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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekokritik dalam Paradigma Studi Sastra 

Ekokritik sastra merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu 

ecocritism yang merupakan bentukan kata ecology dan kata critism. Ekologi dapat 

diartikan sebagai kajian ilmiah tentang pola hubungan-hubungan 

tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia terhadap satu sama lain dan terhadap 

lingkungan-lingkungannya (Endaswara, 2016:36). Menurut Glotfelty dan Froom 

(1996:xix) ekokritik adalah studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan 

fisik. Konsep ekokritik menjadikan karya sastra secara umum memiliki hubungan 

dengan lingkungan, seperti “pertumbuhan polulasi, hilangnya hutan belantara dan 

liar, punahnya spesies dengan cepat, serta peningkatan kontaminasi udara, air, dan 

tanah di bumi” (Love dalam Wiyatmi, 2014:302). Keterhubungan ekokritik 

terwujud melalui hubungan antara pengarang, teks, dan realitas (lingkungan) 

(Glotfelty&Froom, 1996:xix). 

Menurut ekokritik sastra adalah “perspektif pemahaman sastra yang 

mengaitkan fakta estetis dengan lingkungannya”. Dengan demikian, bahwa sastra 

telah berada pada titik hubungan lingkungan dan sastra. Kemunculan ekokritik 

membawa konsekuensi logis dari keberadaan ekologis yang makin memerlukan 

perhatian manusia. Dengan itu, pemahaman sastra atas dasar lingkungan akan 

menguatkan esensi sastra. Hal itu sejalan dengan Endaswara (2016:22) bahwa 

ekokritik sastra dapat menyeimbangkan keadaan lingkungan dan manusia sebagai 

pengguna sastra.  
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Dunia sastra adalah dunia kata-kata atau dunia teks, teks tersebut 

merepresentasikan lingkungan. Sementra ekokritik memperluas gagasan "dunia" 

dan memasukkan konsep tentang ekosfer ke dalam teks sastra. Kedua hal itu 

(ekosfer dan sastra) terhubung secara resiprokal. Artinya, keterhubungan teks dan 

ekosfer bukan berarti memandang teks sama dengan lingkungan. Namun, teks 

dipandang sebagai teks itu yang memuat material ekosfer. “The particularity of 

Material Ecocriticism is that it heeds matter not solely as it appears in texts, but 

as a text itself” (Kaak, 2016: 375). Posisi sastra memiliki nilai lebih, yaitu sebagai 

artefak utama untuk melacak peristiwa penting yang berakaitan dengan hubungan 

manusia dengan alam. 

Kehadiran ekokritik merupakan konsekuensi logis dari kerusakan 

lingkungan yang memerlukan perhatian manusia (Harsono, 2008:33). Sebab umur 

bumi telah tua, sementara manusia masih melakukan pengrusakan terhadap bumi 

beserta isinya seperti melakukan penggundulan hutan, membuang sampah di laut, 

mendirikan pabrik-pabrik, memperluas jalan raya, sementara di sisi lain eksistensi 

alam dicemari oleh limbah dan polusi. Hal ini mengacu pada istilah Warren’s 

yang disebut sebagai nature is “feminized (dalam Tong, 2009:238). Alam telah 

difeminisasi, diperkosa, dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan, ditembus, dan 

ditundukkan oleh keserakahan manusia. Menurut hasil penelitian Prof. Dr. Corey 

Bradshaw (dalam Pranoto, 2014:3) Indonesia berada pada urutan nomor empat 

dunia sebagai penyumbang kerusakan lingkungan. Hal ini menandakan bahwa 

bumi Indonesia berada dalam posisi yang menghawatirkan. Oleh karena itu, 

kehadiran ekokritik atau sastra hijau (Green Literature) berfungsi untuk 

menyelamatkan eksistensi bumi (Pranoto, 2014:3). 
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Garrad (2004:4) juga menjelaskan hal yang serupa bahwa “ekologi sebagai 

representasi sikap, tanggapan terhadap segala persoalan yang berkaitan dengan 

lingkungan. Ekokritik dipandang sebagai paham yang mampu memberikan solusi 

dalam penyelesaian masalah ekologi”. Ekokritik dengan bantuan media sastra 

membantu seseorang menyampaikan pandangannya terhadap persoalan 

lingkungan, meliputi bentuk eksploitasi, kerusakan, pencemaran, maupun 

ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kearifan lingkungan. Kehadiran ekokritik  

sebagai jawaban terhadap segala kebimbangan bahwa sastra dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk menyelamatkan alam.  

