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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis 

profil tokoh perempuan. Pada bab ini diuraikan (1) pengantar, (2) unsur 

pembangun novel, (3) eksploitasi alam, (4) ekopsikologi, (5) kerangka berpikir. 

2.1 Novel  

Novel memberikan ungkapan cerita secara bebas dengan menyampaikan 

cerita lebih detil dan melibatkan bermacam konflik yang lengkap. Oleh karena itu 

novel mencakup beberapa unsur yang membangun lebih padu dalam cerita 

(Nurgiyantoro, 2013:11-13). Unsur instrinsik yang membangun dan 

mengembangkan karya sastra itu sendiri. Secara nyata, dapat dijumpai unsur 

instrinsik, saat pembaca membaca sebuah karya sastra. Secara langsung unsur 

intrinsik mengembangkan cerita didalam karya fiksi yaitu novel.  

Sastra tidak asing lagi bagi masyarakat. Sastra dapat memengaruhi 

individu karena sastra bagian dari kehidupan. Karya sastra merupakan kondisi 

kehidupan masyarakat dan mengandung makna tertentu yang disampaikan kepada 

pembaca. Sastra diciptakan pengarang dengan merujuk pada kenyataan dan 

masyarakat. Di dalam suatu karya sastra diceritakan tentang masalah manusia, dan 

juga kemanusiaan. Lebih lanjut, karya sastra menurut Endraswara (2008:96), 

merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada 

pada situasi setengah sadar. Karya sastra membuat pembaca untuk menghayati 

dan mampu menangkap fenomena kehidupan tokoh dalam cerita.  

Dapat melakukan penelitian dengan baik dan saksama serta sejalan dengan 

tujuan penelitian, maka diperlukan teori-teori. Kajian pustaka dalam penelitian ini 
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digunakan sebagai landasan berpikir yang dapat mengarahkan pelaksanaan 

penelitian. Kajian pustaka disusun berdasarkan teori yang relevan dengan 

penelitian. Teori tersebut untuk membantu memecahkan persoalan penelitian ini 

agar arahan penelitian menjadi jelas dan permasalahan yang ada dapat 

diselesaikan dengan  baik. 

2.2 Unsur Pembangun Novel 

Novel menjadi bagian dari genre karya sastra yang bagus untuk dinikmati 

oleh pembaca, tepat untuk digunakan penelitian oleh para peneliti, dan cocok bagi 

dunia kritikus hal itu tidak dapat dilepaskan dari unsur pembangun novel yang 

menjadikan cerita di dalam novel menjadi hidup dan memiliki pesan yang 

bermakna. Novel memunyai ciri bergantung pada tokoh, menyajikan lebih dari 

satu impresi, menyajikan lebih dari satu efek, menyajikan lebih dari satu emosi 

(Tarigan, 1991:164-165).  

Nurgiyantoro (2010:10) mengemukakan bahwa novel merupakan sebuah 

karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Novel juga dapat diartikan sebagai suatu karangan cerita yang 

berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan 

orang lain yang ada di sekelilingnya. Dengan cara menonjolkan watak dan sifat 

pelaku dalam cerita tersebut. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel dibangun melalui 

unsur instrinsik dan ekstrinsik, dan memunculkan rangkaian cerita tentang 

kehidupan yang ada di sekitarnya. Selain itu, novel bersifat totalitas dalam suatu 

konsep keseluruhan cerita. Pengarang memberikan warna dalam rangkaian sebuah 

cerita, sehingga pembaca ikut menceburkan diri ke dalam karya sastra atau lebih 
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dikenal dengan istilah katarsis. Dalam novel terdapat unsur pembangun yang 

merupakan struktur yang membentuk satu kesatuan. Struktur tersebut saling 

berkaitan dan berhubungan dan membentuk suatu unsur-unsur yang sistematis.  

2.2.1 Unsur Intrinsik 

Unsur intrisnsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari 

dalam.  Sukada (2013:56) unsur instrinsik adalah unsur yang membangun karya 

sastra, tanpa melihat kaitannya dengan hal yang di luar cipta sastra tersebut. 

Bahwa kekuatan karya sastra memang berasal dari unsur instrinsik sebagai  

kekuatan utama. Akan tetapi tidak dapat dipisahkan dari unsur ekstrinsik yang ada 

di luar karya sastra. Intrinsik itu seperti, tema, alur, latar, dan gaya bahasa. Unsur 

intrinsik bagaikan bangunan rumah yang menguatkan dari dalam pondasi 

sehingga menjadi sebuah rumah yang kokoh dan indah. Maka ketika diterapkan di 

dalam novel unsur intrinsik sebagai pondasi yang memiliki fungsi untuk 

menguatkan dan menjadikan novel menjadi hidup serta indah untuk dijadikan 

sebagai bahan bacaan pembaca.  

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Lestari, dkk, (2016: 186) unsur 

intrinsik adalah salah satu unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik 

adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang 

dapat membuat karya sastra sebagai karya sastra. Unsur intrinsik secara faktual 

akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel 

adalah unsur secara langsung dalam membangun novel. Kepaduan unsur intrinsik 

inilah yang membuat sebuah novel berwujud (Nurgiyantoro, 1995: 23). Penelitian 

ini akan mengungkapkan beberapa unsur intrinsik sebagai fokusnya permasalahan 

yang akan dikaji. Unsur intrinsik novel sebagai berikut. 
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2.2.1.1 Tokoh 

Tokoh merupakan figur yang dikenai dan sekaligus mengenai tindakan 

psikologis. Sementara itu, tokoh juga sebagai eksekutor dalam sastra dengan 

jutaan rasa akan dihadirkan lewat tokoh. Apa yang dialami manusia, dirasakan, 

diinternalisasi, dan dihayati sepenuh hati merupakan peta jiwa. Peta jiwa dapat 

terang dan buram berkaitan dengan suasana yang membangun. Tokoh-tokoh yang 

dimunculkan dalam karya sastra dibangun untuk melakukan sebuah objek. Tokoh 

di dalam karya sastra sebagai wakil kejiwaan sastrawan. Sastrawan terkadang 

memberikan pesan dan kemarahannya melalui tokoh yang dimunculkan dalam 

karya sastra. Tokoh dalam karya sastra merupakan karangan pengarang, hanya 

pengaranglah yang mengenal mereka. Maka tokoh-tokoh itu perlu digambarkan 

ciri secara lahir, sifat dan batinnya dengan maksud agar watak dapat dikenal oleh 

pembaca.   

