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SASTRA DI SMA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris pengarang novel Luka
Perempuan Asap; (2) mengidentifikasi struktur yang membangun novel Luka
Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab; (3) mendeskripsikan relasi manusia dengan
lingkungan alam dalam novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab; dan (4)
mendeskripsikan relevansi hasil penelitian novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah
al-Ma’rab pada pembelajaran sastra di SMA. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitiaan ini berupa kata, frasa, kalimat,
paragraf, dan wacana yang berkaitan dengan ekokritik dan relasi antara manusia
dengan alam dalam novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab. Sumber
data primer penelitian ini adalah novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-
Ma’rab. Sumber data sekunder penelitian ini berupa refrensi yang terkait erat dengan
data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pembacaan
model semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini
menunjukkan (1) Nafi’ah al-Ma’rab bernama asli Sugiarti, bekerja sebagai ghost
writer, aktif menulis cerpen, puisi, dan essay, tercatat sebagai ketua di Forum Lingkar
Pena Wilayah Riau, dan karyanya menekankan nilai religi; (2) adanya kepaduan
antarunsur pembangun novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah Al-Ma’rab yang
bertemakan lingkungan dan fakta-fakta cerita yang meliputi, tokoh utama bernama
Mun, dan memiliki alur maju, berlatar di Provinsi Riau pada tahun 2012 dengan latar
sosial sebagai petani sawit; (3) relasi manusia dengan lingkungan alam dalam novel
Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah Al-Ma’rab menunjukkan hubungan manusia
yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya dengan cara
mengeksploitasi hutan tanpa menerapkan prinsip ekologi yang menyebabkan, polusi
udara, hilangnya hutan, terjadinya bencana asap dan kekeringan, rusaknya bumi; (4)
hasil penelitian novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah Al-Ma’rab dapat
direlevansikan dengan pembelajaran sastra di SMA kelas XII, yakni KD 3.8 Menafsir
pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, dan KD 4.8
Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun
tulis, sesuai dengan kriteria bahan ajar meliputi aspek kebahasaan, psikologi dan latar
sosial budaya.

Kata kunci: relasi, lingkungan, novel, ekokritik sastra, pembelajaran

Abstract

This study discusses (1) describing the sociohistorical background of the author of the
novel Luka Perempuan Asap; (2) arrange the structure that builds the novel Luka
Perempuan Asap by Nafi'ah al-Ma'rab; (3) describe the relationship between humans
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and the natural environment in the novel Luka Wanita Asap by Nafi'ah al-Ma'rab; and
(4) describe the relevance of the research results of the novel Luka Perempuan Asap
by Nafi'ah al-Ma'rab on literary learning in high school. The method used in this
research is descriptive qualitative. The data in this research consists of words, phrases,
sentences, paragraphs and discourse that are read with ecocritics and relations between
humans and nature in the novel Luka Wanita Asap by Nafi'ah al-Ma'rab. The primary
data source of this research is the novel Luka Wanita Asap by Nafi'ah al-Ma'rab. The
secondary research data source is references that are closely related to primary data.
Data collection in this study uses library techniques. The data analysis technique used
in this study is the method of reading semiotic models, namely heuristic and
hermeneutic readings. The results of this study show that (1) Nafi'ah al-Ma'rab, whose
real name is Sugiarti, works as a ghost writer, actively writes short stories, poems, and
essays, is appointed as chairman of the Riau Regional Pen Ring Forum, and her work
changes religious values; (2) there is a cohesiveness among the elements of the builder
of the novel Luka Wanita Asap by Nafi'ah Al-Ma'rab with the theme of the
environment and the facts of the facts included, the main character appointed by Mun,
and who has an advanced plot, set in Riau Province in the year 2012 with a social
screen as an oil palm farmer; (3) human relations with the natural environment in the
novel Luka Perempuan Asap by Nafi'ah Al-Ma'rab shows the relationship between
humans who use nature to meet their physiological needs by exploiting forests
Damage emergency and drought, damage to the earth; (4) the research results of the
novel Luka Perempuan Asap by Nafi'ah Al-Ma'rab can be relevant with literary
learning in high school class XII, namely KD 3.8 Interpreting the author's views about
life in the novel being read, and KD 4.8 Men accepting the results of interpretations of
the views the author based both orally and in writing, according to the criteria for
teaching materials review aspects of language, psychology and socio-cultural
background.

