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Nonfiksi 

Ilmiah: artikel, makalah, 
llaporan penelitian  

Populer: resensi, 
biografi, berita, opini 

Fiksi 

Puisi: lama, baru 

Prosa: cerpen, roman, 
novel 

Drama: teater, 
sinetron, film 

Konsepsi Puisi 

Apa itu PUISI ? 

Definisi Puisi 

1 ragam sastra yg 
bahasanya terikat oleh 
irama, matra, rima, serta 
penyusunan larik dan bait; 
2 gubahan dl bahasa yg 
bentuknya dipilih dan ditata 
secara cermat sehingga 
mempertajam kesadaran 
orang akan pengalaman 
dan membangkitkan 
tanggapan khusus lewat 
penataan bunyi, irama, dan 
makna khusus; 3 sajak 

 

rangkaian kata, garis, 
hingga gambar dari ekspresi 
perasaan yang imajinatif, 
konkret, dan artistik 

 

 

 

Dari mana punai melayang  

Dari sawah turun ke kali   

Dari mana kasih sayang   

Dari mata turun ke hati 

AKU INGIN  
 aku ingin mencintaimu dengan sederhana  
dengan kata yang tak sempat diucapkan   
kayu kepada api yang menjadikannya abu 
 
aku ingin mencintaimu dengan sederhana  
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan   
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada  
  
karya Sapardi Djoko Damono   

Puisi Rupa 

1 
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Unsur Puisi Konsepsi Cerpen 

Menurut Anda,  

apa itu CERPEN? 

Syarat Cerpen 

cerpen harus pendek, sebatas selesai dibaca sekali 
duduk menunggu bis atau kereta api (±10.000 kata) 

mengalir dalam arus untuk menciptakan efek 
tunggal dan unik 

cerpen harus ketat dan padat 

cerpen harus menimbulkan kesan yang selesai, 
tidak berlanjut.  

Konsepsi Drama 

Apa itu DRAMA? 
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Konsepsi Drama 

1. komposisi syair atau prosa yg 
diharapkan dapat 
menggambarkan kehidupan 
dan watak melalui tingkah laku 
(akting) atau dialog yg 
dipentaskan 

2. cerita atau kisah, terutama yg 
melibatkan konflik atau emosi, 
yg khusus disusun untuk 
pertunjukan teater 

Unsur Cerpen/Drama 

alur (peristiwa 
cerita) 

karakter 

tema cerita 

suasana cerita 
(mood & 
atmosfir 
cerita) 

latar cerita 
(setting) 

sudut pandang 
pencerita (point 

of view) 

gaya (style) 
pengarang 

Unsur Cerpen/Drama 

Lingkungan 

Agama 

Ideologi 

Pandangan 
politik 

Sosial 
Budaya 

Ekonomi 

… 

Indikator Kualitas Karya Sastra 

No Aspek Puisi Cerpen Drama 

1 Original    

2 Unik    

3 Menarik    

4 Struktur fisik  

5 Struktur batin  

6 Unsur intrinsik   

7 Unsur ekstrinsik    
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Tiap individu  
memiliki kreativitas tersendiri. 

Penulisan Fiksi  

Perencanaan 

Penulisan 

Penyempurnaan  

Menulis Puisi  
dengan  
Rumusan Puitik 
(Formula Koch) 
 
 
 
Widyartono, Didin. 2011. 
Pengantar Membaca dan 
Menulis Puisi. Malang: UM 
Press. 
 

Hijau ……………………… 
……………………………. 
……………………………. 

Aku adalah  …………… 
……………………………. 
……………………………. 

Dulu ……………………… 
Sekarang …………………. 

Jika aku ……………………… 
……………………………….. 

Menulis Puisi  
dengan Strategi 
Gen Estetika 
 
 
 
Widyartono, Didin. 2011. 
Pengantar Membaca dan 
Menulis Puisi. Malang: UM 
Press. 
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Menulis Prosa/Drama dengan Webbing Kunci Alur Cerita 

Sukses Menulis  = Terus Menulis 

A 

M 

Tulis  Amati 
Modifikasi 
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