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BONUS EBOOK 

MENGUASAI STORYTELLING / TEKNIK BERCERITA 

 

Donald Miller, seorang pakar dalam bidang storytelling serta founder dari storyline dan 

storybrand berkata “Story is the most powerfull tool to compel human brain”. Cerita adalah alat 

paling ampuh untuk memukau otak manusia. Dan saya sangat setuju dengan pendapat dia. 

Ingatkah anda saat-saat anda masih duduk di bangku sekolah yang dengan terkantuk-kantuk dan 

(pura-pura) mendengarkan guru anda sambil menunggu bel pulang sekolah? Akan tetapi tiba-

tiba anda terlonjak bangun dan siap mendengarkan ketika guru anda berkata “Saya ada satu 

cerita nih!”. Nah, itulah dia kekuatan dari sebuah cerita. 

Di dalam presentasi, penggunaan cerita sangatlah luas. Anda bisa menggunakan cerita untuk 

membuka, menutup atau menjelaskan poin-poin presentasi anda. Saya pribadi jika diminta untuk 

memilih satu senjata andalan dalam menyajikan sebuah presentasi yang menarik, maka tanpa 

ragu saya akan menjawab kemampuan bercerita / storytelling. 

Dalam mini ebook ini anda akan mendapatkan pembahasan tentang mengapa anda 

membutuhkan cerita dalam presentasi, apa saja komponen cerita dan bagaimana cara 

menggunakannya. Langsung saja kita masuk bahasan yang pertama yaitu mengapa kita 

membutuhkan cerita. 

MENGAPA KITA MEMBUTUHKAN CERITA 

Cerita atau story adalah sebuah media yang sudah ada sejak jaman dahulu kala. Sampai jaman 

sekarangpun cerita masih sangat diminati. Dalam perkembangannya cerita banyak digunakan 

sebagai media hiburan dan media pembelajaran.  

Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan cerita di dalam presentasi anda: 

 
1. Cerita adalah sebuah media hiburan 

Cerita banyak digunakan sebagai media hiburan. Apalagi di jaman dahulu yang masih tidak ada 

yang namanya gadget, gedung bioskop atau televisi. Sampai jaman sekarang pun cerita masih 

menjadi sarana hiburan bahkan sebuah industri yang beromzet jutaaan dollar, hanya saja 

mungkin dikemasnya dalam bentuk berbeda. Contohnya adalah industri film dan novel. Dasar 

dari kedua media tersebut adalah cerita. Oleh karena itu gunakanlah juga cerita di dalam 

presentasi anda. 

2. Cerita juga efektif untuk media pembelajaran 

 
Selain sebagai media hiburan cerita juga digunakan sebagai media pembelajaran. Nilai-nilai 

moral dan etika disampaikan lewat cerita. Bagi yang beragama Kristiani, di jaman dahulu Yesus 

mengajar dengan cerita dan perumpamaaan (bukan dengan presentasi power point atau data dan 

statistik). Seringkali kata-kata, nasehat atau petuah saja tidak cukup untuk membuat orang ingat 

dan melaksanakannya. Akan tetapi jika hal-hal tersebut dikemas di dalam sebuah cerita orang 



akan lebih mengingat dan mau melaksanakannya. Mengapa bisa demikian? Karena “story teach 

but do not preach” yang artinya cerita bisa mengajar tanpa terkesan menggurui. 

Sebagai contoh, nasehat dan kata-kata bijak anda pada murid- murid supaya “Jangan Mudah 

Menyerah” mungkin cepat sekali dilupakan oleh mereka. Akan tetapi ketika anda kemas dalam 

bentuk sebuah cerita, misalnya cerita tentang diri anda yang dulu tidak memiliki apa-apa, untuk 

sekolah saja susah, tapi anda tidak mudah menyerah sampai akhirnya berhasil mencapai cita-cita 

anda akan lebih mengena dan lebih menginspirasi. 

