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II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Ekologi Sastra 

 

Ekologi dan sastra saling membutuhkan satu sama lain antara sastra dengan 

ekologi atau ekologi dengan sastra (Endraswara, 2016). Hal tersebut dapat 

dikatakan demikian karena sastra memerlukan tema-tema yang beragam seperti 

masalah lingkungan (ekologi) agar pembaca tidak merasa bosan dengan yang 

pengarang tulis dalam suatu karyanya. Ekologi juga memerlukan sastra untuk 

mempublikasikannya kepada pembaca 

Ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara 

tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungan mereka hidup (Irwan, 

2017). Ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Ekologi 

ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan 

lingkungan (Endraswara, 2016). Selanjutnya, Endraswara mengatakan ekologi 

merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu oikos berarti 

rumah dan logos berarti ilmu atau pelajaran. 

Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk 

memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan 

ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. 

Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan 

menjaga lingkungan dengan baik (Endraswara, 2016). 
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Ekologi sastra berkaitan dengan cara yang lebih tepat mengenai hubungan 

antara kegiatan manusia dan proses alam tertentu dalam suatu kerangka analisis 

ekositem atau menekankan saling ketergantungan sebagai suatu komunitas alam. 

Dengan adanya kajian ekologi sastra, akan dapat terungkap peran sastra dalam 

memanusiakan lingkungan. Lewat sastra, rasa tidak percaya pada kemampuan 

diri, tumbuhnya kreativitas kurang terpuji seperti narkoba, pornografi, dan tindak 

kekerasan akan dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan aspek mendidik sastra 

pada lingkungan (Endraswara, 2016). 

Kajian ekologi sastra sering disebut juga ekokritik sastra. Menurut Clark 

yang dikutip oleh Dewi bahwa ekokritik merupakan teori baru dalam menelaah 

relasi antara sastra dan lingkungan hidup. Ekokritik berasal dari kata Yunai eikos 

yang berarti ‘rumah’ dan logos yang berarti ‘ilmu’ (Dewi, 2016). Ekokritik dapat 

didefinisikan sebagai kajian tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik 

yang timbul akibat krisis lingkungan global beserta upaya praktis maupun teoretis 

untuk memperbaiki krisis tersebut (Dewi, 2016). Ekokritik dipahami secara 

khusus sebagai studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan, biasanya 

ditinjau dari cara pandang keterlibatan dan komitmennya untuk mencegah 

pengerusakan lebih lanjut terhadap alam oleh manusia. Garrad yang dikutip oleh 

Endraswara menyatakan bahwa ekokritik dapat membantu menentukan, 

mengeksplorasi, dan bahkan mengatasi masalah ekologi. Ekokritik bertujuan 

menunjukkan bagaimana karya sastra mempunyai kepedulian terhadap 

lingkungan dan berperan menyelesaikan masalah ekologi (Endraswara, 2016). 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa ekokritik adalah ilmu yang 

mempelajari hubungan sastra dengan lingkungan secara fisik dan dapat membantu 
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menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan menyelesaikan masalah lingkungan. 

Masalah kerusakan lingkungan alam biasanya disebabkan oleh manusia yang 

tidak bertanggung jawab dan hanya memanfaatan lingkungan alam demi 

kepentingan individu saja. Hal tersebutlah yang membuat lingkungan alam 

menjadi tidak baik. 

Ekokritik sastra adalah studi tentang hubungan karya sastra dan lingkungan 

secara fisik. Ekokritik sastra semestinya memiliki peranan bagi kehidupan 

manusia (Endraswara, 2016). Ekokritik sastra semestinya memiliki peranan bagi 

kehidupan manusia yang dipahami dari sisi tiga aspek. Pertama, aspek ontologi. 

Berdasarkan aspek ontologi, ekokritik satra adalah cara pandang yang ada di 

dalam sastra untuk mengaitkan fakta-fakta tentang keindahan yang ada di 

lingkungan. Kedua, aspek epistemologis. Aspek ini berkaitan dengan adanya 

konsep yang berlandaskan bahwa sastra hadir berdasrkan tuntutan lingkungan. 

