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ABSTRACT 
 

Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Jurusan 

Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Kristen Maranatha.  

Dalam tugas akhir ini saya memilih novel karya Alice Walker yang 

berjudul The Color Purple. 

Melalui karya ini, Alice Walker menggambarkan tentang seorang wanita 

yang bernama Celie, pada saat dia masih kecil, Celie mengalami pemerkosaan 

yang dilakukan oleh ayah tirinya, dan akibat pemerkosaan tersebut Celie 

melahirkan dua orang anak, yang kemudian dijual oleh ayah tirinya. Celie juga 

dijual oleh ayahnya kepada seorang tuan, untuk dinikahi dan diperlakukan dengan 

sangat buruk. Celie selalu dipukuli jika ia tidak melakukan apa yg diperintahkan 

oleh suaminya, tetapi Celie tidak berani melawan terhadap suaminya karena Celie 

merasa pantas diperlakukan seperti itu. Sampai Celie bertemu dengan Shug, Shug 

membantu merubah cara pandang Celie bahwa suaminya tidak seharusnya 

memukul dia dan Celie tidak pantas diperlakukan seperti itu.  

Melalui The Color Purple saya mendapatkan gambaran bahwa penindasan 

terhadap kaum wanita terjadi karena para wanita hanya diam dan pasrah pada saat 

kaum pria memaksakan kehendak mereka untuk diikuti oleh kaum wanita. Hal ini 

dapat berakhir apabila para wanita sadar dengan apa yang dialami oleh mereka 

selama ini dan memiliki tekad untuk merubahnya. Oleh karena itu saya 
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menyimpulkan tema dari novel tersebut adalah “penindasan terhadap kaum wanita 

baik dalam keluarga maupun masyarakat dapat berakhir apabila para wanita telah 

memiliki paradigma yang berbeda tentang nilai yang dimiliki oleh seorang 

wanita.” 
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