Tokoh-tokoh yang dihadirkan memiliki watak yang berbeda-beda, 

sehingga permasalahan yang dimunculkan seorang pengarang menjadi komplek. 

Tokoh di dalam novel berinteraksi satu sama lain sehingga tokoh sangat kuat 

untuk menghidupkan cerita. Novel tidak akan hidup kalau pengarang tidak 

menghadirkan tokoh di hasil karyanya karena kehadiran tokoh juga menentukan 

berhasilnya sebuah cerita. Tokoh dimunculkan di dalam alur cerita tidak 

sembarangan karena ada pertimbangan yang matang dan berdasarkan kebutuhan 

novel itu sendiri. Imajinasi pengarang mulai dimainkan untuk mempertimbangkan 

tokoh yang seperti apa yang cocok untuk dilibatkan dihasil karya satranya.  

Menurut Aminuddin (2013:79-80) bahwa peristiwa karya fiksi seperti 

kehidupan sehari-hari yang selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. 
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Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi. Tokoh 

yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti atau 

tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak penting karena 

pemunculannya hanya sebagai pelengkap, pembantu, dan pendukung pelaku 

utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh hadir di dalam cerita 

dengan membawakan peran masing-masing. Tarigan (1986: 138) bahwa suatu 

cerita tidak hanya membahas tentang urutan kejadian saja. Tetapi, kejadian 

tersebeut berhubungan dengan orang-orang tertentu atau pada kelompok orang. 

Setiap cerita yang pendek ada tokoh utama. Pada prinsipnya struktur cerita 

bergantung pada penentuan tokoh utama. Tokoh tambahan diperlukan sebagai 

pelangkap tokoh utama.   

Setiana (2017:215) sifat tokoh dapat dilihat melalui pikiran, percakapan 

tokoh, dan pandangan tokoh terhadap sesuatu. Sifat yang ada dalam diri tokoh 

digunakan untuk membedakan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Forster 

(dalam Turaeni 2015:239) menambahkan untuk membedakan tokoh berwatak 

datar atau pipih dan tokoh berwatak bulat yaitu tokoh yang memiliki watak datar 

hanya ditonjolkan pada satu sisi wataknya saja, sedangkan tokoh yang memiliki 

watak bulat diapat dilihat dari berbagai sisi wataknya.Tokoh berwatak bulat 

diungkap sisi baik maupun sisi buruknya, jadi ia tidak selalu tampil dengan watak 

yang baik atau selalu buruk saja. Tokoh berwatak datar hanya ditonjolkan salah 

satu sisi wataknya saja sehingga ia tampak sebagai tokoh yang berwatak baik atau 

berwatak buruk.  

  Mutu cerita didasarkan pada kecerdasan pengarang dalam menghidupkan 

karakter tokoh. Jika karakter tokoh tidak kuat, maka seluruh cerita menjadi tidak 
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kuat. Setiap tokoh mempunyai karakter sendiri  dan mengemban suatu perwatakan 

tertentu yang diberi bentuk dan isi oleh pengarang. Tokoh di dalam cerita novel 

memiliki fungsi yang penting untuk menentukan keberhasilan cerita. Karena 

cerita akan mengalir sampai akhir cerita dengan kehadiran tokoh. Tokoh memiliki 

peranan yang digunakan pengarang untuk menyampaikan amanat dan nilai-nilai 

kehidupan kepada pembaca. 

2.2.1.2 Alur  

Alur merupakan tahapan cerita yang ditulis pengarang melalui rentetan 

suatu peristiwa yang saling jalin-menjalin sehingga menjadi suatu kesatuan cerita 

yang utuh. Alur cerita yang akan membawa pembaca larut secara emosional ke 

dalam cerita. Di situlah kepandaian seorang pengarang untuk melibatkan emosi 

pembaca terhadap cerita yang ingin dibangun. Alur bagi pengarang dijadikan 

sebagai pedoman untuk mengembangkan cerita dari tahap eksposisi samapai 

dengan tahapan penyelesain. Alur bagi pembaca dijadikan sebagai pemahaman 

keseleruhan cerita yang dibaca.   

Loban, dkk, (dalam Aminuddin 2013: 84-85) bahwa gerak tahapan alur 

cerita diibaratkan seperti hanya gelombang. Gelombang itu berawal dari (1) 

eksposisi, (2) komplikasi atau intrik-intrik awal yang akan berkembang menjadi 

konflik, (3) klimaks, (4) revelasi atau penyingkatan tabir suatu problema, dan (5) 

denouement atau penyelesaian yanng membahagiakan, yang dibedakan dengan 

catastrophe, yakni penyelesaian yang menyedihkan dan solution, yakni 

penyelesaian yang masih bersifat terbuka karena pembaca sendirilah yang 

dipersilahkan menyelesaikan lewat daya imajinasinya.  
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Sumardjo dalam Pratama (2017:107) bahwa kejadian yang ada di dalam 

cerita merupakan cerita yang di dalamnya mengalami perkembangan konflik. 

Kejadian akan mengalami perkembangkan jika terdapat suatu konflik. Cerita tidak 

akan ada jika konflik tidak dimunculkan oleh pengarang. Kerangka plot dimulai 

dari pengenalan, timbulnya konflik, klimaks, dan penyelesaian. Tahapan alur  

dipilih pengarang dengan tujuan ingin membuat pembaca terlibat secara emosi di 

dalam karya sastra yang ditulisnya.  

Alur atau plot adalah jalinan peristiwa atau kejadian dalam suatu karya 

sastra untuk mencapai efek tertentu. Alur merupakan urutan peristiwa atau 

kejadian dalam suatu cerita yang dihubungkan secara sebab-akibat. Alur juga 

dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa dalam suatu cerita yang memiliki 

penekanan pada hubungan kausalitas. Alur juga disebut sebagai urutan-urutan 

kejadian dalam sebuah cerita. Hal ini sesuai dengan pendapat Stanton dalam 

Nurgiyantoro (2010:113) yaitu, plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, 

namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang 

satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Penyelesaian 

biasanya diselesaikan oleh pengarang dan pembaca sendiri yang menyelesaikan. 

Pemilihan alur ditentukan oleh pengarang dengan gaya kreatif apakah memilih 

alur yang runtut atau tidak runtut untuk menarik perhatian pembaca.  

2.2.1.3 Latar atau Setting 

 Pengarang sebagai orang yang memproduksi karya sastra harus mengikuti 

kaidah-kaidah penulisan karya sastra dan elemen-elemnnya, baik secara eksplisit 

maupun implisit. Dengan memahami unsurunsur sastra, pengarang akan lebih 

mudah mengembangkan dunia imajinasinya ke dalam bentuk tulisan. Salah suatu 
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unsur yang selalu dipakai dalam karya sastra dalam berbagai genre adalah latar 

atau setting.   