3. Cerita bisa menyentuk aspek emosional 

Dalam mengambil keputusan kita tidak hanya menggunakan pertimbangan logis saja, bahkan 

seringkali emosi lebih berperan. Emosilah yang mendorong kita untuk bertindak.  

Ceritalah yang nanti akan menyentuh bagian emosi dari audiens, sesuatu yang sulit dilakukan 

oleh data dan statistik (kecuali grafik yang menunjukkan kenaikan gaji anda). Dengan cerita 

audiens bisa tergerak emosinya yang nantinya akan membuat mereka untuk bertindak 

 

 

KOMPONEN DARI SEBUAH CERITA 

Cerita yang baik akan terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen inilah yang 

nantinya akan berinteraksi satu sama lain dan akhirnya membentuk sebuah cerita yang utuh. 

Berikut adalah komponen-komponen yang biasa ada di dalam sebuah cerita 

1. Message / Pesan seringkali juga disebut “Moral of the Story” 

Ini adalah alasan utama mengapa anda bercerita, anda bercerita untuk menyampaikan sebuah 

pesan. Pesan ini bisa jadi sebuah etika moral, nilai-nilai dari perusahaan anda, atau bisa jadi 

sebuah ajakan untuk bertindak. 

2. Karakter / tokoh yang ada di dalam cerita 

Ini adalah perbedaan cerita dengan sebuah penjelasan pada umumnya. Cerita memiliki karakter 

atau tokoh yang ada di dalamnya. Pendengar nantinya akan berusaha untuk menghubungkan diri 

mereka dengan karakter yang ada di dalam cerita. 

3. Setting / tempat dan situasi terjadinya cerita 

Untuk membuat cerita lebih nyata anda perlu mendeskripsikan tempat terjadinya cerita. Setting 

tidak haruslah tentang tempat, bisa juga tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh karakter 

yang ada dalam cerita. Tujuannya adalah supaya audiens bisa merasakan apa yang dirasakan oleh 

karakter yang ada di dalam cerita. 

4. Plot (alur jalan cerita) 

Alur cerita menggambarkan runtutan kejadian yang dialami oleh si karakter. Jika ceritanya fiksi 

maka ini akan bergantung pada kreatifitas si penulis cerita, jika ceritanya nyata ini tergantung 

dari apa yang anda alami. Plot secara umum terdiri dari 3 bagian yaitu konflik, klimaks dan 

konklusi 

Nah.. itulah tadi 4 komponen dari sebuah cerita. Nantinya dalam menggunakan komponen cerita 

ini anda perlu juga memperhatikan konteks anda menggunakan cerita. Contohnya cara anda 



bercerita di dalam sebuah novel tentunya akan berbeda dengan cara anda bercerita dalam 

presentasi bisnis. 

Sebagai contoh, misal anda mendeskripsikan setting / tempat terjadinya sebuah cerita. Dalam 

bahasa novel bisa saja anda mendeskripsikan sebagai berikut: 

“Saya melangkahkan kaki menuju bangunan yang tampak di depan mata saya. Saya 

bisa melihat kaca-kaca dari gedungnya yang berkilauan diterpa cahaya matahari, 

gedungnya yang tinggi menjulang sampai lebih dari 30 lantai. Angin semilir 

berhembus menerpa wajah saya, bunyi gemerisik dedaunan yang terinjak oleh 

sepatu saya terdengar menemani setiap langkah saya.” 

Gaya bahasa seperti ini tentunya umum dalam novel, tapi tidak cocok jika anda bercerita dalam 

konteks presentasi bisnis. Jika anda bercerita dalam konteks presentasi bisnis anda mungkin 

hanya cukup berkata “Saya pergi ke gedung kantor setinggi 30 lantai itu”. Secara umum gaya 

bahasa dan penggunaan komponen cerita dalam presentasi bisnis akan lebih simpel jika 

dibandingkan dengan di novel.  

