
 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
TESIS KRITIK SOSIAL DALAM…  MELANATUS SHELIKHA 

ix 

ABSTRAK 

       Penelitian berjudul “Kritik Sosial dalam Novel Calabai: Perempuan dalam 

Tubuh Lelaki Karya Pepi Al-Bayqunie memiliki tiga tujuan yakni pertama, untuk 

mengetahui latar belakang pengarang yang mendasari kritik sosial muncul dalam 

novel. Kedua, untuk mengidentifikasi unsur dominan yang diungkap dalam novel. 

Ketiga, untuk mengungkapkan arah kritik sosial dalam novel. Permasalahan dalam 

objek penelitian ini adalah kritik sosial yang diungkap melalui novel. Arah kritik 

sosial yang diungkap tersebut muncul melalui masalah-masalah yang dialami oleh 

tokoh calabai yang kemudian menjadi bissu. Masalah-masalah tersebut antara lain 

berupa penolakan dari masyarakat sekitar mereka. Namun, ketika calabai tersebut 

menjadi bissu masyarakat sekitar dapat menerima keberadaannya. 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan konsep kritik 

sosial. Sosiologi sastra digunakan dalam penelitian ini karena masalah yang 

diungkap merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Perspektif 

sosiologi sastra yang digunakan dalam penelitian ini menitikberatkan pada 

sosiologi karya sastra yang dibantu dengan sosiologi pengarang. Konsep kritik 

sosial digunakan untuk mengungkap masalah penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan adalah perpaduan antara lapangan dan riset pustaka. Penelitian lapangan 

yang dimaksud yakni hasil wawancara dengan pengarang melalui e-mail dan 

facebook, dan penelusuran data yang digunakan pengarang untuk menyusun 

novelnya untuk menjawab rumusan masalah pertama. Riset pustaka digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga yakni mendeskripsikan unsur 

dominan yang mengungkap kritik sosial dan untuk mengungkap arah kritik sosial 

dalam novel.  

       Terdapat tiga hasil dari penelitian ini, pertama latar belakang sosial Pepi Al-

Bayqunie sebagai pengarang novel Calabai: Perempuan dalam Tubuh Lelaki 

menunjukkan bahwa pengarang merupakan seorang Gusdurian, berlatar belakang 

pendidikan agama, dan seorang peneliti sehingga pengarang dapat menunjukkan 

sikap kritis dalam novel yang diciptakan. Kedua, kritik sosial dalam novel Calabai: 

Perempuan dalam Tubuh Lelaki karya Pepi Al-Bayqunie diungkap melalui 

pendeskripsian tema, pengalaman langsung yang dialami tokoh dalam novel, dan 

pengalaman tidak langsung yang dialami tokoh dalam novel. Selain itu, 

menunjukkan bahwa tokoh calabai dan bissu mengalami masalah berupa penolakan 

dari masyarakat sekitar. Penolakan tersebut berupa penolakan dari orangtua, teman, 

masyarakat, dan agamawan yang tidak menyukai kehadiran calabai dan bissu 

karena dianggap memiliki sifat yang aneh yakni seorang laki-laki yang memiliki 

sifat seperti perempuan dan kehadiran mereka dianggap sebagai bentuk laknat dari 

Allah dalam agama Islam. Ketiga, arah kritik sosial dalam novel Calabai: 

Perempuan dalam Tubuh Lelaki karya Pepi Al-Bayqunie yakni kritik kepada orang 

tua, kritik kepada masyarakat, kritik kepada pemerintah, dan kritik kepada 

agamawan.  

Kata-Kata Kunci: Novel, sosiologi sastra, calabai, dan kritik sosial.  
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