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A. RINGKASAN MATERI 

1. PENGERTIAN RESENSI 
Menurut Sitepu (2013), dikaji secara etimologi dari bahasa Latin (recensere atau revidere) 

dan bahasa Inggris (review), resensi mengandung makna dasar “memeriksa, mencermati, 

meninjau atau melihat kembali” sesuatu. Dengan pengertian dasar yang demikian, objek resensi 

tidak hanya terbatas pada buku tetapi dapat berupa film, drama, pameran, dan berbagai 

bentuk/tampilan tulisan. 

Meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain 

(Sitepu, 2013). Hasil proses meresensi buku itu disebut resensi buku. 

 

2. TUJUAN RESENSI 
Meresensi suatu buku mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut : 

1. Agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu 

masyarakat atau si pembaca tentang isi buku yang diresensinya. 

2. Mengajak si pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah 

yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. 

3. Agar memberikan suatu pertimbangan kepada si pembaca tentang pantas atau tidaknya buku 

itu untuk dibaca atau diterbitkan. 

4. Agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan-pertanyaan dari pembaca 

ketika buku baru diterbitkan. 

5. Memberikan sugesti kepada pembaca, apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau 

ditonton. 

6. Melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. 

7. Memberikan kriteria-kriteria yang jelas dalam mengemukakan pendapatnya itu. 

 

3. SYARAT PENYUSUNAN RESENSI 
Ada beberapa syarat dalam menyusun resensi antara lain : 

1. Ada data buku, meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit dan tebal buku. 

2. Pendahuluannya berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal 

yang berhubungan dengan tema atau isi. 

3. Ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. 

4. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditujukan. 
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4. FUNGSI RESENSI 
Antara lain: 

1. Fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga 

pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. 

2. Fungsi komersial, yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial 

(keuntungan materi). 

3. Fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan peresensi 

dalam membentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang 

topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. 

 

5. MANFAAT RESENSI 
Manfaat resensi antara lain: 

1. Bahan pertimbangan 

Untuk memberikan sebuah gambaran kepada para si pembaca tentang sebuah karya 

dan untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut. 

2. Nilai ekonomi 

Untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara 

gratis dari si penerbit buku jika resensinya dimuat dikoran atau dimajalah. 

3. Sarana promosi buku 

Buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu, 

resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku baru tersebut. 

4. Pengembangan Kreativitas 

Untuk mengembangkan sebuah kreativitas dalam menulis. Dalam membuat sebuah 

resensi buku harus mempunyai sebuah unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. 

 

6. JENIS-JENIS RESENSI 
Berdasarkan isi sajian atau isi resensinya, resensi buku digolongkan menjadi : 

1. Resensi informatif 

Resensi informatif  hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku. 

pada umumnya, isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku 

atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. 

2. Resensi evaluatif 

Resensi evaluatif  lebih banyak menyajikan penilaian peresensi tentang isi buku atau 

hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja 

bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. 

3. Resensi informatif –evaluatif 

Resensi informatif-evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi 

jenis ini disamping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada 

dibuku juga menyajikan penilaian peresensi tentang isi buku. resensi jenis ketigalah yang 

dikatakan paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. 

 

 

 

 



7. UNSUR-UNSUR RESENSI 
Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan utuh, berikut ini unsur-

unsurnya:  
1. Judul resensi 

Judul resensi yang menarik dan benar-benar  menjiwai seluruh  tulisan atau inti tulisan, 

tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. 

Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. 

2. Data buku 

Data buku biasanya disusun sebagai berikut: 

a. Judul buku (jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, judul aslinya juga harus 

ditulis). 

b. Pengarang (jika ada, tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting seperti yang tertera 

dalam buku). 

c. Penerbit. 

d. Tahun terbit beserta cetakannya (cetakan keberapa). 

e. Tebal buku (berapa halaman). 

f. Harga buku (jika diperlukan) 

3. Pembukaan (lead) 

Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini: 

a. Memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa 

yang diperoleh. 

b. Membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri 

maupun pengarang lain. 

c. Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. 

d. Memaparkan keunikan buku. 

e. Merumuskan tema buku. 

f. Mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku. 

g. Mengungkapkan kesan terhadap buku. 

h. Memperkenalkan penerbit. 

i. Tubuh atau isi pertanyaan resensi buku 

4. Tubuh atau isi resensi buku 

Tubuh atau isi pertanyaan resensi buku biasanya memuat hal-hal di bawah ini : 

a. Sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. 

b. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. 

c. Keunggulan buku. 

d. Kelemahan buku. 

e. Rumusan kerangka buku. 

f. Tinjauan bahasa (mudah atau berbelit-belit). 

g. Kesalahan cetak (jika ada) 

5. Penutup resensi 
Bagian penutup, biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk 

siapa dan mengapa. 

 
 

 

 

 

 



 

B. TUGAS! 

1. Bacalah materi teks resensi di atas! 

2. Tuliskan materi di atas pada buku catatan kalian masing-masing!  

3. Bacalah teks resensi di bawah ini dengan saksama! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian membaca teks resensi di atas, lakukanlah analisis isi resensi 

berdasarkan format tabel berikut. 

 

 

4. Jawab pertanyaan di bawah ini! 

a. Sebutkan unsur-unsur resensi! 

b. Sebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam data buku dan tubuh atau isi resensi buku! 

5. Jawaban dikumpulkan pada saat tatap muka di kelas! 

Judul buku   : Teknik Bermain Gitar  

Penulis   : Famoya  

Penerbit   : Terbit Terang Surabaya  

Kota Penerbit  : Surabaya  

Tahun Terbit  : 1999  

Jumlah Halaman  : 80 

Gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer dengan “Gitaris” sebagai 

sebutan untuk pemain gitar. Getar nurani menjadi seorang gitaris muncul alami yang 

menciptakan kreasi meluap tidak kenal waktu, yang mungkin sejenis akademi hanya sebatas 

formalitas belaka. Akan tetapi, nurani darah seni lebih memotivasi yang dicita-citakan.  

Gitar adalah alat musik yang menghasilkan melodi indah dengan cara memetik 

senarnya. Bentuk gitar memengaruhi baik dan tidaknya suara gitar. Dalam bermain gitar 

tidak hanya berpedoman teori nada minor dan mayor, melainkan dengan ketajaman perasaan 

dan mengatur senar gitar.  

Selain itu untuk menghasilkan melodi yang indah tidak bisa asal petik, tapi 

menggunakan nada dasar dan menentukan kunci nada. Kunci nada dalam sebuah lagu harus 

sesuai dengan kemampuan suara penyanyi. Dengan demikian lantunan lagu dapat dinikmati 

dengan indah.  

Teknik Seni Bermain Gitar ini merupakan buku yang menarik. Itu terletak pada bab 

Body Gitar yang menjelaskan cara memilih gitar dan kunci nada yang memberikan sugesti 

bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan 

jenis nada. 

 


