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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang (1) latar belakang, (2) fokus penelitian, (3) 

rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, (6) definisi 

operasional.  

 

1.1 Latar Belakang  

Karya sastra diciptakan dari ide pengarang untuk menyampaikan perasaan 

pengarang ke dalam karya tulis. Hal itu diperkuat oleh pemikiran Waluyo 

(2002:68) karya sastra adalah sarana untuk menyampaikan ide, aspirasi, 

dukungan, penolakan, dan pengalaman para sastrawan salah satunya melalui 

sebuah novel. Karya sastra diciptakan sebagai wujud kreativitas seorang 

sastrawan dengan sebuah proses yang berbeda dengan sastrawan yang lainnya. Di 

dalam novel terdapat sebuah alur cerita yang harus dipahami oleh pembacanya. 

Hal itu berarti, pembaca harus memiliki daya imajinasi yang bagus agar mengerti 

isi dari novel tersebut. Pada dasarnya sebuah karya sastra diciptakan dari 

persoalan-persoalan yang muncul dari masyarakat dan lingkungannya. Sastra 

yang diciptakan oleh pengarang untuk dipahami dan dimanfaatkan oleh 

pembacanya. Agar pola pikir dari setiap masyarakat berubah dan bisa menghargai 

lingkungan yang ada di sekelilingnya.   

Melalui novel, pola pikir dan peradaban yang ada di masyarakat sedikit 

demi sedikit bisa berubah menjadi lebih baik. Novel memegang peranan yang 

sangat penting di masyarakat. Hal ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang 

dimunculkan adalah persoalan mengenai manusia dan memanusiakan manusia. 
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Pada unsur utama yang ada di dalam novel adalah cerita atau khayalan yang 

berkesan fiktif dan khayalan. Sebagai suatu karya sastra, novel juga memiliki 

struktur, yakni adanya plot, penokohan, dan peristiwa. Struktur itu tersusun secara 

hirarkis dan kronologis (Warsiman, 2016:110).  

Eksploitasi alam yang dilakukan oleh tokoh dengan cara penambangan 

atau penebangan sumber daya alam dengan maksud untuk menghasilkan bahan 

galian dan memanfaatkannya. Ekspolitasi sumber daya alam berarti mengambil 

dan menggunakan sumber daya alam untuk tujuan pemenuhan kebutuhan hidup 

manusia. Eksploitasi alam terjadi pada novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di 

Google Earth karya Pandu Hamzah dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia 

yang tidak terbatas.  

Pada masa modern seperti saat ini, kebutuhan manusia akan sumber daya 

alam sangatlah tinggi. Padahal tanpa mereka sadari eksploitasi yang dilakukan itu 

telah merusak lingkungan tempat mereka hidup sendiri. Salah satu faktor yang 

mendorong eksploitasi ini terjadi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 

Selain itu faktor ekonomi sangatlah berpengaruh dalam usaha eksploitasi alam ini. 

Eksploitasi alam, seperti pembangunan Taman Nasional Gunung Ciremai pada 

novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah. 

Ketetapan untuk pembangunan tersebut sangatlah merugikan bagi warga yang ada 

di sekitar Gunung Ciremai. Semua masyarakat kehilangan hak pengolahan tanah 

dan penggunaan sumber daya alam semakin dibatasi. 

Setiap seseorang memiliki kemampuan untuk menentukan perilaku yang 

akan diambilnya, ini berarti individu tersebut dalam keadaan aktif untuk 

menentukan perilaku yang akan diambilnya (Walgito. 2003:13). Persoalan 
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perilaku disebabkan oleh permasalahan kemanusiaan yang dipengaruhi oleh faktor 

situasional dan faktor personal yang disajikan pengarang di dalam novel Sebuah 

Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah. Keunikan kajian 

novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah 

terletak pada permasalahan individu yang dialami tokoh terhadap perilaku tokoh 

yang merusak lingkungan. Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google 

Earth karya Pandu Hamzah ini memberikan gambaran tentang perilaku tokoh dan 

permasalahan individu terhadap lingkungan. Tidak dapat dipungkiri sehubungan 

dengan hal ini, usaha untuk melihat perilaku tokoh utama terhadap lingkungan 

yang ada disekitarnya dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google 

Earth karya Pandu Hamzah merupakan suatu hal yang sangat menarik dan 

penting untuk dikaji.  

