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ABSTRACT 

 

 Dalam skripsi ini, penulis memilih novel karya Salman Rushdie berjudul 

Shame. Penulis memutuskan untuk menganalisis novel karya Salman Rushdie karena 

penulis merasa tertarik dengan gaya penulisan Salman Rushdie yang memadukan 

elemen-elemen magis dengan elemen-elemen realistik. Teknik penulisan seperti ini 

dikenal dengan nama Magical Realism. Magical Realism adalah teknik penulisan 

kontemporer. Dalam sebuah karya Magical Realism, elemen-elemen magis bukanlah 

suatu bentuk dari fantasi melainkan manifestasi dari realitas yang ada, dilihat dari 

sudut pandang orang yang mengalaminya. Dengan kata lain, Magical Realism 

mengajak  pembacanya untuk melihat dunia dari sisi yang berbeda. 

 Salman Rushdie adalah seorang penulis berkebangsaan Inggris dan India. Ia 

lahir di Bombay dan pernah tinggal di India dan Pakistan sebelum  akhirnya tinggal 

di Inggris untuk melanjutkan sekolah. Hal tersebut membuat karya-karyanya 

menyuarakan isu-isu yang banyak dihadapi oleh masyarakat Pakistan dan India. 

Baginya masyarakat  India dan Pakistan berhak untuk menyuarakan aspirasinya. 

 Shame mempresentasikan keadaan sosial dan politik pada suatu negara dan 

masyarakat  yang sebetulnya mengacu pada masyarakat dan negara Pakistan. Melalui 



 

                                                                               Maranatha Christian University iv 

Shame, Rushdie berusaha untuk menyampaikan kritiknya mengenai keadaan di 

Pakistan dan menyuarakan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Pakistan. 

 Dengan teknik Magical Realism, Rushdie secara cerdas menyamarkan 

kritiknya kepada masyarakat Pakistan dan pihak penguasa Pakistan sehingga 

karyanya tidak bisa dituntut dan dicekal oleh pihak tertentu. Teknik Magical Realism 

yang digunakan oleh Rushdie juga membuat karyanya menarik dan membuat 

pembacanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami isi novel 

tersebut. 
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