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Ecocriticism: Mencari Solusi Alternatif
Persoalan Ekologis

Melalui Pembacaan Karya Sastra

Maimanab

Diah Ariari Arinbi

(Fa ku ltas I ln u B u daya U niuAirkrga-S ttrabay)

Persoalan ekologis/lingkungan terutama
persoalan pemanasan global (global warminp telah
menjadi isu yang paling menyita perhatian dunia pada
awal tahun 2000an ini. Fenomena perubahan suhu
global yang berganti secara ekstrim dan bencana alam
di seluruh belahan dunia telah memaksa kita untuk
memikirkan dengan lebih bijaksana persoalan
lingkungan, mencari penyebabnya dan menemukan
altematif solusinya. Pemanasan globaf sebagai sebuah
fenomena lingkungan merupakan cerminan dari
ketidakarifan manusia dalam mengelola
keseimbangan ekosistem. Oleh karena inr, dipedukan
upaya-upaya nyata untuk mengurangi lalu kerusakan
di satu sisi serta mempercepat kondisi menuju
pelesarian lingkungan di sisi lain.

Salah satu upay^ y^ng dilakukan untuk
mengurangi laju kerusakan alam yang dilakukan oleh
para aktivis lingkungan adalah membuat sinergi
dengan disiplin ilmu yang lain. Dalam hal ini, sineqgi
penting untuk dilakukan untuk menumbuhkan
kesadaran sedini mungkin di kalangan generasi muda
akan pentingnya keseimbangan ekosistem. E nniticism
atzugvm studiuadalah salah sanr contoh untukmencari
solusi terhadap persoalan lingkungan melalui

pembacaan karya sastra. Richard Kerridge (2006: 530)
mendefinisika n Econiticisn atau gtzen studies sebagai
kritik sastr^ y^ng mengkaji karya sastra dari
persepektif ekologis. Sebagai sebuah metode
pendekatan l<rias, erncrithismpertama kali dipakai pada
akhir 1980 di Amerika dan aw'al ahun 1990 di Inggris
dengan istilah gven stadies.Berkembangnya encriticism

di Amerika Serikat ditandai dengan berdinnyaTbe
Associationfor the Sudl of Uteraturc and Enuimnment
(ASLE) pada tahun 7992 yzng secara kontinyu
mengadakan pertemuan untuk mencad kernungkinan
kerja benama anara peneliti sastra dengan para aktivis
gerakanlingkungan.

Pada perkembangan terkini, Econiticism
mengalami perkembangan pesat di Amerika ketika
isu gbbal wamingmulai menjadi isu intemasional. Para
pendukung teori ini beqpendapat bahwa kerusakan
lingkungan disebabkan oleh paradigma yang salah
dalam mernandang alam. Cheryll Glotfelty dan
Harold Ftomm yang meniadi pelopor Econiticisn
menyatakan bahwa persoalan lingkungan hidup
merupakan persoalan yang mendesak untuk
diselesaikan, "If we arc notpart of tbe solation, we'repart

of thc pnbhd' (7996: xii). Dua karya utama dalam
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s;ctldt ennilicisn zdaJahT'k Encrithisn fuadn kumpulan

nrlisan yang diedit oleh Cheryll Glotfelty dan Harold

Fromm, s.rta The Enimnnental lnaginatiot oleh

Lawrence Buell' I(edua buku ini terbit pada tahun

yang sama yaitu tahun 1996. Dalam kata pengantar

tuk-unya, Glotfelty dan Fromm menyatakan bahwa

ccocritiisn pada dasarnya memiliki kesamaan dengan

pendekatan kritis yang lain. Misalnya, teori sastra

Lencoba mengkaji hubungn anwa penulis, tels dan

d,tna (nritm, text and tbe anrtdl,kaa'thewodd' dalam

kaiian sastra secara umum adalah maslar^fut (rlcieA),

sedarglan dalam encritbisn,kaa 'the wodd' diperluas

densan mengkajj tidak hanya masyarakat teuPi iuga

uoihere (Glitfeikydan Fromm, 1996; x'ix) Artinya,

asoek manusia dan non manusia (hma$ and non-bs'

n)n) meniadi kaiian yang tidak terpisahkan'

Pemahaman ini didasatkan pada asumsi bahwa

terdapat kaian yang etatzntxa natmdan nlttan'

Dettgatt pandanga.t seperti di ttzs, ecocriticin

mencobimencari penyelesaian persoalan ekologis

dengan memanfaatkan karya sastra s€bagai media

-.tib"ngrrtt kesadaran akan isu-isu Lingkungan'

Karya sastta sebagai hasil refleksi semangatzam rr

(ryi igcir t) secdra Lnpotetik merePtesentasikan realitas

yang sant nilai kearifan untuk menjaga keseimbangn

eko-sistem. Manusia, dalam pandangan mereka,

sebaeai bagian dari alam harus memandang dirinya

seb"lai entitas yang seiajar dengan alam, bukan

men!"uasai dan mengeksploitasinya. Oleh sebab itu'

u o crii ci s n b ettuiuanmentrans formasi dunia menj adi

lebih sehatdan harmonis @erry: 2002 252) 'Dalam
metode analisanya, ecoctiticittrt mengkaji persoalan

keadilan lingkung att (envimnnental jtsticQ dengan

mengaitkannya dengan persoalan politik, ekonomi;

g.nder, ras dan kolonialisme yang menyebkan
-ketidakadilan lingkungan. I{etidakadilan ini, dengan

kata lain adalah produk dari struktur ekonomi dan

politik yang akhirnya menyebabkan ekosistem

men j adi tidak seimb atg @ etty, 2002: 253)'

Sebagai sebuah metode memahami karya

sastra, Ecotirtcim tidak memiliki satu strategi

oembacaan vang monolitik' Hal ini didasarkan pada

i.Aio Uah*t t.,iup wtlzyah/ negzn/ olun me miliki

bersoalan ekoloqis tersendiri yang memburuhkan

iolusi yang iuga-spesiEk. Peter Berry (2N2: 268)

menizbarkan bahwa metode encm tric nadingberslfat

e ktei k dan rru;/rtt-dtslplnet, En criticisn metupakan

$iosphere' lang sangat beragam dan memungkinkan

untul menggunakzn metode pembacaan teks yang

lain seperti JJkonstruki, feminisme, posliolonial dsb'

Misalnya, dalam aplikasinya terhadap pembacaan
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karya sastra, econiticism dapat disandingkan denpn
kaiian yang lain seperti feminisme yang kemudian

menghasilkan uofeninisu' Teori ini menganggap

bahwa peran PeremPuan sangat Pendng dalam

menjaga harmonisasi alam dan keseimbangan

ikosistim. Cara berelasi yang feminin, yakni penuh

pengettian, eaitg dan berperasaan lebih dapat

menyelama*an dunia dari kehancuran ekologi (Aril'ta'

2Cf3:145).
Lebih jauh, Glotfelty dan Fromm (1996: xix)

merumuskan bahwa dalam melakukan penelitian

herbasis ecocritirism, beberaPa Pertanyaan yang bisa

diaiukan sebagai berikuc apakah nrlisan tenung alam

dan lingkungan yang dihasilkan oleh penulis laki-laki

berbeda dengan n;lisan yang dihasilkan oleh penulis

o"r.-p.,".riAp"kah konsep wildernes fteliaran/
leganasan) mengalami perubahan?, apakah nilai-nilai

yane ditawarkan oleh sebuah karya sastra konsisten

deiean ecolotiat tttitdon $earifin alam)?, apakah

koniepp/are ltempat) bisa diiadikan s ebuah neu ctif-

cai ca*gpry sebzgumana tas, gender dan kelas?'

Dalam kaiiannya dengan perkembangan kitik
sastra yang dipakai di Indonesia, ecocritic n belum

banyak ditenal. Hal ini sangat ironis mengingat

kerusakan lingkr:ngan di Indonesia sedemikian Parah'

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk

memoerkenalkan kaiian kitis ini sebagai salah satu

alterratif dalam menumbuhlan kesadamn lingkungan

melalui pembacaan karya sastra. Secara fungsional,

e coni rici t tn bertttt',nnmen j adi pembentuk ideologi dan

kesadatan akan pentingnya keseimbanpn ekosistem

Econnhic nadingmenawarkan perspektif baru bahwa

kerusakan alam (nature) disebabkan karena

pemahaman buday a (utltrn) yzngsahh. . ..
Sejawh irl., Ecocriticisn meruPakan kalnn yang

berkembang pesat di dunia barat. Di dunia ketig
seperti di Indonesi a, ecocrilcisn bdum banyak dikenal'

Is^u tentang lingkungan di indonesia selama ini

seringkali tetpinggirkan dan termatiinalisasi
dibandingkan dengan isu-isu yang lebih besar segerh

isu politil dan ekonomi. Emmy Hafild, Di:\Y
Eksekutif \Tahana Lingkungan Hidup (WALHD

misalnya menyatakan bahwa isu lingkungan
dikategorikan sebagai isu yz:ng a-politi4 arinya
penoalan lang dialzmi manusia sehad-hati dianggap

lebih penting daripada membahas isu-is yang

mengufus tumbuh-tumbuhan dan hewan' Dengan

pola pikir yang sepetti ini, isu lingkungan di Indone-

iia seringkali dipandang sebelah mata. Pemerintah

tidak menggapnya sebagai isu kenegaraan yang

penting fl urnal Pe remPuan, 2002: 9 4).
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1. Tahapan-Tahapan dalam
Pemakaian Ecocriticism

Menurut Cheq,ll Glo tf elty dalam T b e E n cri ti ci s n
Reader: Lztrdn arks lx l)terary Eco logy (1 9 9 6) , s ecara

sederhana ecoct'iticisnt diartikan sebagai ilmu tentang

hubungan antara kesusasraan dan lingkungan fisik
(alam lingkungan) , Glotfelty adalah kritikus pertama
yang menawarkan li*rary uology (ekologt sasta),
membuat tahapan-tahapan dalam ekologi sastra

seperti yang telah dilakukan oleh Elaine Showaltet
dalam kitiks sastra femin.is atau yang lebih dikenal

sebagu gttoctitic. Seperti halnya kritik feminis yang '

mempelajari bahasa dan kesusastraan dati.sudut
pandang kesadaran gender, dan kritik Marxist yang

membawa kesadaran akan mode ptoduksi dan kelas

ekonomi terhadap pembacaan teksnya, ecocriticism

menggunakan pendekatan yang berpusat pada dunia

atau tepatnya lingkungan dalam mempelajari karya

s2slra-

Menurut Glotfelty (1996: x,r-xxxvii) , ecocriticisrt

pada dasarnya melihat bagaimzna zlam
ditepresentasikan dalam sastra. Secam garis besar,

bagaimana alam digambarkan dalam melakukan
pembedahan karya sastra lewat 3 (tiga) tahapan: (i)
tahapan pertamz adalzh bagaimana misalnya
penggambatkan alam lingkungan, sa*ah, pedesaan,

hutan,laut, pantai, alam liat, hutan iindung, binatang
(atau pedakuan terhadap binatang), sungai, gunung,
padang sahara atau bahkan lingkungan kota
digambarkan dalam satu t€ks sasfta; (2) tahapan
kedua adalah bagaimana kemudian dalam teks-teks

sasra isu-isu lingkungan atau ekologi ditampilkan
dengan cam yang berbeda, misalnya, apabila b.iasanya

alam digambatkan sebagai sesuatu yang indah tetapi
dalam satu teks tertentu aLam bahkan tergambarkan
menjadi alam yang rusak, tidak lagi indah dan
mempakan musuh manusia seperti petubahan air dari
artinya sebaga.i mata air kehidupan menjadi banjit
yang merupakan musuh manusia. Hal .ini akan
merupakan lawan dari penggambatan alam yangideal:

Tahapan ini meminta kita untuk melihat bagimana
alam tergambarkan secara betbeda dengan biasanya.