Setelah ini kita akan membahas komponen-komponen cerita yang ada satu persatu secara lebih 

mendetail. Simak bagian berikutnya untuk pembahasan tentang komponen yang pertama yaitu 

Message / Pesan. 

Komponen #1: Message / Pesan 

Komponen cerita yang pertama adalah message/pesan yang sering juga disebut the moral of story. 

Ini adalah alasan utama mengapa anda bercerita. Sebenarnya anda bercerita hanya untuk 

menyampaikan pesan ini. Misalnya saja, cerita Malin Kundang dibuat untuk menyampaikan satu 

pesan. Bagi yang tahu ceritanya, ada yang tahu apa pesannya? Pesannya adalah jangan durhaka. 

Akan tetapi jika anda hanya menasehati anak anda berkali-kali “Jangan durhaka” hasilnya tetap 

akan kurang mengena. Lebih mengena jika pesan ini dibungkus di dalam sebuah cerita. Oleh 

karena itu sebelum anda bercerita, tentukanlah dengan jelas pesan apa yang ingin anda 

sampaikan. 

Cerita yang disampaikan tanpa adanya pesan, namanya curhat atau gosip. Saya yakin kalau yang 

ini anda tidak usah belajar pasti sudah jago. Pastikan pesan yang ingin anda sampaikan jelas, jika 

tidak jelas orang tidak akan bisa menangkap isi pesan anda. 

Supaya jelas pastikannya pesan anda singkat, definisi singkat adalah kurang dari 10 kata. 

Mengapa singkat? Supaya mudah diingat. Sebagai contoh: pesan “Beranilah memulai” akan lebih 

jelas dan mudah diingat dibanding dengan “Anda harus mengumpulkan segenap tenaga dan 

keberanian untuk memulai langkah pertama yang anda anggap penting dan harus anda lakukan 

demi tercapainya sesuatu yang selama ini anda inginkan, dambakan dan cita-citakan” 

Selain singkat, berikan juga pengulangan sehingga akhirnya pesan anda benar-benar bisa 

diterima dengan jelas. 

Komponen #2: Karakter / tokoh yang ada dalam cerita 

Karakter adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita anda. Audiens nantinya akan berusaha 

merefleksikan kondisi mereka dengan karakter yang ada di dalam cerita. Audiens akan merasa 



lebih terhubung dengan karakter yang ada di dalam cerita ketika mereka bisa merasakan 

kesamaan dengan mereka (oleh karena sebab itu banyak film superhero yang dbuat ulang dengan 

menonjolkan sisi karakter yang lebih humanis). 

Supaya cerita anda menjadi lebih nyata, maka anda harus menghidupkan karakter yang ada di 

cerita. Anda bisa anda melakukan hal ini dengan 3 cara berikut: 

• Karakter bisa dilihat  

Misal anda bercerita: “Kemarin saya pergi dengan teman saya.” Bagi anda sendiri jelas-jelas anda 

bisa membayangkan dan tahu persis seperti apa teman anda. Tapi bagi audiens, mereka sama 

sekali tidak ada gambaran seperti apa penampilan teman anda.  

Oleh karena itu supaya lebih jelas, anda bisa memberikan deskripsi singkat, contohnya: “Kemarin 

saya pergi dengan teman saya orangnya tinggi besar, rambutnya cepak” 

Atau anda bisa juga menggunakan perbandingan untuk mendeskripsikan teman anda. Misalnya 

“Kemarin saya pergi dengan teman saya. Orangnya ini mirip dengan Mario Teguh.” Anda berikan 

sebuah padanan di mana mayoritas pendengar tahu persis seperti apa dia. 

