
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini sebuah karya sastra banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat 

khususnya yang memahami ranah sastra. Bagi masyarakat umum atau 

sekelompok orang, apresiasi sastra  berdampak terhadap pola pikir dalam makna  

tersirat yang ditulis oleh pengarang, yang ingin disampaikan kepada pembaca atau 

pendengar dalam sebuah seni pertunjukkan yang digelar. Karya sastra muncul di 

dalam lingkungan masyarakat dan banyak mendapatkan dorongan dari 

masyarakat. Maka, sastra sebagai salah satu unsur kebudayaan dan kebudayaan 

dapat dipandang sebagai sistem nilai.  Nilai-nilai yang ada menjadi sebuah kaidah 

yang diyakini kebenarannya. Sehingga melalui karya sastra dapat menimbulkan 

pengaruh terhadap terbentuknya pola pikir dalam masyarakat. Cerita dalam karya 

sastra merupakan cerminan yang diambil dalam kehidupan dan budaya yang ada 

dalam masyarakat, maka karya yang tercipta memiliki kegunaan dan manfaat bagi 

pembacanya. Sastra dinyatakan dalam sebuah teks dalam bentuk susunan kalimat 

dan kata-kata, yang mengandung seni dengan menggunakan bahasa, simbol-

simbol dan bersifat imajinatif.  

Persoalan yang disajikan oleh pengarang, merupakan sebuah bentuk 

implementasi dari konsep pola berfikir dan pengalaman kehidupan yang terjadi di 

dalam suatu masyarakat. Cara pengarang menyampaikan cerita terlihat rapi dan 

terstruktur sesuai dengan gaya yang berbeda-beda. Dengan hanya membaca karya 

sastra, pembaca akan memahami pesan moral yang terkandung di dalam 

rangkaian cerita secara keseluruhan. Serta sebagai bekal untuk pertimbangan 
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dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial karena tidak ada tulisan dalam 

karya sastra dengan tujuan negatif.  

Karya sastra menjadi sebuah kesatuan dengan lingkungan sosial yang tidak 

dapat dipisahkan dengan lingkungan sosial, karena karya sastra memiliki timbal 

balik yang terlahir dari dorongan pola pikir manusia untuk mengungkapkan 

tentang permasalahan yang ada pada manusia, kemanusiaan, dan semesta (Purba, 

2010: 7).  Melalui pengisahan cerita-cerita yang diungkapkan pengarang yang 

diambil dalam kehidupan sosial, sastra dapat memberikan pengaruh besar bagi 

masyarakat. Sebagai hasil imajinatif, karya sastra merupakan sebuah gambaran 

yang dapat dilihat dalam kehidupan nyata tentang bagaimana masyarakat 

bersosial, beraktifitas, dan  menghadapi masalah sampai pada tahap 

penyelesaiannya. Melalui rentetan peristiwa yang ada dalam cerita, dalam proses 

ini pengarang memiliki peranan sebagai sutradara, karena mengatur seluruh inti 

kejadian dalam jalan cerita. Salah satu bentuk keberhasilan pengarang terwujud 

dalam bagaimana karya yang diciptakan dapat membuat seorang penikmat karya, 

turut merasakan luapan emosional, setelah membaca, memahami dan 

menginterpretasikan karya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Bentuk karya fiksi terkenal dewasa ini adalah novel. Novel merupakan wujud 

dari karya sastra yang tercipta dari imajinasi, pengalaman dan perasaan yang 

dialami oleh pengarang dan dicurahkan dalam bentuk tulisan, mempunyai unsur 

intrinsik dan ekstrinsik sebagai pembangun cerita. Melalui karya sastra pengarang 

menyampaikan ide dan gagasannya agar pembaca dapat menikmati dan 

mengambil makna yang terkandung dalam kejadian dan kehidupan yang dialami 

oleh tokoh dalam cerita. Novel menceritakan tentang kehidupan manusia, dengan 
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macam-macam masalah dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. 