Keywords: relations, environment, novels, literary echocritics, learning

1. PENDAHULUAN

Karya sastra selalu berhubungan dengan lingkungan. Nugrahani, dkk (2019:222)

menyatakan bahwa sastra adalah ekspresi seni bahasa yang reflektif dan interaktif, bisa

menjadi semangat untuk munculnya perubahan di masyarakat, sumber inspirasi dan

motivasi untuk penyebaran nilai-nilai kehidupan, dan agen untuk pengembangan

tatanan budaya ke peradaban yang lebih maju. Ekologi merupakan kajian ilmu yang

mempelajari tentang pola hubungan-hubungan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan

manusia terhadap satu sama lain dan terhadap lingkungan-lingkungannya di mana

mereka hidup (Irwan, 2003:6). Ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari

hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Dwidjoseputro,

2004:10).
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Manusia dan alam mulanya memiliki konsistensi dan ketergantungan.

Sehingga tercipta keharmonisan dan keselarasan dalam alam pikiran manusia untuk

menciptakan kelestarian atau pemeliharaan. Namun pada perkembangannya, untuk

memenuhi kelangsungan hidup pribadi dan keutuhan pengembangan bersama,

manusia sering melakukan perubahan terhadap alam. Hal ini mengakibatkan hilangnya

spesies alami, menurunya kualitas alam, dan bahkan mengancam kelestarian dan

keharmonisan kehidupan manusia itu sendiri. Manusia dan alam harus mengikuti

simbiosis mutualisme dan prinsip ketergantungan. Konsep utama rantai ekologis

menganjurkan terjalinnya keharmonisan antara manusia dan alam untuk mencapai

kelangsungan hidup.

Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang lebih banyak diminati oleh

banyak kalangan, karena novel menampilkan kehidupan manusia dalam bentuk cerita.

Novel merupakan hasil pengalaman pengarang, ungkapan kesadaran pengarang yang

berhubungan dengan kepekaan, pikiran, perasaan, dan hasratnya dengan realitas yang

dihadapi pengarang dipandu dengan pengalaman hidupnya (Al-Ma’ruf & Nugrahani,

2017:57). Semi (1988:32) menyatakan bahwa novel adalah karya yang

mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan

halus.

Novel sebagai salah satu karya sastra dibangun berdasarkan unsur-unsur

pembangunnya yang meliputi: tema (theme), fakta (facts) (meliputi karakter/tokoh

cerita, alur, dan latar), dan sarana sastra (literary device) (gaya bahasa dan sudut

pandang) (Stanton,2007:22-74).

Endraswara (2016:22), menyatakan bahwa ekokritik sastra jika dilihat dari sisi

ontologi adalah perspektif pemahaman sastra yang mengaitkan fakta estetis dengan

lingkungannya, segi epistemologis, dilandasi konsep bahwa sastra hadir dari tuntutan

lingkungannya, dan aksiologi, ekokritik sastra berguna untuk mengungkap hubungan

simbiosis antara lingkungan dan sastra. Ekokritik bertujuan menunjukkan bagaimana

karya sastra mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan berperan untuk

memecahkan masalah ekologi. Ekokritisisme mengeksplorasi cara-cara mengenai

bagiamana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dan

lingkungan dalam segala bidang hasil budaya.
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Garrard (2004:6) menyatakan bahwa ekokritik sastra dapat membantu

menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan mampu menyelesaikan masalah ekologi

dalam pengertian yang lebih luas. Kerridge (dalam Sukmawan, 2016:13)

mengungkapkan bahwa ekokritik ingin melacak ide/gagasan tentang lingkungan dan

representasinya.

