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PENGEMBANGAN EKOKRITIK SASTRA DALAM PEMBELAJARAN CERPEN 

HIJAU (KAJIAN TEORETIS) 

 

 

Abstrak 

 

Karya sastra menjadi sarana untuk menampung ekokritik, sebelum kemudian muncul sastra 

hijau. Kesadaran masyarakat akan hal itu semakin tinggi namun hanya merambak ke 

beberapa negara seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Sebenarnya bangsa Indonesia sangat 

menyadari akan hal itu, namun kurangnya transparansi kaum elit politik yang 

menitikberatkan pada kepentingannya sendiri, menjadikan penyulut keberadaan sastra hijau 

tidak semarak seperti di negara-negara lain. Faktor lain yang memungkinkan adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alam. Sebelum menyadarkan masyarakat 

dalam lingkup global, mencetuskan generasi penerus yang sadar akan pentingnya ekologis 

juga diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan konsep pengembangan 

ekokritik sastra dalam pembelajaran cerpen hijau. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah grounded teori dan deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi 

pustaka. Data berasal dari keadaan dan beberapa sastra lingkungan yang dikumpulkan dan 

diakumulasikan dengan kompetensi dasar bersastra kemudian disesuaikan dengan 

pembelajaran ekokritik sastra hingga menghasilkan sintaks pembelajaran cerpen hijau. Hasil 

penelitian berupa sintaks pembelajaran cerpen hijau secara garis besar adalah menumbuhkan 

minat peserta didik, mencatat hal-hal penting dalam cerpen, menulis cerpen berdasarkan 

tahapan, dan memberi tanggapan menggunakan kritik ekologis.  

 

Kata kunci: ekokritik, sastra hijau, cerpen, lingkungan, pembelajaran 

 

Abstract 

 

Literary works become a means to accommodate eco-criticism, before the green literature 

appears. Public awareness about it is increasingly high but only spread to several countries 

such as in the United States and Europe. Actually the Indonesian people are well aware of 

this, but the lack of transparency of the political elite that focuses on their own interests, 

makes igniting the existence of green literature is not as vibrant as in other countries. Another 

possible factor is the lack of public awareness of the importance of nature. Before making 

people aware of the global scope, sparking the next generation who are aware of the 

ecological importance is also needed. The purpose of this study is to explain the concept of 

developing eco-criticism of literature in learning short stories. The method used in this 

research is grounded theory and descriptive qualitative with data collection in the form of 

literature study. The data comes from several literary and environmental theories that are 

collected and accumulated with basic literary competencies then adjusted to literary 

ecocritical learning to produce the syntax of learning green short stories. The results of the 

research in the form of the syntax of green short story learning outline are to foster student 

interest, note important things in the short story, write short stories based on stages, and give 

responses using ecological criticism. 

 

Keywords: ecocritics, green literature, short stories, environment, learning 
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1. PENDAHULUAN 

Akhir abad-19 ketika pecinta lingkungan sudah banyak mengkritisi isu-isu kerusakan 

lingkungan, kemudian permasalahan mengenai lingkungan semakin menjadi banyak karena 

keberadaan elit politik yang mengganggu eksistensi lingkungan. Kepentingan politik 

ekonomi yang berfungsi untuk mengeksploitasi alam menjadi semakin tidak dapat dihindari. 

Semakin berkembang ke beberapa sektor hingga menjadikan sebuah isu prioritas. Tahun 

1972 seorang filsuf menemukan adanya deep ecology untuk menyebut kedangkalan isu 

lingkungan yang mengatur perkonomian dan politik. Para pecinta alam memutuskan untuk 

menuliskan sebuah karya tulis yang mampu mengekspresikan dan memberikan kritik tentang 

lingkungan, namun kenyataannya penggunaan karya berbentuk non-fiksi ditolak dalam 

masyarakat disebabkan oleh sifat teks yang mudah diubah, dimanipulasi, dihias karena ditulis 

dan diterbitkan berkali-kali. Pecinta alam memutuskan untuk meringkus kritik lingkungan ke 

dalam karya sastra (Clark, 2011:38). 