• Karakter bisa dikenal 

Kadang kita perlu berikan sedikit cerita atau background tentang seperti apa karakter kita supaya 

audiens bisa lebih mengenal. Nantinya ketika cerita berkembang, mereka juga bisa mengerti 

mengapa seorang karakter bisa mengambil keputusan atau tindakan. Contoh: Saya menceritakan 

bahwa dulunya teman saya waktu kuliah hobby pelihara hewan, ketika cerita berkembang dan 

suatu hari dia memutuskan untuk membuka usaha ternak sapi. Tentunya audiens bisa menarik 

benang merah dan mengerti dasar keputusan mengapa dia tiba-tiba ingin membuka usaha ternak 

sapi. 

• Karakter bisa didengar 

Buatlah karakter anda juga berbicara sehingga audiens bisa mendengarkan. Gunakan dialog 

bukannya narasi. Berikut adalah perbedaan antara dialog dan narasi:  

Narasi : Anton berkata bahwa ibu sedang pergi ke pasar.  

Dialog : Anton berkata "Oo.. itu tadi ibu sedang pergi ke pasar".  

Dialog menggunakan kalimat langsung dan akan membuat cerita anda lebih hidup. Nanti dalam 

penyampaiannya anda juga lebih bisa memaksimalkan penggunaan intonasi dan bahasa tubuh. 

Komponen #3: Setting / tempat dan situasi terjadinya cerita 

Setting adalah tempat dan situasi terjadinya cerita. Anda perlu mendeskripsikan tempat dan 

situasi berlangsungnya cerita supaya cerita anda menjadi lebih nyata, sampai audiens bisa 

membayangkannya sendiri.  

Berikut adalah beberapa tips menggambarkan setting supaya cerita anda menjadi lebih nyata. 

1. Mengganti kata ganti yang digunakan 

Biasanya orang bercerita dengan kata ganti pertama yaitu “saya”, berikut adalah contohnya:  



“Saya minggu lalu pergi ke Bali. Saya pergi ke Tanah Lot, saya lihat Pura di tepi laut, bagus 

banget, terutama karena saya ke sana pas matahari tenggelam. Setelah itu saya pergi 

jalan-jalan plus belanja di sekitar situ, barangnya murah-murah.” 

Untuk membuat cerita anda lebih nyata, cobalah untuk mengubah kata gantinya dengan kata 

ganti “Anda” Tujuannya adalah untuk menempatkan audiens sebagai karakter yang ada di cerita 

anda, sehingga terasa lebih nyata bagi mereka. Berikut contoh perbandingannya: 

“Siapa yang pernah ke Bali?  

Bagi yang anda yang sudah pernah atau belum pernah ke bali, saya sarankan anda pergi 

ke Tanah Lot. Kalau anda ke sana, anda akan bisa melihat pura di tepi laut, sambil 

mendengerkan deburan ombak dan ditemani matahari tenggelam. Setelah itu anda bisa 

belanja, di dekat situ ada tempat belanja, barangnya murah-murah.”  

Mana versi yang terasa lebih enak didengarkan? Saya yakin anda menjawab yang kedua. Di versi 

kedua anda menjadi pelaku dari cerita tersebut, anda bisa membayangkan seperti apa situasinya. 

Anda juga merasa bahwa ceritanya tidak melulu tentang si pembicara, akan tetapi justru tentang 

anda. 

2. Deskripsikan tempat atau situasi yang ada 

Supaya lebih nyata, anda perlu mendeskripsikan tempat terjadinya cerita atau situasi yang 

dialami oleh karakter yang ada di dalam cerita. Tujuannya adalah membuat audiens mampu 

membayangkan, menciptakan gambaran di dalam benak mereka. Anda bisa lakukan ini dengan: 

• Deskripsikan langsung 

Berikan detil tempat atau situasi yang ada, berikanlah detil yang konkrit sehingga mampu 

muncul gambaran dalam benak mereka. Sekali lagi untuk tingkat kedetilan akan 

tergantung konteks di mana anda bercerita. Satu tips untuk membuat deskripsi anda lebih 

nyata adalah cobalah untuk melibatkan dan mendeskripsikan indera yang ada.  