Richard Kerridge’s (dalam Garrard (2004:4) terutama tentang penulisan

lingkungan mendefinisikan “The ecocritic wants to track environmental ideas and

representations wherever they appear, to see more clearly a debate which seems to be

taking place, often part-concealed, in a great many cultural spaces. Most of all,

ecocriticism seeks to evaluate texts and ideas in terms of their coherence and

usefulness as responses to environmental crisis”. Ekokritik ingin melacak ide dan

representasi lingkungan dimanapun mereka muncul, untuk melihat lebih jelas debat

yang tampaknya terjadi, seringkali tersembunyi, di banyak ruang budaya. Yang

terpenting, ekokritik berupaya mengevaluasi teks dan gagasan dalam kaitannya dengan

koherensi dan kegunaan mereka sebagai respons terhadap krisis lingkungan.

Lawrence Buell (dalam Sukmawan, 2016:13) berpendapat bahwa untuk dapat

dikatakan sebagai sastra ekokritik harus memiliki sejumlah kriteria, yaitu (1)

lingkungan bukan-manusia hadir tidak hanya sebagai sebuah bingkai tetapi sebagai

kehadiran yang menunjukan bahwa sejarah manusa diimplikasikan dalam sejarah

alam; (2) kepentingan manusia tidak dipahami sebagai satu-satunya kepentingan yang

sah (legitimate); (3) akuntabilitas manusia terhadap lingkungan merupakan bagian dari

orientasi etis teks; dan (4) beberapa pengertian lingkungan adalah sebagai suatu proses

bukan sebagai pengertian yang konstan atau suatu pemberian yang paling tidak tersirat

dalam teks.Pradopo (2002:35) mengetengahkan bahwa guna kritik sastra ada tiga,

yaitu (a) berguna bagi ilmu sastra, (b) berguna untuk memberi penerangan pada

masyarakat, (c) berguna bagi perkembangan sastra.

Garrard (2004:1-160) menelusuri perkembangan gerakan itu dan

mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait tentang ekokritik, sebagai berikut: (a)

pencemaran (pollution); (b) karya sastra: kehidupan pedesaan yang tenang dan tentram

(pastoral); (c) hutan belantara (wilderness); (d) bencana (apocalypse); (e)

perumahan/tempat tinggal (dwelling); (f) binatang (animals); dan (g) bumi (earth)
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Dalam konteks tujuh hal itu, ekokritik sastra bermain, melakukan

kontekstualisasi, sehingga menemukan makna. Cheryll Glotfelty and Harold Fromm

mengajukan gagasan tentang ecocriticism melalui esai bertajuk The Ecocriticism

reader: Landsmark in Literary Ecology terbitan tahun 1996.

What then is ecocriticism? Simply put, ecocriticism is the study of the

relationship between literature and the physical environment. Just as feminist

criticism examines language and literature from a genderconscious perspective, and

Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to

its reading of texts, ecocriticism takes an earth-centred approach to literary studies

(Glotfelty 1996: xix). Lalu apa itu ecocriticism? Secara sederhana, ekokritik sastra

adalah studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Sama seperti kritik

feminis memeriksa bahasa dan sastra dari perspektif bawah sadar gender, dan kritik

Marxis membawa kesadaran tentang mode produksi dan kelas ekonomi untuk

pembacaan teks, ekokritisisme mengambil pendekatan yang berpusat pada bumi untuk

studi sastra (Glotfelty 1996: xix).

Ecocriticism mengambil pendekatan yang berpusat pada Bumi untuk studi

literatur.Kedua pakar itu mencoba menjelaskan konsep back to nature (kembali ke

alam) terhadap karya sastra dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada

bumi.Glotfelty (1996) mengatakan bahwa ekokritisisme secara sederhana dapat

didefinisikan sebagai sebuah studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan

hidup (dalam Endraswara, 2016:42). Glotfelty yang juga co-founder (salah satu

pendiri) The Association for the Studi of Literature and Environment (ASLE),

menerbitkan Jurnal ISLE (Interdisiplinary Studies in Literature and Environment)

pada 1993 sebagai cara atau upaya untuk mengampanyekan gerakan itu.

