
ABSTRACT 
 
 
 

 Alice Walker adalah salah satu pengarang berkulit hitam di Amerika pada 

abad ke 20. Dia berasal dari Afrika dan dia adalah seorang penulis novel, 

pengarang puisi, dan pembuat esai, tapi dia lebih dikenal sebagai pengarang 

novel. Dia sangat aktif dalam banyak gerakan politik, terutama yang membela 

kaum wanita. 

 Karya novelnya yang terkenal dan mendapatkan penghargaan adalah The 

Color Purple. Dalam karyanya ini Alice Walker menceritakan seorang wanita 

kulit hitam bernama Celie yang berusaha membebaskan dirinya dari penindasan 

yang dilakukan oleh kaum pria kulit hitam dan yang berusaha untuk mendapatkan 

kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya wanita kulit hitam 

tersebut bisa mendapatkan kebebasan dan merubah hidupnya menjadi lebih baik 

berkat dukungan yang diberikan oleh para tokoh wanita yang lain, yaitu, Kate, 

Sofia, Nettie, dan Shug. 

 Dalam tugas akhir ini penulis membahas tema novel The Color Purple 

melalui tokoh protagonis yang ada dalam novel tersebut. Tokoh protagonis yang 

bernama Celie berhasil membebaskan dirinya dari penindasan yang dia  alami dan  
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dia dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan mendapatkan 

kebebasan.Perubahan dalam hidup Celie tersebut terjadi berkat dukungan dari 

tokoh-tokoh wanita yang ada dalam kehidupan Celie, yaitu Kate, Sofia, Nettie, 

dan Shug.  

Setelah menganalisis tema novel ini, penulis pun berpendapat bahwa tema 

tersebut adalah “dukungan dari para wanita sangatlah penting bagi seorang wanita 

untuk berubah dan memiliki kehidupan yang lebih baik”. Dan akhirnya penulis 

pun berpendapat bahwa dukungan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi 

seseorang untuk berubah.  
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