Ketiga, aspek aksiologi. Aspek aksiologi berkaitan dengan hubungan simbiosis 

antara lingkungan dan sastra (Endraswara, 2016). 

 Menurut Garrard yang dikutip oleh Sawijiningrum, fokus ekokritik sastra 

adalah mengeksplorasi cara membayangkan dan menggambarkan hubungan 

antara manusia dengan lingkungan dalam segala bidang sebagai hasil budaya. 

Dalam hal ini manusia dapat menelusuri perkembangan gerakan dan 

mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait tentang ekokritik sastra sebagai 

berikut: (1) pencemaran, (2) hutan belantara, (3) bencana, (4) tempat tinggal, (5) 

binatang, dan (6) bumi. Dengan demikian, fokus kritik sastra tetap pada alam dan 

lingkungan (Sawijiningrum, 2018). Sasaran ekokritik spesifik, yaitu karya sastra 

yang bernuansa ekologis. Keadaan ekologis akan muncul pada diksi-diksi yang 
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digunakan. Sasaran pokok ekokritk tentu perlu diseleksi, tidak asal karya sastra 

dikritik atas dasar ekokritik sastra (Sawijiningrum, 2018). 

Amrih yang dikutip oleh Endraswara menyatakan bahwa kearifan 

lingkungan merupakan sebuah kesadaran untuk menjadi bagian dari alam 

sehingga tercipta satu kesatuan yang seimbang (Endraswara, 2016). Keraf yang 

dikutip oleh Endraswara mengemukakan bahwa kearifan lingkungan berisi 

prinsip-prinsip moral berupa sikap hormat terhadap alam (respect for nature), 

sikap bertanggung jawab terhadap alam (responsibility), kepedulian terhadap 

alam (caring for nature), prinsip kasih sayang terhadap alam, prinsip tidak 

merugikan alam, dan prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam 

(Endraswara, 2016).  

Istilah ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi 

budaya (Widianti, 2017). Pertama, ekologi alam. Ekologi alam ini lebih 

menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang 

menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang 

disebabkan oleh perbuatan manusia. Berkaitan dengan konteks ekologi alam yang 

berhubungan dengan sastra, kajian berperspektif lingkungan alam dapat 

difokuskan kepada muatan narasi sastra. Di lain pihak, kajian berperspektif etis 

dapat difokuskan kepada muatan (1) sikap hormat terhadap alam, (2) sikap 

tanggung jawab terhadap alam, (3) sikap solidaritas terhadap alam (4) sikap kasih 

sayang dan kepedulian terhadap alam, (5) sikap tidak mengganggu kehidupan 

alam dalam karya sastra. Dari lima wawasan kajian ini, lengkaplah pemahaman 

sastra (Endraswara, 2016). Cakupan ekologi alam berkaitan dengan beberapa hal 

yang ada di lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan dan 
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ekosistem darat (Irwan, 2017). Ekosistem perairan ini komponen terbesarya terdiri 

dari air. Ekosistem perairan dibedakan menjadi dua. Pertama, ekosistem air tawar. 

Ekosistem air tawar memiliki ciri khusus, yaitu memiliki kadar garam yang 

rendah dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kedua, ekosistem air laut. 

Ekosistem air laut memiliki ciri khusus seperti kadar garam yang tinggi, tidak 

dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, habitat yang ada di air laut saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya, memiliki arus yang dipengaruhi oleh angin dan 

memiliki perbedaan suhu antara di permukaan dengan ke dalam laut. Ekosistem 

laut mencakup bagian terumbu karang dan keadaan yang ada di bawah laut 

termasuk hewan laut. Berbeda dengan ekosistem perairan, Ekosistem darat ialah 

ekosistem yang kaitannya berhubungan dengan makhluk hidup dengan 

lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Ciri khusus ekosistem darat ini 

dipengaruhioleh iklim, semua makhluk hidup yang ada di daratan dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya. Ekosistem darat juga meliputi hutan, pantai, 

lingkungan yang menjadi tempat tinggal manusia. Semua ekosistem tersebut perlu 

dijaga kelestariannya. 