Peristiwa yang menyenangkan sampai pada hal yang menyedihkan. Novel 

bercerita tentang jalan hidup yang tertuang pada peristiwa, perilaku yang dialami 

dan diperbuat manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

menitikberatkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif (Warsiman, 2017:129). 

Membaca karya sastra seperti novel, dapat diibaratkan seperti melihat kejadian 

lampau, bahkan hal yang sedang terjadi dan belum diketahui oleh pembaca di 

dunia maupun lingkungan masyarakat. Gambaran kehidupan dalam novel 

menceritakan hampir keseluruhan perjalanan hidup tokoh dari awal hingga akhir. 

Karakter tokoh digambarkan lengkap dan jelas olah pengarang. Pada setiap tokoh 

penerapan gambaran fisik dan kepribadian memiliki karakter yang berbeda-beda, 

sehingga cerita tersebut terkesan seperti nyata dan lebih hidup.  

Beberapa karya Pepi Al-Bayqunie memiliki tokoh-tokoh yang unik dengan 

konflik yang masih berhubungan dengan sosial dan budaya. Permasalah psikologi 

maupun permasalahan sosial yang ada, tanpa disadari seringkali muncul. Tak 

terkecuali masalah tabiat dan pembawaan yang sering dikaitkan dengan keadaan 

mental tokoh dalam cerita. Adanya sebuah permasalahan  dapat  membuat tokoh 

menjadi pribadi yang ingin terus berkembang dengan berbagai pilihan yang 

dihadapkan. Apalagi jika hadirnya Saidi sebagai tokoh utama, yang tidak hanya 

mengalami permasalahan psikologi dari sistem pola asuh keluarganya, namun 

juga permasalahan fisik yang calabai kerap menjadi sasaran dalam bersosial di 

lingkungan yang kental dengan budaya yang masih berkembang. Gambaran 

tersebut terdapat pada novel Calabai karya Pepi Al-Bayqunie. 
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Novel Calabai banyak menceritakan mengenai kebudayaan Bugis yang 

membahas sisi kehidupan bissu. Calabai sebagai sebuah simbol dari kesatuan 

cerita yang ingin diungkapkan pengarang dengan tema transgender. Dalam bahasa 

Bugis calabai dapat diartikan sebagai tumbuh dalam dua dunia: tubuh lelaki, jiwa 

perempuan. Calabai mengisahkan tentang kehidupan seorang anak laki-laki yang 

lahir dengan keadaan fisik yang menyerupai perempuan. Sebuah tabiat yang 

diberikan oleh Tuhan kepada seseorang yang mana pemiliknya sendiri kerap gagal 

memahami. Dengan rangkaian kondisi yang ada, penerapan peran pengasuhan 

orang tua mulai berfungsi sesuai dengan kondisi tersebut. Mengingat tabiat yang 

di miliki setiap individu berbeda, maka pola asuh secara otoritarian kepada anak 

akan berdampak bagi psikologi perkembangan anak. Dalam hal ini penerapan 

pola asuh secara otoritarian yang diterapkan orang tua kepada anak dapat 

dikatakan kurang berhasil. Segala upaya pemaksaan dan tuntutan yang dilakukan 

orang tua kepada anak yang diterapkan terus-menerus, akan timbul tindakan 

kurang bisa diterima oleh anak dan tidak memberikan jalan keluar yang baik 

untuk anak. Sehingga hal tersebut, memiliki dampak perselisihan tekanan batin 

antara keinginan anak dan orang tua. Dengan pembawaan yang dimiliki, anak 

hanya ingin mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Hal ini sangat menarik 

untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai pola asuh keluarga pada tokoh utama 

dalam novel Calabai. 

