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1. Beda tulisan ilmu sosial, jurnalistik, dan sastra. Tulisan 

ilmu sosial berorientasi pada teori, jurnalistik berorientasi 
pada informasi faktual, sedangkan tulisan sastra 
beroriantasi pada pemerian dunia alternatif. Ketiganya 
menjelaskan kehidupan. 

2. Tulisan ilmu sosial mencerminkan penggalian data yang 
terpercaya, kategori yang tajam, dan pemberian 
hipotesis yang jelas, serta penyimpulan teori yang kukuh. 
Jurnalistik meyajikan informasi faktual yang berimbang, 
analisis yang tajam tentang informasi itu, serta penarikan 
kesimpulan yang meykinkan dari analisis. Karya sastra 
tulisan yg sanggup menyajikan berbagai interpretasi 
tentang kehidupan. 

3. Jadi, karya sastra tidak dibingkai teori ilmu pengetahuan. 
Karya sastra menafsir kehidupan dengan menciptakan 
dunia alternatif dan memberikannya dalam bahasa yang 
khas. 

 



PENULISAN CERITA 

 Cerita adalah ekspresi yang menggunakan kata-kata 
atas suatu kejadian  atau peristiwa yang dialami 
manusia. Cerita selamanya akan menyangkut manusia 
atau makhluk lain dan hal lain yang diperinsankan 
(dipersonifikasikan). 

 Kejadian itu berlangsung pada saat seseorang 
berinteraksi dengan manusia lain dan alam 
lingkungannya. 

 Interaksi yang layak dijadikan cerita jika fikiran dan 
perbuatan yang dinyatakan oleh seseorang  mampu 
memberikan surprise pada fikiran dan keharuan pada 
perasaan fihak yang menerima cerita tersebut.  



 Cerita akan memberikan surprise jika 
pembaca mengalami perubahan setelkah 
membaca cerita tersebut. Perubahan itu 
terjadi dalam alam fikiran, seperti dari 
tidak tahu menjadi tahu, atau sesuatu 
yang sudah diketahui yang terlupakan 
menjadi teringat. Selain itu, juga dapat 
menimbukna keharuan pembaca, misalnya 
pembaca dapat tersentuh perasaannya, 
sehingga menyebabkan hidup 
perasaannya, seperti rasa iba, sedih, 
gembira, dsb. 

 



 Dalam bercerita ada dua macam kalimat yang dipakai: 

 - kalimat versi pengarang untuk menceritakan sasaran 
alam, ciri fisik, fikiran, perasaan, serta perbuatan 
manusia dalam cerita. Kalimat yang digunakan bebas 
sesuai gaya pengarang sendiri. 

 - Kalimat yang lahir dari manusia dalam cerita, baik 
berupa dialog maupun monolog. Kalimat yang digunakan 
dapat disesuaikan dengan karakter atau sifat manusia 
dalam cerita. 

 Setiap cerita akan memiliki tema, yaitu inti yang ingin 
disampaikan pengarang kepada pembaca. Tema 
merupakan jiwa suatu cerita. Tema diwujudkan dalam 
wadah berupa kejadian. Rangkaian kejadian ke kejadian 
yang lain disebut plot. 

 Plot adalah rentetan kejadian yang saling berhubungan 
untuk mendukung tema yang akan disampaikan. 

 



 Kejadian adalah dinamik hubungan seseorng 
dengan orang lain, atau seseorang dengan 
alam, atau seseorng dengan dirinya sendiri. 

 Suatu kejadian disampaikan dalam narasi 
pengarang melalui dialog atau monolog yang 
merupakan suatu unit yang memiliki klimaks 
dan anti klimaks. Kilmaks dicapai dari 
sesuatu yang perlahan memuncak, atau 
memiliki ketegangan. Anti klimaks 
sebaliknya, suasana yang mengendur. 

 

 