Kedua, ekologi budaya, hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaaan 

karakteristik wilayah. Sudikan yang dikutip oleh Sugiarti mengemukakan bahwa 

ekologi budaya secara etimologis berasal dari kata ekologi dan budaya. Kajian 

ekologi biasanya dikaitkan dengan sumber daya alam. Sementara istilah budaya 

pada konteks ini berarti sistem pengetahuan manusia sebagai mahkluk sosial 

(Sugiarti, 2017). Ekologi budaya adalah sistem pengetahuan manusia sebagai 

mahkluk sosial dalam memahami dan menginterpretasi lingkungan budaya 

termasuk alam. Kebudayaan merupakan campuran kemauan hidup, kepercayaan, 
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cita-cita yang seluruhnya dapat dipandang tenaga cipta yang diperhalus dalam 

hidup kelompok manusia (Sumarno, 2007). Ekologi budaya diartikan sebagai 

proses penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan yang dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan berdasarkan budaya masyarakat (Kristiawan, 2017). 

Selanjutnya, Kristiawan mengatakan bahwa ekologi budaya berarti kemampuan 

manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur 

budaya. Steward yang dikutip oleh Kristiawan mengemukaan bahwa ekologi 

budaya dipahami sebagai fitur-fitur budaya utama yang dianalisis secara empiris 

untuk pemanfaatan lingkungan, proses penghidupan dipengaruhi oleh cara yang 

ditentukan budaya masyarakat setempat (Kristiawan, 2017). 

Dari beberapa pendapat dapat dijelaskan bahwa ekologi budaya adalah suatu 

kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Cara manusia 

berinterkasi dengan lingkungan alam guna memenuhi kebutuhan tertentu 

berdasarkan cara budaya masyarakat yang ada di suatu lingkungan. Lingkungan 

sangat memengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. 

Penelitian ini lebih difokuskan pada ekologi sastra yang dibatasi oleh 

konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Kontes ekologi alam berkaitan dengan 

interaksi manusia dengan alam dan melestarikan llingkungan alam dengan baik. 

Berbeda dengan ekologi alam, ekologi budaya berkaitan dengan interaksi manusia 

dengan alam juga, tetapi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan budaya yang 

ada di dalam suatu masyarakat tertentu. Pembahasan ekologi tidak hanya 

berkaitan dengan ekologi alam dan ekologi budaya saja karena pada dasarnya 

ekologi juga berkaitan dengan unsur yang ada di dalam karya sastra.  
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2.2 Unsur Sastra  

 

Unsur dalam karya sastra itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur 

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun 

karya sastra dari luar. Unsure ekstrinsik sangat memperhatikan hubungan karya 

satra dengan dunia luar/dunia nyata yang sesuai dengan realita (Darma, 2019). 

Hal yang dibahas dalam unsur ekstrinsik salah satunya, yaitu keadaan masyarakat 

yang dikaitkan dengan karya sastra, misalnya keadaan masyarakat dalam menjaga 

hubungan dengan lingkungan alamnya. Ilmu yang mempelajari hubungan 

manusia menjaga lingkungan alamnya disebut dengan ekologi sastra.  

Unsur intrinsik pada karya sastra ialah unsur yang membangun karya sastra 

itu sendiri. Unsur-unsur ini biasanya dapat dijumpai ketika membaca suatu karya 

sastra. Unsure intrinsik itu membatasi diri pada karya sastra itu sendiri tanpa 

menghubungkan karya sastra dengan dunia di luar karya satra (Darma, 2019). 

