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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Ekologi Sastra 

Ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme 

dan lingkungannya. Dalam hal ini, ekologi menjadi disiplin ilmu yang mengkaji 

hubungan timbal balik antara organisme-organisme atau kelompok organisme 

dengan lingkungannya. Hubungan antara organisme dengan lingkungan tersebut 

tidak dapat dipisahkan, karena semua organisme pasti memiliki lingkungan 

tertentu untuk hidup. Organisme tersebut merupakan manusia, hewan, dan 

tumbuhan (Kuswandi dalam Endraswara, 2016: 82).  

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ekologi turut berkembang 

dengan munculnya berbagai studi interdisipliner. Menyangkut hal ini, ekologi 

tidak lagi hanya sebatas kajian tentang ekosistem atau alam, tapi juga digunakan 

untuk mengkaji bidang lainnya termasuk bidang sastra. Ilmu ekologi dan sastra 

dapat sejalan, karena sastra dapat mengungkap suatu peristiwa yang melibatkan 

lingkungan sekitar sebagai objek kajiannya (Sugiarti, 2017: 111).  

Ekologi sastra merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah 

hubungan sastra dengan lingkungannya (Endraswara, 2016: 5). Ilmu ekstrinsik 

sastra berarti ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu sastra, atau tidak 

berkaitan dengan ilmu sastra. Dalam hal ini, ilmu di luar sastra tersebut 

merupakan ilmu ekologi yang bersangkutan dengan hubungan organisme dengan 

lingkungannya. Namun demikian, secara tidak langsung ilmu ekstrinsik yaitu 

ekologi tersebut turut membengaruhi karya sastra, karena karya sastra juga
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mengkaji suatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai objek kajian 

di dalamnya. 

 Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan 

menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi 

makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Hal ini sejalan 

dengan Endraswara (2016: 90) yang berpendapat bahwa ekologi sastra merupakan 

studi yang berkaitan dengan cara-cara mengenai membaca dan menulis baik 

mencerminkan serta mempengaruhi interaksi manusia dengan alam.  

 Ekologi sastra merupakan kajian interdisipliner yang membahas masalah 

dari sudut pandang ekologi dan sastra. Kedua disiplin ilmu tersebut digunakan 

untuk mengkaji hubungan antara makhluk hidup atau manusia dengan 

lingkungannya. Hal tersebut saling berkaitan, karena setiap karya sastra pasti 

memiliki suatu peristiwa yang melibatkan lingkungan sekitarnya. Banyak ragam 

kajian yang dapat dimanfaatkan guna membedah sebuah karya sastra. Dalam 

kaitannya dengan karya sastra, ekologi dipakai dalam pengertian beragam. 

Pertama, ekologi digunakan dalam pengertian yang dibatasi oleh konteks alam. 

Kedua, ekologi digunakan secara luas, termasuk budaya (Endraswara, 2016: 33). 

Dalam hal ini ekologi dalam karya sastra seringkali digambarkan melalui budaya 

tertentu suatu daerah. Budaya yang ada ikut mempengaruhi keadaan lingkungan 

dan sastra, sehingga muncul ekologi budaya. 

  

2.2 Lingkungan Budaya 

  Ekologi budaya adalah studi tentang lingkungan dalam arti yang luas. 

Lingkungan dianggap ikut berperan dalam terciptanya sebuah karya sastra. Hal ini 
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sejalan dengan Endraswara (2016: 34), yang berpendapat bahwa ekologi budaya 

merupakan kajian yang memandang lingkungan dalam artian luas dan ikut 

melahirkan karya sastra. Lingkungan budayalah yang banyak memberikan 

inspirasi dalam menciptakan sebuah karya sastra. Inspirasi yang berasal dari 

lingkungan budaya merupakan dari kehidupan nyata, yang dikembangkan oleh 

pengarang menggunakan daya imajinasinya. Hasil dari olah kreatif tersebut 

melahirkan karya sastra yang mengangkat budaya tertentu sebagai latar cerita.  