Dalam novel ini persoalan konflik terkait dengan pola asuh keluarga terhadap 

tokoh utama. Berhubungan dengan adanya kebenaran dalam agama yang diyakini 

tokoh Ayah. Hal tersebut berhubungan dengan calabai dan laknat bagi laki-laki 

yang menyerupai perempuan. Novel Calabai mengungkapkan persoalan 
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transgender yang dialami oleh tokoh utama. Sehingga adanya persoalan tersebut 

menimbulkan gejala perkembangan yang terlihat dari pola asuh keluarga yang 

menuntut, mendukung dan menerima yang berdampak terhadap perilaku yang 

dialami oleh tokoh. Pembentukan perkembangan kepribadian tokoh utama dalam 

novel Calabai secara runtut diceritakan, bagaiaman perkembangan kepribadian 

tokoh utama dari masa konsepsi hingga wafat dengan rangkai konflik yang 

dialami. Pepi merupakan seorang penulis yang berani mengungkapkan isu 

penindasan identitas transgender terhadap laki-laki di suku Bugis. Beberapa 

karyanya memuat persoalan identitas kepribadian tokoh yang berhubungan 

dengan sosial, ketuhanan, adat dan budaya. Seorang penulis aktif yang berani 

menceritakan secara rinci melalui tulisannya tentang sisik-melik kehidupan bissu 

(pemuka agama), ahli waris adat dan tradisi luhur yang masih berkembang di 

Suku Bugis, yang dipercaya menjadi penghubung antara alam manusia dan alam 

Dewata. Setiap karyanya yang ditulis merupakan refleksi dari kehidupan 

masyarakat saat ini mulai dari identitas transgender (calabai), penolakan dalam 

sisi keagamaan tentang sebuah identitas yang dianggap larangan dalam agama, 

hingga penerimaan kaum calabai di dalam masyarakat Bugis. Cerita ini dikemas 

dengan apik, sehingga pembaca dengan mudah untuk berimajinasi mengenai isi 

novel ini karena hampir sesuai dengan cerita di kehidupan nyata. 

Keunikan yang ada pada novel Calabai karya Pepi Al-Bayqunie memuat 

karakteristik persoalan konflik pada tokoh utama, yang berhubungan dengan 

tradisi bissu  yang masih berkembang di Segeri. Banyak sekali nilai-nilai yang ada 

dalam novel Calabai, sehingga dapat dipetik oleh masyarakat Indonesia. Salah 

satunya adalah  sikap dan pandangan masyarakat tentang tabiat calabai (laki-laki 
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yang menyerupai perempuan) yang dianggap bertentangan dengan agama Islam, 

gambaran pola asuh orang tua yang diterapkan kepada anak dengan tabiat calabai, 

bagaimana masyarakat menerima dan mengakui keberadaan komunitas calabai 

dengan menjadi seorang bissu. Masih banyak masyarakat Indonesia khususnya 

daerah Segeri, Sulawesi Selatan yang masih berpegang teguh dengan warisan 

nenek moyang, dan sangat dijaga dengan penuh perhatian di era yang modern 

seperti saat ini. Maka, keberadaan Calabai dianggap bertentangan oleh 

masyarakat beragama islam yang menyakini kebenarannya, dengan komunitas 

bissu yang masih berpegang teguh terhadap adat istiadat.  

Penelitian mengenai novel Calabai  sudah banyak dikaji oleh para peneliti 

terdahulu. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya, “Transgender 

dalam Novel Calabai karya Pepi Al-Bayqunie Kajian Identitas” oleh 

Purwaningsih Dian, tahun 2017 dengan hasil untuk mendapatkan gambaran 

mengenai isu identitas melalui proses, dan strategi perubahan pada tokoh utama 

yang masih menerapkan konsep oposisi binar maskulin dan feminim yang ajek. 