Dalam tahapan ini pula, latar belakang sastrawan yang

karya-karya banyak mengangkat isu-isu lingkungan
bisi pula menjadi sumbet yang kaya akan informasi.
Dengan mempelajari biogra6 sastrav/an, pembaca
bisa mengeni bagaimana sebenamya tipikal sastnwan
tertenn: dalam mengangkat cerita-cerita tentang alam:

apakah dia sebenarnya menujukkan keberpihakan
sebagai pahlawan lingkungan ataukah malah

merusaknya; (3) tahapan ketiga tahap teoritis dimana
pembacaan karya sastra lewat kacamata econiticism

melihat pada operasi ideologis yang terjadi dalam
satu karya sasta. Bagaiman secara simbolis manusia
melihat alam dan mendefinisikan di'i meteka dengan

alam adalah salah satu isu dalam tahapan ini. Apakah
yang sebenamya dimaksud dengan alamiah atau non-
alamiah sehingga dari jawabannya kita bisa tahu
tentang konstuksi alam dan lingkungan sekitar secara

ideologis Pada titik ini, harus di.ingat bahwa. encrititisn
merupakan teori aau pendekatan dalam melihat atau

membaca karya sasfta yang meminiam dari banyak
mnah, bisa dipadukan dengan semua pendekaan yang

ada. Apabila dipadukan dengan pendekatan filsafat
maka seringkali dinamakan deep ecology, yang lebih
melihat bagaimana ekosistem terbangun dalam satu
karya sastra. Ecocriticisn utamanya bemrjuan untuk
meningkatkan kesa&ran pembaca akan pentingnya
alam sekitar kita. Isu-isu lingkungan menjadi lebih
menarik dan gampang dimengerti apabila
diwujudkan dalam ceria. Ecocriticisn bisz menja.dt
salah satu.alat bagi kia dalam memahami tentang
perubahan lingkungan yang terjadi disekitar kita
terutama yang betsentuhan dengan persoalan-
penoalan pemanasan global.

Dalam konteks budaya dan sastta Indonesia,
eaniticisn metgangkztisu-isu lirigkungan dalam sastta

yzng aniara lain menanyakan Pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut:

1) Bagaimana alam dan lingkungan digambarkan,

misalnya, dalam soneta ini?

2) Peranan apa yang dimainkan latar fisik (dam)

dalam alur cerita novel ini?

3) Apakah nilai-nilai yang digambarkan dalam
drama ini sejalan dengan kebijaksanaan ekologis?

4) Bzgumana metafora kita tentang negeri ini
mempengaruhi cara kita mempetlakukanriya?

5) Bagaimana kita dapat menggolongkan tulisan
alam sebagai sebuah genre?

6) Selain ras, kelas dan gender, akankah tempat
(plaa sepetu alam, tempat tinggd, Sunung laut
atau lingkungan/dcsa/kota) menjadi sebuah

kategoti kritik yang baru?

Apakah pria dan vanita menulis tentang alam

dan lingkungan secara berbeda?

Dengan cara zpa 'titeraE' (kemampuan kita
membaca) mempengaruhi hubungan manusia

dengan dunia alam?

Bagaimana konsep hutan belanara berubah dari

waktu ke waktu?
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10) Dengan cara dan pengaruh atau €fek sePerti

apakah krisis lingkungan tetepresentasikan ke

dalam sastra kontemporer dan budaya popu-

lar? Apabila kita melihat film animasi Indonesia

pertama yang berjudul "Meraih N{tnpi" (filrn

yang diproduksi tahun 2009) terlihat ielas bahwa

isu-isu tentang pengtusakan hutin atas nama

pembangunan menjadi rnasalah bagi kita semua.

Budaya popular terutama film bisa menjadi

sarana yang utama dan efektif dalam

mempr ktekan encriticit, dalam me mbedah teks.

Pandangan tentang alam yang sepertl
ba;pimanakah dan bahasa retoris seperti apakah

yang digunakan oleh pemerinah negara tertentu

dalam menggambarkan alam? Dalam bahasa

Inggris misalnya muncul isilzh pa.ttoral, eden,

arcadia dan isolth-istilah yang erat hubungannya

dalam cerita-cctita atau mitos-mitos yang muncul

dalam menggambarkan alam di Eropa atau

Amerika. Bagaimanakah alam didefinisikan dan

diistilahkan ddam bahasa Indonesia? Sawah,

huan, hutan lindung, huian bclanara, bukit, laut,

pantai dan seb4g'ahrananp? Apakah istilah-istilah

ini menggambarkan kekhasan alam di Indone-

sia sehingga betbeda dengan penggambaran

dam di Eropa atau Amerika?

12) Hubungan apakah yang mungkin dimiliki iimu
pengetahuan tentang lingkungan pada penelitian

karya sastra? Bagaimana ilmu pengetahuan alam

sendid membuka analisis sastla?

13) Intenekstualitas apa yang mungkin te4adi antata

studi sastra dan wacana lingkungan tetkait

-dengan disiplin ilmu seperti sejarah, frlsafat,

psikologi, sejanh seni dan etika?

Meskipun ruang lingkup penyclidikan yang luas

dan tingkat pengalaman yang betbeda, semua kritik
lingkungan memberi alasan men&sat bahwa budaya

manusia betkaian dengao dunia fisi\ memPenga-

ruhinya dan dipengaruhi olehnya, manusia dan alam

mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.

Hal ini tidak bisa kita pungkiti. Hal ini pula yang

merupakan subjek ecoctiticisn yauhubungan timbd
balik antara alam, manusia dan budaya, khususnya

bahasa dan sastra dan berbagai macam benda-benda

atau bentuk-bentuk budaya. Sebagi pandangan kitis,
paham ini memiliki satu pijakan dalam sastra dan

pJjakan lain di aas bumi; sebagai sebuah wacana teo-

ritis, paham ini merundingkan antata manusia dan

non-manusia (alam sekitat)
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Selanjutnya ecocriticint dzpat diketahui citinya
dengan membedakannya dari pendekatan-
pendekatan kriris lain. Pada umumnya, tcori sastra

mempelajari hubungan antara penulis, teks dan dunia.

Sebagian besar teori sastra berpendapat bahwa

"dunia" disamakan dengan masyarakat - li"gkoP
sosial. Sebagran be sx karya ecocriiicism memberikan

sebuah motivasi umum: kesadatan bahwa kita telah

berada pada masa batas lingkungn, saat konsekuensi

aksi manusia merusak sistem pendukung kehidupan

yang paling dasat planet ini yaitu ekologi atau

Iingkungan flsik tempat manusia hidup. Kesadaran

ini mencetuskan keinginan yang n:lus untuk membeti

sumbangan terhadap perbaikan iingkungan, tidak
hanya pada waktu senggang, tzpi daJam kapasitas

kita sebagai guru besat sastra. Ahli seiarah, Donald

'i(otster (1993), menyatakan bahwa kdtikus sastta

memiliki petanan penting

lYe areJacingaglobat tisis todE, not buaw of how

ecosyslens furdion brt rather beane of how otrelhi-
cafi1t*nifmaion. Getting thwgh tlie crisis n4tins
lndersta itgotrinpact 0t flataft aJ pftciset at P|s'
ibh, batam non, itnq rc xndattandingtlnn abhal
q$ens and uingthat andentandingto nfomt tben'
"Hittoioot, ahn|with titerary schiian, a bnpolo-

Airb dnd pbib$phn can ol d4 thc ftfn nin& of attne,

7at they car hilp ruith the mderstanding (l99i: 27;

ry trih^it1. i-in*ry scbolar speciakrtin qmtiotrs
of aalae, neaning, traditiln, Plittt oJ vieta, and lln-
lsaxe, ard it it in tbese areas lbal ve are making a
-stt bitanlal nnhi bltiot la enuimnnental thinking.

Kita sedang menghadapi kr. isis global saat ini,
bukan karena bagalmana ekoslstem befrungsl
namun katena bas^mana sistem etis kita
berfunqsi. Untuk iengatasi krisis ini mem-
butuhk-an pcmahaman f'engaruh kita terhadap
alam sesegera mungkin, tapi terlebih lagi, iuga
membutuhkan pemahaman terhadap sistem
etis tetsebut dair menggunakan pemiahaman
tersebut untuk membenahinya. Pakat seiarah

bersama dengan atrli sasua, pakar antropologi
dan Frlsuftidik bisa melakukan pembenahan,
tentunya, tapi me reka bisa mem-bantu dengan
pemai'anrari 1t193: 27; penekanan saya). AhIi
sastra lebih mempenanyakan masalah nilai,
makn4 tradisi, sudut pandang dan bahas4 dan
pada area inilah kita akan memberikan
iumbangan besar pada pemikiran lingkungan.

Menurut pandangan Glotfelty, kritik yang

berfokus secara ekologis merupakan sebuah

keberanian avzl yang sangat berarti, khususnya karena

mengarahkan peth aian kttz p ada mzsalah-masalah

yang harus kita pikirkan. Meningkamya kesadaran
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menrpakan tugas yang sangat penting bagl kxirik ini.
Ahli ekokritik mendorong orang lain untuk secara
serius memikirkan hubungan manusia dengan alarn,
tentang dilema-dilema etik dan estetik yang
digambarkan oleh adanya krisis lingkungan, dan
tentang b agamana bahas a dan s astra menyalurkan
nilai-nilai dengan implikasi ekologis yang luas.

Ecocriticisn bukan hanya nilai etis, namun juga
pefluasan pedagogi dan kritik dari studi sastra hingga
melibatkan teks yang berhubungan dengan dunia
non-manusia dan hubungan kita dengannya. pefinisi
semacam ini tenrunya mengambil karya kritis seperti
Glen Love, Cheryll Glotfelty dan lainnya). Ecocriticisru
perlu membawa perubahan yang jauh dari
pendekatan-pendekatan lain yang secara tegas hanya
memberi tekanan pada bahasa dan referensiditas
pada dunia sasua dan dunia sosial aau bahkan dalam
dunia emosi manusia seperti dalam fase kebah4giaan
dan kepunrsasaan. Seperti halnya feminisme , encriticism
pada dasarnya merupahan sebuah ktitik etis dan
pedagogi, sebuah kritik yang mengamati dan
membantu kemungkinan adanya hubungan diantam
lingkungan masyamkag dam dan teks. Sebagaimana
feminisme iuga, terdapat sebuah perbedaan
pendekatan. Ini waktunya bagi pakar ekokdtik untuk
mencoba mengembangkan poskulturalisme yang
berorientasi secara ekologis (sebagaimana g4gasan Sue
Ellen Campbell).72

Beberapa hal yang pedu diperhatikan
sehubungan dengan ecocritichn, yuu:

