Latihan Menulis Cepat: Hemat Waktu dan Mahir Menulis Berkualitas
Menulis dengan cepat jarang dilakukan semua orang, karena setiap orang ingin membuat tulisan
yang berkualitas dan berbobot di setiap kata dan kalimat yang ditulisnya. Bahkan menulis cepat
tanpa memikirkan kualitas tulisan dan apa isi dari tulisan tersebut dinilai merupakan teknik
menulis yang harus dihindari jika tidak ingin tulisannya bernilai jelek dihadapan pembacanya
nanti. Pengalaman pribadi dalam menulis “perfect” yang pernah saya alami adalah menulis
sebuah artikel yang sudah disusun rapi dan terstruktur dari topik tulisan, kerangka tulisan dan
poin poin yang akan disampaikan dan selesai dalam waktu yang relatif lama sekali. Mulai dari
awal menulis, baru beberapa kalimat tulisan dihentikan sementara untuk mengecek kesalahan
penulisan, tata bahasa atau tanda baca yang tidak sesuai dan salah. Kemudian lanjut menulis
lagi, setelah beberapa kalimat selesai, kemudian mengecek lagi, mengedit lagi, menghapus lagi
kata-kata yang salah, bla,,bla,bla,,sampai membuang banyak waktu. Begitu seterusnya sampai
untuk membuat satu paragraf saja membutuhkan waktu hampir setengah jam lebih, dan itu
tidaklah efisien. Terkadang ketika ditengah menulis, energi banyak terbuang untuk melakukan
editing setiap beberapa kalimat yang ditulis. Hal ini membuat otak letih dan buruknya kadang ide
yang sudah disusun menjadi buntu. Akhirnya tulisan yang baru setengah jadi di-pending, berniat
dilanjutkan nanti, dan tentu saja saat melanjutkan lagi tidak akan sama dengan apa yang sudah
direncanakan sebelumnya. Teknik menulis cepat itu apa? Teknik menulis cepat adalah latihan
menulis dengan cepat tanpa memperhatikan apa yang sudah ditulis terlebih dahulu, guna
menyelesaikan tulisannya secara cepat dan tuntas. Alasan mengapa wajib latihan menulis cepat
1. Hemat waktu Menulis cepat membuat durasi menulis menjadi lebih singkat. Dengan latihan
menulis cepat tidak akan ada waktu terbuang untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan
editing tulisan sebelum selesai, ini berguna untuk menumpahkan semua ide yang ada di pikiran.
2. Tidak sempat kritik tulisan Latihan menulis cepat akan membutuhkan energi yang cukup
untuk berpikir dan memusatkan energi untuk menulis. Tidak akan ada waktu untuk mengkritik
tulisan sebelum selesai ditulis, karena energi akan banyak terbuang untuk mengkritik tulisan satu
persatu padahal tulisan belum selesai dibuat. 3. Menghindari kebuntuan Ide Mengalami
kebuntuan dalam menulis adalah yang paling sering dialami, terutama jika menjadi penulis
pemula. Namun jika latihan menulis cepat dilakukan dengan fokus dan sungguh-sungguh maka
ide/gagasan yang ada tentang topik yang akan ditulis tidak akan lenyap tiba-tiba karena lebih
fokus dalam mengecek kesalahan penulisan dan tanda baca tulisan. 4. Makin cepat menulis =
makin cepat mahir Benar sekali, dengan terbiasa menulis cepat maka tingkat kemahiran dalam
menulis ikut meningkat pesat, karena akan terbiasa dengan kondisi menulis secara cepat tanpa
berhenti untuk mengedit tulisan. Langkah menulis cepat : 1. Tulis apa saja yang terlintas di
pikiran Teknik yang pertma ini menjadikan pikiran menjadi rileks dalam menyalurkan ide atau
gagasan dalam menulis. Setelah memilih topik tulisan, tulis apa saja yang terlintas di pikiran
tentang topik tersebut. Catatan : Jangan pernah takut untuk menulis apa yang menurut pikiran
kita penting kita tulis, masalah salah dan benarnya bisa dipertimbangkan setelah selesai
menulis, karena targetnya adalah menulis dengan waktu yang cepat. 2. Jangan pernah tekan
tombol backspace pada keyboard Hal ini menjadi kunci kesuksesan dalam latihan menulis cepat.
Tombol backspace yang ditekan berulang-ulang ini yang memperlambat waktu untuk
menyelesaikan tulisan yang dibuat. Tulislah terus sampai tulisan anda benar-benar
selesai,barulah nanti jika anda ingin lakukan editing silahkan, karena proses yang anda
targetkan sudah terpenuhi dulu dalam menulis cepat. 3. Editing dilakukan terakhir Proses
pemeriksaan dan pengecekan yang biasa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penulisan
atau tanda baca dilakukan paling akhir. Seperti yang dijelaskan tadi target yang ingin dicapai
adalah dengan latihan menulis cepat akan terbiasa dalam menulis yang selanjutnya dan
selanjutnya. 4. Menulis seperti angin dan air Langkah ini pasti dilakukan jika dalam menulis
cepat. Anda akan terbiasa menulis tanpa henti dan mengalir seperti hembusan angin dan laju air

yang mengalir. Catatan : Langkah ini terbukti meningkatkan kinerja otak dalam mengasah dan
menemukan ide atau gagasan yang akan dituliskan dalam tulisan /artikel yang dibuat. 5.
Lakukan rutin Jika masih merasa belum cukup mahir, lakukan latihan menulis cepat ini secara
rutin setiap kali akan menulis. Ketika sudah terbiasa, maka menulis panjang lebar dalam waktu
yang singkat bukanlah hal mustahil dilakukan. Catatan : tidak ada ketentuan wajib dalam latihan
menulis cepat, sesuaikan saja dengan kemampuan dan keinginan masing-masing. Tiap orang
berbeda dalam merasakan perubahan dan kebiasaan yang sudah dilatih secara rutin baik sekali,
dua kali atau beberapa kali sampai mahir dan professional. Kesimpulan : Latihan menulis cepat
bukan latihan mengada-ada, membuat tulisan berkualitas memang sangat perlu dan penting
demi bagusnya penilaian pembaca terhadap tulisan kita namun butuh latihan berulang-ulang dan
butuh konsistensi. Semoga tips ini bermanfaat bagi semuanya.
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