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1. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini masalah kerusakan lingkungan alam kerap disorot 

masyarakat luas, pasalnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari 

kerusakan alam. Dampak negatif itu misalnya, terjadinya kebakaran hutan, tanah 

longsor, dan banjir. Masalah kebakaran hutan bisa disebabkan oleh alam itu 

sendiri karena faktor suhu udara yang terlalu tinggi ataupun dari manusianya yang 

dengan sengaja membakar pohon untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. 

Masalah tanah longsor tidak berbeda jauh dengan dengan kebakaran hutan, 

manusia dengan sengaja menebang pohon yang ada di hutan untuk kepentingan 

pribadi. Hal tersebut berakibat hutan menjadi gundul dan tidak bisa menahan 

tanah di ketinggian yang akhirnya menjadi longsor.  

Masalah selanjutnya adalah banjir yang kerap dijumpai pada daerah padat 

penduduk. Mereka kurang sadar dengan lingkungan sekitar, misalnya sistem 

drainase yang kurang lancar, dan lahan terbuka. Lahan terbuka yang digunakan 

untuk pemukiman penduduk adalah salah satu faktor yang mengakibatkan 

bencana banjir kerap melanda tempat tersebut. Selain faktor sampah, curah hujan 

juga sangat memengaruhi peningkatan debit air yang ada pada waduk-waduk di 

sekitarnya. Untuk meminimalisasi masalah tersebut, manusia perlu menjaga 

lingkungan alam. 
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Lingkungan alam yang baik adalah lingkungan yang tetap dijaga 

kelestariannya. Semua manusia ikut andil dalam proses pelestarian tersebut karena 

lingkungan sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Kondisi 

lingkungan yang kurang baik akan memberi dampak yang kurang baik juga. Oleh 

sebab itu, makhluk hidup khususnya manusia perlu menjaga lingkungan alam 

dengan sebaik-baiknya dan tidak diperbolehkan merusak dengan berbagai alasan. 

Hubungan manusia tidak hanya dengan alam saja, tetapi juga dengan Tuhan 

maupun dengan sesama manusia. 

Hubungan manusia dengan manusia ini berkaitan dengan interaksi untuk 

menjalin komunikasi yang baik, sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan 

berkaitan dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh-Nya. Berbeda 

dengan kedua hal tersebut, hubungan manusia dengan lingkungan alam ini 

berkaitan dengan cara manusia menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar 

tetap baik. Hubungan tersebut juga tampak di dalam karya sastra. Namun, 

hubungan yang akan lebih disorot dalam penelitian ini, yaitu hubungan manusia 

dengan lingkungan alam.  

Keadaan lingkungan alam kerap menjadi sorotan semua pihak karena 

mengalami beberapa kerusakan yang diakibatkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab. Kondisi lingkungan alam di dalam dunia nyata tidak berbeda 

jauh dengan kondisi yang ada di dalam karya sastra. Kehadiran karya sastra 

memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan juga masyarakat. Karya sastra 

merupakan hasil tulisan pengarang yang umumnya berisi masalah kehidupan yang 

kerap terjadi di masyarakat (Widayati, 2019).  
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Karya sastra tidak lepas dari pengaruh lingkungan tempat karya itu 

diciptakan. Karya sastra biasanya digunakan sebagai media untuk menyampaikan 

kritik terkait hal yang kurang baik, seperti kerusakan lingkungan alam. Beberapa 

tema yang biasa diangkat oleh pengarang, seperti masalah politik, keagamaan, 

budaya/adat istiadat, keadaan sosial masyarakat, dan  masalah lingkungan alam 

(ekologi). 

Pengarang yang menulis karya dengan tema ekologi salah satunya, yaitu 

Kirana Kejora. Ia mulai belajar menulis sebuah karya ketika ia menjadi seorang 

mahasiswi. Pada tahun 2004 sebelum Kirana Kejora menjadi seorang penulis 

novel, ia memutuskan untuk menjadi penulis penuh waktu dengan meninggalkan 

pekerjaannya. Ia memulai karier menulisnya lagi dengan membuat naskah film. 

Beberapa naskah film yang ia tulis berhasil difilmkan Naskah-naskah film 

tersebut yang akhirnya mengantarkan dirinya meraih beberapa penghargaan di 

dunia perfilman Indonesia. Penghargaan yang telah didapat oleh Kirana Kejora, 

yaitu Hasduk Berpola terpilih sebagai film inspiratif Kemendikbud 2013 dan 

menjadi favorit diapresiasi film Indonesia 2013. Hasduk Berpola juga masuk 

sebagai Program Educational Screening IFF Merlbourne 2015. Selanjutnya Air 

Mata Terakhir Bunda meraih Best Feature Film di Balinale International Film 

Festival 2013 juga masuk nominasi Festival Film Indonesia 2013. Novel Rindu 

Terpisah di Raja Ampat berhasil mendapatkan launching penghargaan dari Balai 

Besar Sosial Ekonomi Perikanan Kementerian Kelautan & Perikanan (Sumber:  

percakapan di media sosial WhatsApp pada 20 Juni 2019 dengan Kirana Kejora).  