 Ekologi budaya terbentuk dari keterkaitan antara budaya dan lingkungan 

(Steward dalam Endraswara, 2016: 150). Budaya dan lingkungan memang tidak 

dapat dipisahkan, mengingat setiap budaya tertentu pasti memiliki lingkungan 

untuk ada dan berkembang. Pendapat tersebut sejalan dengan Endraswara (2016: 

131) yang menuliskan bahwa ekologi budaya menganggap bidang budaya dan 

manusia tidak terpisahkan, tapi saling bergantung dalam proses ekologi. Pada 

proses ekologi, terdapat runtutan berupa perkembangan yang terjadi antara 

hubungan manusia dengan lingkungannya, serta perubahan yang muncul. Dalam 

hal ini, keadaan tersebut seringkali dipengaruhi oleh perkembangan beradaban 

yang ada di lingkungan tersebut.  

 Pada dasarnya ekologi, sastra, dan budaya merupakan tiga hal yang saling 

berkaitan. Ketiganya saling melengkapi, saling membantu, dan saling memberikan 

inspirasi dalam menciptakan sebuah karya (Endraswara, 2016: 131). Dalam hal ini 

karya sastra merupakan wujud lain dari imajinasi budaya yang diciptakan oleh 

seorang pengarang. Hal ini menyangkut kreativitas yang dimiliki seorang 

pengarang dalam mengolah pikiran, emosi, serta imajinasinya berdasarkan budaya 

yang ada di sebuah lingkungan masyarakat. 
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2.3 Lingkungan Budaya dalam Karya Sastra (Novel) 

 Sastra, budaya, dan lingkungan adalah tiga hal yang saling berhubungan 

dan satu sama lain mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Karya sastra 

senantiasa muncul dan berkembang di masyarakat berdasarkan keterkaitan antara 

manusia dan lingkungan di sekitarnya. Novel merupakan salah satu bentuk karya 

sastra yang paling sering mengungkap suatu budaya yang ada di masyarakat 

tertentu. Sebab setiap novel pasti mempunyai sisi unik terkait lingkungan tertentu 

yang diangkat dalam sebuah cerita. Hal ini sejalan dengan yang Endraswara 

(2016: 148) yang mengungkapkan bahwa novel adalah prosa fiksi yang banyak 

mengangkat lingkungan sebagai latar cerita. Tidak ada novel yang tidak terkait 

dengan lingkungan masyarakatnya. Bahkan pada novel absurd sekalipun tetap 

berkaitan dengan lingkungan. 

 Karya sastra memiliki fungsi untuk mendukung nilai-nilai kultural yang 

bersifat kumulatif. Hal ini berarti bahwa sastra mampu mengungkap berbagai hal 

yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia serta dinamikanya. Sastra 

memiliki sebuah struktur yang koheren dan terpadu terkait lingkungan sosial, 

alam, dan zaman yang bersangkutan (Sugiarti, 2017: 389). Pernyataan tersebut 

menguatkan bahwa lingkungan budaya dan karya sastra memiliki korelasi dalam 

memberikan pelajaran yang bermanfaat terkait lingkungan. Dalam hal ini 

lingkungan budaya mengungkap berbagai permasalahan lingkungan masyarakat 

yang berinteraksi satu sama lain dalam mempertahankan serta memanfaatkan 

kebudayaan yang ada. Sementara karya sastra berfungsi sebagai media atau alat 

untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pembacanya berupa pelajaran terkait 

nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa 
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sebuah karya sastra merupakan alat untuk belajar tentang kehidupan, termasuk 

tentang alam. Oleh sebab itu, seorang yang mampu mengapresiasi karya sastra 

akan memiliki kreativitas yang baik dan dapat mengambil nilai-nilai serta amanat 

dari karya sastra tersebut.  