Semi yang dikutip oleh Asriani menyebutkan berbagai unsur intrinsik fiksi, yaitu: 

penokohan atau perwatakan, tema, alur/plot, latar/setting, gaya penceritaan, pusat 

pengisahan (Asriani, 2016). Unsur intrinsik terbagi menjadi enam jenis, yaitu 

tema, plot atau alur cerita, penokohan, latar (setting), sudut pandang, dan amanat 

(Jauhari, 2013). 

Dari beberapa pendapat dapat dijelaskan bahwa unsur intrinsik itu meliputi, 

tema, latar (setting), plot atau alur cerita, penokohan, sudut pandang, dan amanat. 

Namun, unsur intrinsik yang akan dibahas pada penelitian ini, hanya  penokohan 

dan latar saja karena kedua unsur tersebut sangat penting dalam pembicaraan 

ekologi sastra. Kaitan ekologi sastra dengan penokohan dan latar terlihat jelas. 

Penokohan digunakan untuk mengetahui tokoh yang terlibat di dalam satu 
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penceritaan, sedangkan latar digunakan untuk mengetahui tempat/lingkungan 

yang ada di dalam suatu cerita. Dengan kata lain, tokoh mempunyai peran aktif 

dan interaksi untuk menjaga keadaan lingkungan agar tetap baik. Berikut uraian 

mengenai penokohan dan latar. 

 

2.3 Penokohan dan Latar 

2.3.1 Penokohan  

Kejadian dalam karya fiksi dibuat seperti halnya kehidupan sehari-hari di 

alam nyata yang diemban olen para tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku 

yang mengemban lakon dalam fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjadi suatu 

cerita disebut tokoh. Wiyatmi yang dikutip oleh Ningsih mengemukakan bahwa 

tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam fiksi 

merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup fi alam nyata. Oleh karena itu, 

tokoh hendaknya dihadirkan secara alamiah (Ningsih D. R., 2011). Cara 

pengarang menampilkan tokoh atau pelaku disebut dengan penokohan (Jauhari, 

2013).  

Sudjiman yang dikutip oleh Jauhari mengatakan bahwa penokohan adalah 

penciptaan citra tokoh di dalam karya sastra. Penggambaran watak tokoh dapat 

dilihat dari tindakannya, ujarannya, pikirannya, penampilan fisiknya, dan yang 

dikatakan atau dipikirkan tokoh lain tentang dirinya. Tokoh berkaitan dengan 

orang atau seseorang sehingga perlu digambarkan secara jelas tokoh tersebut 

(Jauhari, 2013). Jenis-jenis tokoh dapat dibagi sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan Segi Peranan atau Tingkat Pentingnya 

Berdasarkan peranan dan tingkat pentingnya, tokoh di dalam cerita rekaan 

dibedakan menjadi dua. Pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang paling 

diutamakan dan banyak diceritakan di dalam novel. Kedua, tokoh tambahan 

adalah tokoh yang hanya sedikit dibicarakan pada cerita. Tokoh ini diperlukan 

agar tingkah laku dan perbuatan, peristiwa dan kejadian yang dialami tokoh 

utama menjadi lebih menarik (Nurgiyantoro, 2010). 

b. Berdasarkan Segi Fungsi Penampilan Tokoh 

Berdasarkan fungsi dan penampilan tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu 

pertama, tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, tokoh yang yang 

menampilkan sesuatu sesuai dengan pandangan, dan harapan pembaca. Kedua, 

tokoh antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik dan ketegangan di 

dalam suatu cerita (Nurgiyantoro, 2010).  