Misal dari contoh berikut:  

“Di area perkantoran itu, anda bisa melihat gedung kaca tinggi menjulang dan mendengar 

suara kendaraan yang ramai lalu lalang.” 

Contoh di atas melibatkan dan mendeskripsikan dua indera yaitu penglihatan dan 

pendengaran. Silahkan mendeskripsikan detil tempat atau situasi menggunakan indera 

yang ada (penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasa), sambil tetap menjadi 

kesesuaian dengan konteks yang ada. 

• Menggunakan pertanyaan 

Anda juga bisa menggunakan pertanyaan untuk membuat audiens membayangkan situasi 

yang terjadi. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Jika contoh-contoh sebelumnya 

saya banyak berikan tentang deskripsi tempat, kali ini saya beri contoh deskripsi situasi 

yang dihadapi.  

Misal dari contoh berikut:  

“Pernahkan anda mulai belajar sesuatu yang baru? Pernahkah anda gagal di waktu itu? 

Ketika apa yang anda harapkan ternyata tidak sesuatu dg kenyatannya.” 



Dengan mengajukan pertanyaan di atas maka secara tidak langsung audiens akan 

membayangkan kondisi dan situasi yang mereka hadapi ketika itu.  

Komponen #4: Plot (Konflik, Klimaks, Konklusi) 

Cerita memiliki sebuah alur, plot atau yang sering juga kita sebut dengan jalan cerita. Walaupun 

plot cerita yang satu dan yang lain berbeda-beda, ada tiga bagian dari plot yang perlu anda 

ketahui: 

1. Konflik 

Cerita akan menjadi menarik jika ada konflik. Ada sesuatu yang membuat kita ingin tahu, 

buktinya misal ada orang ribut-ribut atau bertengkar kita pasti tertarik ingin tahu. Anda juga suka 

film action yang banyak adegan berantemnya. Drama juga menarik ketika mulai terjadi konflik. 

Oleh karena itu perkenalkanlah konflik yang anda hadapi dalam cerita anda. 

2. Klimaks 

Adalah bagian puncak dari konflik, di sini tokoh utama menghadapi tantangan terbesarnya. Di 

bagian ini juga menceritakan akhir penyelesaian dari konflik.  

3. Konklusi 

Menceritakan ending atau hasil akhir, apa yang terjadi dengan tokoh utama setelah konflik. 

Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seringkali pesan (moral of the story) 

juga disampaikan di bagian ini. 

Nah… sampai di sini anda sudah mendapat tips singkat tentang cara bercerita / storytelling. Jadi 

apa cerita anda miliki? 

Banyak orang tidak berani atau tidak mau bercerita karena mereka merasa hidup saya biasa-

biasa saja, tidak ada yang menarik atau menginspirasi. Padahal hal-hal simpel yang anda alami 

sehari-hari itulah cerita yang menarik. Pengalaman anda adalah sesuatu yang berharga dan bisa 

anda bagikan. Yang perlu anda lakukan hanyalah menemukannya atau mungkin melihatnya dari 

sudut pandang yang berbeda.  

 

15-3  CONTOH PENGGUNAAN CERITA DAN KOMPONENNYA 

Supaya pembelajaran anda lebih mendalam dan mantap, berikut saya berikan sebuah contoh 

cerita yang sering saya gunakan dalam presentasi saya. Nanti setelah itu akan kita analisa 

bagaimana saya menggunakan komponen-komponen cerita yang sudah kita bahas sebelumnya. 

Ini adalah contoh cerita yang saya beri judul “Barbie Girl”, mari kita simak bersama-sama: 

Pernahkah anda memulai sesuatu yang baru? Dan ternyata itu tidak sesuai dengan harapan anda? 

Bagaimana cara anda menghadapinya? 