Pembelajaran sastra modern lebih menekankan pada pelatihan dan pendemonstrasian 

karya sastra (Agathocleous & Dean, 2003:62). Penelitian (Ismawati, Santosa, & Ghofir, 

2016:188) mengungkapkan adanya guru sastra yang dijadikan teladan sekaligus model dalam 

pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra juga melibatkan hal-hal seperti urutan pembelajaran 

(fase), peranan pendidik dan peserta didik, reaksi yang memberikan gambaran kepada guru, 

kondisi seperti sarana dan prasarana, serta hasil yang akan dicapai oleh siswa. Pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar sastra sudah bervariatif. Harapan dari keberadaan 

penelitian adalah ketika generasi muda paham mengenai sastra hijau, maka orisinalitas 

lingkungan alam terjaga karena meningkatkan kesadaran akan alam meskipun tertatih-tatih 

karena adanya berbagai kepentingan kaum elit politik. Beberapa literatur mengungkapkan 

konsep pembelajaran sastra yang seharusnya melibatkan siswa seutuhnya. Pembelajaran 

sastra di Indonesia pada kurikulum 2013 masuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 

sehingga pembelajaran sastra hijau pada penelitian ini dibatasi dalam pembelajaran cerpen 

yang ada dalam kompetensi dasar Bahasa Indonesia. 

Ekologi merupakan sebuah studi mengenai lingkungan. Ekologi sastra merupakan 

sebuah cara memahami lingkungan dalam kesusastraan (Endraswara, 2016:17). Ekokritik 

sastra merupakan studi kritis multidisipliner ekologi dan sastra mensyaratkan kehadiran, 

kesatupaduan, dan kebersamaan berbagai teori kritis, kritik sastra, kebudayaan, dan etika 

lingkungan (Sukmawan: 2016:13). Ekokritik sastra dapat diterapkan dalam kompetensi dasar 
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sastra dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Jurnal (Garrard & Gregg, 2013:2) 

menyatakan topik akhir pengajaran ekokritik adalah studi budaya hijau. 

Arif Hidayat (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran Sastra di 

Sekolah” memperoleh hasil bahwa ada empat faktor yang memengaruhi pengajaran sastra di 

sekolah yakni faktor guru, faktor anak didik, faktor kurikulum, dan faktor sarana prasarana. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Arif adalah keduanya menggunakan sudut pandang 

sastra secara universal dalam pembelajaran di sekolah. Perbedaannya adalah jika dalam 

penelitian ini menggunakan ekokritik sastra dalam pembelajaran sastra hijau berbentuk 

cerpen sedangkan dalam penelitian Arif tidak menggunakan pendekatan tersebut. 

Ande Wina Widiyanti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Ekologi 

Sastra dalam Kumpulan Cerpen Pilihan Kompas 2014 „Di Tubuh Tarra dalam Rahim 

Pohon‟” diperoleh hasil bahwa terdapat unsur ekologi budaya dimana pengarang mengaitkan 

sastra dengan adat istiadat dan hubungan sastra dengan kepercayaan. Relevansi penelitian ini 

dengan penelitian Ande adalah keduanya menggunakan kajian ekologi, perbedaannya adalah 

Ande menggunakan ekologi budaya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan ekologi 

sastra dengan objek karya sastra berbentuk cerpen. 

Suliani Muhafidin, NI Nyoman, Eka Sofia (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pembelajaran Menulis Puisi pada Siswa Kelas VII SMP PGRI Pejambon Pesawaran” 

memperoleh hasil bahwa pembelajaran puisi dilakukan berupa aktivitas guru dan aktivitas 

siswa dimana guru melakukan tiga aktivitas yakni tahap prapembelajaran, kegiatan inti, dan 

penutup. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Muhafidin, dkk. adalah keduanya 

menggunakan pembelajaran karya sastra. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Muhafidin adalah jika penelitian Muhafidin, dkk. menggunakan puisi dan menganalisis 

aktivitas sebagai bentuk hasil penelitian, dalam penelitian ini menggunakan karya sastra 

cerpen menggunakan kompetensi dasar. 