 

2.4 Bentuk Lingkungan Budaya 

 Kebudayaan menjadi permasalahan pokok dalam lingkungan budaya. Hal 

ini terjadi sebab budaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan 

sekitarnya. Bahkan, budaya telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan 

masyarakat. Dalam hal ini, terdapat unsur-unsur kebudayaan yang dikemukakan 

oleh Koentjaraningrat (dalam Djamali, 2002: 2) yang menjelaskan bahwa terdapat 

tujuh unsur kebudayaann universal. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut yaitu 

sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, 

sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta 

sistem teknologi dan peralatan. Unsur-unsur kebudayaan sangat berpengaruh 

terhadap lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, sebab kebudayaan hadir 

serta berkembang berkat adanya interaksi masyarakat yang ada di dalamnya. Hal 

ini sejalan dengan Hofstede (dalam Koesmono, 2005: 167) yang berpendapat 

bahwa budaya merupakan berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang 

mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, 

lingkungan budaya dapat dinyatakan memiliki bentuk yaitu lingkungan interaksi 

masyarakat yang mengadaptasi nilai-nilai religi, lingkungan interaksi masyarakat 

yang mengkreasikan kesenian, dan lingkungan interaksi masyarakat yang 
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mengadopsi mata pencaharian hidup tradisional. Adapun penjelasan menyangkut 

bentuk lingkungan budaya tersebuat adalah sebagai berikut.   

2.4.1 Lingkungan Interaksi Masyarakat yang Mengadaptasi Nilai-Nilai Religi  

 Religi adalah kepercayaan serta keyakinan manusia yang dianut oleh 

sekelompok orang dalam masyarakat. Dalam hal ini Emile Durkheim (dalam 

Moeis 2008: 1) mengemukakan dasar-dasar religi yang terdiri atas empat 

komponen. Empat komponen tersebut menyangkut emosi keagamaan, sistem 

kepercayaan, sistem upacara, dan kelompok religius. Emosi keagamaan yaitu 

suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius. Sistem kepercayaan 

yaitu mengandung keyakinan manusia tentang adanya sifat-sifat Tuhan atau yang 

dianggap sebagai Tuhan serta adanya alam gaib. Sistem upacara religius yaitu hal-

hal yang dilakukan guna menghubungkan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, 

serta makhluk-makhluk halus dalam alam gaib. Kelompok-kelompok religius atau 

kesatuan-kesatuan sosial yaitu orang-orang yang mengantut sistem kepercayaan 

tersebut. Konsep pemikiran ini menjadi acuan Koentjaraningrat terkait 

pendapatnya bahwa religi merupakan bagian dari kebudayaan, yaitu sistem religi. 

 Sistem religi merupakan kepercayaan masyarakat tertentu yang 

mempunyai wujud misalanya sebagai sistem keyakinan, serta gagasan adanya 

Tuhan, dewa, roh halus, surga, neraka, serta hal-hal gaib lainnya. Dalam hal ini 

sistem religi juga mempunyai wujud sebagai upaca yang dapat bersifat musiman 

maupun kadangkala. Selain itu tiap sistem religi juga memiliki wujud berupa 

benda-benda suci serta benda-benda religius (Koentjaraningrat, 2015: 165). 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa lingkungan yang religi memiliki 

kontribusi dalam membangun sebuah bangunan kebudayaan. Hal ini menyangkut 
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kepercayaan yang dianut serta dijalankan oleh masyarakat tersebut, sehingga 

lingkungan interaksi masyarakat yang mengadaptasi nilai-nilai religi dapat 

dinyatakan sebagai salah satu bentuk lingkungan budaya. 

2.4.2 Lingkungan Interaksi Masyarakat yang Mengkreasikan Kesenian 

 Kesenian merupakan hasil karya manusia yang memiliki keindahan serta 

termasuk sebuah budaya. Hal ini sejalan dengan Gazalba (dalam Asy’ari, 2007: 

170) yang menjelaskan bahwa seni atau kesenian adalah perwujudan dari budaya 

manusia yang memenuhi syarat estetika. Pokok dari seni yaitu usaha untuk 

menghasilkan sesuatu yang memiliki bentuk keindahan, baik berupa seni sastra, 

seni musik, seni rupa, maupun seni drama. Dalam hal ini keindahan diartikan 

sebagai kemampuan yang dimiliki sebuah benda yang mampu memuaskan 

keinginan manusia, yaitu bersifat menarik bagi seseorang atau suatu kelompok 

manusia (Notowidagdo dalam Asy’ari, 2007: 170).  