Hal ini juga terjadi dengan saya ketika pertama kali mendapat kontrak untuk mengajar 

ekstrakurikuler public speaking di sebuah sekolah. Di hari pertama mengajar saya sangat 



gembira, saya kenakan baju dan celana saya yang terbaik bahkan saya bela-belain untuk beli 

sepatu baru. Dengan rasa percaya diri saya melangkah ke ruang kelas hanya untuk mendapati…… 

hanya ada satu anak di dalam kelas. 

Dia adalah seorang anak perempuan, rambutnya disemir dan agak keriting, persis seperti rambut 

boneka Barbie. Selain itu dia juga membawa tas ransel dan tas jinjing berwarna pink bergambar 

Barbie. Oleh karena itu saya sebut dia sebagai Barbie Girl. 

Saya pun bertanya ke dia “Apakah kamu ikut ekstakurikuler public speaking?”  

(saya menirukan dia merespon hanya dengan mengangguk-anggukkan kepala) 

“Di mana teman-temanmu yang lain?” 

(saya menirukan dia merespon dengan menggeleng-gelengkan kepala tanda tidak tahu) 

“Okay.. kalau begitu kita tunggu yang lain” 

Lima menit kita menunggu, tidak ada yang datang. Bahkan Barbie Girl mengangkat tangan dan 

berkata “Mr.. Mr.. saya boleh ijin ke toilet?”. Semestinya saya ingin berkata “Jangan tinggalkan 

saya!” akan tetapi tentu saja ini melanggar hak asasi manusia, jadi apa boleh buat saya pun 

berkata “Ya sudah…. tapi cepat kembali ya” 

Sepuluh menit menunggu, tetap tidak ada yang datang. Dan Barbie Girl juga belum kembali. 

Lima belas menit, tetap tidak ada yang datang, Barbie Girl juga tidak tampak. Jika anda berada di 

ruang kelas tersebut yang tampak hanyalah bangku kosong dan situasi hening di kelas walaupun 

di luar kelas riuh rendah dengan suara anak-anak yang pulang sekolah. Anda bisa rasakan betapa 

hancurnya perasaan saya waktu itu. 

Untuk bisa mengajar di ekstrakurikuler tersebut saya sudah mengorbankan status pekerjaan 

tetap saya di perusahaan. Status saya yang semula adalah karyawan tetap harus turun menjadi 

karyawan kontrak karena setiap Jumat siang saya harus ijin untuk mengajar ekstrakurikuler. Dan 

inilah yang saya dapatkan…. kelas kosong di awal pertemuan tanpa seorang anak pun. 

Akhirnya saya pun mengemasi peralatan siap untuk pulang. Hanya saja di kala hendak menuju 

pintu kelas, tiba-tiba ada serombongan anak masuk sambil bertanya:  

“Mr.. Mr.. apakah betul ini kelas ekstrakurikuler public speaking?”  

Dengan bersemangat saya menjawab “Iya betul.. dari mana saja kalian?” 

“Ohh…. Kita semua salah masuk kelas lain.” 

@_@ 

Dan dengan nada percaya diri seakan-akan tidak terjadi apa-apa (padahal tadi mustinya hampir 

menangis), saya pun memulai kelas “Anak-anak ini adalah ekstrakurikuler public speaking, mari 

kita mulai dengan saling memperkenalkan diri. Kita mulai dari bagian sini” (sambil menunjuk 

Barbie Girl). 

Barbie Girl pun maju ke depan, berdiri di tengah dan diam tanpa mengucapkan sepatah kata 

pun. Saya pun hanya bisa berdiri sambil frustasi di ujung ruangan. 

Dan itu hanyalah awal dari bencana. Saya baru menyadari bahwa mengajar audiens dewasa dan 

anak-anak ternyata 180 derajat berbeda. Jika anda mengajar audiens dewasa, walaupun anda 



membosankan mereka masih mendengarkan (atau pura-pura mendengarkan). Akan tetapi jika 

anda mengajar anak-anak, mereka bisa langsung ngobrol dengan teman mereka, bermain HP dan 

bahkan tidur di depan anda. Dan saya mengalami itu semuanya. 