Helmi Wicaksono, Roekhan, Muakibatul Hasanah (2018) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengembangan Media Permainan Imajinasi dalam Pembelajaran Menulis Puisi 

Bagi Siswa Kelas X” memperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil uji ahli media pembelajaran 

sastra, praktisi, dan pengguna produk maka produk ini layak untuk digunakan. Relevansi 

penelitian ini dengan penelitian Helmi, Roekhan, dan Muakibatul adalah keduanya 

menggunakan karya sastra. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan puisi 

dengan keluaran produk berupa media permainan imajinasi dengan menggunakan research 
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and development, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan karya sastra 

berbentuk cerpen. 

Sugiarti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Ekologi Budaya dalam Sastra 

sebagai Pembentuk Karakter Peserta Didik” memperoleh hasil bahwa ekologi budaya dalam 

sastra penting dalam penggalian nilai budaya masyarakat, ekologi budaya timbul dari pesan 

yang disampaikan melalui karya sastra, keterkaitan ekologi budaya dengan sastra dipahami 

melalui kepekaan lingkungan budaya yang bertumpu pada sastra sebagai realitas hidup. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Sugiarti adalah keduanya mengangkat ekologi 

dalam karya sastra. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian ini, Sugiarti memfungsikan 

sastra sebagai pembentuk karakter peserta didik, sedangkan dalam penelitian ini 

memfungsikan cerpen hijau ke dalam pembelajaran berbasis ekokritik. 

Sarwiji Suwandi, Ahmad Yunus, dan Laili Etika Rahmawati (2017) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Ecological Intellegence Values in Indonesian Language 

Textbooks for Junior High School Students” memperoleh hasil bahwa The ecological 

intellegence values in BI textbooks are found in materials or readings, assignments, or 

evaluation.The strengths of the books are the materials of biotics and abiotics environments 

are rich and able to provide students, the types of selected texts are interesting to be 

correlated with environment governance, and fable is an appropriate medium for student 

character building. Relevansi penelitian ini dengan penelitian Sarwiji Suwandi, Ahmad 

Yunus, dan Laili Etika Rahmawati adalah keduanya mengembangkan ekologi berbasis 

research and development yang digunakan dalam pembelajaran. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Sarwiji Suwandi, Ahmad Yunus, dan Laili Etika Rahmawati adalah 

penelitian ini menggunakan ekologi sastra berbasis ekokritik dalam pembelajaran yang 

keluarannya berupa cerpen berbasis ekokritik, sedangkan penelitian Sarwiji Suwandi, Ahmad 

Yunus, dan Laili Etika Rahmawati menggunakan buku teks bahasa dengan 

mempertimbangkan kecerdasan ekologi di Sekolah Menengah Pertama. 

 

2. METODE 

Jenis dan desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian Deskriptif-

Kualitatif. Strategi yang digunakan adalah Grounded Theory yakni peneliti membuat teori 

umum dan abstrak dari aksi, proses, atau interaksi yang berasal dari partisipan (Cresswell, 

2017:20). Peneliti mendeskripsikan tentang langkah-langkah mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan sintaks pembelajaran cerpen hijau secara rinci hingga nantinya dapat 
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dikembangkan dalam bentuk model pembelajaran. Tempat dan waktu penelitian bersifat 

fleksibel. Objek penelitiannya adalah sintaks pembelajaran sastra berbasis ekokritik dan 

subjek penelitian ini adalah cerpen hijau berbasis ekokritik. Data yang diperoleh berupa 

deskripsi yang menerangkan tentang sintaks pembelajaran sastra hijau berbasis ekokritik 

dengan sumber data berupa teori-teori sastra. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai macam konsep ekokritik, sastra hijau, dan pembelajaran sastra. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Keabsahan data dilakukan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi berfungsi mengevaluasi data sehingga data menjadi 

absah. Triangulasi juga dilakukan untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi yang 

digunakan merupakan jenis triangulasi sumber. Dimana data dari berbagai sumber yang 

didapatkan diproses hingga akan memperoleh data yang absah (Sugiyono, 2017:330). Teknik 

analisis bersifat mengalir dimana peneliti akan menganalisis data berupa keadaan sesuai 