 Kesenian sebagai budaya memiliki unsur yang universal. Hal ini dijelaskan 

Koentjaraningrat (2015: 166), bahwa unsur universal kesenian dapat berupa 

gagasan, ciptaan pemikiran, serta cerita atau syair yang indah. Kesenian juga bisa 

berwujud tindakan interaksi berpola antara seniman pencipta, seniman 

penyelenggara, sponsor kesenian, penonton, pendengar, dan konsumen hasil dari 

sebuah kesenian. Selain itu kesenian juga berupa benda yang indah, candi, benda 

kerajinan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan fakta bahwa kesenian memiliki 

peran dalam kebudayaan yaitu sebagai seni yang indah dalam masyarakat. 

Sehingga, dalam hal ini lingkungan interaksi masyarakat yang mengkreasikan 

kesenian dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk dari lingkungan budaya. 
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2.4.3 Lingkungan Interaksi Masyarakat yang Mengadopsi Mata Pencaharian 

Hidup Tradisional 

 Mata pencaharian hidup adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan 

Supriadi (dalam Prambudi, 2010 :8) yang mengungkapkan bahwa mata 

pencaharian adalah pekerjaan pokok yang dikerjakan oleh manusia guna 

kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, sumber daya yang tersedia digunakan 

untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih memuaskan. Pada 

perkembangannya, mata pencaharian yang dimiliki oleh seseorang dapat berubah 

karena faktor internal, eksternal, maupun kombinasi kedua faktor tersebut.  

 Setiap manusia memiliki kebutuhan biologis dan sosial dalam hidupnya. 

Misalnya makan, minum, serta adanya kerja sama dengan orang lain. Dalam hal 

ini manusia harus memiliki sebuah mata pencaharian guna mencukupi kebutuhan 

tersebut. Perhatian para ahli antropologi tertuju pada sistem mata pencaharian 

yang bersifat tradisional. Hal ini karena sistem mata pencaharian yang bersifat 

tradisional sudah menjadi budaya dalam masyarakat tertentu. Sistem mata 

pencaharian tradisional tersebut yaitu berburu serta meramu, beternak, bercocok 

tanam di ladang, menangkap ikan, dan bercocok tanam yang menetap dengan 

menggunakan irigasi (Koentjaraningrat, 2015: 275-277). Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa lingkungan interksi masyarakat yang mengadopsi mata 

pencaharian hidup tradisional termasuk bentuk lingkungan budaya, karena mata 

pencaharian tersebut merupakan salah satu unsur yang membangun adanya sebuah 

kebudayaan.  
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2.5 Fungsi Lingkungan Budaya   

 Fungsi suatu budaya yaitu bertujuan untuk mengatur tindakan serta 

berilaku yang dimiliki oleh manusia. Hal ini sejalan dengan Pasaribu (2016: 91) 

yang menyatakan bahwa sistem budaya memiliki fungsi untuk menata dan 

menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Dalam hal ini, budaya 

berkaitan erat dengan lingkungan masyarakat yang mempengaruhinya, sebab 

aktifitas serta interaksi dalam masyarkatlah yang melahirkan sebuah kebudayaan. 