Akhirnya saya pulang merasa depresi dan berkata “Mengapa semua ini tidak sesuai dengan 

keinginan saya? Saya tidak mau lagi mengajar anak-anak SMP dan SMA.”. Akan tetapi setelah itu 

saya menyadari bahwa saya punya dua pilihan saja (1) depresi berkepanjangan selama satu 

tahun atau (2) menikmati apa yang saya miliki. Dan karena ongkos dokter untuk depresi mahal, 

maka mau tidak mau saya pun memilih alternatif kedua. 

Minggu depannya saya datang dengan semangat baru. Saya berkata kepada murid-murid saya 

“Anak-anak mari kita bermain game” (yang tentunya masih berkaitan dengan public speaking), 

bahkan yang menang saya berikan hadiah coklat (yang termurah yang bisa saya temukan). Dan 

anda pun bisa melihat bahwa raut wajah mereka berubah menjadi ceria dan mulai menikmati 

pelajaran. 

Singkat cerita akhirnya saya bisa melalui satu tahun mengajar itu dengan gembira. Bahkan di 

akhir tahun pengajaran, murid-murid memberikan saya hadiah, dibungkus dengan kotak biru 

dengan pita putih di atasnya. Ketika saya buka isinya adalah…. coklat (yang mahal lagi) dengan 

tulisan tangan “Mr. David, terima kasih atas satu tahun yang menggembirakan”. 

Dan saat itu saya mengubah keputusan saya. Saya mau lagi mengajar public speaking untuk anak 

SMP dan SMA karena saya tahu saya bisa menikmatinya, saya bisa membuat perubahan dan saya 

ingin coklat lagi. Dan itulah awal saya memulai karir sampai sekarang akhirnya menjadi seorang 

trainer dan pembicara dalam bidang public speaking. 

Hanya saja semua ini tidak mungkin terjadi jika pada saat itu saya tidak mengambil keputusan 

untuk “Menikmati apa yang saya miliki”. Pernahkah anda merasa menggerutu? Komplain atas 

apa yang tidak anda miliki? Komplain atas hal yang tidak anda miliki tidak akan membawa anda 

kemana-mana. 

Jika anda bisa merasa bersyukur, berterima kasih dan menikmati apa yang anda miliki, maka 

banyak keajaiban dan hal baik yang akan terjadi. Oleh karena itu mulai hari ini buatlah suatu 

keputusan untuk “Menikmati apa yang anda miliki”. 

Nah… itu dia ceritanya, semoga anda bisa menikmati sekaligus terinspirasi olehnya. Okay.. tapi 

bukan itu alasan saya menuliskan cerita di atas. Tujuan saya adalah mari kita bersama-sama 

menganalisa komponen cerita yang ada di atas. Mari kita tinjau satu persatu komponennya: 

Komponen #1: Pesan 

Menurut anda, apa kira-kira pesan yang ingin saya sampaikan dari cerita di atas? Yup.. benar 

sekali, pesan yang ingin saya sampaikan adalah “Nikmati apa yang anda miliki”. Pesan ini adalah 

alasan utama saya menceritakan keseluruhan cerita di atas. Dan pesan utama ini saya ulang 

sampai tiga kali (bagian yang saya cetak tebal di atas). 

Komponen #2: Karakter 

Cerita di atas hanya memiliki dua karakter utama yaitu saya sendiri dan Barbie Girl, plus karakter 

pendukung murid-murid yang lain. Untuk karakter saya sendiri, tentunya audiens sudah tahu 



seperti apa saya (ketika saya berbicara di depan anda tentunya anda sudah melihat saya seperti 

apa bukan?).  