Pertama; bahwa kita tidak memperkenankan
ecocriticism sebagai "-isme" (paham) demi publikasi
dan pekerjaan, sehingga kita mentransformasikan
paham ini dari kebutuhan sosial dan professional
menjadi suatu gerakan sosial akan lingkun g n^tau
setidaknya kesadaran akan pentingnya linglarngan dan
isu-isu lingkungan yang mucul dalam karya sastra.
Sastra sebagai karya manusia tidaklah lagi bisa keluar
dari lingkungan sekitamya artinya lewat karya-larya
sastra dan budaya popular permasalahan lingkungan
bisa diangkag ditelaah dan kemudian disikapi dengan
cara yanglebih bijak Sebagpi gerakan sosial, encriticism
akan membawa kita pada kesadaran munculnya
kesetaraan anara manusia dan lingkungan. Tidali l4gi

ada oposisi binei yang mempertentangkan manusia
versus lingkungan atau manusia/budaya berada
diatas atau mendominasi lingkungan (ca/ture uersas

natun). Manusia adal ahbagan da'i lingkungan begiru
pula sebaliknya, lingkungan adalahba$an dari sastra.
Manusia tidak akan hadir tanpa lingkungan dan
lingkunganpun akan punah tanpa campur rangan
manusia. Contoh yang konkrit akan hal ini pernah
disinggung oleh Jared Diamond dalam bukunya
Collapse: How Societies Cboose to Fail or Srtruiae (2005).
Dalam buku ini Diamond mendaftat delapan factor
yang secara historis menyebabkan runtuhnya
masyarakat jaman dulu seperti suku Inca, Maya, Az-
teg dan sebagainya. Dad delapan faktortersebugyaitu
penggundulan hutan dan penghancuran habitat,
problema pertanahan seperti erosi, hilangnya
kesubutan tanah, masalah pengatufan air, tedalu
banyaknya perburuan (oaerlt u ttin$,tedalu banyaknya
penanglupan'kan (artfuhin!, mwrculnya species baru
karena evolusi pada species asli, kelebihan penduduk
dan dampak meningkatnya pendapatan perkapita
penduduk yang menyebabkan berubahnya lahan
menjadi indusri, terlihat hampir semuanya karena
persoalan ekologis dan benrbah any a tatanan alam
menjadi lebih industri. Lebih lanjut, Diamond
mengatakan bahwa ada empat faktor lagp yang
nantinya bisa meruntuhkan masyarakat sekarang atau
mendatang yaitu perubahan iklim, peracunan arau
polusi lingkungan, kekurangan energi dan penggunaan
yangbedebihan akan kapias fotosintesis alam. Pada
dasatnya,'dalam buku ini Diamond menegaskan
bahwa overpopulas i yang tidak sebanding dengan
kapasitas yang dimiliki alam akan mengakibatkan
runtuhnya masyanlataau bahkan p endabanyang
ada. Walaupun Diamond juga melihat adanyz faktor-
faktor ekonomis dan militer seperti Uni Soviet dan
Roma yang runtuh di masa lalu, tetapi Diamond
melihat bahwa lingkungan meniadi faktoryang sangat
mendasar dalam perubahan tatanan masyarakat dan
budaya. Berubahnya alam menjadi industri sangat
memungkinkan percepatan keruntuhan masyarakat
atau peradaban. Lewat buku Diamond, kita
diingatkan lagi betapa besarnya faktor lingkungan
seb4gai faktor runtuh atau matinya masyarakac Oleh

72 
SueEllen Campbcll adalah penulis buku-buku sastra Amedka yang bcrve*esan lingkungao dan ecocriticism sepetu Ewn Molntaint
Vatitb: Scarchingfor Sohce in an.4gc of Extindion (2003, Univcrsity of Utah Press), Bingiry the Momtain Hone (1996, University of Arizona
Prcss).
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karena\n, econiticitm mengaiak kita untuk sadar akan

hal ini bahwa ecospbert merupakan bagian tak

temisahkan dari budzya suatu masyarakat'

I(edua: bahwa sekarang kita mulai mengguna-

kan lensr ecorenlic readitg unruk mempertanyaken

secara serius berbagai kanon yang telah kita terima

sebagai "suatu hal biasa" dan hal yang biasa ini seakan

meliiat bahwa faktor-faktor non-manusia dan alam

seakan tidak berm aszlah' D engan enri li ci m \<ttt akan'

secara lebih kritis nrempel'tanyakan apa yang selama

inV.sta atggap nauralbukantah hal yang benar-benar

natrral. Banyak karya sastra menganggap bahwa

adalah hal yang biasa untuk tidak menyertakan faktor

alam dan lingkungan dalam budaya manusia, harus

kita kritisi secara lebih mendalam lewat teropong

cco ni lhi s n. Mendotong adanya perubahan kanonisasl

sastra dengan memasukan isu-isu lingkungan dalam

pembennikan masyarakat atau Peradaban meniadi

tugas khusus arorzlzar scbo lan P erbaikan kanonisasi

saitra (memasukka nkzty a-karyt yang mengangkat

isu-isu iinglc:ngan didalamnya) bisa saja memiliki efek

yang tah; la;a. Tidaklah cukup hanya membuka

tehi at"u mengj"rkan n:lisan-nJisan mengenai alam

(the vritittg: of naturQ meskipun kita sangat

membutuhLn hal itu. Yang kita kitz lakukan adalah

melibatkan selunrh tingkatan kanon - dari sastra

anaL-anak hingga puisi modern. Pendekatan-

pendekatan ekokritis pada formasi kanon akan

melengkapi kanonisasi batu tentang ekologi sastra'

Kettga: Ecocrirtcisn tidaknya hanya berfungsi

sebagai pendekatan dalam membedah tulisan-tulisan

sastra titapi juga sebagai alat pedagogis dalam

meningkatan wawasan lingkungan pembacanya'

Sebasai alat pedago 4s, ecocri f ci sn bersifat mendidik

aari riuta; taf,ap yan! pafing sederhana sampai tahap

yang paling kompleks, dari PAUD (pendidikan anak

usia dini; sampai tingkatan pascasarjana, dari

masyarakat desa samPai kota dan sebagarnya.

I{eempat Ecocriticisn, dan teks yang meniadi

fokus para pelaiar ekokritis, bisa menjadi alat paling

jelas dan memaksa kita secata litetd menghubungkan

studi kesusastraan dengan bagian kehidupan yang vital

yaitu bumi yang melingkupi dan menopang kita'

Sudut pandang ekokitik menghubungkan kembali

studi sastra baik pada proses maupun masalah yang

terkait dengan kehidupan di atas planet bebannya

semakin lama semakin berat ini, rnemfokuskan

perhatian kita Iagi pada bumi dimana kita berpijak,

melihat hubungan yang komplek antara kita sebagai

manusia dengan tanah, dan iuga pada imptkasi

kelakuan kita tethadap tanah/bumi (bagimana kita

memperlakukan bumi/tanah/bin ztzng/ alam /
rumbuhrn). Hal inj akan bcnar-bcnar nrengeluarkan

ilnu sastra dari bentukan pcrmainan kata-kzta murru'

Flabitat nyata produksi sastra kita adalah rumah

tangga dan komunitas - sehingga hal ini dapat dan

ber*r-b"nat berdampak, bahkan secara praktikal

bahwa kehrdupan manusia, emosi manusia, keadaan

psikologis manusia erat hubungannya dengn alam

dimana dia tinggal. Apakah seorang tokoh dalam

sebuah teks sastra hidup di kota atau d'i desa, di

kantpwngztau di nal estate,didzerahwrban atau ru-

ral menjadi sangat penting dalam kritis ekologis'

Semakin berwamanya kehidupan manus'ia, semakin

kayanla kompleksitas manusia seharusnya diikuti pula

dengan semakin kayaknya diversitas ekologis alam

sekitar manusia tinggzl dan bukan sebaliknya menurut

Lautence Buetl dalam The Falnre of Enttimnnenlal

Citicisn: Enironnutal Ciis and l)terary Inagination

(2005: i02 - 103). Buell menambahkan bahwa dalam

banyak karya sastra atau tulisan-hrlisan fiksi yang

terjadi adalah yang sebalikny4 semakin kompleks dan

kaya diversitas manusia semakin hilang diversitas

lingkungan dalam tulisan-tulisan tersebut' Perban-

dingan yang terbaliklah yang tetjadi antata manusia

dan-alam. Manusia menjadi semakin kompleks alam

menjadi semakin hilang' Sastra bahkan seringkali

melupakan alam atau lingkungan sama sekalr'

Peninekatan kualitas kehidupan manusia menladi

stand;r utama tanpa melibatkan sama sekali

peningkatan kualitas karrkter non-manusia sepertt

alam, lingkungan, binatang, tumbuhan dan

keanekaragaman hayati. Padahal yang seharusnya

tetjadi adalah pedmbangan yang adil' yang- sejaiar

aniara meningkatnya kompleksitas kehiduupan

manusia sejalan dengan semakin meningkamya pula

kompleksitas kehidupan alam atau non manuslz'

Inilah sebenarnya salah sanr tugas ekokitjk dalam

melihat bagaimana pedakuan manusia terhadap alam

dalam kanon sastra.

Enniticisn akznmdihat pada cata yang halus dan

kompleks dimana orang menghubungkannla, secara

individual maupun komunal, pada hamparan dan

tempat yzng mengelilingi mereka setiap hati. Masalah-

masalah sastra sepanjang berasal dari dan tercermin

pada pengalaman manusia - dan , sebagaimana yang

diungkapkan penulis essay Rockwell Gray (1989: 53)'

"Semua pengalaman adalah pengalaman akan temPaq

akan lingkungan dimana manusia itu hidup"; semua

pengalaman manusia bertautan dengan tempat atau

iahin bah^sa Ingg ns "a/l hunan expeiexas takt plan"
(semua pengalaman manusia mengambil tam4/pba
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(ingkungan fis.ik sekitar kita) sebagai konttibutor
dasarnya. Selama ini adalah waktu (tinl yang
sementara ini menjadi primadona dalam
menggambatkan kehidupan manusia. Tempat (p hre)
seakan-akan hilang dalam me[hat pengalaman
manusia. Apabila kita berbicara soal pengalaman
selalu yang kia dengar adalah pengalaman masa lalu
yang er t hubungannya dengan apa yang dialami
sekarang dan bisa menjadi tolok ukut apa yang akan
terjadi mendatang, tanpa pemah kita menaoyakan
apakah waktu safa cukup untuk mewadahi
pengalaman manusia. Tine ar,.d Phce (waku darr
templ.t) seharusnya menjadi dasar atas semua
pengalaman manusia" Pertanlaan akan "kapan" dan
"dimana" mestinya diangkat lagi agar pengalaman
manusia berotinentasi waktu dan tempag dan bukan
waktu saia. Agar benar-benar paham aspek
pengalffnan ini-pembentulran hubungan sehati-had,
tak terelakkan secata da)am antzta manusia, bumi,
kehidupan (disusun secara luas) yang men).usun
dunia-membutuhkan lebih dari sekadar membaca
kaa-kata secata teliti pada sebuah halaman Kita pedu
mendengar cerita-cetita yang dikatakan orang-orang
tenang alam baik dari da.lam negeri sendiri atau negeti
seberang sehingga kia bisa mengamati bagaimana
mereka membentuk dan telah membentuk negeri
ini, sehingga kia bisa keluar dan mengotori bngan
kia dengan alam linghrngan kita- Pedu bagi kia untuk
menjadi pendongeng, atrli geogafi, sejarawan, ahli
tatakota, mahasiswa lzng belajar tenang ilrnu budaya
untuk mempelaiad alam. Bukankah Damond sudah
mengingatkan kita akan pentingnya faktor alam
dalam kebetlangsungan hidup manusia. Sebagai
bentuk pendekatan interdisiplin, ekokritik menlusun
kembali konteks sasffa dengan keadaan fisik (alam
Iingkungan) sebagai bagian yang paling mendasar
dalam kehidupan manusia,

\Tilliam Stafford (1973: 92) mengatakan,
"Semua kejadian dan pargalaman bersifat local, entah
dimana. Dan semua peningkatan kejadian dan
pengalaman-semua hasil karya seni-bersifat re-
gional dalam beberapa hal darimana mereka bemsal
sehubungan dengan kehidupan yang telah dinsakarl"
Deirgan tidak hanya mengamati ekspresi ternrlis
namun iuga kehidupan, pikiran dan tlngkah laku '
manusia sebagaimana hal tersebut bethubungan
dengan dunia aiami dan fisik di sekeliling kita dengan
sebanyak mungkin perangkat ilmiah yang dapat kita
gunakan, kita mempe*aya pemahaman kita tentang
tugas yang kita pelajari dan mendasarkan i.lmu

pengetahuan secara lebih kuat dalam urgensi
keberadaan manusia sehari-hari. Tanoa landasan dasar

ini, usaha penelitian sekeras apap..r,, apapun disipln
ilrnunya, bagi saya kehilangan aninya.

