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ABSTRACT 

 

 

 

 Konsep ‘American Dream’ adalah sesuatu yang hingga saat ini masih 

dipertanyakan dikarenakan tidak adanya bukti tertulis atau teori mengenai konsep 

tersebut. Orang hanya tahu bahwa ‘the American Dream’ terjadi di Amerika dan 

berhubungan dengan mewujudkan mimpi mereka. Konsep ini pun sering 

diperdebatkan, karena pemahaman setiap orang akan konsep ini berbeda. 

 Penulis memilih novel The Great Gatsby dan Ragtime, karena kedua novel 

tersebut membahas isu yang sama, yakni mengenai ‘The American Dream’; kedua 

novel tersebut juga mengambil seting waktu yang sama, yaitu tahun 1920, dan 

juga karena penulis ingin menganalisa konsep ‘the American Dream’ dari dua 

penulis yang berasal dari ras yang berbeda dan berasal dari jaman yang berbeda. 

F.S. Fitzgerald, seorang penulis penulis pada akhir abad ke sembilan belas dan 

awal abad ke dua puluh yang berasal dari keturunan kulit putih. Dan E.L. 

Doctorow, seorang penulis pada akhir abad kedua puluh yang berasal dari 

keturunan Yahudi.  

 Meskipun mengambil rentang waktu yang sama, konsep ‘the American 

Dream’ dari kedua pengarang berbeda. Konsep ‘the American Dream’ F.S. 

Fitzgerald lebih berkaitan dengan kekayaan dan cinta, sedang konsep ‘the 

American Dream’ E.L. Doctorow lebih bervariasi, karena juga mengenai 

persamaan hak dengan pria dan persamaan hak dengan orang kulit putih.  
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