Kekuatan tradisi leluhur masyarakat Bugis yang kental membuat permasalahan 

mengenai transgender,  tidak hanya dipandang sebagai persoalan seksual semata 

melainkan pemertahanan nilai-nilai leluhur masih ada dan berkembang. Maka 

dalam penelitian ini menghasilkan adanya proses perubahan identitas transgender 

pada tokoh  terhalang oleh kebenaran dalam sosial yang tercipta karena nilai-nilai 

agama. Sehingga dalam proses ini tokoh utama melakukan suatu keputusan 

dengan cara merantau, melakukan perlawanan terhadap hegemoni agama, menjadi 

sebuah strategi yang dilakukan oleh Saidi dalam penemuan identitasnya. Sehingga 

dalam peranan menjadi Bissu adalah wujud dari pencarian identitas baru, 
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sekaligus strategi pengontrol seksual yang ada pada dirinya. Simbol identitas yang 

di dapat dimenifestasikan dalam bentuk penampilan, dan penggunaan nama 

perempuan. Sehingga penilitian ini menawarkan wacana mengenai pertarungan 

pribadi transgender untuk menghadapi pengakuan atas identitas diri. Strategi yang 

dihasilkan berupa identitas yang dinamis bersifat cair dan tidak tetap. 

Kedua dengan pembahasan serupa “Calabai dan Bissu Suku Bugis: 

Representasi Gender dalam Novel Calabai Karya Pepi Al-Bayqunie”. Oleh 

Rokhmansyah, Alfian, dkk, tahun 2018. Dengan hasil yang menekankan pada hal-

hal yang berhubungan dengan Calabai sebagai variasi gender selain laki-laki atau 

perempuan dalam kebudayaan suku Bugis. Gambaran yang disampaikan pada 

penelitian ini lebih mengangkat pada sudut keistimewaan tokoh yang akhirnya 

menjadi seorang Bissu. Pada sisi lain timbul suatu permasalahan dari suatu 

kelompok yang menolak, serta menganggap dua variasi gender yang ada tidak 

sesuai dengan kodrat manusia. Keberadaan kaum Calabai  menjadi pertentangan 

dengan kontruksi sosial yang sudah ada di dalam masyarakat Bugis. Tetapi, 

berbeda dengan kaum Calabai, keberadaan bissu masih dianggap lebih terhormat 

dan dihormati oleh masyarakat karena berperan penting bagi kebudayaan Bugis.  

Penelitian ketiga “Pengakuan Calabai: Sebuah Analisis Intertesktual Novel 

Pasung Jiwa Karya Okky Madasari dan Novel Calabai Karya Pepi Al-Bayqunie”. 

Oleh Kusuma, Aji, dkk, tahun 2018. Dengan hasil hubungan intertesktualitas 

antara kedua novel tersebut dengan hasil yang di dapat pada kesamaan tema kedua 

novel adalah bentuk aktualisasi diri, dengan tema keluarga dan persahabatan. 

Penokahan yang pada identitas diri juga digunakan oleh kedua penulis, tokoh 

maskulin dengan karakter jiwa perempuan. Namun perbedaan yang tertera, 
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terletak pada alur cerita dan latar. Pasung Jiwa menggunakan alur maju, Calabai 

menggunakan alur campuran. Kesamaan tema dan penokohan pada kedua novel 

dalam penelitian ini, didukung oleh rangkaian peristiwa dalam cerita yang 

menunjukkan hubungan intertekstual. Meskipun, penelitian yang sudah 

dipaparkan sama-sama meneliti mengenai transgender dan novel Calabai. 

Penelitian yang akan dilakukan kali ini berbeda dengan penelitian yang telah di 

paparkan di atas. Dalam penelitian kali ini, akan membahas persoalan mengenai  

penerapan bentuk-bentuk pola asuh keluarga terhadap Saidi, yang memiliki 

karakter calabai dan dampak pola asuh yang diterapkan akan membentuk sikap 

dan prilaku yang ada pada Saidi sepanjang rentan kehidupannya. 