Ekokritik dikatakan sebagai teori kritis jika memenuhi kriteria berikut, di 

antaranya: (1) kehadiran lingkungan dan manusia tidak hanya sebagai pelengkap, 

namun menunjukkan keberadaan manusia selalu berkenaan dengan sejarah alam; 

(2) keinginan dan kepentingan manusia tidak dipahami sebagai keinginan yang 

mutlak; (3) akuntabilitas manusia terhadap lingkungan merupakan bagian 

orientasi etis teks; dan (4) lingkungan sebagai proses bukan sebuah pemberian 

yang tersirat dalam teks (Buell, 1995: 7-8).  

 

2.2 Lingkungan Alam dan Bentuk Kerusakannya  

Lingkungan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan umat manusia. 

Hal itu dikarenakan lingkungan alam merupakan tempat yang memiliki daya 

mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku mahluk hidup, baik manusia, 

hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adanya pengaruh besar terhadap kelangsungan 

hidup tersebut, semua mahluk hidup yang berkembang di lingkungan alam 

memiliki andil dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya. 
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Sebagaimana yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam 

itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain”.  

Namun bagaimanapun, lingkungan alam yang ada di segala muka bumi 

seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman mengalami 

kerusakan-kerusakan. Kerusakan-kerusakan itu dapat dilihat dari adanya 

pencemaran di tanah, udara, air. Kerusakan-kerusakan lingkungan alam itu sendiri 

banyak diakibatkan oleh adanya pencemaran dari limbah pabrik dan rumah tangga 

maupun eksploitasi lingkungan alam sebagai lahan pertanian dan pariwisata. 

Menurut Permadi (2015:2) “pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas 

lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya”. Lebih lanjut, Permadi (2015:1) 

mengatakan bahwa permasalahan terhadap lingkungan alam terjadi seiring dengan 

perkembangan teknologi yang tanpa memperhatikan lingkungan. Pencemaran 

lingkungan memiliki dampak terhadap kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan 

terganggunya ekosistem alami. Kerusakan itu juga didukung akibat tidak adanya 

kesadaran dari pihak pengusaha industri maupun masyarakat untuk melindungi dan 

melestarikan lingkungan alamm dari pencemarahan limbah yang mempengaruhi 

pada rusaknya ekosistem alami yang menyebabkan berkurangnya mutu 

lingkungan.  
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1) Kerusakan Hutan Akibat Penggundulan Lahan dan Penggunaan Pestisida  

Salah satu kerusakan lingkungan alam yang sering ditemukan sekarang 

adalah kerusakan hutan. Kerusakan hutan akhir-akhir ini dikarenakan adanya 

penebangan liar maupun adanya perubahan penggunaan lahan yang memacu 

tingkat terjadinya erosi disebabkan peningkatan aliran permukaan yang 

menyebabkan pengikisan tanah. Artinya, vegetasi yang berfungsi sebagai penahan 

erosi sudah berkurang. Pada hakikatnya, hutan lindung memiliki fungsi sebagai 

perlindungan alam, pengatur pengolalaan tata air dan pengawetan tanah. Dengan 

adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi, maka fungsi-fungsi hutan menjadi 

hilang. Hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan menyebabkan 

laju aliran permukaan meningkat sehingga erosi meningkat. Material hasil erosi 

akan diendapkan pada tempat yang lebih rendah sehingga menimbulkan 

sedimentasi pada lembah-lembah dan telaga yang berfungsi sebagai tempat 

penampung air dan merupakan bagian dari obyek wisata (Rusiah dan Ahmad, 

2005:8).  

