
 

 

 

ABSTRACT  
 
 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di 

Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra Inggris, Universitas Kristen Maranatha, 

Bandung. Saya memilih dua novel sebagai kajian penelitian saya dalam penulisan 

skripsi ini. Novel pertama pilihan saya ditulis oleh Upton Sinclair yang berjudul The 

Jungle, sedangkan novel pilihan kedua saya merupakan karya Frank Norris yang 

berjudul The Octopus. Menurut pandangan saya, kedua novelis ini menunjukkan 

sikap dan pandangan yang berbeda mengenai praktek kerja kapitalis namun sama-

sama menunjukkan betapa kejamnya sikap para kapitalis dalam memperlakukan 

rakyat kecil sehingga mengakibatkan lahirnya aliran progressivisme dalam tatanan 

sosial masyarakat Amerika pada saat pergantian abad ke-19.  

Pembahasan kedua novel tersebut mengetengahkan konflik-konflik ekonomi 

dan sosial yang marak terjadi pada saat itu yang berimbas terutama bagi kalangan 

rakyat menengah kebawah yang diasumsikan sebagai akibat dari semakin 

terpuruknya moralitas masyarakat di jaman modern ini. Kedua novel tersebut sama-

sama membahas mengenai satu kekuatan besar yang datangnya dari para kapitalis 

yang keberadaannya telah banyak menyengsarakan rakyat. Dalam novel The Jungle 

kita melihat perusahaan pengalengan daging dan dalam novel The Octopus ada 

perusahaan kereta api sebagai perwujudan dari kejamnya para kapitalis. Kedua 
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perusahaan dalam novel tersebut sama-sama dikelola oleh orang-orang yang memiliki 

moralitas yang bobrok sehingga mereka dengan teganya menyengsarakan orang-

orang yang bekerja untuk mereka ataupun yang memakai jasa mereka. 

Dari kedua pembahasan novel tersebut, saya berkesimpulan bahwa 

progressivisme merupakan suatu pergerakan nyata namun tidak jelas arahnya yang 

digerakkan oleh orang-orang yang merasa tertekan dengan penguasa-penguasa yang 

korup, tirani, dan sewenang-wenang. 

Maranatha Christian University v 



 

TABLE OF CONTENTS 

 

ACKNOWLEDGEMENTS.................................................................... i 

TABLE OF CONTENTS........................................................................ iii 

ABSTRACT............................................................................................. iv 

CHAPTER ONE: INTRODUCTION 

Background of the Study………………………………………….1 
Statement of the Problem………………………………………….6 
Purpose of the Study………………………………………………6 
Method of Research……………………………………………….6 
Organization of the Thesis………………………………...……... 7 
 

CHAPTER TWO: THEORITICAL FRAMEWORK…………………8 

CHAPTER THREE: DISCUSSION ON THEME OF PROGRESSIVISM 
IN THE JUNGLE……………………………….14 

 
CHAPTER FOUR: DISCUSSION ON THEME OF PROGRESSIVISM 

IN THE OCTOPUS…………………………….29 
 
CHAPTER FIVE: CONCLUSION……………………………….…....46 

APPENDICES: 
Synopsis of The Octopus………………………………………...51 
Synopsis of The Jungle……………………………………..........53 
Biography of the Authors……...…………………………………54 
 

BIBLIOGRAPHY………………………………………………………55 

 

 

 

Maranatha Christian University iii 