dengan teori-teori yang telah ditemukan. Analisis data pada penelitian kualitatif sudah 

dimulai sejak perumusan masalah. Analisis juga telah dilakukan sejak pengumpulan data, 

sehingga diperlukan ketelitian dan kerincian. (Sugiyono, 2017:336). Penelitian ini 

menggunakan analisis dengan cara membuat kerangka berpikir, peneliti akan mengumpulkan 

kadaan yag terjadi untuk disinkronkan dengan teori-teori yang relevan dari berbagai sumber 

mulai dari berita, prosiding, jurnal internasional, jurnal nasional, hingga literasi luar negeri 

maupun dalam negeri. Pengumpulan data ini membutuhkan ketelitian sehingga data harus 

berasal dari sumber yang terpercaya serta mampu dipertanggungjawabkan dari segi 

kredibilitas. Rincian data yang telah terkumpul harus dilakukan penerjemahan dan atau 

pemisahan untuk bisa dicantumkan dalam penelitian ini. Proses analisis selanjutnya adalah 

mengakomodasi seluruh data untuk menghasilkan sebuah sintaks pembelajaran baru berbasis 

ekokritik sastra dalam pembelajaran cerpen hijau. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Awal tahun 2020 di Indonesia terjadi banjir bandang yang disusul dengan pandemi 

virus COVID-19. Masyarakat Indonesia semakin disibukkan dengan berbagai protokol 

kesehatan yang diarahkan pemerintah, namun keberadaan virus ini berkontribusi dengan 

menurunkan kadar karbon dioksida di bumi. Banyak penggiat lingkungan yang 

menyayangkan tentang perbaikan lingkungan diakibatkan oleh virus semata. Gerakan sastra 

dan lingkungan di Indonesia mulai dirintis oleh Naning Pranoto. Naning dan kawan-



6 

 

kawannya merealisasikan tidak hanya dalam menerbitkan karya sastra hijau namun juga 

proses dalam pementasan sastra hijau. (Syahara: 2020). 

Akhir abad-19 di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Jepang, Australia, dan 

Swiss memulai sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan sastra lingkungan. Ekologi 

sastra merupakan cara pandang tersendiri memahami lingkungan hidup dalam perspektif 

sastra. Ekokritik adalah studi representasi alam dalam karya sastra dan hubungan sastra 

dengan lingkungan. Ecocriticism diciplinary development expended its range of texts for 

examination beyond nature writing which was the purview of first wave ecocriticism (Azeez, 

Abah, & Abu Bakar 2014:4). 

Beberapa hal yang dilakukan dalam menemukan sintaks pembelajaran adalah 

memaparkan konsep dan pengumpulan kompetensi dasar. Konsep sastra hijau, dan konsep 

pembelajaran sastra akan dipaparkan secara rinci sebagai dasar dalam penelitian ini untuk 

dikembangkan ke dalam pembelajaran berbasis sastra hijau. Peneliti juga mengumpulkan 

kompetensi dasar Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kurikulum 2013 revisi untuk tingkat 

SMP dan SMA secara keseluruhan. Kedua adalah sinkronisasi dengan kompetensi dasar 

sastra konsep ekokritik dan sastra lingkungan, kompetensi dasar SMP dan SMA yang telah 

dikumpulkan kemudian difilter atau disortir. Kompetensi dasar yang termasuk dalam 

kompetensi dasar sastra akan diambil. Tidak semua kompetensi dasar bisa digunakan dalam 

konsep sastra hijau, sehingga kompetensi dasar yang digunakan adalah kompetensi dasar 

yang bisa direlevansikan dengan cerpen hijau dan juga sesuai dengan kurikulum 2013. 

Terakhir adalah mengklasifikasikan konsep pembelajaran cerpen hijau. Terbentuknya 

konsep pembelajaran sastra hijau yang mengembangkan ekokritik inilah yang akan menjadi 

pandangan baru dalam penelitian lanjutan kelak. Konsep ini dapat digunakan dalam membuat 

permodelan pembelajaran untuk mengajar ataupun nantinya diujicobakan dengan diterapkan 

dalam langkah-langkah pembelajaran sastra hijau. 