Latar sebagai unsur fiksi mampu memberikan interpretasi yang lebih 

kepada pembaca dalam tulisan karya sastra itu sendiri. Waktu, tempat kejadian 

dan pengaruh latarlatar terhadap tokoh dalam cerita mampu membangkitkan 

gairah pembaca untuk menggali isi tulisan itu dengan lebih detail (Untung, 

2015:23). 

Waluyo membagi setting dalam tiga dimensi, yaitu tempat, ruang, dan 

waktu (2002:23). Setting ruang ini dapat berarti ruang dalam rumah ataupun di 

luar rumah. Makin mendetail penulis menggambarkan setting ruang, akan makin 

mempermudah pementasannya. Hampir senada dengan Waluyo, Satoto (2012:55) 

membagi setting ke dalam tiga aspek, yaitu aspek ruang, aspek wak-tu, dan aspek 

suasana. Aspek suasana ini, misalnya suasana gembira, berkabung, hiruk pikuk, 

sepi mencekam, dan sebagainya.   

Dengan demikian, latar atau setting dapat menyatukan berbagai keragaman 

karakter dalam cerita berdasarkan tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya kekajadian-kejadian dalam cerita. pada bagian yang lain,  

Stanton (dalam Nurgiyantoro, 1995) mengelompokkan latar, bersama dengan 

tokoh dan plot, kedalam fakta (ceria) sebab ketiga hal inilah yang akan dihadapi, 

dan dapat diimajinasi oleh pembaca secara faktual jika membaca cerita fiksi.   

2.3 Ekopsikologi 

   Secara tidak langsung hubungan manusia dan alam kini mengalami sebuah 

dilema didalam hubungan atau interaksinya, sehingga perlu adanya reinterpretasi 

agar tercipta sebuah keseimbangan dalam hubungan tersebut. Hubungan manusia 
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dan alam seharusnya memiliki keseimbangan yang bagus, karena alam dan 

manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam usaha mengukuhkan 

motivasi dalam diri terhadap alam sekitar, ekopsikologi memberi tumpuan kepada 

pembangunan keintiman hubungan antara manusia dengan alam sekitar. 

Memasukkan unsur spiritual alam sekitar kembali ke dalam jiwa seseorang 

individu dan ilusi kemusnahan hubungan antara manusia dengan alam sekitar 

akan menyebabkan penderitaan kepada kedua-dua belah pihak (Kamidin, 2010:3). 

   Perubahan iklim global terjadi karena campur tangan manusia yang 

seringkali tidak menghargai alam. Bahkan program-program pembangunan sering 

kali juga melanggar aturan Analisis Dampak Lingkungan (Wiyatmi dkk, 2017:7). 

Kalau hal ini dibiarkan terus menerus, sudah dapat diduga akibatnya akan sangat 

membahayakan kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghentikan eksploitasi dan 

perusakan alam yang berlebih-lebihan. 

   Kajian psikologi, dikaitkan dengan kerusakan atau ketidak seimbangan 

lingkungan adalah sebuah metodologi yang termasuk dalam khasanah ilmu baru, 

tentunya untuk mengetahui atau mencari parameter dari dimensi manusia dilihat 

dari aspek kecenderungan atau motivasi manusia dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sekitar (Kristiyanto, 2014:110). Selama ini, sudah terlihat secara tidak 

langsung hubungan manusia dengan alam menjadi dilema yang kini belum 

menemukan sebuah solusi yang sesuai dan seimbang. 

   Kajian tersebut, tentunya sangat terkait dengan ilmu alam, seperti  

“Ekologi” yang tentunya sudah mengarah pada kajian pada prilaku manusia 

(Human of behavior), lebih mudahnya disebut “Ekologi Manusia”. Adapun pada 
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bidang ilmu lainnya, yang terkait dengan kajian dalam makalah ini adalah 

“Psikologi” artinya prilaku manusia yang diamati, diukur, dan dinilai dari aspek 

motivasi yang akhirnya terwujud pada ranah kepentingan atau tujuan hidup 

selama ini. Inilah sebuah kajian yang menarik untuk lebih digali dan didalami 

peran dan fungsi manusia selama berproses hidup, yang mungkin belum banyak 

dibahas secara mendalam dan komprehensif serta terintegrasi.  

Kajian psikologi karya sastra dapat dikaitkan dengan ekologi karena suatu 

karya sastra muncul dari lingkungan. Kajian psikologi karya sastra merupakan 

bentuk komunikasi antara sastrawan dengan pembacanya. Di dalam karya sastra, 

sastrawan bercerita melalui tokoh. Melalui tokoh cerita itu dapat berkembang. 

Tokoh tersebut dapat berwujud manusia atau sesuatu yang dimanusiakan 

(Siswanto&Roekhan, 2015:91). Tokoh karya sastra bisa merupakan manusia 

tempo dulu, masa sekarang, atau manusia yang akan diramalkan akan terjadi pada 

masa depan. 

Saat ini terlihat secara tidak langsung hubungan manusia dengan alam 

menjadi dilema yang kini belum menemukan sebuah solusi yang sesuai dan 

seimbang. Dinamika tersebut, telah mencapai puncaknya, maka terjadilah sebuah 

bencana yang intensitas dan durasinya makin meningkat. Dengan menggunakan 

psikologi karya sastra akan lebih mudah melihat gejala dan aktivitas kejiwaan 

pada tokoh terhadap lingkungannya.  

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa 

karya sastra selalu saja membahas tentang peristiwa kehidupan manusia. Psikologi  

sastra  adalah  analisis  teks  dengan mempertimbangkan  relevansi  dan  peranan  

studi  psikologis.  Dengan memusatkan perhatian pada  tokoh-tokoh, akan  dapat  
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dianalisis konflik batin yang mungkin saja bertentangan dengan teori psikologis 

(Suprapto dkk, 2014:3). Dalam  hubungan  inilah  peneliti  harus  menemukan  

gejala  yang tersembunyi  atau  sengaja  disembunyikan  oleh  pengarangnya,  

yaitu dengan  memanfaatkan  teori-teori  psikologi  yang  dianggap  relevan. 

Psikologi karya sastra yang berhubungan erat dengan ilmu ekologi. 

Psikologi merupakan ilmu tentang tingkah laku atau kejiwaan seorang tokoh. 