Fungsi lingkungan budaya tidak dapat dipisahkan dari fungsi budaya yaitu sebagai 

pengatur, penata tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang hidup di 

lingkungan interaksi masyarakat. Lingkungan interaksi antarmasyarakat tersebut 

meliputi, lingkungan interaksi masyarakat yang mengadaptasi nilai-nilai religi, 

lingkungan interaksi masyarakat yang mengkreasikan kesenian, dan lingkungan 

interaksi masyarakat yang mengadopsi mata pencaharian hidup tradisional. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka lingkungan budaya memiliki fungsi sosial, 

fungsi religi, dan fungsi ekonomi. Adapun penjelasan menyangkut fungsi 

lingkungan budaya tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Fungsi Sosial 

 Masyarakat dalam lingkungan budaya hidup bersama serta berdampingan 

satu dengan yang lain. Dalam hal ini, lingkungan budaya mempunyai fungsi 

sebagai sistem sosial yang terdapat dalam masyarakat. Sistem sosial tersebut 

terdiri atas berbagai unsur kebudayaan, yang di dalamnya terdapat aktivitas-

aktivitas sosial. Hal ini dijelaskan Koentjaraningrat (2015: 167) yang beranggapan 

bahwa unsur kebudayaan tersebut memiliki wujud sistem sosial, yaitu aktivitas-
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aktivitas sosial yang muncul dalam setiap unsur kebudayaan. Sistem sosial ini 

diperinci lebih khusus ke dalam berbagai tindakan.  

 Fungsi sosial dalam lingkungan budaya adalah aktivitas serta tindakan 

yang dilakukan oleh masyarakat terkait unsur budaya tertentu. Dalam hal ini 

terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, menjalin hubungan, serta 

bergaul satu sama lain (Koentjaraningrat, 2015: 151). Misalnya pada unsur religi 

terdapat fungsi sosial berupa interaksi antar masyarakat yang menjalankan 

upacara atau ritual keagamaan. Fungsi sosial dalam kesenian yaitu adanya 

interaksi dalam kesenian yang dilakukan, misalnya terdapat kolaborasi antara 

pemain musik dan penari. Selain itu, fungsi sosial dalam unsur mata pencaharian 

hidup yaitu adanya tindakan saling kerja sama, serta gotong-royong dalam 

melakukan sebuah pekerjaan. 

b) Fungsi Estetik 

 Karya sastra mempunyai fungsi ganda yaitu menghibur sekaligus 

bermanfaat bagi pembacanya. Hal ini dikemukakan oleh Horatius (Budianta, dkk. 

2008: 19), dengan istilah dulce et utile. Dalam hal ini, karya sastra menghibur 

dengan cara menyajikan keindahan atau estetika melalui dunia imajinasi yang 

diciptakan oleh pengarang. Estetika berhubungan dengan hal keindahan serta 

pengalaman keindahan. Dalam hal ini, di balik keindahan tersebut terdapat 

ketrampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sebuah karya 

(Sugiarti, 2009: 66).  

 Lingkungan masyarakat yang mengkresikan kesenian merupakan salah 

satu bentuk lingkungan budaya. Dalam hal ini kesenian memiliki fungsi estetik. 

Hal ini sejalan dengan Koentjaraningrat (2015: 175), yang mengungkapkan bahwa 
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kesenian mempunyai fungsi guna memuaskan hasrat naluri manusia akan 

keindahan. Kesenian yang mengandung keindahan tersebut dapat berupa seni tari, 

seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni sastra. Kesenian dituntut memiliki nilai 

estetik serta mampu memuaskan hasrat manusia akan keindahan, sehingga 

mengkresikan kesenian dapat dinyatakan memiliki fungsi estetik.  

c) Fungsi Ekonomi  

 Lingkungan masyarakat yang mengadopsi mata pencaharian hidup 

tradisional memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai mata pencaharian hidup. Dalam 

hal ini mata pencaharian hidup mengacu pada adanya potensi sumber daya berupa 

tanah dan sumber alam. Sumber daya tersebut meliputi bermagai jenis barang 

tambang, hasil hutan, berserta seluruh kekayaan alam (Sugiarto, dkk. 2007: 15). 