Menurut  Rusiah dan Ahmad (2005:6) terjadinya kerusakan lahan di 

hutan dipengaruhi cara pengelolaan lahan dan cara bercocok tanam yang kurang 

memperhatikan kaidah konservasi lahan. Artinya, semakin tinggi aktivitas 

pertanian yang memperhatikan kaidah konservasi dan lingkungan objek wisata 

menimbulkan kerusakan lingkungan alam semakin parah. Erosi yang semakin 

meningkat mengakibatkan degradasi lahan sedimentasi pada objek wisata.  

Sedimentasi yang terus-menerus mengancam kelestarian lingkungan dan objek 

wisata, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk mengatasinya.  
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Pengelolaan lahan dengan menggunakan pupuk kimia dengan 

terus-menerus juga meningkatkan perubahan fisik dan kimia tanah, sehingga 

tanah menjadi mudah erosi. Tidak hanya itu, penggunaan  pestisida/obat kimia 

menyebabkan hama semakin kebal dan menimbulkan pencemaran terhadap air 

telaga dan sungai. Kemudian didukung oleh sebagian petani yang sering 

menggunakan pola tanam tunggal dalam bertani tanpa adanya rotasi tanaman 

menyebabkan kandungan bahan organik dalam tanah akan terserap secara terus 

menerus sehingga tanah akan lebih mudah terkikis oleh air. Tanah yang 

mengalami erosi produktifitasnya menurun dan berpengaruh terhadap 

produktivitas tanaman. Terjadinya kerusakan hutan, tanah dan air di daerah 

tersebut berpengaruh terhadap keberadaan dan kelestarian obyek wisata, terutama 

obyek wisata yang berupa telaga. Adanya pengendapan pada telaga yang 

terus-menerus mengakibatkan telaga menjadi dangkal dan akhirnya hilang 

(Rusiah dan Ahmad, 2005:8). 

2) Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah dan Sampah 

Teknologi selalu menawarkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan 

segala hal, seperti memproduksi sebuah alat dan bahan makanan. Namun demikian, 

teknologi juga memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup semua 

mahluk, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tidak jarang terlihat 

banyaknya televisi yang menayangkan pencemaran lingkungan akibat dari 

limbah-limbah pabrik dan sampah-sampah dari hasil produknya yang mengancam 

ekosistem yang ada di udara, tanah dan air. Sungai sering kali dijadikan sasaran 

dalam pembuangan limbah-limbah pabrik. Akibatnya sungai-sungai yang dulu 

jernih terlihat keruh dan menimbulkan bau amis. Tidak hanya itu, ikan-ikan yang 
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dulu banyak ditemukan mulai hilang. Sampah hasil produksi prabrikpun demikian. 

Menumpuk di sepanjang sungai dan menghambat arus air hanya kemudian menjadi 

faktor terjadinya banjir.  

Menurut Permadi (2015:5) dampak dari tercemarnya lingkungan hidup 

adalah rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya baku mutu lingkungan 

tersebut. Pada dasarnya lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia itu 

sendiri, baik melalui kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang 

menghasilkan limbah dan sampah. Padahal dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 14, 

pemerintah telah merumuskan bahwa pencemaran lingkungan hidup  masuk atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 

lingkngan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 

hidup yang telah ditetapkan. tanah, air dan udara.  

3) Kerusakan Lingkungan Akibat Pencemaran Udara  

Selain pabrik, transportasi adalah salah satu faktor yang mengakibatkan 

pencemaran udara. Bagaimana tidak, dewasa ini transportasi memiliki peran 

penting dalam mendukung dinamika kehidupan di perkotaan. Menurut Raharjo 

(2009:1) “pola penataan kota dengan menempatkan permukiman tersebar pada 

bagian wilayah luar kota, ternyata memberikan dampak pada peningkatan 

bangkitan warga kota dari permukiman ke lokasi kerja. Peningkatan penumpang 

mendorong peningkatan volume lalu lintas dari tahun ke tahun. 