Menulis tentang alam dan hamparannya, dan
peneLitian rnterdisiplin hasil karya n:lis tersebut,
menjelajahi bentuk paling dasar pertemuan seni
dengan ritme dan tekstur keh.idupan di bumi dan,
dari keseluruhan penelitian tersebut, mencapai
resonansi yang lebih dalam, yaitu mempertanyakan
secara e tis agar kita lebih seksama dalam memikirkan
bagaimana hidup dengan biik dan bijak terutama
dalam bagaimana kita menyikapi alam. Kdtik tidak
punya makna yang leb.ih penting datipada ini.

Ecocrirtcisn ddzm sastra juga akan melihat pada
pengatuh antar karakter, spesies dan ekosistem da.lam

teks sastra seringkali menuntut pendekatan antar-
disiplin ilmu untuk mengutaikan kalimat secara
keseluruhan. Bagian dari agenda uoniticisn adalah
menggurukanintetdisipliner dalam merufsirkan tidak
saja hubungan kita dengan sebuah teks namun juga
pa& dunia fisik (ika tidak selalu "alam') dimana tels
itu (dan pembacanya) berada. Dari sinilah dapat
diternukan pol.itilc hubungan ekosistem dalam sebuah
teks seringkali akan menjangkau dan melibatkan kia
dalam jaringan alam lingkungan yang ada"

2. Ecocriticism: Sebuah Teori atau
Sebuah Praktek?
Sebagaimana yang disimpulkan oleh Cokinos

(2004), uocriticisn merupakan "perluasan pedagogi
dan kritik dari penelitian sastn yang melibatlan teks
yang berhubungan dengan dunia non-manusia dan
hubungan kita dengan dunia tersebut." S aztnyakia
letakkan penekaoan pada aspek pedagogis.
Ecocriticism dapat diartikan sehagai'teod' Lritik sastra

ataupun bukan - semuanya betgantung pada
bagaimana cara kita memahami definisi sebuah
"teori". Metiam-Webster Online Ditectory
[ww*meriam-webster.com] menawarkan beberapa
js6nisi antar2 laifi "1 : analisa seperangkat kenyataan
dalam hubungannya antara satu dan yang lain; . . . 5:

prinsip umum yaog dapat ditedma secara ilrniah dan
masuk akal atau badan prinsip yang ditawalkan unuk
menielaskan fenomena". Definisi pertama yakin
bahwa ecociticitn adalah sebuah teori, yang
menganalisa hubungan aoara tela sastra dan alam.
Culler juga mengtakan d:Jam bula:niz yang berjudul
"Utetary Theory''bahwa "teod" bukan apa-apa
kecuali serangkaian nama @ebanyakan asing) (Culler
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2000:1) dan mungkin iuga melibatkan "katya
antropologi, seiarah seni, penelitian film, penel.itian

gender, linguistik , filsafat, teori politik, psikoanaLisis,

penelitian ilmu pengetahuan, seiarah intelektual dan

social dan sosiologi' (ibid :3). Selanjumya,'pengert.ran

umum' merupakan teori. Oleh katenanya, dari sudut

pandang ini, sangat alami bila kita memandang

ecocriticism sebagai teori. Cokinos (2004) menulis:

[eJcocitbisn tuessari! eftaik a $ift awE fron.ap'
pnachu that strictlpiuihge tatgtage a lhe

difrcal0 0f r{erennalg to appmarhu thet re

ienbhasize lhe real work of words in a uorld
"of 

ionseqieflte, iry, od deqair. Ecocrifcism lhen has

itt ,oitt i, thiglobokryd mncen of lbe etnr
jincreasing corntption of orrpllical enimn-
tflent

lel cortiticisn perlu membawa perubahan yang
jauh &ri pendekatan-pendekaun yang secata
iegas memberi tekanan pada bahasa, dan
kesulitan referensia.l.itas terhadap
pendekaun yang kembali menekankan pada

ilre". tty"t k"t"-ku dalam dunia
ko-nsekuensi, kebahagiaan dan keputusasaan.

Kemudian ecocriticism mendapatkan
akarnya dalam pethadan globalisasi dznyang
sebelumnya- meningkamya korupsi pada

lingkungan fisik kita.

Setiap warga dunia yang bertanggungjawab,

warga Indonesia atau lang lainnp, harus atau paling

tidak hendaknya berbagi kepedulian, dengan satu atau

c A y^ng lainnya, serta menyusun tindakan yang

mungkin demi membantu memperbaiki lingkunpn.
Glen Love dan Cheryll Glotfelty (2003)

menyatakan bahwa "inilah saamya bagi para siswa

yang bela,ar sastra untuk lebih aktif merespon kisis
lingkungan. Glotfelty dan Love menyatakan bahwa

"arti penting peningkatan kesadann lingkungan pada

siswa menjadi pertimbangan yang sangat penting

karena dengan demikian kita bisa dengan mudah

membangun kesadaran ekokritis kelas sasffa kita."

Test unn* encritidrm, seperti yang dikutip oleh Cfuis-

topher Hitt (2004), yaitu bahwa seorang ahli ekokitik
nampaknya juga mende Enisikan bidangnla' Menulis

secata ekokritik berarti: membuat penilaian tentang

kesusasman png kita pelajari, mernberikan penilaian

yang berdasarkan pada sebuah kepedulian umum

tentang eksploitasi dan konsumsi tak terkendali

terhadap alam oleh budaya manusra tertentu.

3. Beberapa Praktek Awal

Apakah sebenamla encritieim in: deabagxmana

kita dapat mengadaptasikannya dengan benar pada

kelas sastra dalam kr.:nteks bahasa Indonesia? Pada

perspekstifyang lebih luas, dalam pengantarnya di
The Ecocriticisn kader, Che4'll Glotfelty mengartikan

ecocriticism sebagai "sebuah ilmu tentang hubungan

antara sastra dan Iingkungan fisik ' (1996: xviri). Dan
teori ini telah mengalami tiga "tahap perkembangan",

yzitu, untuk mempelajari "bagaimana alam dihadirkan

dalam sebuah karya sastra", untuk "membenahi dan

menggambarkan genre nonfiksi disan tentang alam

dan juga, untuk mengidentifikasi dan mempelajari

6ksi, puisi dan drama yang berodentasi lingkungap,

"dan unnrk mengamati" bagaimana wacana sastta

membentuk manusia"(Glotfelty, 2003). Lewat
pendekatan hijau inilah sebenarnya siswa-siswa

berusaha menganaLisa sebuah karya sastra. Mereka

akan mengamati "bagaimana alam digunakan secara

literal aau metafori-kal dalam genre dan trope estetis

atau terkait dengan bidang sastra tertentu, dan

bagimana alam direspon dalam n:lisan-hrlisan sastra

sehingga model-model nrlisan ini membentuk genre

tertennl' (Jeise, 1997). Selaniumya, hal-hai yang lain

seperti "konstruksi manusia","alam kedua" manusia,

budaya dan masyarakat iuga merupakan perhatian

ekokit.is sdain lingkungan Esik.

Sebagai langkah awal, pembacaan ekologis

dalam sastra meliputi aktivitas analisis dan fisik.

Langkah-langkah untuk mengenalkan kegiatan dan

analisa ekokritis meliputi:

(1) Mcmberikan kuliah-kuliah atau pelaiaran-
pelajaran singkat secata berurutan tentang

eeoniticitm diluar dan di dalam kesusastraan In-
donesia

(2) Berawd dari alam fisik kita, meminta siswa untuk

mencoba menulis apa yang dapat mereka
temukan tentang alam dalam tugas bacaannya.

Dengan memberikan contoh kePada siswa yang

telah ditemukan dalam teks karlra sastra seperti

potet pantai di Gadis Pantai karya Pramoedya

Ananta toer, siswa bisa memulainya dengan

sesuatu yang telah dikenalnya melalui lingkungan

yang ada d.i dalam karya sastra. Terinspireas.i

dengan hal ini, siswa mungkin saia mulai
membangun kepercayaan diri meteka dalam

ecoctilicitn tentang apa yang sedang me rekabact,

dan asosiasi antara teks dan alam mulai muncul

dari dalam diri mereka. Hasil temuan mereka

mungkin tidak menatik di mata para ktitikus
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(3)

khususnya, namun mereka telah mulai membaca
dan menulis sesuatu-selain "cerita" di luar teks
kesusastraan, dan sesuanr yang merupakan hasil
karya mereka sendiri.

Adalah sangat baik meminta siswa keluar dari
kelas dan melihat lingkungan alam dengan mata
kepala mereka sendiri. Lalu, siswa dapat
menuliskan pe ngalaman mereka ketika
mengamati alam dengan menggunakan kata-kdta
meteka sendiri. Hasil karya tulis mereka dapat
menjadi sumber perbandingan ketika mereka
bedatih membaca lingkungan dad teks sasta.
Dengan demikian, meteka mulai membangun
pefasaan tentang tempat dan alam yang sangat
penlng dalam encri ti cit n.
Membaca lingkungan (eco-readit! sebuah t€ks
dapat dimulai setelah agalangkahf cara penama
dilakukan. Siswa diberi teks dan diminta untuk
mengamati baik dari bagaimana "penulis
membayangkan dan menggambatkan
lingkungan fisik" dan juga intinya mengamati
hubungan antafa masyarakat manusia dan alam,
dan cara berpikir secara ekologis manusia
menjadi bagian dari alam. Meminta siswa untuk
melihat biografi dan mewawancarai penulisnya
merupakan cara yang bagus untuk membangun
bacaan lingkungan katena biogtafis pengarang
akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk
'mengenal penulisnya lebih dekat dan memahami
bagaimana penuiis yang berbeda menampilkan
alam, hamparan alam, gunung, sawah, bukiq batu
atau padang pasir dan potret lingkungan yang
berbeda menurut latar belakang dan pandaogan
mereka tentang dunia. Siswa dapat diminta untuk
memilih tedebih dahulu topik mereka dari sudut
pandang si penulis atau dari tema. Dasar dari
ecocrilicism adalah untuk mendorong manusia
untuk memiliki kesadaran tentang lingkungan
kebendaan manusia dan bahwa secara alamiah
manusia seharusnya dipahami sebagai bagian
dari lingkungan, jadi seyogyanya mulai membaca
lingkungan dengan melihat gambaran fisik alam
dalam sebuah karya sastra tertentu, Mengutip
kata Glotfelty, inilah langkah awal membaca
litgk*g"n.
Langkah selanjumlz adalah meminta siswa untuk
melihat bagaiman "^l^m" dapat bermakna
banyak bagi manusia. 'Walaupun 

a.lam hanya
muncul dalam tulisan sasra tetapi bukan betarti
gambaran alam yang ada tidak bermakna. Alam

dalam sastra adalah juga alam dalam pengalaman
manusia. Bagaimana manusia melihat dunia
terekpresikan lewat bahasa. Dengan demikian
bagaiman manusia mempedakukan alam bisa
dilihat lewat tulisan-tulisan mereka. Apa yang

nampaknya alami dan apa yang tidak merupakan
langkah selanjutnya untuk memiliki kesadaran

lingkungan terhadap teks sastra. Istilah Glotfelty
dalam hal ini adalah tahap kedua yang penting
dalam melakukan bacaan hijau 

^t^u 
b^cazn

ekologis.