Pengasuhan orang tua dengan model pemaksaan, menghukum, dan 

menetapkan aturan-aturan tertentu sesuai dengan kehendaknya, sehingga akan 

berdampak bagi anak dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam penelitian 

ini, di harapkan pemahaman orang tua tentang karakter anak, akan dapat 

meminimalisir dan menerima perbedaan pendapat antara orang tua dan anak 

dengan penerapan pola asuh yang tepat. Maka, dengan adanya penelitian yang 

dilakukan kali ini, dapat memberikan salah satu referensi atau acuan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tokoh utama dengan tabiat yang 

dimiliki. Sehingga dapat hidup beriringan, mendapatkan penerimaan dirinya dan 

bisa beradaptasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian yang membahas tentang pola asuh keluarga pada tokoh utama 

dalam novel Calabai karya Pepi Al-Bayqunie ini diteliti untuk menjawab 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana bentuk penerapan pola asuh keluarga pada tokoh utama dalam 

novel “Calabai” karya Pepi Al-Bayqunie? 

2. Bagaimaan dampak pola asuh yang dialami tokoh utama dalam novel 

“Calabai” karya Pepi Al-Bayqunie? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan: 

1. Mendeskripsiskan bentuk pola asuh keluarga pada tokoh utama dalam novel 

“Calabai” karya Pepi Al-Bayqunie.  

2. Mendeskripsiskan  dampak pola asuh yang dialami tokoh utama dalam novel 

“Calabai” karya Pepi Al-Bayqunie. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dihasilkan melalui penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a) Memperkaya pengkajian karya sastra khususnya mengenai ilmu psikologi 

sastra. 

b) Memberikan referensi tambahan mengenai kajian pola asuh yang terdapat 

dalam karya sastra. 

c) Memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang karakter dan tabiat yang 

ada dalam karya sastra. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Dapat memberikan pengetahuan terhadap pemahaman psikologi melalui 

pola asuh keluarga akan berdampak pada perkembangan anak. 
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b) Dapat mengetahui pola asuh keluarga yang tepat digunakan untuk 

mendidik anak dalam membentuk kepribadian dan karakter yang dimiliki 

anak. 

c) Mengajarkan sikap dan rasa toleransi terhadap perbedaan yang ada pada 

diri anak, serta pentingnya pemahaman orang tua kepada anak untuk 

mendukung perkembangan anak. 

1.6 Penegasan Istilah 

1) Psikologi perkembangan salah satu bidang psikologi yang memfokuskan kajian 

atau pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses 

perkembangan dari masa konsepsi awal sampai wafat. 

2) Pola asuh adalah sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak yang masing-

masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perilaku anak. 

3) Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat, terdiri atas Ayah, Ibu, dan 

beberapa orang yang tinggal dalam satu rumah, memiliki hubungan darah. 

4) Pola asuh otoritarian adalah Pengasuhan yang kaku, diktator dan memaksa 

anak untuk selalu mengikuti perintah orang tua tanpa banyak alasan. 

5) Pola asuh memanjakan tercermin dalam pengasuhan orang tua yang sangat 

hangat dan bersahabat, tanpa memberikan batasan dan tuntutan kepada anak. 

6) Pola asuh otoritatif merupakan pengasuhan yang mengikutsertakan anak dalam 

pengambilan keputusan, dengan pengawasan dan aturan yang tegas disertai 

dengan penjelasan.   

7) Orang tua bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau 

pemikiran-pemikiran. 
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8) Tabiat adalah pembawaan dari lahir atau tingkah laku yang bersifat berulang 

dan sulit untuk dirubah 

9) Calabai adalah sebutan khas Bugis untuk seorang yang berkelamin laki-laki 

dengan gerak-gerik yang mirip dengan perempuan. 

10) Bissu adalah    pemuka agama yang tidak mempunyai golongan gender, yang 

masih menganut kebudayaan tradisonal. Mereka dilihat sebagai separuh 

manusia separuh dewa yang bertindak sebagai penghubung antara kedua dunia. 