Pada kondisi kendaraan hidup stasioner memberikan emisi lebih besar 

dibandingkan dengan kendaraan berjalan. Kemacetan lalu lintas akibat peningkatan 
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perbandingan kapasitas jalan dan volume kendaraan, memberikan kontribusi lebih 

besar dalam peningkatan konsentrasi emisi gas buang. Menurut Raharjo (2009:2) 

“peningkatan konsentrasi gas pencemar memberikan pengaruh secara gradasi 

ringan sampai yang paling berat. Seperti gangguan sesak nafas, pusing-pusing, 

kehilangan kesadaran hingga penurunan tingkat kecerdasan merupakan dampak 

langsung paparan bahan pencemar terhadap tubuh manusia. Masyarakat yang 

memiliki resiko paling tinggi adalah mereka yang memiliki aktifitas tinggi di 

sekitar jalan (pedagang kaki lima, polisi, pemukim disekitar jalan maupun 

pengendara)”. 

Setiap kerusakan alam yang terjadi di lingkungan membawa dampak pada 

diri manusia. Menurut Rahmadi (dalam Permadi 2015:5) “dampak negatif dari 

menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau 

kerusakannya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif 

terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), 

dan terganggunya sistem alami (natural system). Menurut (Permadi 2015:5) 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu 

jangka panjang. Dengan tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah 

nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar 

tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan 

sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari 

lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan 

menjadi rusak.  
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2.3 Hakikat Perlawanan  

Perlawanan sering kali terlihat jika ada kebebasan yang tertindas. Artinya 

jika penindasan telah merajalela maka melahirkan perlawanan. Perlawanan 

biasanya dilakukan oleh kelompok subordinat yang merasa dirugikan oleh 

kelompok superordinat. Menurut Kusuma dan Agustina (dalam Idayatiningsih, 

2017:44) perlawanan merupakan “bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan 

oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan 

terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka selalu 

mengalami perubahan”.  

Perlawanan ialah “antitesis, memilih tidak tunduk pada produk budaya, gaya 

hidup, doktrin para penindas dan jongos-jongosnya” (Soyomukti, 2012:13). 

Menurut Zubir (dalam Idayatiningsih, 2017:44) perlawanan yang dilakukan 

kelompok pinggiran bersifat sporadis. Perlawanan yang dilakukan oleh kelompok 

pinggiran dalam memperjuangkan keinginannya tidak memiliki strategi perjuangan 

yang jelas. Akibatnya perjuangan itu mudah untuk dipadamkan oleh pihak yang 

berkuasa. Namun demikian, pergerakan dari kelompok pinggiran akan terlihat 

radikal jika ada unsur ideologi yang menaunginya. Menurut Sangaji (dalam 

Idayatiningsih, 2017:45) perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran 

mendapat dukungan dari organisasi dan individu yang berasal dari  kalangan 

terpelajar, seperti mahasiswa, tokoh intelektual setempat (Sangaji, 2000).  

 

 

2.3.1 Faktor Penyebab Perlawanan 
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Semua peristiwa memiliki hal yang melatarbelakanginya. Begitu pula 

dalam peristiwa perlawanan memiliki faktor yang melatarbelakanginya. Biasanya 

perlawanan yang terjadi diakibatkan dari adanya hal yang tidak disukai, 

dikarenakan adanya penindasan maupun dikarenakan adanya 

ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan.  

Menurut Idayatiningsih (2017:45) ada dua faktor yang mengakibatkan 

adanya perlawanan. Perlawanan yang diakibatkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Perlawanan bersifat internal berasal dari dalam diri manusia diakibatkan 

dari adanya kedudukannya yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Faktor 

internal dalam perlawanan dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama ialah 

diakibatkan oleh naluri jahat yang dimiliki manusia, tetapi kadar naluri manusia 

tidak sama. Kategori kedua, diakibatkan adanya kekuatan intropeksionisme yaitu 

kekuatan yang mendorong manusia memperoleh dan memenuhi kebutuhannya.  

Faktor eksternal dari adanya perlawanan adalah faktor yang berasal dari 

luar diri manusia yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap tindakan dan 

perilaku manusia untuk melakukan perlawanan. Faktor-faktor eksternal, pertama 

timbul karena adanya eksistensi hukum yaitu mengenai kepercayaan masyarakat 

terhadap institusi hukum. Kedua, respon pasif masyarakat dalam kebijakan publik 

karena adanya rasa takut masyarakat saat terlibat dalam ranah kebijakan publik. 