 

2.3.2 Latar (Setting)  

Latar dalam fiksi bukan hanya sekadar background, artinya bukan hanya 

menunjukkan tempat dan waktu peristiwa itu terjadinya (Jauhari, 2013). Latar  

meliputi latar tempat dan latar waktu. Menurut Aminuddin yang dikutip oleh 

Jauhari menyatakan bahwa latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, 

waktu, maupun perisitiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis 

(Jauhari, 2013). Jenis latar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu  latar tempat, 

waktu dan social (Nurgiyantoro, 2010). 
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a. Latar Tempat 

Latar tempat ditujukan untuk lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa 

tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu 

tanpa nama jelas. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri yang 

membedakan dengan tempat-tempat lainnya. Untuk dapat mendeskripsikan suatu 

tempat secara meyakinkan pengarang perlu menguasai situasi geografis lokasi 

yang bersangkutan lengkap dengan karakteristiknya dan sifat yang khas. 

 

b.  Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual. Jika tidak terjadi kesesuaian waktu 

peristiwa antara yang tejadi di dunia nyata dengan yang terjadi di dalam karya 

fisksi, hal itu akan menyebabkan cerita menjadi tidak wajar, bahkan menjadi tidak 

masuk akal dan pembaca akan merasa dibohongi.  

 

c. Latar Sosial 

Hal yang dibahas pada latar sosial ialah hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah 

dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan pola hidup, dan 

lain-lain yang tergolong latar spiritual. Latar sosial juga berhubungan dengan 

status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas.  

 



29 
 

2.4 Ekologi Sastra dalam Novel Rindu Terpisah di Raja Ampat Karya Kirana 

Kejora sebagai Alternatif Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas 

 

Bahan ajar adalah sumber belajar yang mengandung inti kemampuan 

tertentu yang akan dicapai oleh siswa. Berbagai bentuk bahan ajar tersebut 

digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru mencapai tujuan 

pembelajaran berdasarkan kemampuan tertentu (Trianto, 2012). Bahan ajar adalah 

suatu alat yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar kepada siswanya untuk memperoleh suatu informasi. Informasi tersebut 

bisa berupa lisan ataupun tulisan. Informasi yang diberikan harus disesuaikan dan 

disusun secara terstruktur agar siswa dapat menerima informasi secara 

keseluruhan dan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dengan 

bentuk-bentuk bahan ajar (Hamid, 2013). 

Bentuk-bentuk bahan ajar dibedakan menjadi beberapa, yaitu bentuk cetak, 

audio visual, audio, visual, dan multimedia.  Berikut penjelasannya: (1) bahan ajar 

cetak meliputi lembar kerja siswa, buku, modul, brosur, (2) bahan ajar yang 

berupa audio visual, yaitu film/video atau VCD, (3) bahan ajar yang berupa audio 

meliputi kaset dan CD audio, (4) bahan ajar yang berupa visual berupa foto dan 

gambar, (5) bahan ajar yang berupa multimedia, yaitu computer/internet (Hamid, 

2013). Priyatmi yang dikutip oleh Ningsih mengemukakan bahwa dalam  bahan 

ajar juga digunakan untuk menciptaan suasana belajar yang membuat siswa 

merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran tentunya 

melibatkan dua unsure yang tidak terpisahkan, yaitu antara pendidik/pengajar dan 

pembelajar/peserta didik (Ningsih N. M., 2019). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

sumber belajar yang digunakan dalam proses belajar-mengajar untuk 
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mendapatkan suatu informasi berupa lisan ataupun tulisan dari seorang guru 

kepada siswanya dengan berbagai bentuk bahan ajar. Bentuk bentuk bahan ajar 

harus dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang terjadi antara guru dengan 

siswa, misalnya saja buku. Buku berisi bacaan-bacaan yang dapat mengarah siswa 

mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Contoh buku bacaan yang baik untuk 

siswa adalah novel. Namun, tidak sembarang novel diberikan kepada siswa. 

Novel yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan kriteria bahan ajar seperti 

yang disampaikan oleh Rahmanto.  

Dalam memilih bahan ajar hendaknya memperhatikan tiga aspek penting, 

yaitu dari sudut bahasa, psikologi, latar belakang budaya (Rahmanto, 2005). 

Berikut penjelasannya. 

