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ABSTRACT 

 

 Dalam tugas akhir ini, saya menganalisis konflik sosial dan konflik batin  

yang terjadi dalam novel yang berjudul Union Street karya Pat Barker, seorang 

penulis wanita yang berasal dari Inggris. 

 Union Street adalah novel pertama yang dibuat oleh Pat Barker dan 

diterbitkan pada tahun 1982. Novel ini menceritakan tentang tujuh wanita yang 

harus menghadapi berbagai konflik kehidupan dan mereka berusaha untuk 

mencari jalan keluar dari konflik-konflik tersebut. Namun, dalam tesis ini saya 

hanya akan menganalisis tiga tokoh wanita yang bernama Kelly, Lisa dan Alice. 

 Saya memilih tiga tokoh ini karena mereka mewakili awal, pertengahan 

dan akhir dari kehidupan seorang wanita. Kelly mewakili awal kehidupan 

seorang wanita. Seorang anak yang sedang mengalami masa puber seringkali 

mengalami konfik dengan keluarganya dan merasa tidak nyaman dengan 

tubuhnya yang sedang tumbuh. Kemudian seorang anak akan menjadi seorang 

wanita dewasa yang mengalami kehidupan pernikahan. Tokoh ini diwakili oleh 

Lisa. Kehidupan pernikahan wanita umumnya berhubungan dengan anak-anak, 

rumah tangga, kehamilan dan hubungan dengan suami. Sedangkan tokoh 

terakhir adalah Alice yang mewakili wanita yang sudah tua, mengidap penyakit
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dan akhirnya menghadapi kematian. 

Barker ingin menunjukkan kepada para pembaca bahwa menjadi seorang 

wanita tidaklah mudah. Wanita yang mempunyai konflik sosial dan konflik batin 

harus membuat keputusan terbaik untuk kehidupan mereka dan tidak mudah 

menyerah. 

 Menurut pendapat saya, wanita adalah mahluk ciptaan yang kuat bertahan 

dalam menghadapi masalah. Para wanita berjuang mencari jalan keluar yang 

terbaik dengan cara melakukan banyak hal untuk menjalani kehidupan masa 

depan. Wanita patut dihargai dan dihormati karena wanita sering menghadapi 

berbagai masalah hidup yang kadang-kadang sulit diatasi tetapi kebanyakan dari 

wanita terus berjuang untuk keluar dari persoalan dan bertahan hidup. 
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