Pada hakikatnya perilaku manusia sangat luas, semua yang dialami dan dilakukan 

manusia merupakan perilaku baik buruk maupun baik. Semenjak bangun tidur 

sampai tidur kembali manusia dipenuhi oleh berbagai perilaku. Dengan demikian 

objek ilmu psikologi sangat luas. 

Permasalahan   kehidupan   yang   dialami   oleh   tokoh   dalam   novel   

sangat berpengaruh pada perilaku tokoh tersebut. Perilaku yang melekat pada 

tokoh dapat   dikaji   dengan   pendekatan   psikologi.  Psikologi   memandang   

perilaku manusia (human behavior) sebagai   reaksi   yang   dapat   bersifat   

sederhana maupun bersifat kompleks (Romadhon, 2015:3). Hubungan ekologi 

dengan ilmu psikologi terutama dengan psikologi karya sastra sangatlah erat. 

Ekologi adalah ilmu yang memelajari ilmu hubungan timbal balik antara makhluk 

hidup dengan lingkungannya. Dapat juga bahwa didefinisakan bahwa ekologi 

adalah ilmu yang memelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap makhluk 

hidup. 

Diketahui bersama, bahwa ekologi adalah ilmu yang memelajari hubungan 

timbal balik antara alam dengan lingkungannya, sedangkan psikologi karya sastra 

memelajari gejala dan kegiatan tokoh baik normal maupun abnormal yang 

tercermin dalam tingkah lakunya (Endraswara, 2016:3). Kedua keilmuan tersebut, 
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sebuah kajian keilmuan yang saling terkait atau mempengaruhi satu sama lain. 

Oleh karena itu, manusia terbelenggu dengan kepentingan yang sesaat atau 

berjangka pendek. Eksploitasi secara besar-besaran seakan telah menjadi 

paradigma pembangunan kini, sehingga tanpa tersadari telah membawa sebuah 

ketidak harmonisan hubungan manusia dengan alam.  

Bidang ekopsikologi pula berpandangan bahawa ekopsikologi dapat 

mengukuhkan rasa pemilikan seseorang individu dan merapatkan hubungan di 

antara manusia dengan alam sekitar melaui tiga konsep utama dalam 

ekopsikologi. Konsep kedua ialah ilusi pemisahan manusia dengan alam sekitar 

akan menyebabkan penderitaan kepada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, 

konsep ketiga ialah memasukkan unsur spiritual alam sekitar kembali ke dalam 

jiwa seseorang (Kamidin, 2010:3) 

Kajian ekologi mencoba untuk menelusuri perilaku manusia secara 

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

hasil interaksi antara manusia dan alam sekitar (Kristiyanto, 2014:109). Alam 

sekitar ini, mencakup keseluruhan sistem atau daur energi maupun non energi 

yang berjalan secara natural dan unnatural. Tentunya ini menjadi bagian yang 

belum tersentuh oleh perkembangan sains yang hanya menitik beratkan pada 

teknik pengelolaan penggunaan yang optimal dengan teknologi saja, sehingga 

perlu adanya kajian kolaborasi dari berbagai bidang keilmuan, terutama kajian 

ekologi dan kajian psikologi. 

Karya sastra memungkinkan ditelaah melalui pendekatan ekopsikologi 

karena karya sastra menampilkan watak atau sikap para tokoh terhadap alam, 

walaupun imajinatif sehingga dapat menampilkan berbagai problem psikologis. 
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Ekopsikologi sangat relevan dengan gejala kejiwaan yang dialami oleh tokoh 

utama terhadap perilaku terhadap alam di dalam novel Sebuah Wilayah yang 

Tidak Ada Di Google Earth Karya Pandu Hamzah. Berdasarkan pemikiran di atas, 

maka penelitian ekopsikologi perlu dilakukan untuk mengkaji perilaku eksploitasi 

alam dalam novel Sebuah Wilayah yang Tidak Ada Di Google Earth Karya Pandu 

Hamzah. 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan 

satu sama lain antara ekologi dan psikologi terutama bidang studi psikologi karya 

sastra sangat erat kaitannya. Teori ekologi sastra dan psikologi karya sastra dapat 

disebut ekopsikologi. Ekopsikologi adalah kedua cabang ilmu yang memelajari 

perilaku manusia terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. 

Hubungan tersebut berguna untuk memahami baik dan buruknya perilaku 

manusia terhadap alam sekitarnya. Saat ini, banyak perilaku manusia yang sangat 

merugikan orang lain dan tidak dapat menjaga kelestarian alam, sehingga banyak 

pihak-pihak yang dirugikan atas perbuatan untuk kepuasaan individualisme. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian psikologi karya sastra perlu 

dilakukan untuk mengkaji perilaku eksploitasi alam dalam novel Sebuah Wilayah 

yang Tidak Ada Di Google Earth karya Pandu Hamzah.  

2.4 Eksploitasi Alam 

   Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Sumber daya 

alam merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. 

Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak 

sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi.  
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   Keberadaan alam dan seluruh isinya merupakan satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan, semuanya saling terkait dan saling melengkapi. Kelangsungan 

hidup satu unsur dalam alam semesta terkait dengan kelangsungan unsur lain. 

Oleh karena itu, perlu adanya hubungan harmonis antara manusia dan alam 

sekitarnya (Reflita, 2015:149). Manusia tidak hanya dituntut memberikan 

perhatian dan cintanya kepada sesama manusia, namun juga kepada seluruh 

makhluk di alam raya ini. Eksistensi gunung, laut, air dan tumbuh-tumbuhan yang 

merupakan bagian dari alam raya harus dihormati, dengan menjaga dan 

memelihara kelestariannya. Sebab kerusakan alam juga akan berakibat pada 

rusaknya kehidupan manusia itu sendiri 

Keselarasan alam dengan manusia sudah terjalin sejak dahulu. Sejak 

manusia merasa tidak berdaya dengan kekuatan alam sekaligus sangat terpesona 

pada keindahan dan ketergantungannya pada alam. Oleh sebab itu, beberapa 

filosofi dasar keselarasan manusia dengan alam melandasi kebudayaan, 

peradaban, dan perilaku manusia. Perilaku manusia yang buruk terhadap 

lingkungannya, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan begitu pula 

sebaliknya. 