Sintaks pembelajaran pada cerpen hijau adalah langkah pertama adalah 

menumbuhkan minat siswa dengan memberikan literatur cerpen ekologis dibantu dengan 

pendidik yang menjelaskan arti pentingnya sastra lingkungan. Langkah kedua mencatat hal-

hal penting dalam cerpen tersebut, lakukan hingga peserta didik mengerti tentang unsur-unsur 

dalam cerpen dan isi keseluruhan dari cerpen tersebut. Langkah ketiga adalah menulis cerpen 

hijau dengan memerhatikan tahapan berikut. (menjaring dan mengolah ide dari imajinasi 

tentang sastra hijau, membuat kerangka, menulis dan merevisi, membaca dan mengevaluasi, 

terakhir mengedit dan memoles). Menjaring dan mengolah ide dapat dilakukan dengan 
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membaca berbagai macam literatur dan pengalaman yang pernah diperoleh peserta didik itu 

sendiri. Penulisan kerangka dimaksudkan agar tidak terjadi writters block (berhenti di tengah 

alur). Peserta didik mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah alur cerita dan 

merevisi jika ada penulisan yang tidak benar, kemudian dibaca kembali untuk mengevaluasi 

cerpen, terakhir peserta didik mengedit tulisan dan memolesnya agar pembawaan dalam 

menyampaikan cerpen menjadi baik. Langkah terakhir, guru bisa meminta dan membantu 

peserta didik memberi tanggapan berupa analisis cerpen buatan mereka sendiri menggunakan 

kritik ekologis. Jika sudah selesai guru bisa mengulang konsep agar peserta didik tertanam 

tentang pentingnya kritik sastra hijau. Rayakan kemampuan peserta didik dengan memberi 

hadiah atau nilai. Guru juga bisa menjadikan cerpen-cerpen tersebut ke dalam satu buku atau 

antologi (Pranoto, Sastro, & Sudyarto, 2013:38). 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti mengumpulkan kompetensi dasar 

Bahasa Indonesia kurikulum 2013 dan memilih kompetensi dasar sastra, selanjutnya 

menglasifikasikan berdasarkan pembatasan berikut. Tiga kategori kompetensi dasar yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.1 Kompetensi dasar merupakan kategori karya sastra berbentuk cerita pendek sebagai 

pembatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada karya 

sastra baru, sehingga cerita yang digunakan juga menyesuaikan. 

3.2 Kompetensi dasar harus memuat setidaknya pembelajaran nilai-nilai yang terkandung 

dalam karya sastra untuk mengaplikasikan kritik lingkungan. Peserta didik secara 

tidak langsung harus menguasai kompetensi dasar sebelumnya yakni berupa 

penguasaan struktur dan kaidah kebahasaan pada cerpen.  

3.3 Kompetensi dasar memuat proses produksi karya sastra cerpen. Pemroduksian akan 

mengarahkan pada keberadaan sastra hijau (green literature). 

 

Dari ketiga kategori tersebut, maka berikut merupakan Kompetensi Dasar yang 

memenuhi kategori dan dapat digunakan dalam pengembangan ekokritik sastra dalam 

pembelajaran cerpen hijau. 

 

Tabel 1. Kompetensi Dasar yang Telah Disesuaikan 

KELAS VII 

3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi (cerita imajinasi) yang dibaca dan didengar 
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3.4 Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi (cerita imajinasi) yang dibaca dan 

didengar 

4.3 Menceritakan kembali isi teks narasi (cerita imajinasi) yang didengar dan dibaca secara 

lisan, tulis, dan visual 

4.4 Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan 

memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan 

KELAS IX 

3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca 

atau didengar 

4.5 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung 

dari cerita pendek yang dibaca atau didengar 

3.6 Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar 

4.6 Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan 

memperhatikan struktur dan kebahasaan 

4.12 Mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita 

inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan 

KELAS XI 

3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek 

yang dibaca 

4.8 Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek 

3.9 Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita 

pendek 

4.9 Mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun 

cerpen. 