Ilmu psikologi termasuk ilmu yang baru berkembang, tetapi secara 

aplikatif sudah terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat lampau hingga 

masyarakat kini (Kristiyanto, 2014:108). Sampai kini belum banyak metodologi 

yang mengkaitkan antara prilaku manusia terhadap dampak yang ditimbulkan 

lingkungan sekitar. Kajian ekologi mencoba untuk menulusuri prilaku manusia 

secara empirik, dimana mengarah pada sifat-sifat dari dampak yang ditimbulkan 

atas hasil interaksi antara manusia dan alam sekitar.  

Diketahui bersama, bahwa ekologi adalah dimensi alam dan manusia, 

sedangkan psikologi adalah manusia, sehingga kedua keilmuan tersebut, sebuah 

kajian keilmuan yang saling mengkaitkan atau saling mempengaruhi (Kristiyanto, 

2014:111). Kedua ilmu tersebut cocok digunakan untuk mengkaji perilaku 

eksploitasi alam, karena perilaku tersebut menunjukkan hubungan manusia dan 
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alam. Oleh karena itu, manusia terbelenggu dengan kepentingan yang sesaat atau 

berjangka pendek. Eksploitasi secara besar-besaran seakan telah menjadi 

paradigma pembangunan kini, sehingga tanpa disadari telah membawa sebuah 

ketidak harmonisan hubungan manusia dengan alam. Inilah penting untuk 

ditelusuri hubungan manusia dan alam dilihat dari perspektif ilmu ekologi dan 

ilmu psikologi. 

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perilaku eksploitasi alam 

yang dilakukan oleh tokoh dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di 

Google Earth karya Pandu Hamzah. Tokoh dalam novel tersebut menjadi fokus 

cerita. Kehidupan tokoh tidak pernah merasakan kepuasan terhadap sesuatu yang 

diperoleh, sehingga tokoh melakukan eksploitasi terhadap alam yang ada di 

sekitarnya. Selain itu, tokoh tersebut rela menjual ladangnya untuk pembangunan 

sebuah taman. Ekologi dan psikologi, yaitu kedua ilmu tersebut memandang 

perilaku manusia terhadap lingkungannya. Jiwa psikologi nyata sedangkan sastra 

imajinasi pengarang (Abraham, 2017:56). Menganalisis teks sastra dengan 

menggunakan ilmu psikologi hal itu dinamakan dengan psikologi sastra 

(Suprapto, dkk, 2014:3). Psikologi sastra relevan dengan pendekatan yang 

digunakan peneliti untuk membedah perilaku eksploitasi alam. 

Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu 

Hamzah dipilih dalam penelitian ini karena sangat menarik untuk dikaji yakni 

pengarang dapat menggambarkan setiap peristiwa dengan runtut dan pengarang 

dapat dengan cerdas memainkan alur. Penelitian menggunakan kajian 

ekopsikologi dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Kamidin dengan judul 

“Penerapan Unsur Ekopsikologi Dalam Pendidikan Alam Sekitar Untuk 
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Meningkatkan Sikap Positif Terhadap Alam Sekitar” pada tahun 2010 yaitu 

penerapan unsur ekopsikologi dalam pendidikan alam sekitar bagi meningkatkan 

sikap terhadap alam sekitar dalam kalangan guru pelatih institut pendidikan guru. 

Empat hal yang membedakan peneliatian yang dilakukan peneliti dengan 

peneliti terdahulu yaitu terletak pada pertama, topik mengenai meletakkan 

spiritual kembali ke dalam jiwa seorang individu. Kedua, tentang hubungan 

manusia dengan alam sekitar. Ketiga, peneliti terdahulu menggunakan ilusi 

pemisahan manusia dan alam sekitarnya akan memusnahkan kedua-duanya. 

Keempat terdapat pada objek kajian peneliti terdahulu menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sedangkan peneliti menggunakan novel Sebuah 

Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah. 

Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth adalah novel 

yang ditulis oleh Pandu Hamzah pada tahun 2015. Novel kedua yang ditulis oleh 

sang novelis setelah vakum menulis, yaitu novel berjudul Sebuah Wilayah yang 

Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah merupakan novel dengan tema 

menjaga pelestarian lingkungan. Tema menjaga pelestarian lingkungan 

diantaranya pelestarian pohon, mata air, dan kekayaan hayati yang ada di kaki 

Gunung Ciremai. Selain itu, novel ini memaparkan usaha penolakan masyarakat 

kaki Gunung Ciremai terhadap kegiatan eksploitasi geothermal Gunung Ciremai. 

Dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth kehidupan yang 

berada di kaki Gunung Ciremai. Pelbagai kejadian-kejadian aneh yang dialami 

oleh tokoh karena kesalahannya yang sudah merusak alam yang ada di Gunung 

Ciremai juga sangat terasa oleh pembacanya. Perilaku tokoh adalah kesalahan 
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yang sangat besar. Penulis mampu membawa pembacanya masuk ke dalam alur 

cerita yang dibuatnya. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka peneliti tertarik mengadakan 

penelitian yang berjudul Eksploitasi Alam dalam Novel Sebuah Wilayah yang 

Tidak Ada di Google Earth Karya Pandu Hamzah: Kajian Ekopsikologi Sastra. 

Hal ini perlu dikaji secara mendalam dan terus menerus mengingat persoalan 

kecerdasan emosi adalah persoalan yang cukup serius karena eksploitasi alam 

memiliki dampak terhadap kehidupan tokoh serta lingkungan sekitar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terkait latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang 

akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk perilaku tokoh eksploitasi alam novel Sebuah Wilayah 

yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah? 

2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku tokoh eksploitasi alam 

dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya 

Pandu Hamzah? 

3) Bagaimana dampak perilaku tokoh eksploitasi alam dalam novel Sebuah 

Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuannya untuk mendeskripsikan novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada 

di Google Earth karya Pandu Hamzah yang meliputi: 

1. Menjelaskan bentuk perilaku tokoh eksploitasi alam dalam novel Sebuah 

Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah. 
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2. Menjelaskan faktor yang memengaruhi perilaku tokoh eksploitasi alam 

dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya 

Pandu Hamzah. 

3. Menjelaskan dampak perilaku tokoh eksploitasi alam dalam novel Sebuah 

Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth karya Pandu Hamzah kajian 

ekopsikologi sastra. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian analisis dalam Novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di 

Google Earth karya Pandu Hamzah diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis dan teoretis.  

1.4.1 Manfaat Teoretis  

   Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan ilmu di ruang lingkup sastra Indonesia. Hal itu khususnya, ditinjau 

dalam kajian ekopsikologi sastra. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini mampu menambah kesadaran bagi pembaca dalam membaca 

novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth untuk bisa memahami 

perilaku tokoh melalu permasalahan permasalahan kemanusiaan tokoh yang 

diulas secara singkat dan jelas. 

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan sebagai referensi pembaca untuk 

melakukan penelitian di bidang sastra khususnya novel dari segi perilaku tokoh 

utama dengan tinjauan ekopsikologi sastra. 
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1.5 Definisi Operasional 

a. Eksploitasi Alam 

Eksploitasi alam adalah perilaku memanfaatkan sumber daya alam dengan 

berlebihan demi keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan manusia. 

b. Bentuk Eksploitasi Alam 

Bentuk eksploitasi alam adalah perilaku yang dilakukan dengan cara merusak 

alam oleh seorang tokoh untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

keinginannya. 

c. Faktor Eksploitasi Alam 

Faktor eksploitasi alam adalah alasan yang memengaruhi tokoh melakukan 

eksploitasi alam di lingkungan sekitarnya. 

d. Dampak Eksploitasi Alam 

Dampak eksploitasi alam adalah akibat perusakan alam yang dilakukan oleh 

tokoh, sehingga mengalami perubahan terhadap kebutuhan sumber daya alam. 

e. Ekopsikologi  

Ekopsikologi adalah hubungan antara perilaku tokoh dan alam yang 

dipengaruhi oleh stimulus dan respon yang dapat dilihat dari psikologi tokoh atau 

cara perilaku manusia tersebut terhadap alam sekitarnya. 

 

  

 

 