Kerusakan lingkungan terutama berupa degradasi lahan, air, tanaman, dan 

udara yang merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan 

manusia, hewan, dan tumbuhan disinyalir akibat pemahaman yang kurang 

komprehensif minimnya pengetahuan tentang alam serta pandangan 

antroposentrik yang memandang alam semesta diciptakan untuk manusia (Reflita, 

2015:147). 
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Ekosistem yang rusak akan menggantikan mimpi indah menjadi mimpi 

buruk bagi manusia. Kota ataupun pedesaan terus berkembang, namun sering 

gagal mengelola dan menjadi sumber alam yang dibutuhkan manusia di hari-hari 

yang akan datang. Membangun kesadaran dan kepedulian atas lingkungan 

memerlukan proses dengan tahapan-tahapan yang perlu terus menerus dilakukan. 

Saat ini alam yang ada di Indonesia semakin terancam. 

Eksploitasi terhadap berbagai sumber daya alam selama berabad-abad 

dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi telah membuat kemampuan 

alam untuk menopang kehidupan di bumi semakin menurun. Salah satu 

dampaknya adalah perubahan iklim yang mempengaruhi peningkatan temperatur 

permukaan bumi sehingga menyebabkan es di kutub utara mencair. Kondisi ini 

memicu naiknya permukaan laut yang bisa menenggelamkan daerah-daerah 

dataran rendah terutama daerah pesisir (Wibowo, 2017: 2).  

Eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan lingkungan akan 

mengancam keberlajutan dan ketersedian sumber daya alam itu. Eksploitasi 

merupakan sebuah kata yang tidak netral. Di dalam kata tersebut terdapat 

penilaian secara moral terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut. 

Menilai bahwa sebuah hubungan antar pelaku bersifat eksploitatif berarti menilai 

bahwa hubungan tersebut merugikan bagi pihak yang dieksploitasi 

(Widyaningrum dkk, 2003:9). 

Melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam didorong oleh tindakan 

destruktif lainnya. Pada dasarnya di faktori oleh sikap mental manusia yang 

cendrung berlebihan.  Perilaku inilah yang akan merugikan diri sendiri dan orang 

lain.  Perilaku inilah yang pada akhirnya akan melahirkan sosok manusia yang 
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akan membahayakan kehidupan kemanusiaan secara umum, termasuk rusaknya 

lingkungan. Begitu juga sikap yang tidak pernah merasa puas, sikap ini 

mendorong manusia menggunakan sesuatu di luar batas keperluannya. Manusia 

cendrung mengunakan sumber daya alam yang ada secara berlebihan.  

Pemanfaatan alam secara berlebihan telah menimbulkan dampak negatif 

yang besar bagi manusia dan alam itu sendiri. Sepertinya rusaknya hutan, 

pencemaran air, tanah dan udara. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber 

daya alam akibat kerakusan manusia, juga menjadi penyebab timbulnya berbagai 

bencana alam, yang tidak hanya mengakibatkan ribuan nyawa manusia melayang, 

juga merusak kelestarian ekosistem. Setiap perilaku destruktif dan eksploitatif 

menimbulkan dampak negatif dan positif. Eksploitasi sumber daya alam dan 

pencemaran lingkungan bearti telah mengabaikan keberlangsungan hidup dan 

mengancam kehidupan manusia. 

Ironisnya, belum ada upaya menyeluruh dan signifikan dari pemerintah, 

pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Penyebabnya adalah adanya 

anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas yang harus 

diutamakan oleh pemerintah, bahkan ketika kerusakan lingkungan menjadi 

konsekuensinya (Wibowo, 2017:2). Akibatnya, upaya untuk memperbaiki kondisi 

lingkungan seringkali tidak efektif dan tepat guna. Padahal, negara merupakan 

entitas yang berfungsi sebagai regulator yang dapat menentukan kebijakan untuk 

mengubah arah pembangunan. Jika negara tidak memiliki komitmen untuk 

mendorong pelestarian lingkungan, maka perlu ada upaya dari masyarakat untuk 

mendesak pengambil kebijakan untuk memperbaiki kondisi yang ada karena 
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kerusakan lingkungan akan mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Di bawah 

ini akan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku eksploitasi alam sebagai berikut. 

2.4.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi Alam 

Alam semakin memprihatinkan keadaannya. Eksploitasi terhadap hutan 

terjadi dimana-mana. Salah satu bentuk pengrusakan di bumi adalah eksploitasi 

sumber daya alam secara berlebihan seperti praktik-praktik illegal loging, illegal 

fishing, illegal mining, pencemaran, environmental crime, korupsi lingkungan, 

degradasi hutan dan lain sebagainya (Reflita. 2015:154). Alam diciptakan untuk 

manusia agar dikelola secara proporsional, bukan untuk diberlakukan secara 

sewenang-wenang.  

Manusia diberi kebebasan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber 

daya alam untuk kemaslahatan dirinya, namun tetap harus memperhatikan 

kelestarian ekologi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan 

umum atau orang banyak.  Dalam hal ini berlaku kaidah kemakmuran secara 

umum dibandingkan kepentingan individu. Beberapa bentuk prilaku yang dapat 

digolongkan sebagai tindakan eksploitasi antara lain: 

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan 

pembalakan liar (illegal loging) yang merupakan kegiatan unpredictable terhadap 

kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada 

(Narindrani, 2018:242). Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan 

hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasi upaya pemanfaatan fungsi 

ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan 

lingkungan tetap serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan 
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yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan pembangunan 

berkelanjutan. 

2.4.1.1 Penebangan Hutan 

Penebangan pohon terjadi baik secara legal maupun illegal pada suatu 

kawasan hutan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan jika tidak disediakan 

pohon pengganti atau regenerasi pohon. Pembalakan liar atau penebangan liar 

adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah 

atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. 

Ada beberapa jenis penebangan liar. Yang pertama, penebangan yang 

dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat baik yang tinggal disekitaran 

hutan maupun yang jauh dari kawasan hutan yang tidak memiliki hak legal untuk 

melakukan penebangan pohon. Yang kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan 

yang melanggar. Yang ketiga, dilakukan oleh orang-orang tertentu yang 

mengatasnamakan rakyat (Bukutukan, 2018:2). 

Penebangan pohon milik tanpa ijin adalah tindak kejahatan terhadap hutan 

yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan 

lingkungan. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya 

sejumlah pohon tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang 

berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya 

produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati 

(Kurnia, 2016:7). Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan menyebabkan 

kepunahan spesies fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih 

hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen 
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yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin 

minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. 

2.4.1.2 Pembakaran Hutan 

Berdasarkan pengalaman sejarah, tingkat kebakaran hutan di Indonesia 

cukup tinggi, sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia dan sebagian kecil 

disebabkan oleh kondisi alam (Purbowaseso, 2004). Pada tahun 1996-1998 saja 

telah terjadi kebakaran besar di Indonesia.Menurut Direktorat Jendral 

Perlindungan Pelestarian Alam (Dirjen PHPA) Departemen Kehutanan pada tahun 

1997 kebakaran hutan telah mencapai 96.700 hektar.Kebakaran tersebut terjad di 

13 provinsi dan bahkan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia sekitar 30 miliar 

dan juga mengganggu keseimbangan alam. 

