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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kesadaran manusia tentang lingkungan makin hari semakin berkurang. 

Lembaga, instansi, komunitas sudah didirikan, tetapi kesadaran akan 

kelangsungan ekosistem semakin rendah. Keserakahan manusia semakin hari, 

semakin menjadi-jadi. Manusia berada di puncak rantai makanan dengan 

menghalalkan semua cara untuk menguasai bumi. Beranjak dari kurangnya 

kesadaran manusia akan kelestarian lingkungan dan saling ketergantungan 

antar makhluk hidup membuat para sastrawan ikut terjun ke dalam gerakan 

back to nature. Sastrawan mulai membuat karya-karya yang melukiskan 

tentang peradaban yang mulai berubah, yang membuat alam menjadi 

tersingkirkan.Berbicara tentang sastra,sebenarnya memang tidak lepas dari 

lingkungannya.Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. 

Karya sastra sendiri merupakan sebuah karya imajinatif yang 

menampilkan berbagai permasalahan kehidupan manusia dan kemanusiaanya. 

Sastra merupakan hasil karya yang diciptakan oleh manusia, yang memberi 

manfaat hiburan, dan kesenangan. Sastra bekerja seperti cerminan dari keadaan 

sosial-budaya masyarakat, yang berpotensi besar dalam mempengaruhi 

perubahan karakter seseorang. 

Nugrahani, dkk (2019:222). menyatakan bahwa Literature was an 

expression of language art that was reflective and interactive. It can be the 

spirit for the emergence  of  changes  in  society,  the  source  of  inspiration  

and  motivation  for  the  dissemination  of  life values,  and  the  agent for  the  
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development  of  the  cultural  order  to  a  more  advanced civilization. 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 (Nugrahani dkk, 2019:222). 

Sastra juga  mengandung berbagai macam  nilai, baik nilai keindahan, 

maupun nilai tentang kehidupan. Sastra memberi pemahaman tentang 

kehidupan, nilai-nilai kehidupan, susunan adat istiadat, suatu keyakinan, dan 

pandangan hidup orang lain atau masyarakat, yang semuanya diungkapkan 

dengan cara dan bahasa tingkat tinggi yang khas. Sastra berbicara tentang 

hidup dan kehidupan, persoalan hidup manusia, kehidupan di sekitar manusia 

dan tentang kehidupan pada umumnya. Sastra terbagi atas dua jenis yaitu, 

sastra lisan dan sastra tulisan. Sastra lisan berbentuk puisi dan prosa, 

sedangkan sastra tulisan seperti novel, cerpen, syair, pantun dan drama. 

Sastra merupakan sebuah kontruksi pengetahuan, yang diekspresikan 

dengan ilmu estetika tingkat tinggi (Endraswara, 2013:133). Melalui tulisan 

yang khas sastra akan mendapat nilai estetik yang tinggi. Sastra dalam bentuk 

fiksi berarti cerita rekaan (khayalan), yang merupakan cerita naratif yang isinya 

tidak menyaran pada kebenaran sejarah (Abrams dalam Al-Ma’ruf, 2010:15). 

Pandangan tentang sastra, terdapat banyak sekali jenis pengkajiannya, seperti: 

kritik sastra, psikologi sastra, sastra anak, ekologi sastra, dll. Penulis dalam 

makalah ini membahas tentang pengkajian sastra dengan tinjauan dari ekokritik 

sastra. 

Ekokritik sastra adalah studi tentang hubungan antara sastra dan 

lingkungan fisik (Glotfelty, 1996:xix). Garrard (2004:4) menyatakan bahwa 

ekokritik sastra dapat membantu menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan 
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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. 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. 

Ekokritik sastra adalah perspektif menafsirkan sastra dengan 

mempertimbangkan lingkungan (Endraswara, 2016:48). Ratna (2009:343) 

berpendapat bahwa sebagai dunia dalam kata, karya sastra memasukkan 

berbagai aspek kehidupan ke dalamnya, khususnya manusia. Pendekatan 

ekologis berusaha mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan 

timbal balik, antara semua kegiatan manusia, transaksi biologis, dan proses 

alam tertentu ke dalam satu sistem analisis yaitu ekosistem. Kebijakan 

mengenai pemeliharaan lingkungan dan peningkatan produksi akan sangat 

tergantung bagaimana pemahaman mengenai lingkungan. Lingkungan yang 

kumuh, sering memicu hadirnya sastra. Sastra yang memuat protes lingkungan 

akan lahir dari lingkungan demikian. 
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Penelitian ini menyajikan karya fiksi yaitu novel dengan menampilkan 

korelasi tertutup pada novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab. 

