis untuk
melihat

keseluruhan
alur tulisan

karena
ragangan

disusun dalam
butir-butir yang

singkat

Memudahkan
penulis untuk

mengatur
klimaks atau

urutan
kepentingan

bahasan

Membantu
penulis dalam

membuat
judul setiap

bab atau
bahasan



Cara Penyusunan Ragangan

Pemetaan ide

• Membuat bulkonah (bulatan, kotak dan panah)
yang menggambarkan susunan dan hubungan
konsep (kata) yang menyerminkan isi tulisan.

Pemilahan pernyataan tesisPemilahan pernyataan tesis

• Menyusun tesis (penyataan yang telah
dibuktikan kebenarannya) dalam satu alur
pemikiran yang koheren

Penomoran dalam ragangan

• Menyusun sistematika penulisan dalam suatu
urutan mengikuti angka-angka tertentu



Alur ragangan berdasarkan argumen sederhana

Pendahuluan Kalimat-kalimat yang dapat menarik

perhatian pembaca, penjelasan masalah,

latar belakang, pernyataan tesis

Uraian singkat sudut-sudut pandang berlawanan

Kritik terhadap Kelemahan-kelemahan pandangan lain,Kritik terhadap

sudut-sudut

pandang berlawanan

Kelemahan-kelemahan pandangan lain,

kelebihan-kelebihan pandangan lain,

penyajian claim beserta ground

Uraian lengkap sudut pandang penulis

Kesimpulan Biasanya tesis dikaitkan pada hal-hal serupa

atau hal-hal yang mempunyai ruang lingkup

yang lebih luas
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