I(emudian, usaha untuk membaca unsur hiiau
dalam karya sastra akan menjadi langkah
berikumya untuk melihat hubungan penting
antara ekologi dan alam. Langkah akhir yang
ditawarkan Glotfelty dalam eco cri ti ci s n n1 a
menyatakan bahwa pembentukan kesadaran
manusia dapat ditemukan dalam teks sastra, yaitu
pada langkah terakhir ini. Sisv'a akan diminta
untuk mengenali bagaimana kesadatan terhadap
kehidupan yang lebih ramah lingkungan
disuguhkan dalam sebuah karyz (teks). Langkah
ini memandang bagaimana operasi wacana secara

ideologis terdapat dalam teks-teks sastra. Henry
David Tholeau, salah seorang penuli s alam (na-

tan urita) Amenka mengaakan 'oThe quesiion
is not what you look at - but how you look &
whether you see." (fhoreau via Buelt 1 995: 1 1 5).

Thoreau di tahun 1830an- 1840an lewat Jlunal
nya mengingatkan kita bahwa bagaimana kia
melihat alam dan apakah kita sebenarnya telah
melihat alam dalam kehidupan kia. kbih lanjut,
Buell dalam Tbe Eayiromextal Imagixatiox
menegaskan pentingnya kita mempedakukan
alam dengan menempatkan alam seb^gai pernrr,

sebagai orang, sebagai manusia, sebagai karakter
dalam teks-teks sastra atau meminiam istilah
Buell natml percorbood @uell, 1995: 1 80 - 21 8).

Buell berpendapat bahwa apabila kita tidak lagi
melihat alam sebag u ptsott (a beh{ pendamping
manusia maka kita tidak akan bisa mensejajarkan

^nt^e 
ilam dengan manusia. Alam tidak lagi

hanya dianggap sebagai sekedar latar at^v itlting
tetapi alam atau lingkungan adalah sebuah
karakter, sebuah perraz sebagaimana manusia.
Manusia addah alam dan alam adalah manusia.

Jika kita mengajarkan hal ini dalam kelas-kelas

sastta kita, maka siswa akan lebih menghargi
alam scbagaimana mereka menghargai manusia,

(6)

(4)
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3. Empat Langkah Memahami
EcocriticismT'

Ecocriticistr mencakup dan memahami,

bagaimana alam dan ibu pertiwr digatnbarkan

dalam teks tulis. Lagu dapat meniadi sumber

yang kaya akan pembukaan arval terhadap alam

dalam nrlisan. Lagu Bimbo yang beri udul Balada

SekepingTaman Sarga bisa meniadi contoh ideal.

Lagu ini menggambarkan alam sebagai taman

surga di dunia yang kemudian berubah meniadi

musuh manusia dan kehilangan barokahnya.

Sebagaimana praktek pedagogi, beratti
mendorong dan membetdayakan siswa utuk

menjelajahi dunia alami untuk pertama kali.

Membaca bumi secara cermat, dekat dan

seringkali memberi perhatian pada titme, dan

pola. Siswa pedu mengenali bumi, bukan hanya

membahasnya saja. Pengalaman belaiar diluar

kclas seperti ini akan menghidupkan bacaan

mereka pada buku dan bahkan mempertaiam

cara berpikir dan nrlisan mereka. Hal ini berati
membuat tugas yang membuat mereka keluar

dati kelas, atau menantang siswa untuk belajar

subjek apapun yang diberikan ddam konteks

yang lebih luas dari Lingkungan kampus mereka,

kota, perairan, benua atau bfikan planct mereka.

Kita harus memberi siswa waktu dan ruang

untuk mengalami sendiri dunia alami: alam,

lingkungan, batu, gunung, tumbuhan, vegetasi

dan sebagainya. Sebagai salah satu contohnya

adalah berdasarkan pengalaman seorang siswa,

yang menghabiskan banyak waktu semesternya

pada ptoyek menulis dengan menyaksikan

perbukitan yang berubah dati musim dingin

hingga musim semi. Dia menulis :"Saya tidak

percaya betapa saya sudah salah rncngim tentang

semak ini beberapa kali. A*alnya, saya kita semak

ini telah mati sampai saat dia mengeluarkan

kuncup. l,alu saya lihat semak itu tumbuh dan

kuncup-kuncup betkembang, saya pikir ini
adalah sebuah pohon muda atau tanaman yang

belum pelnah saya lihat lihat sebclumnya -dan
tanaman ini betubah semak bunga lilac
Halaman-halaman di koaku ditumbuhi sangat

sedikit lilacr tak terkecuali halaman rumahku.

Saudara dan teman-temanku dan aku pernah

mengejat aniing melewatinya dan sebaliknya.

Bagaimana aku sarnpai tidak mengenali semak

ini? Mungkin karena aku tak petnah melihatnya

secara lebih dekat. Sebelun.nya aku sama sekali

tidak tahu apapun tentang semak ini. Aku hanya

tahu daunnya tapi aku benar-benar tidak tahu

tanaman ini. Aku tidak melihatnya tumbuh dati

serumpun semak belukat, batang yang

nampaknya telah mati hingga iadi sebukct penuh

cabang bcrliuk-Liuk dipcnuhi nanas-nanas mini
Sekarang aku kenal tanaman ini dengan lebih baik,

keselwuhan semak bukan hanya dari bunga atau

daunnya saja. Perbukitan ini sekatang penuh

dengan semak itu. Bahkan perbukitan ini kalau

dilihat dari jauh mitip semak ini, penuh dengan

lekaklekuk dan bunga-bunga kecil. Sekarang aku

seluruh tempat ini dengan lebih baik, karena telah

menyaksikan temPat ini menghaditkan
kehidupan baru tanpa gagasan awal apapun,

tanpa pengharapan. Jika aku bawa seseorang

kesini sekarang, mereka hanya akan melihat

bunga dan daun. Tapi aku telah methat selwuh

semak."

3, Sebagai ptaktek pengajaran dan Pengetahuan,
ecocriticittTt betarti penielajahan (membaca,

membahas, menulis) bahasa sebagai produk
evolusi yang sedang betlangsung. Bahasa tidak

punya sifat dasar yang terpisah sama sekali dari

dunia alam, sebagaimana pendapat beberapa

teoritikus, namun bahasa betkembang keluar

dzri proses evolusioner yang sama sebagaimana

bumi tersebut. Bahasa betevolusi dan alampun

dcmikian. Kesamaan ini s eharusnya
menghadirkan keseiaiaran dan bukan oposisi

binet manusia/alam dimana yang pertama

mendominasi yang selaniumya. Argumcn tenang

apakah bahasa melambangkan dunia atau apakah

bahkan bahasa menjauhkan kita dari dunia,

mengalihkan kita dari hal-hal yang lebih penting

yang seharusnya kita pelaiad tentang bagajmana

dunia menialankan fungsinya dalam bagimana

kita mengalami dunia. I(etika kita meneliti
hubungan antata bahasa dan bumi/alam, teks

dan tanah lapang atau kata-kata dan hutan, kita

tidak sedang belajat tentang dua hal, seolah-olah

T.

73 Empat cata berikur sccai. umum diambil dari t.rlisan Stan Tag dari W€slcilr \0ashingtor Univctsiq', dalam dalam rocuarlco4 tetapi

4 €aia b€tikut sudah deogelami hodifikasi sesuai dcngan kontcks Indonesia
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kita tinggal dalam dua dunia yang sama sekali

berbeda (dulittic), mmun saling berganfi;ng satu

sama lainnya, manifestasi khusus (bahkan prose$
sesuatu yang kita namakan kehidupan, tiap hal

saling bethubungan dengan hal lairurya, dan secera

keseluruhan keduanya bergantung pada unsur
alami dasar dem.i kclangsungan hidup maousia

sepetti sinat rnatahari, ait dan udara. Tidak ada

teori kesusastraan yang betnilai sedikitpun iika
matahari padam besok. Jika alam menolak untuk
hidup terus maka manusiapun juga akan punah.' Oleh karena itu, ilmu pengetahuan ekokritis juga

perlu keterkaitan antar disiplin ilmu, Seperti
halnya ekosistem yang baik bergantung pada' 
keanekaragamn hayati baik hewan maupun
tumbuhatr, ecocriticism yang baik bergantung
pada keberagaman sudut pandang dan
pepdapat. Sebuah analisis ekologis yang dalam

dari berbagai teks hanya akan te{adi dalam
komunitas pembaca. Pendckatan scmacam ini
dibutuhkan dalam mempelajari karya sastra. Don
ntgin (1985) mengatakan:

'l: afrigltening one,for it nenttr dulirytaitb infnitet
mon nrrlplzx gttemt tban dnplpbibtopbiu and/ or
theoriu oJatt ard likrattn, It neans irteligatingthc
nanner in vhi$ poblics, ennonhs, rima, nligion, hn-
guage, mcdicite, atrd cnrrr elr ltber matteff go into the

nakingof apiece of lilerattre. It meaflr trJitgto rec

the whole, and lbe wholc is so cnotmow and conphx
tbal tlte tenptdtion is t0 rehv't to lhe c1nfort of r,e-
cialryd krowkdge, infotnation tbat it naxuinglpn-
cin! becarse it ha: sinpliftd thc porld to tbe
plint at whicb it rdtt be ndertood" (1 5),

"adalah suatu hal yang menakutkan, karena hal
itu beratti berkenaan dengan sistem yang benat-
benar lebih komoleks dari sekadar filsafat
sederhana dan itau teori-teori seni dan
kesusastraan. Hal ini berarti pengamatan
terhadap pcrilaku politit ekonomi, ilmu
pengetahuan, agama, bahasa, obat-obatan dan
permasalahan tak terhitr.rng lainnya me nuju
ke pembuatan sebauh karya sastra. Berarti
bahwa dengan mencoba melihat keselutuhan,
dan keseluruhan itu. sangat banyak dan
kompleks sehingga godaannya adalah mundur
dari kesenangan ilmu pengetahuan yang
dikhususkar! informasi yang iustru meyakinkan
kembali karena pengetahuan ini

menyederhanakan dunia pada poin yang dapat

Elgin memperingatkan kita bahwa pendekatan

ccocriticism memang bukanlah pendekan yang

mudah, teapi awalanya merupakan sesuatu yang

mcnakutkan karena kita akan berhadapan pada

banyak hal dan tidak hanya sekedar perilaku
politik, ekonomi dan sebagainya. Kita akan

melihat sesuatu yang sangat komplelc sehingga

seringkali kiu tergo da unolkkembdtke confort

qorc dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan yang lebih sedethana dan bersifat

ingular. Inilah ananglr.yang sesungguhnya dalam

cnniticin. Kitt d:tantang untuk bersifat tetbuka
dalam banyak hal, dalam memandang dunia
manusia, dunia alam fisik maupun dunia non
maLnusia. Eacriticisn tidak akan menyederhanakan

bagaimane kita memandang dunia tetapi teori
ini akan mcngundang kia untuk melihat lebih
dekat, lebih cermat kehidupan manusia yang

didalamnya berisi tidak hanyamanusia tetapi juga

bcnda-ben& mati alam sekitar kita\
4. Sebagaimana dinyatakan Henry David Thoreau,

salah satu petrulis alam Amerika - "lagad raya

lebih luas dati pandangan kia tethadapnyt' (lbe
n wn h laryn lban orr dew of it). Hal 'ntt 

ielas
merupakan implikasi ecocriticism yang melihat

kompleksitas kehidupan manusia. Jagat raga

tidak hanla cara manusia memandangnya tetapi
juga termasuk didalamnya bagaimana alam

menedma kita, mcmandang kia dan metespon
kehidupan kita. Thoreau menegaskan kita untuk

tidak hanya meminta alam mendengarkan kita

tetapi juga kita mendengarkanlah suara alam.