Endraswara (2016:56) menyatakan ekokritik sastra dapat dilakukan dengan

cara (a) memakanai karya sastra dengan mendasarkan pada pantulan lingkungan yang

mengitari sastra, menggali muatan lingkungan ke dalam sastra, dilacak estetika

ekologisnya, kemudian dicari makna yang melekat, semakin estetis sastrawan

melukiskan lingkungan dalam sastra dipandang karya itu lebih bagus, maka kondisi

kritik semacam ini disebut sastra ekologis, (b) kritik yang menitikberatkan pada

bidang yang mengitari lingkungan sastra, memaknai seberapa jauh lingkungan
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mengondisikan sastra, memberi warna, dan menghidupkan suasana sastra, inilah yang

dikenal dengan sebutan ekologi sastra, yaitu lingkungan sastra, yang membuat sastra

itu semakin hidup atau sebaliknya menjadi sesak napas. Kajian versi (a) pengkaji

ekokritik sastra hanya mencoba menjawab sejumlah pertanyaan tentang representasi

alam dan sastra, dengan senantiasa memerhatikan konsep sastra hijau. Versi (b)

pengkaji dapat melakukan refleksi tentang pengaruh lingkungan terhadap kehidupan

sastra.

Ekokritik memfokuskan diri pada karya sastra berdasarkan pengalaman

manusia khususnya secara natural dan konsekuen di dunia meliputi; senang akan

kemakmuran, duka-cita akan perampasan, harapan untuk hidup harmonis, dan

ketakutan akan kehilangan dan bencana. Ratna (2009:343) berpendapat bahwa sebagai

dunia dalam kata, karya sastra memasukkan berbagai aspek kehidupan ke dalamnya,

khususnya manusia.Ekokritik adalah kritik berwawasan lingkungan (Bahardur, 2017).

Ekokritik memiliki paradigma dasar bahwa setiap objek dapat dilihat dalam jaringan

ekologis dan ekologi dapat dijadikan ilmu bantu dalam pendekatan kritik tersebut

(Harsono, 2008:33).

Croatl dan Rankin (dalam Harsono, 2008:35) menyatakan ekologi dapat

digunakan untuk melindungi atau mengekploitasi alam, untuk menentukan apa yang

dapat dan tidak dapat dilakukan jika jaringan hidup ingin tetap dijaga utuh atau untuk

menjustifikasi rasisme atau mengacaukan isu dan memunculkan kesenjangan, dan

dapat pula digunakan untuk mengkritik masyarakat secara radikal. Teori ekokogi

dapat digunakan sebagai alat kritik, maka perjumpaannya dengan teori sastra

melahirkan ekokritik.Ekokritik dapat membantu menentukan, mengeksplorasi, dan

menyelesaikan masalah ekologi.Sebagai media representasi sikap, pandangan, dan

tanggapan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, sastra berpotensi

mengungkapkan gagasan tentang lingkungan, termasuk nilai-nilai kearifan

lingkungan.Sastra tumbuh, berkembang, dan bersumber dari lingkungan masyarakat

dan lingkungan alam (ekologis).

Ekokritik memberikan perhatian terhadap hubungan timbal balik antara sastra

dengan lingkungan hidup termasuk hubungan dengan realitas sosial dan fisik, yang

biasanya menjadi perhatian dalam ekologi.Ecocriticims bertujuan untuk menunjukkan
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bagaimana karya penulis peduli terhadap lingkungan dapat memainkan beberapa

bagian dalam memecahkan masalah ekologi nyata dan mendesak (Endraswara,

2016:53).

Abraham Maslow (dalam Hermawan, 2009:227) menyatakan kebutuhan dasar

manusia itu ada lima. (1) Untuk kebutuhan fisiologis (physiological needs), (2) Untuk

kebutuhan rasa aman (safety needs), (3) Untuk kebutuhan sosial (social needs (4)

Untuk kebutuhan penghargaan diri (self esteem needs), (5) Untuk kebutuhan aktulisasi

diri (self actualization).

