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ABSTRACT 

 

 

 

Louisa M. Alcott adalah salah satu pengarang yang ternama di Amerika 

pada abad ke 19. Ia merupakan pelopor dalam mendukung kaum wanita di 

Amerika untuk berperan serta menyuarakan haknya dalam pemilihan umum dan 

dia menjadi wanita pertama yang menyuarakan haknya pada pemilihan komite 

sekolah di daerah tempat tinggalnya. 

Karya-karya Alcott cukup menonjol diantara novel-novel Amerika pada 

masa itu. Salah satu karya terbaiknya yang dikenal sepanjang masa adalah Little 

Women. Novel ini diangkat dari kisah kehidupan keluarga Alcott, khususnya ia 

sendiri dan ketiga saudara perempuannya. Novel ini bercerita tentang bagaimana 

wanita-wanita muda berjuang mencapai kebahagiaan. Mereka berharap untuk 

tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik walaupun kehidupan mereka 

dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang minim pada masa perang 

sipil di Amerika. 

Dalam tugas akhir ini, penulis membahas tema novel Little Women 

melalui keempat tokoh utamanya. Melalui keempat tokoh utama tersebut, yaitu 

Meg, Jo, Beth dan Amy, penulis menemukan bahwa pengalaman-pangalaman dan 

masalah-masalah yang dihadapi oleh keempat tokoh utama tersebut terjadi juga 
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pada wanita-wanita muda sedari dulu hingga masa kini dalam kehidupan mereka 

menuju kedewasan dan mencapai kebahagiaan. 

Kebahagiaan merupakan hal yang ingin dicapai oleh seseorang dalam arti 

yang berbeda-beda. Dalam Little Women, kebahagiaan keempat tokoh utama ini 

bersumber pada sikap berpikir positif mereka, sehingga keadaan hidup yang susah 

serta pengalaman pahit menjadi kehidupan yang lebih baik dan berbahagia.   

Setelah menganalisis tema novel ini, penulis berpendapat bahwa tema 

tersebut adalah “jika seseorang selalu berpikir positif, maka hidup susah dan 

pengalaman pahit tidak akan menghalanginya untuk menjadi seseorang yang lebih 

baik dan lebih berbahagia”. Penulis akhirnya mengerti bahwa berpikir positif 

merupakan kunci kebahagiaan hidup. 
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