Kebakaran sering terjadi akibat keteledoran manusia yang tidak 

memperhatikan atau tidak memperdulikan seperti membuang puntung rokok ke 

hutan dan lain-lain. Tetapi yang lebih sering adalah kesengajaan membakar hutan 

untuk kepentingan alih fungsi hutan. 

Purbowaseso (2004) juga menyebutkan bahwa kebakaran hutan bisa 

mengganggu proses ekologi hutan, salah satunya adalah suksesi alami. Beliau 

menyebutkan bahwa kebakaran menyebabkan perubahan pola vegetasi sesuai 

dengan pola kebakaran yang terjadi sehingga akan membentuk berbagai fase 

suksesi. Hutan yang terbakar menjadi terbuka sehingga merangsang pertumbuhan 

gulma yang akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologi antar jenis. 

 

2.4.1.3 Program Pembangunan 
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Krisis kehutanan pada dasarnya terjadi karena kesalahan budaya yang 

tercermin dari cara pandang, norma yang dianut, dan perilaku para pengelola 

hutan dalam menerapkan kebijakan pembangunan kehutanan (Oszaer, 2007:35).  

Paradigma pembangunan kehutanan sebagai payung yang melandasi setiap 

kebijakan pengelolaan hutan selama ini banyak diwarnai wacana paternalistik 

yang menghasilkan pola sentralistik, tidak demokratis dan terbuka yang 

membentuk pola pendekatan atas bawah dan seragam.  Oleh sebab itu, landasan 

dan orientasi paradigma kehutanan haruslah diubah.  

Perubahan paradigma kehutanan akan meungkinkan perubahan kebijakan 

dan implementasi operasional pengelolaan hutan, dalam kerangka yang lebih 

sejajar, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Program pembangunan 

yang mengubah hutan menjadi sawah, pusat perbelanjaan, di pemukiman, 

perkebunan, dan lain-lain sehingga hutan menjadi berubah fungsi dan akan 

berakibat buruk bagi lingkungan. 

Program Pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan 

keterlibatan masyarakat untuk berperan serta baik langsung atau pun tidak 

langsung guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, bukan menyingkirkan 

mereka dalam proses pembangunan tersebut (Teja, 2015:64). Pembangunan 

industri adalah salah satu cara yang paling masif dan berdampak baik bagi 

peningkatan perekonomian masyarakat di satu kawasan tertentu khususnya 

penduduk asli daerah tersebut. 

Pembangunan adalah sebagai suatu proses, sehingga kegiatannya tidak 

banyak melihat aspek ekonomi, tetapi terkait pula dengan aspek lain seperti aspek 

sosial, politik, hukum dan budaya. Penduduk (SDM) hendaknya tidak hanya 
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dilihat sebagai objek (penikmat) hasil pembangunan (industrialisasi) tetapi 

sekaligus sebagai subjek (pelaku) pembangunan. Kebijakan pembangunan perlu 

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan dapat menciptakan 

kesinambungan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya 

ekonomi daerah. Potensi sumber daya merupakan aset daerah yang harus dikelola 

dan dimanfaatkan secara arif, bijaksana dan seoptimal mungkin untuk 

kepentingan masyarakat yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat/penduduk (Soewartoyo&Soetopo, 2009:64). 

Pada kenyataannya, banyak pembangunan yang malah menyingkirkan 

masyarakat setempat karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah 

daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan 

mampu mengikuti proses pembangunan itu sendiri (Teja. 2015:64). Hal itu sangat 

merugikan bagi warga sekitar yang lahannya dialihfungsikan sebagai bangunan 

yang tidak berguna bagi warga sekitarnya. 

2.4.2 Faktor yang Memengaruhi Perilaku Eksploitasi Alam 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau 

aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati 

oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003:114). Perilaku eksploitasi alam yang 

dilakukan oleh manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rakhmat (2007: 32-47) 

menjelaskan ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu faktor 

personal dan faktor situasional. 
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2.4.2.1 Faktor Personal  

Faktor yang membentuk perilaku manusia salah satunya adalah faktor 

personal. Faktor personal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia 

(Rakhmat 2007: 32-36). Faktor personal terdiri dari: 

a. Faktor Biologis terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu 

dengan faktor sosiopsikologis. Bahwa warisan biologis manusia menentukan 

perilakunya, dapat diawali sampai struktur DNA yang menyimpan seluruh 

memori warisan biologis yang diterima dari kedua orang tuanya (Rakhmat 2007: 

32). Contohnya apabila kedua orang tuanya memiliki sifat pemarah, maka anak 

tersebut akan sama dengan sifat orang tuanya karena warisan biologis orang tua 

dapat memengaruhi sifat anak tersebut. Pentingnya memperhatikan pengaruh 

faktor biologis terhadap perilaku manusia terdapat dalam dua hal, yaitu: 

a) Telah diakui secara meluas adanya perilaku tertentu yang merupakan 

bawaan manusia dan pengaruh lingkungan atau situasi. 

b) Diakui pula adanya faktor-faktor biologis yang mendorong perilaku 

manusi yang lazim disebut sebagai motif biologis. 

b. Faktor-faktor Sosiopsikologis  

Manusia sebagai makhluk sosial memperoleh beberapa karakteristik yang 

mempengaruhi perilakunya (Rakhmat 2007:33) diantaranya: 

1) Motif sosiogenis disebut juga sebagai motif sekunder. Motif sekunder sebagai 

lawan motif primer yang peranannya dalam memebentuk perilaku sosial 

sangat menentukan. Setiap orang berusaha memahami dan memperoleh arti 

dari dunianya. Dalam motif ini seseorang berusaha mencari tahu, apabila 

informasi yang dirasa kurang cukup bahkan terbatas maka orang tersebut akan 
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mencari jawaban serta kesimpulan sendiri tanpa menunggu informasi itu 

lengkap terlebih dahulu (Rakhmat 2007:33-34). Contoh: di depan rumah Anis 

ada banyak orang baik laki-laki maupun perempuan keluar masuk dengan 

wajah sedih, di saat situasi tidak menentu seperti ini manusia terkadang 

langsung mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi di dunianya meskipun 

mereka belum mendapatkan informasi yang jelas. Susi menafsirkan bahwa 

salah satu keluarganya pasti ada yang terkena musibah.  Motif sosiogenesis 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a) Rasa ingin tahu. 

b) Kompetensi. 

c) Rasa cinta. 

d) Harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas. 

e) Kebutuhan akan nilai, kedambaan, dan makna hidup. 

f) Kebutuhan akan pemenuhan diri. 