1. Bahasa 

Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antarmanusia yang berupa 

simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Masitoh, 2019). Bahasa 

merupakan pertimbangan utama dalam pelajaran sastra. Guru perlu 

mengembangkan keterampilan (semacam bakat) khusus untuk memilih bahan 

pengajaran sastra yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa 

siswanya. Selain itu, guru hendaknya mengadakan pemilihan bahan berdasarkan 

wawasan yang ilmiah, misalnya: memperhitungkan kosa kata yang baru dan 

memperhatikan segi ketatabahasaan. Kondisi bahasa juga harus disesuaikan 

dengan tingkatan jenjang pendidikannya. Pembedaan tersebut dilakukan karena 

adanya proses penerimaan atau daya tangkap peserta didik itu berbeda. Misalnya 

saja pada tingkatan jenjang pendidikan sekolah dasar, tidak mungkin diberi bahan 
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bacaan dengan bahasa yang sulit dimengerti. Mereka diberi bahan bacaan yang 

sesuai dengan umur mereka.  

 

2. Psikologi 

Perkembangan psikologis dari taraf anak menuju dewasa melewati tahap-

tahap tertentu yang cukup jelas untuk dipelajari. Dalam memilih bahan pengajaran 

sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis ini hendaknya diperhatikan karena 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap minat dan keengganan anak didik 

dalam banyak hal. Tahap perkembangan psikologis ini juga sangat besar 

pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan megerjakan tugas, kesiapan bekerja 

sama, dan kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang 

dihadapi. Urutan penahapan berikut diharapkan dapat membantu guru untuk lebih 

memahami tingkatan perkembangan psikologis anak-anak sekolah dasar dan 

menengah. 

a. Tahap pengkhayal (8 sampai 9 tahun) 

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal dalam kenyataan, 

tetapi masih penuh dengan berbagai macam fantasi kekanakan. 

b. Tahap Romantik (10 sampai 12 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke 

realitas. Pandangannya tentang dunia ini masih sangat sederhana, tetapi pada 

tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan, 

bahkan kejahatan. 

c. Tahap Realistik (13 sampai 16 tahun) 

Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi, dan 

sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka terus 
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berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk 

memahami masalah-masalah dalam kehidupan nyata. 

d.  Tahap Generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya) 

Pada tahap ini anak sudah tidak lagi berminat pada hal-hal praktis saja tetapi 

berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan menganalisis 

suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, mereka berusaha 

menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-

kadang mengarah ke pemikiran filsafati untuk menentukan keputusan-

keputusan moral. 

Dalam hal ini, siswa sekolah menengah atas termasuk dalam tahap 

generalisasi. Anak tersebut telah menemukan konsep-konsep abstrak dengan 

menganalilsis suatu fenomena. Pada tahap ini juga, mereka berusaha menemukan 

dan merumuskan penyebab utama fenomena itu untuk menemukan jawabnya, dan 

menuju ke arah kemandirian. 

3. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan 

manusia dan lingkungannya, seperti: geografi, sejarah, topografi, iklim, mitologi, 

legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, olah 

raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya. Biasanya siswa akan mudah tertarik 

pada karya-karya sastra dengan latar belakang yang erat hubungannya dengan 

latar belakang kehidupan mereka. Dengan demikian, guru sastra hendaknya 

memilih bahan pengajaran dengan menggunakan prinsip mengutamakan karya-

karya sastra yang latar ceritanya dikenal oleh para siswanya. Selain itu, guru 

sastra hendaknya memahami apa yang diminati oleh para siswanya sehingga dapat 
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menyajikan suatu karya sastra yang tidak terlalu menuntut gambaran di luar 

jangkauan kemampuan yang dimiliki oleh para siswanya. 

Novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora diharapkan dapat 

dijadikan sebagai alternatif bahan ajar ekologi sastra yang tepat di sekolah 

menengah atas. Dengan adanya ketepatan bahan pembelajaran diharapkan tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan baik.  
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