Menggunakan media sastra ekokritik sastra memberikan ruang dan kesadaran 

dalam dunia sastra untuk memadukan lingkungan menjadi sesuatu yang 

menarik untuk dibaca dan dibahas. Fiksi merupakan karya imajinatif yang 

dilandasi kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya 

seni. Fiksi menawarkan “model-model” kehidupan yang diidealkan oleh 

pengarang sekaligus menunjukkan sosoknya sebagai karya seni yang berunsur 

estetik dominan.Oleh karena itu karya fiksi merupakan sebuah cerita dan 

karenanya terkandung juga di dalamnya tujuan memberikan hiburan kepada 

pembaca di samping juga adanya tujuan estetik. Wellek & Warren (dalam 

Nurgiantoro, 2009:3) menyatakan bahwa betapapun saratnya pengalaman dan 

permasalahan kehidupan yang ditawarkan.Sebuah karya fiksi haruslah tetap 

merupakan cerita yang menarik, tetap merupakan bangunan struktur yang 

koheren, dan tetap memiliki tujuan estetik. 

Novel merupakan salah satu jenis prosa yang mengisahkan suatu 

peristiwa dan perjalanan hidup yang disertai konflik-konflik sehingga membuat 

unsur penceritaan lebih berkembang dan hidup. 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). Permasalahan hidup manusia yang kompleks dapat 

melahirkan suatu konflik dan pertikaian. Novel menceritakan berbagai masalah 
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kehidupan manusia dalam interaksinya dengan sesama dan lingkungannya, 

juga interaksinya dengan dirinya dan Tuhan (Al-Ma’ruf, 2010:56). 

Novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab, merupakan 

novel yang bertutur tentang lingkungan, keserakahan manusia, ketamakan, 

petaka menjauhi zakat, tragedi jerubu, dan harga diri perempuan yang luka. 

Terdapat pesan tersembunyi dari penulis yang ingin disemai, selamatkan rumah 

kita yang satu ini, yaitu bumi yang penuh luka dan derita. Nafi’ah al-Ma’rab 

seolah menggambarkan kelalaian masyarakat tentang menjaga ekosistem 

alamdan makna manusia sebagai khalifah di bumi. Lingkungan alam memang 

tidak pernah bisa dipisahkan dari manusia karena memang pada dasarnya 

setiap makhluk hidup di bumi ini bersifat simbiosis mutualisme. Tetapi karena 

memang manusia adalah makhluk yang paling sempurna di bumi yang 

memiliki akal pikiran, timbulah rasa haus akan kekuasaan dan keserakahan 

yang terkadang membuat manusia lalai bahwa manusia diciptakan di bumi 

untuk menjadai khalifah dan menjaganya, bukan malah merusaknya. 

Berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk meneliti struktur yang 

membangun dan memaparkan ekokritik serta relasi manusia dengan 

lingkungannya yang tergambar dalam novel Luka Perempuan Asap karya 

Nafi’ah al-Ma’rab. Hal ini dapat direlevansikan dengan pembelajaran sastra di 

SMA sesuai dengan materi kelas XII pada kurikulum K13, mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, 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 pendapat 
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Al-Ma’ruf & Nugraheni (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. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini disajikan untuk mempermudah dan  

membatasi permasalahan agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran 

terhadap masalah yang menjadi objek penelitian.Ruang lingkup penelitian ini 

difokuskan pada ekokritik sastra dalam kaitannya dengan relasi antara manusia 

dengan lingkungannya dalam novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-

Ma’rab. 

 

C. Rumusan Masalah 

Ada empat rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana latar sosio historis pengarang novel Luka Perempuan Asap? 

2. Bagaimana struktur novel Luka Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab? 

3. Bagaimana relasi manusia dengan lingkungan alam dalam novel Luka 

Perempuan Asap karya Nafi’ah al-Ma’rab? 

4. Bagaimana relevansi hasil penelitian novel Luka Perempuan Asap karya 

Nafi’ah al-Ma’rab pada pembelajaran sastra di SMA? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, ada empat tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

1. Mendeskripsikan latar sosio historis pengarang novel Luka Perempuan 

Asap. 

2. Memaparkan 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. 

4. Mendeskripsikan relevansi hasil penelitian novel Luka Perempuan Asap 

karya Nafi’ah al-Ma’rab pada pembelajaran sastra di SMA. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan 

sastra Indonesia khususnya ekokritik sastra dalam sebuah novel. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi acuan dalam 

penelitian berdasarkan tinjauan ekokritik dan kaitannya dengan relasi 

manusia dengan lingkungan dalam novel Luka Perempuan Asap karya 

Nafi’ah al-Ma’rab. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan anak terkait nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

suatu karya satra khusunya novel. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitain in dapat digunakan oleh guru sebagai refrensi 

dalam pembelajaran sastra mengenai nulai-nilai yang terdapat di dalam 

sebuah karya satra khsusnya novel. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang 

dapat digunakan  oleh guru. 

 

F. Penjelasan Istilah 

Penjelasan istilah berisi uraian deskripsi istilah dalam penelitian yang 

disusun guna mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. 

1. Relasi  : Hubungan. 

2. Manusia  : Makhluk yang berakal budi. 

3. Lingkungan : Daerah (kawasan dan sebagainya). 

4. Novel  : Karangan prosa yang panjang bercerita tentang kehidupan. 

5. Ekokritik Sastra: Studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. 

6. Relevansi : hubungan, kaitan. 

7. Pembelajaran : proses, cara, perbuatan menjadikan makhluk hidup belajar 