Putrawan (2014:79) menjelaskan dampak manusia terhadap lingkungan, faktor-

faktor penyebab kerusakan lingkungan, (1) human factor, besarnya populasi manusia,

(2) teknologi dan sumber-sumber alam tanpa batas, (3) dampak atmosfer bumi dan

perubahan iklim dipengaruhi manusia, (4) meningkatnya karbon dioksida, merupakan

hasil kegiatan manusia, (5) deplesi ozon, akibat penggunaan ac, refrigerator,

chlorofluorocarbons, (6) meningkatnya debu dan aerosol pada atmosfer tidak lepas

dari kegiatan manusia.

Peneliti menampilkan bentuk ekokritik dari Gerrard (2004:1-181) yang

meliputi (a) pencemaran (pollution), penggunaan pupuk anorganik pada perkebunan

sawit dan pembakaran lahan yang smena-mena (b) hutan belantara (wilderness), yang

kian hari makin terkikis karena keserakahan manusia untuk menjadikan hutan sebagai

perkebunan (c) bencana (apocalypse), kekeringan terjadi karena resepan air mulai

berkurang, air yang berhasil diresap tanah akan diserap oleh pohon-pohon sawit

diperkebunan (d) perumahan/tempat tinggal (dwelling), penggundulan hutan bukan

hanya untuk dijadikan perkebunan tetapi juga dijadikan untuk pemukiman. Hasil dari

penelitian ini juga drelevansikan dengan pembelajaran sastra di SMA.

Fungsi sastra menurut Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2007:65-66) adalah: (1)

sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggambarkan pengalaman, perasaan,

dan pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan

kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam mempelajari bahasa; dan (3) sebagai

alat untuk memberi stimulus dalam pemerolehan kemampuan berbahasa.Adapun

fungsi pembelajaran sastra menurut Lazar (dalam Al-Ma’ruf, 2007:65-66) adalah: (1)

memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa; (2) alat simulative dalam
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language acquisition; (3) media dalam memahami budaya masyarakat; (4) alat

pengembangan kemampuan interpretatif; dan (5) sarana untuk mendidik manusia

seutuhnya (educating the whole person). Sesuai dengan pendapat Al-Ma’ruf &

Nugrahani (2019:207) yang menyatakan bahwa pendidikan selalu dianggap tidak

hanya sebagai agen perubahan sosial tetapi juga dasar penciptaan yang dinamis, liberal

dan masyarakat yang berorientasi pada pertumbuhan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian

kuatitatif yaitu penelitian yang naturalistik artinya bahwa penelitian ini dilakukan pada

kondisi alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2012:14). Objek penelitian ini berupa

ekokritik dan relasi manusia dan lingkungannya yang terdapat dalam novel Luka

Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab. Data dalam penelitiaan ini berupa kata,

frasa, kalimat, paragraf, dan wacana yang berkaitan dengan ekokritik dan relasi antara

manusia dengan alam dalam novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dilengkapi dengan data

sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah novel Luka Perempuan Asap karya

Nafi’ah al-Ma’rab. Sumber data sekunder Sumber data sekunder penelitian ini adalah

novel Jodohku dalam Proposal, dan Lelaki Pembawa Mushaf karya Nafi’ah al-Ma’rab

yang berfungsi memperkuat penelitian ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka. Menurut

Subroto teknik pustaka adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis

untuk memperoleh data (dalam Rohmadi dan Yakub, 2015:172). Pustaka yang

digunakan dalam penelitian ini berupa buku novel Luka Perempuan Asap karya

Nafi’ah al-Ma’rab. Data digali dengan cara membaca novel tersebut, kemudian dicatat

data yang berhubungan atau terkait dengan makna ekokritik sastra dalam kaitannya

relasi antara manusia dengan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan trianggulasi teori. Peneliti akan mengecek

kebenaran antara analisis dengan teori yang ada. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan

heuristik dan hermeneutik (Riffaterre dalam Sangidu, 2004: 19). Penerapannya dalam
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analisis novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab, adalah dengan cara

memaparkan strukturnya, menginterpretasikan teks novel Luka Perempuan Asap

melalui tanda-tanda lingustik dan menemukan arti secara lingustik. Caranya dengan