Ketiga, tingkat heterogenitas sosial yang sangat tinggi dan karakter yang ragam 

menyebabkan individu bergerak mengikuti arus kekuatan masyarakat. Keempat, 

faktor ekonomi. Adanya ketidakstabilan ekonomi negara memengaruhi kondiis 

ekonomi masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi itu kemudian memicu adanya 

kekerasan. Kelima, perubahan kondisi politik bangsa. Adanya pergantian 
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kepemimpinan memuncul kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan 

yang tidak berpihak itu membuat masyarakat melakukan perlawanan dan memicu  

tindakan anarkis (Idayatiningsih, 2017:45). 

2.3.2 Bentuk Perlawanan 

Perlawanan ialah suatu cara untuk menyampaikan ketidaksukaan terhadap 

perilaku yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri. Setiap perlawanan memiliki 

bentuk-bentuk dan cara yang berbeda berdasarkan konteks permasalahan. Dewasa 

ini ketika masyarakat, mahasiswa, kelompok buruh dan orang-orang pinggiran 

melakukan perlawanan terhadap tindakan elit politik dan kapitalis dengan cara 

berdemo. Tindakan tersebut dilakukan karena dianggap cukup efektif dalam 

menyampaian pendapat yang tidak didengar.  

Menurut Sangaji (dalam Idayatiningsih, 2017:45) perlawanan dapat dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu perlawanan yang dilakukan dengan gerakan individu 

dan perlawanan yang dilakukan dengan tindakan kolektif. Perlawanan-perlawan 

tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari aksi protes terbuka, 

diungkapkan melalui media massa, surat protes, pengiriman delegasi, melalui 

dialog, seminar, aksi tertutup maupun dengan cara menghadiri pertemuan dengan 

orang yang bersengketa.  

Sementara Scoot (dalam Idayatiningsih, 2017:45) mengemukakan bahwa 

perlawanan dapat dibagi menjadi dua bentuk. Perlawanan publik (public transcript) 

dan perlawanan tersembunyi (hidden transcript). Perlawanan terbuka ialah 

perlawanan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang berpotensi untuk 

melakukan suatu gerakan massa secara tiba-tiba dan berkesinambungan. 
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Perlawanan itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa, buruh maupun petani. 

Perlawanan terbuka diakibatkan dari adanya tekanan-tekanan stuktural yang 

mempercepat manusia untuk melakukan gerakan massa secara spontan untuk 

melepaskan diri dari situasi menyengsarakan. Menurut Idayatiningsih (2017:45) 

perlawanan publik dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat: 1) organik, 

sistemik, dan kooperatif, 2) berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, 3) 

berkonsentrasi revolusioner, dan 4) mencakup gagasan/ maksud meniadakan basis 

dominasi.  

Perlawanan tertutup adalah perlawanan yang dilakukan dengan cara 

bersembunyi. Bentuk perlawanan tertutup bersifat: (1) tidak teratur, tidak 

sistematik dan terjadi secara individual, (2) bersifat oportunistik dan mementingkan 

diri sendiri, (3) tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/atau (4) lebih akomodatif 

terhadap sistem dominasi. Oleh karena itu, gejala-gejala kejahatan seperti: 

pencurian kecil-kecilan, hujatan, makian, bahkan pura-pura patuh (tetapi di 

belakang membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan 

sembunyi-sembunyi (Idayatiningsih, 2017:45). 

Perlawanan-perlawan dalam novel Tanjung Kemarau karya Royyan Julian 

dirgambarkan melalui narasi dan dialog. Bentuk perlawanan itu merupakan 

representasi ideologi dari pengarang untuk melakukan perlawanan atas kerusakan 

alam yang terjadi di wilayah pesisir daerah Pamekasan Madura. Tidak hanya itu, 

perlawanan juga ditunjukkan karena adanya sikap bobrok masyarakat yang 

mementingkan diri dalam mengorbankan ekosistem hutan bakau. 