Encrilitinnndakhanlabacaan teoritis tentangtek
sastra semata, tapi juga pengalaman kita tentang alam,

bentang alam, ibu pertiwi dalam kegiatzn secara 6s.ik.

Ada kombinasi antara pemikiran kitis dan latihan
6sik @agaimana kelima indera kita bekefa) dalam

membaca lingkuagan. Penelitian hijau dalam bacaan

teks-teks sastra akan membantu menciptakan
kesadaran yang berkelanjutan tentang ibu bumi kita.

Dengan kesadaranitulah kita mendapatkan segalanya

dalam hidup ini. Semoga bumi tidak kehilangan

berkabnya untuk kia umat manusia.

)
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DIKSI DALAM LAGU MANDAR:
PENGUNGKAPAN MAKNA IAGU

Herianah

Bahi Babasa Ujttg Pandatg

Jakn Saltan Akddin Kn 7, Tala Sal4ang Makarar

Telepon (0411) 882401, Fax. (0411) SS240i

l. Pendahuluan

Lagu Mandar merupakan salah satu khasanah
kebudayaan daerah di Sulawesi Barat. Laga yang
merupakan aset daerah ini pe u dilestarikan,
mengingat laguJagu daerah salah satu khasanah
kebudayaan d,aenh yzng patut dibanggakan.
Eksistensi lagu Mandar sampai sekarang masih tetap
digemari oleh masyarakar Sikap dan kondisi seperti
itu dapat dilihat di desa atau di kota, dike&i-kedai,
angkutan umum, atau di mana saja terbuka
kesempatan untuk bemyanyi atau mendengarkannya-

Seiring dengan petkembangan lagu lvlanda, ada
sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, khususnya
mengenai lirik lagu. Sehubungan dengan itu,lfuik lagu
Mandar pedu ditelusuri dengan mengadakan kajian
stilistika didasarkan pada pusat perhatian stilistika
dalam hal ini ele atau gayabahasa, yaitu cara yang
digunakan pemb.icara atau penulis untuk
menyampaikan maksudnya dengan menggunakan
bahasa sebagai sarananya, Hal ini sejalan degan
pendapat Sudjiman (7992:Q yangmengabkan iika
vracana bahasa dapat dikaii secara linguistik, maka
tidak mustahil menerapkan pendekatan linguistik

pzd^ waca;na sasra. Pengkajian bahasa dan gaya
bahasa dapat mengantarkan kia kepada pemahaman
kita yang lebih baik.

2. Tentang Diksi dalam Lagu

Pilihan kaa berkaitan dengan memilih katzyang
tepat untuk menyatakan sesuatu yang dipikitkan dan
dirasakan. Pemanfaatan pilihan kata dilakukan untuk
rnemperoleh efek tertentu dalam menulis, teruama
dalam penulisan puisi dan prosa. Kata yang dipilih
dengan tepat akan membantu seseorang
mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin
disampaikannya. Dalam penulisan karya sasca,
pemanfaaan dan pemilihan kata merupakan aspek

)'ang utama karena satuan makna yang menentukan
stuktur formal linguistjk karya sastra adalah kata.
Sebuah karya sastra (puisi, cerpar) dapat mempunyai
nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasamya
dapat dijelmakan ke dalam kata (Semi, 1988:122).
Karena .itu, seorang pengarang sangat sensitif
terhadap p.ilihan kaa-kata.

Kenf @02:22--24) mengemukakan pengertian
kata atau diksi lebih luas dari apa lzng dipantr:lkan
oleh ialinan kata-kaa itu, Istilah ini bukan sala
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It

dipergunakan untuk menptakan kata-kaa rrrrr^ y^ng

dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau

gagasan, tetapi iuga meliputi persoalan fraseologi, gya
bahasa, dan ungkapan. Selanjutnya, Keraf
menyimpulkan tiga hal utama mengenai fiksi. Petana

prlihan kata atau diksi mencakup pengertiank^t^-k^t^

atau yang dipakai untuk minyampaikan suatu

gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan

kata-kata yang tePat atzu mcnggunakan ungkapan-

ungkapan yang tepag dan gaya mana yang paling baik

digunakan dalam suatu situasi. IGl24 pilihan kata atau

diksi adalah kemampuan membedpkan sccara tepat

nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin

disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan

bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan nilai

rasa yang dimiliki kclompok masyarakat pendengar.

IQtiga, pilihan kata yang tipat dan sesuai hanya

dimungkinLan oleh penguasaan sefunrlah besar kosa

kata aau perbendahanan kaa bahasa itu. Se&ngkan

yang dimaksud dengan perbendahar"an katz 
^ta.u

kosa kata suatu bahasa adalah keseluruhankztzyang

dimiliki oleh sebuah bahasa.

Dalam stilistika, pilihan kata sering digunakan

untuk mengacu aspek leksikal pada gaya. Secara

sederhana, pilihan kata (dilis| dapat diberi arti sebagi

keseluruhan pemilih an f pemanfaaanleksikal yang

dipakai di dalam teks sastra (Hakim, 1993:38).

Stilistika t.idak hanya tertarik untuk
mendeskripsikannya, tetapi juga akan menilai
pemakaian kata itu dihubungkan dengan ka.rya sastra

Jadi pilihan kata (diksi) dapat juga mengacu kepada

ketepatan pemilihan lekikal.
.Unsut leksikal yang dimaksud sama

pengertiannya dengan diksi, yaitu yang mengancu

pengertian penggunaan kaA-kaa terennr lang sengaia

dipilih oleh pengarang. Mengi4gt bahwa karya 6ki
adalah dunia dalam kat4 komunikasi dilakukan dan

ditafsirkan lewat kata-kaa tetsebut tentulah melewati

pertimbangan-peitimbangan t€rtentu untuk
mcmpetoleh efek tertentu, efek ketePatan (€stesis)

(lrlugiyantorq 2005:290).

Masalah pemilihan kata dapat melalui
pettimbangan-pettimbangan formal tettentu,
Pedama, pertimbangan fonologis, misalnya untuk
keepentingan aliterasi, inma, dan efek bunyi tertentu,

khususnya dalam k^tya puisl, I<edtla, Pertimbangan
dari segi mode, bentuk, dan makna yang
dipergunakan sebaga sanna mengkonsentrasikan
gagasan.

Ditinjau dari pilihan katanya, beberapa puisi

diantatanya juga menunjukkan penggunaan kata dari
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(a) bahasa daerah, misalnya kata geding yang berasal

dari bahasaJawa, bahasa asing, misalny^ exprdriate,

dan lainJarn, dan (c) konteks sosial budaya tertentu,

misalnya jataka, gatoloco, dan lain sebagainya.

Penggunaan kata demikian dianggap lebih cepat

rnewakili gagasan yang ingin disampatkan, kzta-kata

itu sendiri sebagai bentuk yang diwamai oleh konteks

sosial budaya tertentu juga telah mengandung nilai

ideologis yang harus ditafsirkan berdasatkan aspek

sosial budayanya. Hal demikian juga berlaku apabila

penyair menggunakan nama seseotang yang terkait

dengan konteks mitologi, sejarah, tokoh masyarakat,

maupun nama seorang yang dekat dengan batin

penutur saat menciptakan puisinya (Aminudd.in,

1995:214).

Selanjutnyz, Aminuddin (1995;215) membetikan

kesimpulan bahiwa diksi dalam puisi:

1) dapat betupa kata dasar maupun kata yang telah

mengalami ptoses morfologis, dapat berupa kata

yang a o-semanis maupun sitsenatir,

2) memperhatikan kesesuaian hubungan antara kata

yang satu dengn yang lain, baik dalam hubungan

dalam larik mauPun antarlar.ik. Pemerhatian

hubungan itu selain untuk menciptakan
keseimbangan menyangkut paduan bunyi juga

dalam hal penggambaran hubungan semantis;

3) kata dalam puisi selain denotatif juga betsifat

konotatif. Penggarapan konotasi makna itu
dilakukan melalui pengguna^n n m 

^t^! 
gaya

neologisme, anttoposenrisme, kombinasi kata-

kata dalam hubungan yang tidak lazim, aPortroP'

alusi, dan lain sebagainya;

4) kata-kata dalam puisi ditinjau dari hubungan ciri

scmantisnya dapat menggambarkan terdzpamyz

hubungan indeksikal, kolokasional, kesinonimarL

kehiponiman, maupun keantoniman;

5) aspek referensial kata-kzta dalam puisi dapat

bersifat transparan, kabur, ikonilq hipoikonik'
hanya diacukan pada referen lekaan, mengalami

pem.indahan ciri semantik;

6) kata-kata dalam puisi selain dapat menggunakan

kata yang memberi kesan'baru'dan terkait
d,engan gayt neologisme juga dapat
menggunakan kata yang memberi kesan "kuno"
dan terkait dengan gaya arkaisme;

I kata-karz dalam puisi juga dapat menggunakan

kata dari bahasa daerah, peristilahan mauPun

nama yang mengemban konsep sosial budaya,

dan penggunaan kata-kata yang memberi kesan

vulgar.



8) Ditinjau dari kemungkinan nilai estetis yang
dtbuahkan, pilihan kata dapat (")
memperkal'a ciri citraan, @) matra hubungan
anta.ra citraan yang satu dengan lainnya secara
alusif, (c) penyadaran menyangkut gambaran
berbagai kemungkinan konsep sesuai dcngan
asosiasi penanggapnya, (d) menampilkan
gambaran suasan, dan (e) efek keindahan
menyangkut aspek bentuk sebagaimana
dikreasikan pentuurnya.
Penganng dalam memanfaatkan pilihan kata

dilakukan dengan cara secermat-cermatnya dan
setepat-tepatnya untuk menyusun dan menjalin kata
dalam sebuah lirik lagu. Pengarang dalam mernilil.r
kata tidak hanya mempenimbangkan aspek makni,
tetapi juga ni.lai ras4 nilai suasan4 dan gearan-gearan
tertentu dalam batin penikmamya, Dalam hal ini, efek
puitis yang ditimbulkan oleh pilihan kata unruk
melukiskan secara tepat pengalaman batin penyair
menj adi penimbangan uama. Pilhan kata kadang-
kadang disesuaikan dengan pilihan bunyi yang dapat
menimbulkan keindahan dan kenikmabn. Kekuatan
lidk lagu Manda tedeak pada pilihan kara 

'"ng 
kent l

karena iirik tersebut dinyany.ik n sehingga pi.lihan
katanya sangat intens dan padaL

3. Metode dan Teknik
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif

kualitatii Kirk dan Miller (dalam Moleong 2000)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secan
fu ndamental bergantung pada pengamatan terhadap
manusia dalam ka'rzasannya sendiri dan berhubungan
dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan
dalam peristilahannya. Selain inq Bigdan dan Taylor
(1975) mengtakan bahwa penelitian kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan &ta desLriptif
yang berupa kata-kata ternrlis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitaif berusaha memahami dan
menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah
laku manusia dalam situasi tertentu menurut
perspektifpeneliti sendid (Jsman ddn Akbar, 2000).
Selanjutnya diungkapkan bahwa ciri penelitian
kualitatif adalah sumber data yang berupa natural
setting. Data dikumpulkan secata langsung dari
lingkungan nyata dalam situasi sebagaimana adznyz,
yang dilakukan oleh subjek dalam kegiatan sehari-
hari.