menggunakan metode pembacaan heuristik dan hermeneutik, pembacaan dilakukan

dengan cermat tiap kata, kalimat, atau pun paragraf dalam novel, sampai ditemukan

tafsir makna peristiwa atau kejadian-kejadian yang terdapat dalam novel Luka

Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab, sehingga dapat ditemukan ekokritik dalam

cerita tersebut..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya sastra sebagai karya kreatif dan imajinatif menayajikan berbagai aspek

lingkungan dan humanisme. Pada bagian ini disajikan unsur-unsur pembangun karya

sastra, yakni novel berdasarkan konsep Robert Stanton. Selanjutnya disajikan relasi

manusia dengan lingkungan berdasarkan konsep ekokritik Garrard. Implikasi

penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di SMA. Berikut ini

disajikan hasil dan pembahasan Novel Lelaki Pembawa Musyaf Karya Nafi’ah Al-

Ma’rab berdasarkan unsur-unsur pembangun novel, relasi manusia dengan lingkungan

dan implikasi karya sastra sebagai alternatif bahasa ajar di SMA.

Sugiarti dengan nama pena Nafi’ah al-Ma’rab, semenjak tahun 2009 telah

bercita-cita mendedikasikan dirinya untuk bergelut di dunia kepenulisan dan sastra. Ia

ingin mencatatkan namanya sebagai bagian dari kaum perempuan yang ikut

memajukan dunia sastra dan kepenulisan, di Riau khususnya dan di Indonesia secara

umum. Sejak tahun 2009, Nafi’ah al-Ma’rab mulai bergabung di komunitas

kepenulisan Forum Lingkar Pena Riau, dan menulis berbagai antologi puisi, cerpen,

essay, resensi, opini, novel dan sebagainya.

Penulis yang berdomisili di Pekanbaru ini sehari-hari bekerja sebagai ghost

writer. Sugiarti merupakan alumni jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam. Sugiarti  merupakan perempuan kelahiran 10 Mei 1985. Sugiarti

juga aktif bergiat di Forum Lingkar Pena Wilayah Riau dan tercatat sebagai Ketua

Forum Lingkar Pena (FLP) Wilayah Riau. Selain itu Ia merupakan pengelola Sekolah

Menulis Rumah Prosa yang juga digerakkan oleh Forum Lingkar Pena Riau. Sebagai
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seorang penulis, berikut ini merupakan sebagian karya-karya Sugiarti alias Nafi’ah Al-

Ma’rab (a) Novel Jodohku dalam Proposal (Tinta Medina, 2016), (b) Novel Lelaki

Pembawa Mushaf (Tinta Medina, 2016), (c) Novel Luka Perempuan Asap (Tinta

Medina, 2017), (d) Novel Suraya (Bhuana Sastra, 2018)

Nafi’ah Al-Ma’rab lebih menekankan nilai-nilai religi dan kehidupan

seseorang dalam setiap karyanya terutama novel. Walau tema karyanya berbeda-beda

tetapi dalam setiap karyanya pasti terselip dakwah Islam. Karya Nafi’ah Al-Ma’rab

juga banyak pemilihan kata yang mengandung istilah-istilah agama Islam. Na’fiah Al-

Ma’rab sengaja menggunakan istilah-istilah Islam untuk menandakan kekhasan

dirinya ketika membuat sebuah tulisan seperti, assalammu’alaikum, waalaikumsalam,

Ya Allah, alhamdulillah, shalat, masjid, ustadz, shalih, astaghfirullah, Insya Allah dll.

Berikut ditampilkan kutipan yang sering digunakan Nafi’ah ketika membuat tulisan.

“Mun berangkat, Yah. Assalamualaikum...” (LPA, 2017:17)
“Assalammu’alaikum semua.” (LPM, 2016:38)
“Halo, assalammu’alaikum, Vit, kamu tahu pena Dina di mana?” (JdP, 2016:11)

Kata Assalammu’alaikum adalah ucapan salam yang diucapkan umat islam

untuk menyapa seseorang.