Perlawanan-perlawanan yang direpresentasikan tokoh cerita dilakukan dengan 
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individu dan kelompok.  

 

2.4 Pelestarian Lingkungan Alam  

Adanya kerusakan-kerusakan lingkungan alam, tentu harus ada upaya yang 

dilakukan untuk menanggulangi kerusakan itu. Seharusnya disadari oleh semua 

pihak bahwasannya permasalahan lingkungan hidup sangat membutuhkan 

penanganan yang lebih baik, tidak saja oleh pemerintah, namun juga oleh pihak 

swasta dan masyarakat. Di antaranya adalah melalui komitmen yang kuat dan 

bijaksana dalam hal penegakan hukum demi kepentingan lingkungan (Purnaweni, 

2004:501). Upaya-upaya pemerintah dalam hal peduli terhadap pencemaran 

lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan dan perlindungan. Secara hukum 

pemerintah memiliki Undang-Undang tentang lingkungan yaitu: Undang-Undang 

No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Berdsarkan hal itu perlu adanya pelestarian lingkungan yang lebih lanjut. Karena 

manusia sangat membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya, 

sebagai sumber penghidupan dan pemenuhan kebutuhan maupun kepentingannya 

(Purnaweni, 2004:501). 

Masalah dalam kerusakan lingkungan alam dewasa ini masif ditemukan. 

Baik kerusakan tanah, air dan udara. Kerusakan tanah karena tercemarnya 

obatan-obatan yang digunakan petani dalam melakukan bercocok tanam, sehingga 

mengakibatkan erosi. Kerusakan lingkungan perairan karena dicemari sampah dan 

limbah-limbah pabrik, akibatnya air yang ada di sungai, danau dan laut tercemar. 

Kerusakan udara karena adanya penggunaan kendaraan yang berlebihan dan 

asap-asap pabrik. Kerusakan udara mengakibatkan udara yang kurang baik, 
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sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan, lapisan ozon kian menipis dan 

timbul hujan asam.  

Kerusakan lingkungan tanah akibat aktivitas pertanian kerap kali 

ditemukan dewasa ini. Untuk mengurangi kerusakan tanah dan air dalam kegiatan 

bercocok tanam perlu adanya tehnik pertanian yang benar. Daerah yang memiliki 

kemiringan lebih dari 15o menurut kaidah konservasi lahan harus dibuatkan teras 

bangku untuk menahan erosi, namun pembuatan teras bangku akan membutuhkan 

dana dan waktu yang lebih banyak dan sulit dilakukan. Teras guludan merupakan 

jenis teras yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dibuat. Pembuatan teras 

guludan pada lahan pertanian akan mengurangi erosi karena air hujan mengalir 

melewati saluran pada guludan dan endapan tanah akan tertahan oleh guludan. 

Untuk memperkuat teras perlu penanaman tanaman sebagai penguat teras seperti 

tanaman pinus atau rumput-rumputan. Untuk mengembalikan fungsi hutan maka 

daerah puncak-puncak perbukitan yang sekarang gundul perlu direboisasi (Rusiah 

dan Ahmad, 2005:9). 

Dampak aktivitas pertanian menyebabkan adanya hutan mengalami 

kerusakan hutan, padahal hutan lindung memiliki fungsi sebagai perlindungan 

alam, pengatur tata air dan pengawetan tanah. Dengan adanya pembukaan hutan 

lindung untuk pertanian maka fungsi-fungsi itu akan hilang. Menurut  

(Purnaweni, 2004:503) kebakaran hutan, penebangan hutan serta kegiatan 

pembangunan menyebabkan pohon di wilayah Indonesia kehilangan 77,9 m3/ 

tahun. Padahal proses penebangan hutan berlangsung secara berkelanjutan 

seharusnya kehilangan pohon tidak lebih dari 21,4 juta m3/ tahun (KLHb, 2004). 
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Menurut Rusiah dan Wahyudin (2005:8) “hilangnya fungsi hutan sebagai 

daerah resapan air hujan menyebabkan laju aliran permukaan meningkat sehingga 

erosi meningkat. Material hasil erosi akan diendapkan pada tempat yang lebih 

rendah sehingga menimbulkan sedimentasi pada lembah-lembah dan telaga yang 

berfungsi sebagai tempat penampung air dan merupakan bagian dari obyek 

wisata”. Tidak hanya itu yang dihadapi dari adanya aktivitas pertanian, adanya 

penggunaan pupuk kimia yang terus meningkat merubah fisik dan kimia tanah, 

akibatnya tanah mudah tererosi. Menurut Rusiah dan Wahyudin (2005:8) 

