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ABSTRACT 

 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program 

sarjana di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Maranatha. 

Saya mencoba untuk menganalisis tema dari drama Ivanov karya Anton P. 

Chekhov. Tema tersebut akan dianalisis melalui konflik-konflik yang terjadi 

dalam drama tersebut. Tema ini dikemukakan oleh Chekhov dengan cara 

menyuguhkan konflik-konflik sosial yang dihadapi oleh tokoh utama dalam buku 

ini. Setelah menganalisis drama ini, Saya berpendapat bahwa temanya adalah 

kesulitan ekonomi dapat menyebabkan seseorang menghadapi konflik dan 

menyebabkan seseorang mengalami kematian. 

Dalam drama ini, konflik-konflik sosial yang dihadapi oleh Ivanov berasal 

dari kesulitan ekonomi yang sedang dihadapinya. Konflik-konflik sosial yang 

terjadi dan dihadapi Ivanov, mulai dari konflik antara dirinya dan pegawainya, 

antara dirinya dengan Lebedev, antara dirinya dengan dr. Lvov, antara dirinya 

dengan istrinya yang bernama Anna, dan antara dirinya dengan Sasha, semuanya 

berasal dari akar permasalahan yang sama yaitu kesulitan ekonomi. Karena 

ketidaksanggupannya menghadapi konflik-konflik dan efek dari konflik-konflik 

tersebut, pada akhirnya Ivanov memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan 

jalan bunuh diri. 
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Setelah menganalisis drama ini, saya berkesimpulan bahwa setiap orang 

yang hanya berorientasi kepada uang dan tidak akan bisa hidup dengan tenang. 

Hendaknya setiap orang mulai menyadari bahwa masih ada yang lebih penting 

daripada uang dan harta, yaitu melaksanakan tanggung jawab kepada orang-orang 

di sekelilingnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi 

juga berupa perhatian dan pemenuhan janji kepada orang-orang sekitarnya. 
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