Analisis Struktural Novel Lelaki Pembawa Musyaf Karya Nafi’ah Al-Ma’rab

Analisis unsur-unsur pembangun karya sastra didasarkan pada konsep yang

dinyatakan Stanton (2007:22-74) unsur-unsur fiksi meliputi: tema (theme), fakta

(facts) (meliputi karakter/tokoh cerita, alur, dan latar), dan sarana sastra (literary

device) (gaya bahasa dan sudut pandang). Penelitian ini menganalisis struktur yang

meliputi tema dan fakta (karakter/tokoh cerita, alur, dan latar) yang terdapat pada

novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah Al-Ma;rab. Hal itu dilakukan karena kedua

hal tersebut berkaitan langsung dengan data yang dibahas peneliti.

Novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah Al-Ma’rab bertemakan tentang

lingkungan. Lingkungan alam yang merupakan sumber terbesar kehidupan manusia

sudah mulai rusak karena ulah manusia yang tamak. Ketamakan yang dimaksud

adalah keserakahan manusia (Pak Juragan dan Kang Marno) dalam mengumpulkan

harta melalui berbagai cara tanpa berfikir akibat yang ditimbulkan. Membuka lahan
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untuk ditanami sawit, dengan cara membakar hutan merupakan salah satu hal yang

dilakukan manusia untuk memenuhi nafsu duniawinya.

“Ini semua ulah orang-orang tamak yang membakar hutan. Mereka hendak
meluaskan kebun-kebun hingga merusak lingkungan”. (LPA, 2017:159).

Kutipan di atas menunjukkan hutan yang dibakar untuk pembukaan lahan

perkebunan. Hutan yang seharusnya menjadi pelindung bumi, justru dirusak manusia.

Manusia hanya mementingkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara, salah

satunya membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan. Manusia lupa dengan

tugasnya di bumi yang seharusnya menjaga ekosistem, menjadi perusak ekosistem.

Manusia dibutakan oleh harta sampai lupa dengan dampak yang dihasilkan akibat

pembakaran tersebut.

Novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab terdapat banyak tokoh

yang terlibat di dalamnya. Novel LPA ini dimulai dengan menceritakan kehidupan

Mun sebagai seorang anak juragan sawit, yang menjadi titik sentral semua peristiwa di

novel LPA ini. Nama Mun digambarkan sebagai seorang mahasiswi tingkat akhir di

salah satu Universitas Pekanbaru, yang sederhana, terpelajaran, dan memiliki wawasan

luas. Secara fisiologis Mun digambarkan sebagai seorang yang cantik. Sebagai tokoh

utama, ciri fisik Mun tidak dijelaskan secara rinci. Hanya dikatakan bahwa Mun

merupakan gadis muda yang cantik.

“Mbak Mun, ya? Anak Pak Gan”.
“iya.”
“Wah Ayu tenan”. (LPA, 2017:44)

Pujian yang diucapkan Marjo, tidak lantas membuat Mun menjadi suka dengan

Marjo. Marjo adalah anak dari teman Pak gan yang akan dijodohkan dengan Mun.

Mun yang berkepribadian soleh tidak suka denga Marjo yang memiliki sikap urakan.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Mun adalah seorang mahasiswi yang cantik. Mun

yang menjadi anak juragan sawit memiliki kehidupan yang berkecukupan, tetapi hal

itu tidak lantas membuat Mun menjadi pribadi yang boros. juga menjujung tinggi

sariat islam dalam berpakaian yaitu denga jilbab dan rok

Pak Juragan adalah seorang jutawan yang disegani dikampungnya. Dia adalah

pemilik ratusan hektar kebun sawit di desanya. Secara fisiologis, Pak Juragan yang
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biasa dipanggil Pak Gan ini digambarkan sebagai seorang duda yang masih gagah dan

belum terlalu tua.

Ayah dengan rambut ikalnya yang masih klimis dan kulitnya yang sawo
matang masih terlihat gagah. Meski sudah menduda beberapa tahun, anehnya
Ayah tak pernah berpikir untuk menikah lagi... sebab Ayah memang masih
cukup muda secara fisik (LPA, 2017:6).