“pemberantasan hama menggunakan pestisida/ obat kimia menyebabkan hama 

semakin kebal dan menimbulkan pencemaran terhadap air telaga dan 

menggunakan pola tanam tunggal dan penanaman yang terus-menerus tanpa rotasi 

tanaman menyebabkan kandungan bahan organik dalam tanah akan terserap 

secara terus menerus sehingga tanah akan lebih mudah terkikis oleh air. Tanah 

yang mengalami erosi produktifitasnya menurun dan berpengaruh terhadap 

produktifitas tanaman”. 

Menurut Rusiah dan Wahyudin (2005:10) ada lima hal yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan pertanian agar lingkungan alam tidak rusak. 

Pertama, petani dalam melakukan pertanian harus menanam tanaman penguat 

teras pada pertanian dengan jenis tanaman pinus untuk mengurangi laju erosi. 

Kedua, petani diharapkan mengadakan pergiliran tanaman untuk mengurangi 

kerusakan lahan pertanian. Ketiga, petani diharapkan tidak membuka lahan baru 

di daerah perbukitan untuk pertanian. Keempat, petani diharapkan mengurangi 

penggunaan pupuk buatan dan pestisida untuk mengurangi kerusakan lingkungan. 

Kelima, perlu adanya reboisasi. Menurut (Nengoche, 2016:_) ada lima hal yang 
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dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan lingkungan alam, yaitu 

menjalankan program penanaman seribu pohon (reboisasi), tidak membuang 

limbah ke sungai dan laut, mengurangi pencemaran udara, tidak melakukan 

pemburuan liar dan perusakan alam maupun melakukan sosialisasi lingkungan 

hidup. 

 

2.5 Unsur Pembangun Sastra 

Novel sebagai salah satu karya sastra yang berbentuk prosa yangn memiliki 

unsur-unsur pembangun yang membuat isi ceritanya kompleks dan menarik bagi 

pembaca maupun sebagai upaya membuat karya sastra berbentuk prosa menjadi 

utuh. Menurut Tarigan  (1984:173) novel merupakan jenis cerita yang memiliki 

alur yang panjang, mengisi satu buku maupun lebih yang menggarap kehidupan 

pria dan wanita yang memuat imajinatif. Sementara Hermawan (2015:147) 

mengemukakan bahwa novel merupakan “karya sastra karya sastra yang imajinatif 

yang mambahas tentang liku liku kehidupan manusia dengan berbagai 

permasalahannya”.  

Setiap karya sastra memiliki unsur pembangun di dalamnya termasuk novel. 

Unsur pembangun itu sendiri ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Namun unsur pembangun yang dominan dalam membuat sastra itu menjadi utuh 

dan kompleks yaitu unsur intrinsik. Menurut Nurgiantoro (2005:14) unsur-unsur 

intrinsik dalam karya sastra berbentuk prosa meliputi  tema, plot, tokoh dan 

perwatakan, latar, sudut pandang, gaya, dan amanat. Unsur ekstrinsik memuat 

hal-hal yang berkaitan dengan “faktor ekonomi, sosial, pendidikan, agama, 

kebudayaan, politik dan tata nilai dalam masyarakat” (Hermawan, 2015:147 ). 
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Unsur-unsur pembangun tersebut saling mengikat dan berhubungan dalam 

memberikan kesan dan cerita yang membawa dampak pada pembaca. Adanya 

unsur-unsur tersebut membuat karya sastra prosa menjadi utuh.  

