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ABSTRACT 

 

Dalam tugas akhir ini, saya menganalisis sebuah novel karya penulis wanita 

India-Amerika Chitra Divakaruni yang berjudul Queen of Dreams. Aspek yang 

dibahas adalah konflik sosial dan konflik psikologis. Queen of Dreams 

menggambarkan konflik sosial dan psikologis yang dialami oleh dua perempuan, 

anak dan ibu, sebagai imigran India yang berada di Amerika. Tokoh utama dalam 

novel ini adalah Rakhi dan ibunya, Ny. Gupta. 

Konflik dalam novel tersebut dipicu oleh adanya perbedaan nilai budaya 

antara imigran generasi tua dan generasi muda. Generasi imigran muda mengadopsi 

nilai-nilai budaya Barat, sementara generasi tua masih sangat dipengaruhi tradisi 

kebudayaan India dalam perkerjaannya sebagai pembaca mimpi. Oleh karena itu, dua 

kebudayaan yang saling bertentangan tersebut menyebabkan konflik sosial dan 

psikologis. Konflik sosial di dalam novel tersebut terjadi antara ibu dan anak; anak 

dan bapak; serta Rakhi dan warga Amerika. 

Saya menyimpulkan  bahwa konflik sosial dan psikologis yang dialami kedua 

perempuan dalam novel tersebut merupakan gambaran kondisi para imigran India 

yang berada di Amerika. Walaupun mereka sudah menjadi warga Amerika, mereka 
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tetap saja dicap sebagai seorang teroris semata-mata dari penampilan fisik dan cara 

berpakaian mereka yang mirip bin Laden otak peledakan gedung World Trade 

Center. Pekerjaan sebagai pembaca mimpi juga bukan merupakan pekerjaan yang 

biasa di mata orang-orang Amerika tapi sangat biasa di mata orang-orang India. Ini 

semua dapat memicu konflik sosial dan psikologis yang disebabkan nilai-nilai budaya 

yang berbeda yang diadopsi oleh imigran dan generasi berikutnya. 
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