Gd-ciri terpenting penelitian kualitatif adalah (1)
memberikan perhatian utama pada makna dan pesan

sesuai dengan hakikat objek, (2) lebih mengutamakan
proses dibandingkan hasil peneLitian, sehinga makna
selalu berubah, (3) tidak ada jarak antara peneliti
dengan objek penelitian, peneliti sebagai instrumen
utanu, sehingga teriadi intenksi langsung diantarany4
dan (4) penelitian bcrsifat alamiah, karena terjadi
dalam konteks sosial budayanya masing-masing

Penelitian ini dikatakan deskriptif kualitatif
karena berusaha mendeskdpsikan fakta kebahasaan
yang digunakan dalam Lidk lagu Mandar mdiputi pola
bunyi bahasa, pilihan kata, stnrktur kalim 

^t 
d^n g^ya

bahasa dan citraan. ,

1) Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaaq

sehingga dalam pelaksanaannya akan dilalsanakan
dengan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan teknik baca-simalq dan penanbtan.

2) Tefuik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cata menata secara sistematis d^tz,4altay^ng
berhubungan dengan variabel yang diteliti langah-
langkah analisis daa dilakukan sebagai betitur
a. Pemilahan korpus dan dari lirik lagu Mandat

berdasarkan sejumlah fakta kebahasaan yang
digunakan,

b. Reduksi data, yaitu pengidentifikasian,
penyeleksian, dan klasifikasi kopus data-

c. Penyajian data, yaitu penataan, pengkodean, dan
penganalisisan data.

d. Penyimpulan data verifikas.i, yaitu penarikan
simpulan scmentara sesuai dengan reduksi dan

^-^.,^:: ^ - l-+^

4. Aspek Penggunaan Diksi dalam
Lagu Mandar
Menurut Sudjiman (1990:21), diksi metupakan

pemilihan kata yang mengungkapkan gagasan.
Selanjumya, ia menambahkan bahwa sebuah diksi
yang berhubungan dengan pemfihan ktta 11,ang

bermakna, tepat selatas yang penggunaannya cocok
dengan pokok pembicataan, peristiwa, khalayak,
pembaca, serta pendengar.

Sekaiun dengan hal di atas, Keraf (199124) juga

mengatakan bahwa sebuah diki mencakup kaa-kata
yang dipakai oleh seorang penyair dalam
menyampaikan ide atau g g s^n, bagaimana
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membentuk Pengelompokan kata-kata yang tePat'

dan gaia mana yang baik digun kan dalam suatu sitrl2si'

Sehubungan dengan penielasan tersebut, diksi

(pilihan kata) dalam liriklagu Mandar tidak terPisahkan

Jari pemakaian kata yang memiliki ciri khas tersendiri'

Oleh katena itu, dalam pemaparan ini akan dibahas

mengenai pemakaian kaa dalam hubungannya dengan

drksi dan mengenai diki itu sendiri.

Kata adalah satuan bentuk kebahasaan yang telah

megandung satuao makna tertentu. Kata daPat

dibidakan menjadi (a) auto semantik, dan (b)

sinsemantil<. ,

Dalam sebuah litik lagu, selain autosemantik dan

sinsemantik juga terdapat pemakaian kata dasar, kata

yang mengalami proses morfologis baik itu berupa

pengimbuhan, pengulangan maupun pemajemukan.

Sehin itu, (l) nomina yang mengacu pada nama

geografi, dan nama diti, (2) pronomina yaitu

pronomina tanya, pefsona, sufiks pronomina
Lepunyaan ftata ganti empunya), dan (3) kata seru

(rnterjeksi) juga dapat digunakan.

Pemakaian kaa-kata tersebut dapat diiihat pada

contoh lfuik lagu Mandat ber.ikut.

4.1 Auto Semantik

a. Aspek Pengunaan Semantik

Auto semantik adalah kata yang telah memiliki

satuan makna secan penuh anpa harus dilekatkan

pada bentuk lain. Bentuk-bentuk kata yang tergolong

Le dalam jenis kata ini dapat dilihat pada contoh
berikut ini.

(1) Tengarg-Tetgarg I tPi

Ciptaan: A. Syaiful S.

Tenggarg-tengng l@i'Goyang-goyang perahu'

l-npinru ana4 kofu ?erahunYz nakho&'

Ataq koda ipanjaja 'Perahunp nakhoda'

Iparjqia tanna

lJhtama /-zpa-@a 'Haluao pemhu kecil'

Itpa-lepa lanbang liaaag?erahu menyeberang ke

sebelah'

Lznbattgliwangdi lalkn 'Ke tempat lallute'

Mappahttottg lirgia4na Melepaskan nazal

Pohna4 pohna4 liwang'sesampainya di sana'

N aa an aq n aq nfu ry k a rgDijatnu dergonketbau
hitam'

Tedoxg lotong takkr tandtng'l{erbaw hit^m y^ng

tidak bertanduk'

Apaq nokadaq naa e 'Tetzp\ aku tidak mau

memakannYa'

Pada contoh syair l.irik lagu (1) di atas, yang

tergolong seba# kaa yang berbentuk auto semantik

adalah kata-kata yang tidak termasuk ke dalam kaa

tugas seperti yang disenaratkan berikut ini.

b. Aspek Penggunaan Dihsi

Kata te ngang- te nga ng y ang b etart'a}'un-ayun'
pada fudul lagu sangat tePat digunakan katena akan

menggambzr\an lEi 'perahu', yang sedang beraprn

di atas laut.
Bait pertama kzta araq koda ytng berari

'nakhoda'juga tepat sekali karena iika berbicara

tentang perahu, hd itu tidak akan lepas dari nakhoda.

4.2 Sinsemantis
Sirs emanas (y n se m a tt t c) adalah kaa y ang lidak

memiliki satuan makna secara mandiri karena satuan

maknanya ditentukan oleh kata atau bentuk lainnya'

Penggunaan bentuk kaa sinsemantis luga dapat dilihat

pada lirik lagu berikut ini.

No. Bahasa Mandar Bahasa Indonesia

7. Tengattg-tengzttg

L lrpi
3. I-oPinna

4. Auq Koda

5. Ilonjqia
6. Ipattjqia

7. Uhauz
8. LtPa-hPa

9. l-znbng
10. Uuang
77. LznbaryLiwang
72. Mappadonng

73. Titia4na
74. Poknq
75. Natoawqnaq
76. Tetury
77. Ittong
78. Takke

79. Tadng
20. Mokzda4

27. Maandc

Goyang-goyang
Perahu

Perahunya
Nakoda
Penhu
Mengatur
Haluan

Perahukeol,/sampan

Menyeberang
Sebelah

Tempat
Melepaskan

Nazamya
Sesampainya

Djamu
Kerbau
Hiam
IloAK

Beranduk
Aku tidak mau
Memakannya

142



Simbol llatapan
Q) Andu-Anduruqdang

Ciptaan: NYV

ksang qlappui toi
Sareaqna Muhantnad
Mxbannad i1a muisang
ltuogang di akheraq

Muk nektqi naissaryl
I-twongarg di akheraq
Plappai
Puang Alla Taah

Pamasseqi shadaqmu
Mev Alk Taala
Nabi Mfiaamad
Sm Matappai

Appeq ukktqna sahadaq

Sbadaq appeq tdraqarrdta
APpeq nan$aq
Meloq niayppui

Anak patindoo naang
Dau labe-labeang
Tluo marenderg
Diaflg bd?Pa dd/leqrrtl

Dipanneang pai dalleq
Diten teatgttgi pai
Andiang dalhq
Napole nutuala

Diana dalleq mtklongang
Dant gtk-gtki
Andiattg i
Nasadiang-diangna

Dallea polEi di Pwng
Barakka di Nabitta
Anlaa nkmak
Lpno atraa akberakt

futinya:

Simbol Ilatapan
Ciptaan: NYV

Ketahuilah dan pahamilah ju9
Syariat yang dibawa Muhammad
Dia yang mengetahui
Seluk-beluk di akhirat

Kalau engkau ingin tahu
,Seluk-beluk di akhirat
Pahami sedalam-dalamnya
IlJlz lz la

Kuat kokohkan sahadatmu
Bahwa Allah itu Esa

Dan Nabi Muhammad
Rasul yang dipercayai

Ada cmpat syarat sempumanya
Empat syarat syahnya
Dan empat juga membatalkannya
Yang pedu dipahami sedalam-dalamnya

Duhai anak tidurlah dikau

Janganlah betbicara
Umurmu panjang
Semoga ada rezekimu

Rezeki itu dicar.i

Dijembatani pula
Tiadz rczekt
Datang dipangkuan kita

b, Aspek Penggunaan Diksi
Dait pertama menggunalan kzu. sonaqna atdnya

'syariat' adalah tepat penggunaan untuk
mengetengahkan ajann buhid dad Ail ah,bbkiappli
amnya' yalnmi ajatm dari Allah'.

Pada bait ketiga ka t^ p an asreq i 
^rnntn.kuatkansahadatrnu' unftk menggambarkan sahadat agar

dipetkuat juga, lagu melukiskan adanya empat kata
kunayabibaptindoqoaninya'anak tidudah' sangat
tepat digunakan sebab di awal menidutkan anak kata
dao lab*labeangatinia 'agar anak,tidudah'. Kaa npo
n an tr dc ngr'ninyz' umur panjang' sebagai doa seorang
ibu, begitu juga krta dalleq 'semoga anak memiliki
teze/fjl.
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Bila kau dapat rezeki

Janganlah kau boroskan

ISrena rezeki itu
Tidak selalu ada

Rezeki dari Allah
Berkah dari Muhammad

Hingga selamat

Dunia samPai akhirat

Bentuk sinsemantis yang termasuk kelompok

kata tugas dapat berbentuk PrePosisi, koniungtor,

interjeksi, artikula, dan panikel penegas pada contoh

I^g Q) di atas adalah sebagai berikut'

4.3 Kata Dasar

a. Aspek Penggunaan Kata Dasar

Penggunaan kata padalitik lagu tidak terbatas

padakaaiutosernands dan sinsemantis saia, tetapi

juga kata dasat l{ata dasar adalah kata-kata yang

menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar'

Pemakaian ka tz dasu dapat dilihat pada contoh lidk

lagu Mandat berikut ini.