2) Sikap adalah kecenderungan bertindak, persepsi, berpikir dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Pada dasarnya manusia memiliki 

minat dan kebutuhan yang bermacam-macam. Bersamaan dengan timbulnya 

kebutuhan tersebut, muncul motivasi konsumen untuk mencapainya 

(Iskandar&Zulkarnaen, 2013:81). Sikap juga menentukan pro atau kontra 

terhadap sesuatu, menentukan apa yang disukai dan tidak disukai. Sikap juga 

relatif serta mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap pun timbul dari hasil belajar 

serta pengalaman (Rakhmat 2007:34-35). Contohnya adalah sikap tanggung 
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jawab untuk menghargai dan menjaga keseimbangan terhadap alam sekitar. 

Sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Sikap tidak dibawa sejak lahir. 

b. Sikap selalu berhubungan dengan objek. 

c. Sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. 

d. Sikap mengandung motivasi atau perasaan untuk memenuhi kepuasan 

individu. 

3) Emosi adalah suatu perasaan jiwa yang muncul pada diri seorang dengan 

adanya rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Emosi 

menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai gejala-gejala kesadaran, 

keperilakuan, dan proses fisiologis (Rakhmat 2007:35). Emosi dapat dipahami 

secara universal, yaitu dalam retorika (seni berbicara), misalnya seorang 

pembicara yang dimanis dan semangat lebih bisa menghidupkan suasana dari 

pada seorang pembicara yang monoton. Menurut Rakhmat (2007:35) emosi 

seseorang memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 

a. Subjektif, emosi ini bersifat subjektif daripada berpikir. 

b. Fluktuatif, emosi ini dapat berubah-ubah dalam waktu singkat. 

c. Berhubungan dengan panca indera, suatu emosi dapat timbul ketika 

seseorang melihat di depan matanya. 

d. Emosi dapat diungkapkan dengan perilaku seseorang. 

e. Emosi sebagai motif, seseorang melakukan tindakan karena dipicu oleh 

masa lalunya. 
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2.4.2.2 Faktor Situasional 

  Faktor situasional adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan 

waktu tertentu. Kemunculannya terpisah dari diri produk maupun konsumen. 

Pengaruh situasional adalah kekuatan sesaat yang tidak berasal dari dalam diri 

seseorang atau berasal dari lingkungan yang ada di sekitarnya (Rakhmat 2007: 36-

37). 

a. Suasana Perilaku (Behavioural setting). Berdasarkan penelitian Roger Barker 

menemukan bahwa perilaku seseorang disesuaikan terhadap suasana yang 

dialaminya (Rakhmat 2007:36). Contohnya adalah seseorang tidak akan berteriak 

teriak di dalam masjid tidak seperti mereka berteriak di dalam gedung.  

b. Lingkungan Psikososial. Persepsi sesorang tentang sejauh mana lingkungan 

memuaskan atau mengecewakan, akan berpengaruh pada perilaku individu dalam 

lingkungannya (Rakhmat 2007:37). Contohnya, hubungan antara ketakutan yang 

dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan 

orang lain di lingkungan sosialnya. Ciri-ciri lingkungan psikososial, yaitu 

individual yang berarti seseorang tersebu berbuat seenaknya sendiri tanpa 

memikirkan makhluk yang ada di sekitarnya. 

2.4.3 Dampak Perilaku Eksploitasi Alam 

Eksploitasi setidak-tidaknya telah menjadi penyebab timbulnya inefisiensi. 

Pada bagian ini dapat dilihat dampaknya terhadap tingkat kehidupan petani yang 

ada di sekitarnya (Asngari, 2006:69). Penelitian ini melihat bahwa petani-petani 

yang ada, pada umumnya miskin akibat eksploitasi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan besar dan perilaku yang sewenang-wenang terhadap 

warga sekitar. Dampak yang ditimbulkan sangat buruk bagi warga. 
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Dampak  adalah pengaruh  yang  kuat  dari  seseorang  atau  kelompok  

orang  dalam menjalankan  tugas  dan  kedudukannya  sesuai  dengan  statusnya  

dalam masyarakat. Sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik 

positif maupun  negatif  (Gorys, 1998:35). Kehidupan sehari-hari masyarakat, 

seharusnya tidak mengganggu kehidupan yang ada di hutan yang selama ini telah 

dipertahankan dalam larangan atau pantangan. Keraf (dalam Sukmawan 

2016:126) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat, terdapat kewajiban untuk 

tidak mengganggu alam yang dipertahankan dan dihayati. Misalnya, alam (bisa 

juga batu atau pohon tertentu) adalah sakral sehingga tidak boleh dirusak.  

Dampak perilaku adalah perubahan yang diakibatkan suatu tindakan atau 

perilaku inividu. Perilaku merusak pohon atau eksploitasi tersebut dapat 

berdampak positif dan negatif. Perilaku yang menyimpang atau negatif adalah 

perilaku yang tidak mematuhi norma-norma atau aturan pada lingkungan yang 

disekitarnya. Sedangkan, perilaku positif adalah perilaku mematuhi aturan 

kebudayaan yang ada disekitarnya. Perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut 

dapat menimbulkan dampak yang negatif dan positif sesuai dengan perilaku yang 

dilakukannya terhadap lingkungan yang ada disekelilingnya.  

Sebagai contoh kasus pembangunan Pabrik PATAL (pabrik pemintalan) di 

Bekasi selain mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif. 

Dampak positifnya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan 

dampak negatifnya adalah mengubah tatanan dan ekosistem kehidupan, gaya 

hidup, prilaku, dan. Bekasi terkenal sebagai daerah agraris namun karena adanya 

industri tersebut banyak kerusakan ekosistem yang dihadapi masyarakat petani, 

dan tidak adanya kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada masyarakat 
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menyebabkan banyak lahan masyarakat yang tergusur. Selain itu hilangnya 

budaya-budaya dan kearifan lokal yang tergerus oleh budaya-budaya luar (Afifah 

dan Harianto, 2014:2). 

2.4.3.1 Dampak Positif 

Eksploitasi yang semakin besar tidak lepas dari ketergantungan manusia 

terhadap sumber daya alam sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat 

(Wibowo, 2017:2). Ditekankan pada perilaku eksploitasi oleh seseorang dapat 

berdampak positif, yaitu dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan adalah 

segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta 

untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Kebutuhan manusia 

sangat bermacam-macam.  