Untuk karakter Barbie Girl, saya membuatnya bisa dilihat dengan memberikan deskripsi pada 

bagian: “Dia adalah seorang anak perempuan, rambutnya disemir dan agak keriting, persis seperti 

rambut boneka Barbie. Selain itu dia juga membawa tas ransel dan tas jinjing berwarna pink 

bergambar Barbie. Oleh karena itu saya sebut dia sebagai Barbie Girl.” 

Saya membuat karakter Barbie Girl bisa dikenal dengan tidak terlalu kentara. Di awal ketika saya 

bertanya kepada dia (apakah kamu ikut ekstrakurikuler dan dimana teman yang lain) saya hanya 

menirukan dia mengangguk dan menggeleng pertanda dia sebenarnya tidak suka berbicara. 

Ketika dia saya tunjuk maju ke depan memperkenalkan diri dan diam seribu bahasa, tentunya 

audiens sudah bisa mengetahui mengapa sebabnya. 

Saya membuat karakter-karakter yang ada bisa didengar dengan percakapan-percakapan 

langsung yang terjadi di dalam cerita. Dengan percakapan langsung, kita bisa menunjukkan 

warna suara dan intonasi dai karakter yang bersangkutan.  

Komponen #3: Setting 

Untuk membuat deskripsi lebih nyata, dalam beberapa bagian saya menggunakan kata ganti 

“Anda” supaya audiens bisa merasakan bahwa mereka ikut di dalam cerita. Berikut adalah 

beberapa bagian di mana saya menggunakannya: 

• Jika anda berada di ruang kelas tersebut yang tampak hanyalah bangku kosong dan 

situasi hening di kelas walaupun di luar kelas riuh rendah dengan suara anak-anak 

yang pulang sekolah. Anda bisa rasakan betapa hancurnya perasaan saya waktu itu. 

• Jika anda mengajar audiens dewasa, walaupun anda membosankan mereka masih 

mendengarkan (atau pura-pura mendengarkan). Akan tetapi jika anda mengajar di 

depan anak-anak, mereka bisa langsung ngobrol dengan teman mereka, bermain HP 

dan bahkan tidur di depan anda. Dan saya mengalami itu semuanya. 

Saya juga berusaha membuat audiens merasakan situasi dan kondisi serupa dengan 

menggunakan pertanyaan. Berikut adalah beberapa bagian di mana saya menggunakannya: 

• Pernahkah anda memulai sesuatu yang baru? Dan ternyata itu tidak sesuai dengan 

harapan anda? Bagaimana cara anda menghadapinya? 

• Pernahkah anda merasa menggerutu? Komplain atas apa yang tidak anda miliki? 

Komponen #4: Plot 

Konflik adalah ketika terjadi sesuatu yang diluar keinginan kita. Dalam cerita di atas konflik mulai 

dimulai ketika saya mendapati hanya ada satu anak di dalam kelas. Konflik ini pun semakin lama 

semakin membesar yaitu waktu bertambah dan tetap tidak ada anak bahkan satu-satunya murid 

pun pergi. Audiens semakin bisa merasakan konflik yang terjadi ketika saya membuka bahwa 

untuk mendapatkan kesempatan mengajar tersebut saya sudah mengorbankan status pekerjaan 

saya di perusahaan. 

Klimaks cerita terjadi ketika ternyata mengajar di sekolah tidak sesuai dengan harapan, saya 

mengalami kekecewaan dan akhirnya berada di dua pilihan, apakah akan terus menggerutu 

ataukah menikmati apa yang saya miliki saat itu.  



Konklusi cerita menceritakan tentang apa yang terjadi setelah saya memilih keputusan saya. 

Dalam cerita ini semuanya berakhir dengan bahagia, murid-murid gembira, saya menikmati 

proses mengajar, berhasil menjadi seorang trainer dan (tentu saja) mendapatkan coklat (yang 

mahal) ☺. 

 