Dipilihnya pengarang Kirana Kejora karena didasari oleh beberapa alasan. 

Pertama, Kirana Kejora berhasil memeroleh beberapa penghargaan di dunia 

https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Indonesia
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perfilman ataupun novel. Kedua, ia pernah menulis sebuah karya yang berasal 

dari pengalaman pribadi semasa kuliah di Fakultas Perikanan. Novel tersebut 

berjudul Rindu Terpisah di Raja Ampat yang diterbitkan pada tahun 2015. Ketiga, 

ia adalah salah satu pengarang yang menulis karya dengan tema lingkungan alam. 

Kirana Kejora telah menghasilkan beberapa karya, yaitu: Kepala Elang 

Merangkai Edelweis (novel, 2006), Elang (novel, 2009), Bintang Anak Tuhan 

(novel, 2010), Querido (novel, 2011), Air Mata Terakhir Bunda  (novel, 2012), 

Ayah Menyayangi Tanpa Akhir  (novel, 2013), Pencarian Cinta Terakhir  (novel, 

2013), Kenang Langit (novel, 2014), Kidung Cinta Sejati (novel, 2014), Surga 

Kecil Di Atas Awan (novel, 2015), Rindu Terpisah Di Raja Ampat  (novel, 2015), 

dan Senja Di Langit Praha  (novel, 2015).  

Dari beberapa novel di atas, dipilih novel dengan judul Rindu Terpisah di 

Raja Ampat karya Kirana Kejora untuk diteliti lebih lanjut. Ada beberapa alasan 

yang mendasarinya. Pertama, novel ini termasuk dalam kategori best seller. 

Kedua, novel ini juga berhasil mendapatkan launching penghargaan dari Balai 

Besar Sosial Ekonomi Perikanan Kementerian Kelautan & Perikanan. Ketiga pada 

Rabu, 21 April 2015 novel ini dibedah dalam acara bedah buku oleh Dr. Arif 

Satria selaku Rektor Institut Pertanian Bogor dan Prof. Dr. Zahri Nasution yang 

bekerja sebagai Reseacher/kegiatan riset. Keempat, novel ini bertemakan masalah 

ekologi. 

Novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora ini akan dilihat 

dari sisi ekologinya. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami 

persoalan lingkungan hidup dalam cara pandang sastra atau sebaliknya, 

memahami kesastraan dalam cara pandang lingkungan hidup (Endraswara, 2016). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Air_Mata_Terakhir_Bunda
https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah_Menyayangi_Tanpa_Akhir
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Keterkaitan antara lingkungan hidup (ekologi) dan sastra itulah yang menjadi 

bahasan ekologi sastra. Ekologi sastra mempelajari manusia beradaptasi dengan 

lingkungannya. Novel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar 

di sekolah menengah atas.  

Bahan ajar adalah sumber belajar yang mengandung inti kemampuan 

tertentu yang akan dicapai oleh siswa. Berbagai bentuk bahan ajar tersebut 

digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru mencapai tujuan 

pembelajaran berdasarkan kemampuan tertentu (Trianto, 2012). Bahan ajar yang 

baik ialah bahan ajar yang dapat diterima peserta didik. Artinya, peserta didik 

mampu memahami hal yang diberikan oleh guru. Bahan ajar juga dikatakan hal 

yang paling utama dalam penunjang proses pembajaran antara guru dan peserta 

didik. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas fokus penelitian ini, yaitu 

ekologi alam dan ekologi budaya pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya 

Kirana Kejora sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut, “Bagaimanakah ekologi alam dan ekologi budaya pada novel Rindu 

Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora sebagai alternatif bahan ajar di 

sekolah menengah atas?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan ekologi alam dan 

ekologi buadaya pada novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora 

sebagai alternatif bahan ajar di sekolah menengah atas. 

 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Kegunaan Secara Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang ekologi alam dan ekologi 

budaya yang ada di dalam novel Rindu Terpisah di Raja Ampat  karya Kirana 

Kejora. 

 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi guru novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora 

diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar di sekolah 

menengah atas.  

b. Bagi siswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan ekologi alam dan ekologi budaya yang terdapat pada novel Rindu 

Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora. 

c. Bagi pembaca umum khususnya masyarakat dapat dijadikan bahan 

masukan tentang ekologi alam dan ekologi budaya yang terdapat pada 

novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora.  

 

 


	SKRIPSI EMIL.PDF (p.5-115)

