
KARANGAN
FIKSI DAN NONFIKSI

KARANGAN FIKSI

Karangan Fiksi berusaha menghidupkan perasaan atau
menggugah emosi pembacanya.

Karangan fiksi yaitu karangan yang berisi kisahan atau cerita
yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. 

Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita
pendek (Cerpen).

1.  CERITA IMAJINASI/FANTASI

Cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita

yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Umumnya unsur-unsur

dan struktur cerita fantasi ini seperti latar, alur, penokohan, konflik, penutup dan lainnya

akan dibuat berlebihan dan terkesan tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Ketika

kita membaca contoh cerita fantasi pun kita juga akan langsung menyadari bahwa

cerita tersebut tidak akan pernah terjadi di dunia nyata, maka dari itu disebut dengan

fantasi (Grant & Clute, dalam Lestyarini, 2019, halaman: 32).
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MODUL PEMBELAJARAN

Jenis-jenis Karangan Fiksi



3.  PUISI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), puisi adalah ragam sastra yang

bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya

puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang

kemudian dituliskan dengan Bahasa yang baik, sehingga dapat berima dan enak untuk

dibaca.

2. FABEL

Fabel adalah cerita yang menggambarkan kehidupan heewan yang memiliki perilaku

layaknya manusia ( Rubin, dalamLestyarini, 2019, halaman: 35). Cerita tersebut tidak

mungkin kisah nyata. Fabel adalah cerita fiksi, maksudnya khayalan belaka (fantasi).

Kadang fabel memasukka karakter minoritas berupa manusia. Cerita fable juga sering

disebut cerita moralbkarena pesan yang berkaitan dengan moral.

4. CERITA PENDEK (CERPEN)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerita pendek adalah

kisahan pendek (kurang dari 10.000 kata) yang memberikan kesan tunggal

yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi

(pada satu ketika). Cerita pendek atau sering disingkat cerpen adalah

suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan

langsung pada tujuannya. Cerita pendek biasanya langsumg memusatkan

perhatian pada satu kejadian.



5. NOVEL

 Menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan sekelilingnya dengan

menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku. Novel merupakan sebuah

karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita.

 Novel lebih panjang dari cerpen (setidaknya 40.000 kata) dan lebih

kompleks dari cerpen serta tidak dibatasi keterbatasan structural dan

metrical sandiwara atau sajak. Umumnya sebuah novel bercerita tentang

tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan

menitik beratkan pada sisi yang aneh dan naratif tersebut.

6. CERITA INSPIRASI

  Dalam KBBI inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat

menggerakkan hati untuk mencipta (mengarang syair, lagu, dan

sebagainya). Dalam beberapa literasi dijelaskan bahwa inspirasi

merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses

pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan

demikian teks cerita inspirasi merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun

pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi

dan semangat seseorang yang membacanya.



ESAI1.

Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah
secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya

KARANGAN NONFIKSI

Karangan nonfiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan
fakta, realitas atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam
kehidupan kita sehari-hari. Tulisan nonfiksi boiasanya berbentuk
tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi,
tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya.

Jenis-jenis Karangan Nonfiksi

Ciri-ciri Esai
1)Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa,
menghindarkan penggunaan Bahasa dan ungkapan figuratif;
2)Singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu dua
jam;
3)Memiliki gaya pembeda;
4)Selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting
dan menarik dari objek dan subjek yang hendak dulis;
5)Memenuhi kebutuhan penulis, di dalamnya terdapat koherensi dan
kesimpulan yang logis.
6)Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal, yang
membedakan esai denagn jenis karya sastra yang lain.



3. RESENSI

  Resensi adalah tulisan yang membahas buku, mulai dari
kelebihannya, kekurangannya, isi serta kritikan terhadap buku
tersebut. Tulisan ini juga disebut tulisan bedah buku, karena
membedah isi dari buku yang diresensi. Dari tulisan resensi ini
pembaca akan tahu tentang bagaimana isi buku tersebut.

2. ARTIKEL

 Menurut Sharon Scull (dalamKhrismarsanti, 2009, halaman: 14)
artikel adalah bentuk karangan yang berisi analisis suatu
fenomena alam atau social dengan maksud untuk menjelaskan
siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana dan mengapa
fenomena alam atau sosial itu terjadi dan kadang menawarkan
suatu alternative bagi pemecahan suatu masalah.

4. BIOGRAFI

   Biografi adalah tulisan-tulisan yang dapat berupa buku yang
menguraikan riwayat hidup seorang tokoh. Biografi secara
sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah kisah riwayat hidup
seseorang.



Soal Latihan

 Adakah perbedaan dari buku fiiksi dan nonfiksi jika dilihat dari informasi
yang terkadung di dalamnya? Jelaskan jawabanmu!
 Apa yang membedakan novel dan cerpen? Jelaskan jawabanmu!
Sebutlkan karya nonfiksi lainnya yang ada di sekitarmu!
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