Unsur pembangun sangat penting dalam karya sastra. Salah satu unsur 

pembangun yang terpenting yang ada dalam karya sastra ialah tema. Tema menjadi 

yang hal terpenting dikarenakan tema ialah pokok persoalan atau yang menjadi 

dasar terbentuknya suatu peristiwa. Artinya, apabila tidak ada tema maka peristiwa 

yang ada di dalam karya sastra tidak menjadi menarik bahkan alur cerita akan 

menjadi hambar. Menurut Subro (Tanpa Tahun:285) tema merupakan persoalan 

yang menduduki tempat utama dalam karya sastra, berbentuk mayor dan minor. 

Tema mayor adalah tema yang sangat menonjol dan menjadi persoalan. Tema 

minor adalah tema yang tidak menonjol.  

Unsur pembangun yang kerap ditemukan dalam setiap karya sastra berupa 

prosa, drama maupun puisi ialah tokoh. Tokoh adalah pokok sentral yang 

ditampilkan pengarang, baik tokoh utama, kedua, ketiga maupun pendamping. 

Menurut Wijaya (dalam Kamalia, ddk, 2013:2) tokoh ialah orang-orang yang 

ditampilkan dalam karya sastra berbentuk prosa dan drama yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu yang diekspresikan 

melalui ucapan dan tindakan. Menurut Kamelia, ddk (2013:3-4) tokoh merupakan 

unsur terpenting dalam karya sastra. Melalui tokoh, pembaca akan menemukan 

gambaran tokoh lain, gambaran peristiwa, dan gambaran cerita secara utuh. Tokoh 

merupakan pelaku yang dapat menjadikan peristiwa-peristiwa dalam cerpen 

menjadi terangkai dan memiliki alur. Karakteristik tokoh mencakup tiga indikator 

yaitu karakteristik fisik, sosial, dan psikologis. Penggambaran fisik tokoh berguna 
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untuk memberikan imaji kepada pembaca tentang bagaimana wujud fisik tokoh, 

karena bentuk fisik akan dihubungkan dengan karakter tokoh dalam cerita. 

Menurut Sudjiman (1991:16) tokoh dapat berbentuk apa saja, berupa manusia, 

hewan, atau benda yang dimanusiakan bergantung pada penggambaran 

karakteristik tokohnya. 

Selain tema, tokoh dan penokohan, hal yang terpenting dalam  membangun 

sebuah cerita ialah alur. Secara sederhana, alur ialah gabungan setiap peristiwa 

dalam karya sastra. Menurut Subro (Tanpa Tahun:287) rangkaian peristiwa yang 

memiliki hubungan sebab-akibat sehingga menjadi satu-kesatuan yang padu, bulat 

dan utuh. Lebih lanjut, Subro (Tanpa Tahun:287) ada beberapa jenis alur. Pertama, 

alur awal, yaitu  alur yang digunakan pengarang dalam mulai memperkenalkan 

tokoh-tokoh ceritanya. Kedua, alur tikaian, yaitu mulai ditampilkannya 

konflik-konflik di antara para tokoh-tokoh cerita. Ketiga, alur gawatan atau 

ruwitan, yaitu alur yang memuncul konflik yang semakin memuncak. Keempat, 

alur puncak yaitu alur yang menampilkan puncak konflik di antara tokoh-tokoh 

cerita. Kelima, alur leraian adalan alur yang mencerminkan peristiwa konflik 

antartokoh semakin reda dan perkembangan alur mulai terungkap. Keenam, alur 

akhir, merupakan alur saat seluruh peristiwa atau konflik telah terselesaikan.  

Ketika ketiga unsur pembangun di atas dihadirkan di dalam karya sastra, 

maka akan ditemukan latar terjadinya konflik, tokohnya, pusat pengisahanan atau 

sudut padangn yang digunakan pengarang dalam membangun cerita. Tidak hanya 

itu, setelah ketiga unsur pembangun tersebut dihadirkan, pembaca akan 

menemukan ciri gaya bahasa yang digunakan. Maupun amanat-amanat yang 

hendak disampaikan pengarang pada pembaca. Untuk itu, dalam penyampaian 
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sebuah cerita, unsur pembangun memegang peranan yang penting dalam sebuah 

karya sastra. 


