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ABSTRAK 

Sriwidarsih, Ayu Ika. 2014. Kritik Sosial dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan 
karya Agnes Davonar, Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra 
Indonesia STKIP PGRI SUMENEP. Pembimbing I: Drs. Nanang 
Pangayoman, M.Si, Pembimbing II: Asmoni, M. Pd 

Kata Kunci : Kritik, Sosial  

Sebagai salah satu bentuk karya sastra, novel juga tidak dapat 
dipisahkan dari lingkungannya. Sebuah novel tidak akan dipahami secara 
lengkap jika novel itu dipisahkan dari lingkungannnya. Lingkungan yang 
dimaksud adalah lingkungan masyarakat yang turut mempengaruhi terciptanya 
sebuah novel. Dengan kata lain, tanpa memanfaatkan sosiologi maka 
pemahaman terhadap karya sastra belum dikatakan lengkap. Salah satu bentuk 
lingkungan yang melengkapinya adalah lingkungan sosial yang meliputi tradisi, 
kondisi, norma, simbol, dan mitos. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah 
kritik sosial dalam novel Surat kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dari 
aspek kemasyarakatan? (2) bagaimanakah kritik sosial dalam novel Surat Kecil 
untuk Tuhan karya Agnes Davonar dari aspek keagamaan? 

 Adapun penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
mengungkapkan temuan dengan mendeskripsikan secara sisitematis fakta-fakta 
penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tekhnik 
studi pustaka. Dalam hal ini peneliti mempersiapkan, merencanakan, 
melaksanakan, dan menyelesaikan. Serta mengkategorikan analisis data dengan 
melalui analisis berdasarkan teknik  penelitian kualitatif. 

 Adapun hasil penelitian ini adalah (1) kritik sosial dalam novel Surat 
Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dari aspek kemasyarakatan ada dua 
yaitu (a) kritik sosial mengenai hubungan antara sesama manusia, kritik ini 
menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan manusia yaitu berupa rasa 
kesetia kawanan, kasih sayang, dan saling tolong menolong (b) kritik sosial 
mengenai kedudukan manusia, kritik ini membahas sifat atau sikap yang 
mengajarkan kita agar tidak bersifat sombong atau angkuh meskipun keluarga 
kita mempunyai jabatan, karena di mata Allah kedudukan kita sama yang 
membedakan hanyalah amal ibadah. (2) kritik sosial dalam novel Surat Kecil 
untuk Tuhan karya ganes Davonar dari aspek keagaaman yaitu (a) kritik sosial 
tentang masalah hubungan suami istri, pada bagian ini yang dikritik adalah sikap 
seorang istri yang sudah tidak lagi setia kepada suami dan kritik tentang sebuah 
kesabaran seorang suami dengan mengurus tiga anak sekaligus tanpa bantuan 
dari seorang istri. 

 

 

 

 