(2) Sitando Elok Todzi Lalang Tumai

Ciptaan: NN

Bisnillah raPPei Pmg andi

Baca toi salama

Salangnge amlamakang

Asalanakang todiq ni ranfltl*ttg

Bisnillah wiqui lawe kakaq
Baca toi natipsa matatta

SEanyge inggae maelong

Ingae naelong Paelong Paondoatta

Itldaq kandi naneelotg atdi
Elon nerio-rio
Salarynge issiateut
Melo unappalanbi

Maa ate flonaPPnil kakaq

{ya nadi todinga

S E angnge ate P accingntt

Tuna nanattarima

Totgandi dio knreba andi

I(areua ttinangngi
S Eangnge ra?ang dimaaanna

Tonatggattang rambtt

Diang tau diate kamau kakaq

Dia teu andiang

SoJnWtgt rapang kqba

Tomatg gattang rambu

Diang tau diate kamas kakaq

Ehqna di patat

SEangnge tamta sita

Taraa sipa*
Iqda mannarsa sara* andi
Melo sipanboJdflgang

S a1 angnge naraPang adla
Tonanbilang bittoetg

Namala napa sakku kakaq
Dao pannawa-uwa
Sayrynge bukn diEa
Malabadi naPaPPi

Meloaq sitando eloq andi

Melo dpanboJdngang

Sayngge nar@ang lgdddq

Tonanbikng bittoetg

Dao panbikng bittoeng kakakq
Dao pannawa-nawa

Sayngrge bttkn diaY
Malabandi nilP,4PPi

No. BahasaMandar Bahasalndonesia

1. toi

2. ta
3. ,aa

4. di
5. maak

6. I
7. ,ltu

8. Pa
9. pdi
10. andiang

11. tvkil
12. pll
13. di
74. aflflaq

15. dnfldq

J"g"
Ny"
vry
Di
kalau

lah
-mu
Inr
I\IA
tidak
Itu
Dari
Dari
hingga
sanrpai
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Artinya:

Petnyataan Kasih dalam Bettunangan

Baca Bismillah menyebut Tuhan
Baca iuga salawat
Keselamatanlah

Selalu d.iharapkan

Bismillah bcrucap bibir
Nan terbuka mata
Marilah kita bernyanyi
Nyanyian kesenangan

Aku tidak akan menyanf
Nyanyian riang gembira
Sayangku hati suciku
Ingin menyampaikan maksud

Bila hati akan bermaksud
Tentu akan dipethatikan
Sayangku hati suciku
Hatiku suci akan mener.ima

Benarkah itu berita
Berita yang saya dengar
I(asihku telah dilamar
Apa sudah telah dilamar

Itu orang dihati ayahku
Hatiku tidak ada

Sayangku sama saja

Ofang menggantang asaP

Tidak jelas hatimu
Ketegasan hatimu
Sayangku sepertinya
Kurang penuh cintamu

Bagaimana akan penuh cinaku
Tak pernah bertemu
Tak bertemu

Juga tak pemah berucap

Aku ingin berkasih sayang
Ingin berkasih sayang
Ingin membangun rumah sayang
Hidup bersama

Jangan menghitung bintang

Jangan berangan-angan
Sayangku bulan di atas

Bisalah kanda jangkau

Pada syair lagu (3), kata yang tergolong
sebagai kata dasat adalah sebagai berikut.

b. Aspek Penggunaan Diksi
Dari seluruh bait syair tersusun secara berkaitan

satu dengn yang I ajn. Katz-kaa yangdipergunakan

No. Bahasa Mandar Bahasa Indonesia

7, Baro

2. Puang

5, ]u
4, Salawu

5. TodiS

6. l-znn
7. . Mata
8. Ingce
9. Iqda

10. Meh
11, Mra
72. Nadi
I J. AI'
74. I1a

75. Dil
76. Di*g
| |, 

^4n0a18. Uinangi
19. Psrao

n. Pna
zt. rau

22. Tonang

23. Rop*C
24. Iaqba

25. Ranbgl
?lr. Sarau

27. SoJ*g
28. Malabaadi

29. Dao

n. Biwng
37. Bulan

32. ,1)"
33. Mtp,tpli
34. Paning

Bacg,

TUhan

J"sa
Salawat

Selalu

Bibir
Mata
Kita
,I IqAK

ktgin
Bila

ALan
Hati
Teotu
Inr
Ada
Berita

Dengar
Sudah

Telrh
Otang
Otang
Sama sepeni
Penis
A.up
Hati
Sayang

Bisa

J-g
Bintang

Bulan

Atas

J"rgk""
Suci
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nampak puitis sePerti: kata narapang ngadaq

'membangun fumah' dalam hirk salangnge narapang

ngadaq' ingpnmembangun rumah sayang' dapat kita

interpretasikan sebuah keinginan untuk berumah

talgg^.Hal ini makin diperkuat oleh lirik berikutnya,

yutu'fomanbilang bittoerg'hidup bersama' yang

mengantar kita pada pemahaman bahwa sePasang

kekasih juga ingin menyatukan cinta mereka dengan

membangun mahligai berurnah tangga.

Selain itu, juga ter&pat kata bukn diEa'btian
di atas' dan malabandi n@uppi'bisa kanda iangkau'
yang mengisyaratkan ada sebuah hatapan untuk
meraih cita-cita, impian, dan keinginan kekasihnya

dalam berumahtangga.
Semua kzta yang membangun bait dan

pemaknaannya tercakup secara utuh dan

tuiuan yang ingin dismapaikan dari kedua bclah pihak.

4,4 Kata yang Mengalami Proses

Morfologis

a. Aspek Penggunaan Kata yang Mengalami

Proses lllorfologis

Kata yangmengalami ptoses morfologis yaitu

latta-lcrtz yarrymengalami prose s, baik pengimbuhan,

pengulangan, maupun pemajemukan. Pemakaian

kata yangtergolong mengdami Proses morfologis
dapat dilihat pada syair lagu berikut ini.

(4) Kembang-Kembang Mandar
Cintaan: NN

Nanaelong-elong bona
Tannila elong apa

IQsiqna ondofla batang' Pappararefld fiJan ct

Ivondo batangnga lQndi
Ktpasore flauatl
Todiqno nenjelle bandi
Anorgeang

Panraq ditindi batangna

Alanani krPake
Kasiqna PahPai tat
Pappapanra Pdnrdqntt
Sali-salili Paq todinia

It,t ditttlisdlili

Pttarynge taqkindo too

Talu laareq too

Tslitina ltarra bandina
Toeaq diteteangna

Anne asarri allo

Baca salili bona4

Diarylao to salili kandiq
Dtpepattoang nalumba

Paangnge apa tlat
Dia tanblsang ttdandang

Monge toiya rapang anu

Maloh tamma pasaqbi

Kasiqw meloaq tuu
Nan@anraq sivqu

Indoqnn nuissang todi
Mu tnangngara mating

Todiqno malomo iya
Dinelo dipcpavngang

Damsanra dialeteau
Muq ai-aringdi
Kasiqna barang twai
Sappe diang dikhng

Iqda daa neloq todi
Nadianna di ate

Anrc natappd tTtall

DiEpa diranmarg

Artinya:

Aku akan bernyanyi-nyanyi lagr

Bukan lagu sembarang lagu

Duhai menghibur diri
Melegahan hati

Menghibur diri sayang

Kutenangkan hatiku
Duhai meresap iua
Kerinduan dalam diriku

Aku menatuh hati padamu

Marilah kupakai
Duhai lupakan orang j

d;
t

$
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Yang merusak dirimu Aku juga sakit sepetti dia
Selalu tidak me mberi tahu

Betapa kurindu padamu I{asihan aku mau
Kau selalu dirindukan
Duhai Tuhan bukan bunda l(au tidak mengenal aku

Juga bukan saudata Kalau aku menghadappadamu
I(asihani kamu tega

Tulislah timbang aku Ingin dimenantukan
Gantung di titian tanggamu
Hingga sore hari Jangan saya disimpan dihatimu
Baca rinduku lagi Bila hanya sedikit sayangmu

Ada brang yang rindu Dinda m**:fi 
'il",Jendelalah tempamya

WahaiTuhan Aku takkan mau
Matahari terbenam yang kupandangi Disimpan dihati

Akan bagaimana
Apakah mungkin diharapkan

Pada syair/lirik lagu (4) yang tergolong scbagai kata berimbuhan adalah sebagai bcrikut.

Kata yang Betafilis
Bahasa Mandat

Bahasalndonesia I(ata Dasar Prefiks Sufiks I(onEk

naahng mcnyanl n)4nl

pdPpdrdlefla melegakan Lg, P- Pa-n

,ilerielb meresep resaP me-

dm0flge4ng kerinduan rindu z- -ang a-?JtB

Pokpoi lupakan lupa -1

pdpPapartra metusak r[sak P^-

,eru,rrg titian uu -ang

tamA.Jang terbcnam benam a-

dipepasaxgang dimenantukan menantu di- -ang di--g

dirannmng dihatapkan hatap di- -ang di-*g

m4flgngara menghatapkan hamp ma-

,14J1Afl A disimpan srmP2n na-

147

I

,

i.
i

I

tI]II
t



Pada syait/lirik lagu (4) yang tergolong sebag^ kata ulang \',--*plikasi) adalah sebagai berikut.

Kata yang Berafiks

Bahasa Mandar

Bahasa

Indoncsia

I(ata Dasar
yang Diulang

llentuk
Berafiks

I(ata UlangTak

Bcrafiks

mnasebng<lotrg Bernyanyi-nyanyi nyanyi

?appdnta-panra mefusak-rusak rusak +

sali-sahli rindu-rindu rindu

Pada syair/Iirik lagu (4) yang tergolong sebagai

kata yang mengalanri pemajemukan (kata nraiemuk)

adalah sebagai berikut,

Iftta Majemuk
Bahasa Mandar

Bahasa

Indonesia

Iftta

asanialio 'sorehari sore * hari

dia Matahari mata + hari

b. Aspek Penggunaan diksi
I{ata-kata yang tetmuat dalam bait-bait lagu (4)

di atas mulai dari awal sampai akhir lagu pada

dasarnya tepat sesuai dengn makna dan tuiuan yang

dilukiskan dalam lagu.

Dalamkata mmaelong'aku akan bernyanyi' dan

la wo n do b atzngny a'untuk menghibur diri', semuanya

memberikan simbol berkasil sayang yang romantis

antara kedua insan.

5. Penutup
Pilihan kata betkaitan dengan memiJ.ih kata yang

tepat untuk menyatakan sesuatu yang dipikirkan dan

dirasakan. Pemanfaatan pilihan katz dilakukan untuk
memperoleh efek tertentu dalam menulis, terutama

dalam penulisan puisi dan prosa. Kata yang dipilih
dengan tepat akan membantu seseofang
mengungkapkan dengan tePat apa yang ingin
disamoaikannva.

Lagu Mandar merupakan salah satu khasanah

kebudayaan daerah di Sulawesi Barat. Lagt yang
mcrupakan aset daerah ini petlu dilestarikan,
mengingat laguJagu daerah salah satu khasanah

kebudayaan daerah yang patut dibanggakan.
Eksistensi lagu I\{andar sampai sekarang masih tetap

digemari oleh masyarakat.

Untuk mengetahui makna sebuah lagu maka

perlu diketahui diksi atau pilihan kata yang terdapat

pada lirik lagu tersebut. Diksi dalam lagu Mandar
meliputi auto semantis, sinsemantis, kata dasar, kaa
yang mengalami proses morfologis. Kata-kaa yang

termasuk auto semantis adalah kata-kata yang tidak
termasuk k dalam kata tugas. I(ata-kata auto semantis

anultalatn kpi'perahu' , anaq koda, liwang'sebelah,

dan seterusnya. Kata ) ang tcrmasuk sinteffanhs antaJa

lun toi'juga' , xa'nya' ,pai'pula, dan seterusnya. Kata

yang tergolong kata dasu antztalasn bacaltact',ptan!
'fuhan', dan seterusnya. I(ata yang mengalami proses

rnorfologis adalah kata yang mengalami proses

pengimbuhan, pengulangan, maupun Pemajemukan'
Bentuk kata afiks dalam bahasa Nlandar seperti

ptefiks ma-, pa-, me-,a-,ta-, di-, dan na-. SuFtks -
ang, -i, dan konfiks a-ang, dan di-ang Nomina yang

mengacu pada nama geograFt seperi Mamttj*,
S inbmng Rangaspoang dan Uu rtang. Interjeksi ftaa
seru) juga ditcmukakan dalam lagu Mandar.
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