KELAS XII 

4.12 Menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan 

penulis baik secara lisan maupun tulis 

 

Kompetensi dasar yang telah dikumpulkan dan disesuaikan akan disesuaikan peneliti 

dengan pembelajaran kurtilas yang juga harus telah disesuaikan dengan konsep pembelajaran 

cerpen (short story teaching). Hal terpenting dalam pembelajaran sastra adalah memerlukan 
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keterlibatan peserta didik di dalamnya. Pendekatan pada pembelajaran ini mengacu pada 

kurikulum 2013 sehingga yang digunakan adalah pendekatan berbasis PAIKEM 

(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

Sintaks pembelajaran cerpen hijau secara keseluruhan adalah menumbuhkan minat 

siswa dengan memberikan literatur cerpen ekologis dibantu dengan pendidik yang 

menjelaskan arti pentingnya sastra lingkungan. Langkah kedua mencatat hal-hal penting 

dalam cerpen tersebut, lakukan hingga peserta didik mengerti tentang unsur-unsur dalam 

cerpen dan isi keseluruhan dari cerpen tersebut. Langkah ketiga adalah menulis cerpen hijau 

dengan memerhatikan tahapan berikut. (menjaring dan mengolah ide dari imajinasi tentang 

sastra hijau, membuat kerangka, menulis dan merevisi, membaca dan mengevaluasi, terakhir 

mengedit dan memoles). Menjaring dan mengolah ide dapat dilakukan dengan membaca 

berbagai macam literatur dan pengalaman yang pernah diperoleh peserta didik itu sendiri. 

Penulisan kerangka dimaksudkan agar tidak terjadi writters block (berhenti di tengah alur). 

Peserta didik mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah alur cerita dan merevisi jika 

ada penulisan yang tidak benar, kemudian dibaca kembali untuk mengevaluasi cerpen, 

terakhir peserta didik mengedit tulisan dan memolesnya agar pembawaan dalam 

menyempaikan cerpen menjadi baik. 

Langkah terakhir, guru bisa meminta dan membantu peserta didik memberi tanggapan 

berupa analisis cerpen buatan mereka sendiri menggunakan kritik ekologis. Jika sudah selesai 

guru bisa mengulang konsep agar peserta didik tertanam tentang pentingnya kritik sastra 

hijau. Rayakan kemampuan peserta didik dengan memberi hadiah atau nilai. Guru juga bisa 

menjadikan cerpen-cerpen tersebut ke dalam satu buku (antologi). 

 

4. PENUTUP 

Pendidik dan peserta didik merupakan agent of change yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan fungsi dari karya sastra sebelum pada akhirnya meranah ke masyarakat. 

Beberapa tahapan yang dilakukan untuk menemukan sintaks pembelajaran sastra hijau adalah 

pemaparan konsep dan pengumpulan kompetensi dasar, sinkronisasi dengan kompetensi 

dasar sastra, dan klasifikasi sintaks pembelajaran cerpen hijau. Sintaks pembelajaran pada 

cerpen hijau adalah menumbuhkan minat siswa dengan memberikan literatur cerpen ekologis 

dibantu dengan pendidik yang menjelaskan arti pentingnya sastra lingkungan. Langkah kedua 

mencatat hal-hal penting dalam cerpen hingga peserta didik mengerti tentang unsur-unsur 
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dalam cerpen dan isi keseluruhan dari cerpen. Langkah ketiga adalah menulis cerpen hijau 

dengan memerhatikan tahapannya. 

Peserta didik membuat mengembangkan kerangka tulisan menjadi sebuah alur cerita 

dan merevisi jika ada penulisan yang tidak benar, kemudian dibaca kembali untuk 

mengevaluasi cerpen, terakhir peserta didik mengedit tulisan dan memolesnya agar 

pembawaan dalam menyempaikan cerpen menjadi baik. Terakhir, guru bisa meminta dan 

membantu peserta didik memberi tanggapan berupa analisis cerpen buatan mereka sendiri 

menggunakan kritik ekologis. Jika sudah selesai guru bisa mengulang konsep agar peserta 

didik tertanam tentang pentingnya kritik sastra hijau. 
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