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Untuk mengawali kalimat dalam latar belakang masalah bisa menggunakan
tujuan penulisan. Tujuan penulisan dapat dinyatakan dengan dua cara.
Jika sebuah tulisan akan mengembangkan gagasan yang merupakan tema
seluruh tulisan, tujuan dapat dinyatakan dalam bentuk tesis. Namun,
untuk suatu tulisan yang tidak mengembangkan gagasan seperti itu,
tujuan penulisan dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan maksud.
Tesis dan Cara Menyusun Tesis
Setiap tesis mengandung gagasan pokok yang akan dikembangkan. Kata
yang mengandung gagasan itu merupakan kata kunci. Dalam hal ini ada
beberapa keharusan dan larangan yang harus diperhatikan. Tesis yang
baik harus dapat meramalkan, mengendalikan, dan mengarahkan penulis
dalam mengembangkan karangan. Tesis harus dinyatakan dalam kalimat
lengkap; tidak boleh dinyatakan dalam bentuk frase. Tesis harus
dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan tidak boleh dalam bentuk
kalimat pertanyaan.
Benar:
Motivasi berpengaruh pada peningkatan kinerja pada suatu perusahaan.
Salah:
Apakah motivasi
perusahaan?
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Selanjutnya,bagian-bagian tesis harus saling berhubungan.Tesis tidak
boleh mengandung unsur-unsur yang tidak berkaitan. Tesis harus
terbatas, tidak boleh terlalu luas.
Benar:
Di Kelurahan Cibubur. Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakaita Timur upaya
peningkatan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada pe-ningkatan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).
Salah:
Di Indonesia, upaya peningkatan wajib
peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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Tesis tidak boleh mengandung ungkapan seperti "menurut pendapat saya",
“saya duga", dan “saya kira". Ungkapan semacam itu akan melemahkan
argumentasi.
Benar:
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Terdapat hubungan penetapan tarif murah dengan hasil penjualan pada
perusahaan penerbangan PT Jakarta Airlines Perwakilan Den-pasar tahun
2000-2005.
Salah:
Saya kira terdapat hubungan antara penetapan tarif murah de¬ngan hasil
penjualan pada perusahaan penerbangan PT Jakarta Airlines Perwakilan
Denpasar tahun 2000-2005.
Pernyataan Maksud
Contoh-contoh pernyataan maksud berikut ini dengan jelas menunjukkan
tujuan penulisan dan membantu mengembangkan karangan.
Dalam
makalah
ini
penulis
akan
membahas
kaitan
antara
kepemimpinan dan motivasi kerja pada PT Koja pada 2002 - 2007.

gaya

Penulis ingin mengemukakan peranan Economic Order Ouality (E00) di
dalam meningkatkan efisiensi pada PT Tonikum Jaya tahun 2004-2006

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