Dalam hal ini sumber daya tanah dan sumber alam memiliki fungsi penting dalam 

perekonomian di pedesaan, karena kondisi tanah dan keadaan alam di desa yang 

masih subur dan alami sangat berpotensi untuk menanam tumbuhan-tumbuhan 

yang segar dan sehat dikonsumsi. Selain itu juga sangat cocok untuk memelihara 

hewan ternak karena suasana yang tenang serta udara yang masih segar membuat 

hewan ternak lebih sehat dan terhindar dari stres. Berdagang juga menjadi mata 

pencaharian hidup di desa karena jual-beli yang dilakukan bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

 Fungsi mata pencaharian hidup sebagai ekonomi juga berguna untuk 

memuaskan hasrat naluri manusia terhadap kebutuhan hidupnya. Ekonomi dalam 

masyarakat menyangkut tiga kegiatan utama yaitu menghasilkan, menyalurkan, 

dan menggunakan atau memakai (Gilarso, 2004: 49). Ketiga kegiatan ekonomi 

tersebut membentuk fungsi ekonomi yang terdapat dalam mata pencaharian hidup. 
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Hal ini menunjukkan adanya fungsi ekonomi pada lingkungan budaya, yaitu 

sebagai mata pencaharian hidup.  

 

2.6 Unsur Pembangun Novel 

 Novel tercipta dari hasil imajinasi seorang pengarang yang menampilkan 

kehidupan sebenarnya dalam bentuk yang telah diidealkan. Seperti dijelaskan 

Nurgiantoro (dalam Akbar dkk., 2013: 54-55) bahwa novel merupakan salah satu 

bentuk karya sastra yang telah mengemas model kehidupan yang diidealkan, 

berhubungan dengan dunia imajinatif, dan terbentuk melalui adanya unsur 

pembangun karya fiksi. 

 Unsur pembangun dalam karya fiksi atau novel merupakan materi yang 

sangat bermanfaat, karena di dalamnya membahas tentang struktur karya sastra. 

Struktur tersebut terdiri atas hal-hal yang senantiasa berkaitan satu dengan yang 

lain. Karya sastra mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik.  

2.6.1 Unsur Intrinsik 

 Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang turut membangun adanya 

karya sastra itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Nurgiyantoro (1995: 23), yang 

mengungkapkan bahwa unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun 

karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik berguna untuk mempermudah dalam 

menganalisis suatu karya sastra. Dalam hal ini sastra dapat dianalisis melalui 

unsur intrinsik yang terdapat pada karya sastra. Unsur intrinsik karya sastra terdiri 

dari hal-hal berikut. 
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a) Alur 

 Alur atau plot sering disebut juga kerangka cerita adalah cerita yang 

disusun atau dijalin berdasarkan urutan waktu yang memiliki hubungan sebab 

akibat. Hal tersebut juga memungkinkan pembaca untuk menebak peristiwa yang 

akan terjadi pada cerita selanjutnya. Peristiwa yang ada dalam cerita saling 

sambung-menyambung sesuai dengan sebab dan akibat tertentu. Plot juga 

berperan dalam menjelaskan mengapa suatu hal dapat terjadi dalam cerita 

(Waluyo, 2017: 8).  

 Alur pada karya fiksi merupakan serangkaian cerita yang dibangun oleh 

tokoh melalui tahapan-tahapan peristiwa tertentu dalam cerita. Dalam hal ini, 

tokoh memegang peran penting untuk menghubungkan satu peristiwa dengan 

peristiwa lain sehingga membentuk sebuah cerita. Hal ini sejalan dengan 

Aminuddin (2014: 83), yang menyatakan bahwa pengertian alur dalam karya fiksi 

umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa 

hingga menjalin cerita yang dihadirkan oleh pelaku dalam sebuah cerita. 