Hal ini sesuai pemikiran Suratmo (2004:24) dampak  merupakan  

perubahan  yang  terjadi  dilingkungan  karena adanya  aktifitas  manusia. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai  dampak  

tersendiri,  baik  itu  dampak  positif  maupun  dampak negatif. Setiap tingkah 

laku yang dilakukan  oleh seseorang tidak akan lepas dari dampak yang akan 

dirasakan. 

Pada dasarnya, kebutuhan manusia memang dapat dikatakan tiada batasan 

karena macamnya yang begitu banyak. Kebutuhan manusia, meliputi kebutuhan 

jasmani dan rohani yang harus dipenuhi oleh individu tersebut. Oleh karena itu, 

seseorang rela melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan 

rohani.  
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2.4.3.2 Dampak Negatif  

Eksploitasi yang berlebihan akan memiliki dampak yang negatif bagi 

lingkungan yang ada di sekitarnya. Dampak itu juga bermakna benturan dan 

pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negatif.  Hal ini sesuai 

pemikiran Suratmo (2004:24) dampak merupakan perubahan yang terjadi  

dilingkungan  karena adanya  aktifitas  manusia.  Berbagai macam dampak negatif 

yang ditimbulkan akibat eksploitasi antara lain sebagai berikut. 

1. Rusaknya alam  

Banyaknya kasus yang menunjukkan kepada kita bahwa hampir semua 

daerah di Indonesia sudah mengalami kerusakan SDA dan lingkungan yang 

sangat menghawatirkan. Hal itu dapat dilihat dari Luas hutan alam asli Indonesia 

yang mengalami penyusutan dengan kecepatan tinggi (Zainuddin, 2010:456). 

Terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan meningkatnya konflik yang 

melibatkan antara komunitas, negara, dan swasta, juga terkait dengan sejarah 

ekonomi politik pemanfaatan SDA yang akarnya bisa runut mulai dari zaman 

kolonial hingga saat ini, Pada masa kolonial negara senantiasa memaksa untuk 

menempatkan dirinya sebagai puncak dari hukum, hak dan aturan serta 

memonopoli semua kewenangan, kekuasaan dan penyelenggaraan negara. 

Kasus-kasus eksploitasi alam tersebut telah mengakibatkan rusak SDA 

yang ada di negara kita. Rusaknya sumber daya alam adalah salah satu dampak 

yang sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk 

hidup yang ada di daerah tersebut. Air merupakan kebutuhan yang paling utama 

untuk kehidupan dan untuk perkembangan suatu makhluk hidup. Rusaknya 

ekosistem alam teresbut memunculkan fenomena rusaknya iklim global, seperti 
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pembangunan rumah yang impermeable, tata kota yang amburadul, perusakan 

alur sungai alamiah, dan pelanggaran undang-undang yang mengamankan 

kawasan-kawasan tertentu (Harahap, 2015:1).  

2. Kelangkaan sumber daya alam  

Kelangkaan sumber daya alam adalah hilangnya serta punahnya sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kelangkaan sumber daya alam tersebut 

diakibatkan oleh eksploitasi alam yang secara berlebihan, sehingga 

mengakibatkan daerah yang dieksploitasi menjadi rusak. Sebagaimana yang 

diungkapkan Susilo (dalam Afifah dan Harianto, 2014:1), bahwa lingkungan 

sekarang ini masuk pada kondisi krisis dan rusak dimana-mana. Tidak hanya 

krisis lingkungan fisik, seperti krisis air, tanah, udara, dan iklim namun juga krisis 

lingkungan biologis dan krisis lingkungan sosial dan itu diakibatkan perilaku 

manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya yang tidak 

memperhatikan keseimbangan karena mengikuti nafsu manusia yang tidak pernah 

puas akhirnya lingkungan menjadi korban. 

Industrialisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, justru 

pada kenyataanya industrialisasi membawa dampak negatif bagi masyarakat. 

Tidak hanya dampak sosial, ekonomi, budaya namun juga dampak terhadap 

lingkungan (Afifah dan Harianto, 2014:1).  

3. Penyesalan 

Penyesalan adalah sebuah emosi persisnya emosi negatif yakni sedih. 

Suatu keadaan emosional yang muncul karena seorang merasa berdosa, kemudian 

menyesali perbuatannya, mencela diri sendiri dan berandai sekiranya ia tidak 

melakukannya (Faraz, 2017:237). Perasaan seseorang setelah melakukan 
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kesalahan, sehingga dibayang-bayangi oleh rasa bersalah yang sulit untuk 

dihilangkan. Rasa bersalah tersebut akan berimbas pada sebuah penyesalan, 

karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.  

Penyesalan merupakan jenis emosi yang muncul ketika tokoh meragukan 

keputusan yang telah dipilih, kemudian ia berpikir bahwa keputusan lain yang 

sebelumnya juga menjadi pertimbangan untuk dipilih. Jika pada kenyataannya 

benar keputusan yang tidak jadi dipilih mempunyai kualitas yang lebih baik, maka 

tokoh tersebut akan mengalami penyesalan (Faraz, 2017:237). Kecenderungan 

untuk membandingkan ini dimungkinkan karena pengambilan keputusan 

merupakan proses memilih alternatif tertentu dari sejumlah alternatif yang ada. 

Artinya, ketika tokoh mengambil keputusan untuk memilih alternatif, maka ada 

sejumlah alternatif lain yang tidak dipilih.   

Menurut Iskandar &Zulkarnain (2013:83) proses penyesalan juga terjadi 

pada saat manusia membandingkan proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan kurang sesuai dengan keputusan alternatif lainnya yang lebih baik. 

Penyesalan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan yang salah. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada dua manusia yang persis sama dalam sifat atau 

kepribadiannya. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik yang berbeda 

satu sama lain. Memahami kepribadian tokoh adalah penting, karena kepribadian 

bisa terkait dengan perilaku tokoh. Perbedaan kepribadian akan mempengaruhi 

perilaku tokoh dalam memilih atau mengambil keputusan, karena kepribadian 

merefleksikan karakteristik internal dari tokoh.   
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2.5 Bagan Alur Berpikir 

 

 

 

 

               

 Eksploitasi alam adalah upaya atau tindakan penguasaan dan penggunaan 

untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam, 

maupun sumber daya manusia ( tenaga kerja murah) (Kasmawati, 2011:96-

97). 
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