Secara psikologi, Pak Juragan merupakan tipe orang yang kasar, egois, keras

kepala dan tamak. Selain itu Pak Juragan juga memiliki karakter yang sombong. Dia

selalu memaksakan kehendaknya, entah itu kepada anaknya, pegawainya, ataupun

ketua kelompok tani di kampungnya.

Melalui analisis tokoh di atas dapat dikemukakan ada dua pihak tokoh yang

berfungsi penting dalam LPA. Pihak pertama adalah Mun sebagai tokoh protagonis,

sedangkan pihak kedua adalah Pak Juragan, sebagai tokoh antagonis. Dengan

demikian keduanya merupakan tokoh sentral LPA. Adapaun tokoh-tokoh lain yakni,

Kang Marno Mursal, Marjo, Bu Wilda, Marisa merupakan tokoh pendaping atau

bawahan. Masing-masing tokoh protagonis dan antagonis berperan besar dalam

pencptaan berbgai peritiwa dan membangun konflik dalam LPA. Begitu juga para

tokoh pendamping, meskipun ditampilkan sebagi tokoh datar, justru memberi warna

khusus dalam mendukung tema, watak tokoh lain, latar, dan jalannya alur.

Berdasarkan analisis plot novel Luka Perempuan Asap (LPA) memiliki alur

maju. meliputi:(1) tahap penyituasian, bermula dengan pengenalan tokoh-tokoh yang

ada di dalam novel LPA ini, diawali dengan latar belakang kehidupan Mun dengan

Ayahnya. Ayah Mun merupakan juragan sawit yang pelit dan keras kepala. Mun

digambarkan sebagai seorang mahasiswi tingkat akhir di salah satu Universitas di

Pekanbaru. Mun merupakan gadis yang cantik, sederhana dan solehah. Mun juga

digambarkan sebagai pribadi yang sabar, mandiri, pintar dan memiliki jiwa penolong.

Selain Mun dan Ayahnya dalam tahap penyituasian ini juga memperkenalkan pegawai

Pak Juragan atau Ayah Mun yang bernama Mursal. Mursal merupakan orang

keturunan Jawa. Kemudian tahap pertama ini juga memperkenalkan teman lama Ayah

Mun, Kang Marno dan anaknya yang bernama Marjo. Ditunjukan dalam kutipan di

bawah ini tahap penyituasian dalam novel LPA.
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4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan di atas dapat disimpulkan (1)

Nafi’ah al-Ma’rab bernama asli Sugiarti, bekerja sebagai ghost writer, aktif menulis

cerpen, puisi, dan essay, tercatat sebagai ketua di Forum Lingkar Pena Wilayah Riau,

dan karyanya menekankan nilai religi; (2) adanya kepaduan antarunsur pembangun

novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah Al-Ma’rab yang bertemakan lingkungan

dan fakta-fakta cerita yang meliputi, tokoh utama bernama Mun, dan memiliki alur

maju, berlatar di Provinsi Riau pada tahun 2012 dengan latar sosial sebagai petani

sawit; (3) relasi manusia dengan lingkungan alam dalam novel Luka Perempuan Asap

karya Nafi’ah Al-Ma’rab menunjukkan hubungan manusia yang memanfaatkan alam

untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya dengan cara mengeksploitasi hutan tanpa

menerapkan prinsip ekologi yang menyebabkan, polusi udara, hilangnya hutan,

terjadinya bencana asap, rusaknya bumi; (4) hasil penelitian novel Luka Perempuan

Asap karya Nafi’ah Al-Ma’rab dapat direlevansikan dengan pembelajaran sastra di

SMA kelas XII, yakni KD 3.8 Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan

dalam novel yang dibaca, dan KD 4.8 Menyajikan hasil interpretasi terhadap

pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis, sesuai dengan kriteria bahan ajar

meliputi aspek kebahasaan, psikologi dan latar sosial budaya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan memiliki relasi saling berkaitan. Bahkan

rusaknya akhlak manusia akan berimplikasi pada kerusakan lingkungan begitupula

sebaliknya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar supaya

dapat memperkaya khasanah siswa terutama berkaitan dengan sastra dan lingkungan.
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