 Tahapan alur cerita menurut Loban dkk. (dalam Aminuddin, 2014: 84-85) 

seperti halnya sebuah gelombang. Gelombang tersebut berawal dari eksposisi, 

komplikasi atau awal yang kemudian berkembang menjadi konflik, klimaks, 

revelansi atau penyingkatan tabir suatu problema, dan penyelesaian. Penyelesaian 

cerita dapat berakhir bahagia, menyedihkan, dan juga penyelesaian cerita yang 

sifatnya terbuka, yaitu pembaca dipersilahkan untuk menyelesaikan sendiri akhir 

cerita melalui daya imajinasinya.   
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b) Tokoh dan Penokohan 

 Tokoh cerita adalah pelaku dalam sebuah karya naratif maupun drama 

yang memiliki sifat serta kecenderungan tertentu. Hal ini dapat digambarkan 

melalui tindakan atau perkataan yang ungkapkan. Pendapat ini sejalan dengan 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 1995: 165) yang mengungkapkan bahwa tokoh 

cerita (character) merupakan orang-orang yang terdapat dalam karya naratif atau 

drama, yang dipahami oleh pembaca mempunyai kualitas moral serta 

kecenderungan tertentu yang diekspresikan melalui ungkapan dan tindakan yang 

dilakukan.  

 Teknik pelukisan tokoh dijelaskan oleh Nurgiyantoro (1995: 195-198), 

yaitu secara eksplositori dan dramatik. Teknik eksplositori sering disebut sebagai 

teknik analitis, yaitu tokoh dalam cerita dilukiskan melalui sebuah deskripsi, 

uraian, atau penjelasan secara langsung. Teknik dramatik yaitu tokoh cerita secara 

tidak langsung. Dalam hal ini, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit 

sifat serta tingkah laku yang dimiliki oleh tokoh.  

c) Latar 

 Latar atau setting merupakan latar peristiwa yang ada dalam karya fiksi. 

Latar tersebut berupa waktu, tempat, maupun peristiwa yang memiliki fungsi 

fisikal dan fungsi psikologis. Setting fisikal dapat digambarkan secara langsung 

seperti tempat atau benda-benda dalam lingkungan tertentu yang tidak 

menuansakan sebuah makna. Setting psikologis dapat berupa lingkungan atau 

benda-benda di dalamnya yang dapat menuansakan sebuah makna tertentu serta 

mempengaruhi emosi pembaca (Aminuddin, 2014: 67-69). 
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 Latar memberikan gambaran cerita secara jelas, guna mempermudah 

pembaca untuk memahami cerita tersebut secara lebih dalam. Waluyo (2017: 20) 

menjelaskan fungsi latar yaitu untuk mempertegas watak tokoh, memberi tekanan 

tema cerita, sebagai pemberi kesan, dan memperkuat komposisi plot.  

 Latar dibedakan atas tiga unsur pokok, yaitu waktu, tempat, dan sosial 

(Nurgiyantoro, 1995: 227). Latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan 

peristiwa itu terjadi. Latar tempat, menyangkut lokasi terjadinya peristiwa yang 

ada dalam karya fiksi. Latar sosial, merujuk pada hal-hal yang bersangkutan 

dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat tertentu yang diceritakan dalam 

karya fiksi. Meski ketiga unsur tersebut memiliki permasalahan yang berbeda, 

namun terdapat keterkaitan dan saling mempengaruhi antara satu unsur dan unsur 

yang lain. 

2.6.2 Unsur Ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. 

Unsur-unsur tersebut secara tidak langsung turut mempengaruhi bangunan atau 

sistem organisme dalam karya sastra. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa 

unsur ekstrinsik sebagai unsur yang mempengaruhi bangunan cerita sebuah karya 

sastra, namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya (Nurgiyantoro, 2005: 23). 

Unsur-unsur ekstrinsik karya sastra yang dikemukakan oleh Wallek dan 

Warren (Rokhmansyah, 2014: 33) meliputi unsur biografi, unsur psikologis, 

keadaan lingkungan, dan pandangan hidup pengarang. Sedangkan unsur-unsur 

ekstrinsik karya sastra menurut Kosasih (2012: 72), meliputi latar belakang 

pengarang, kondisi sosial budaya, dan tempat novel dikarang. 

 


