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Abstraksi 

Kenyataan bahwa dalam suatu karaya sastra, unsur supernaturalisme 

biasanya hanya berfL!ngsi sebagai pemar;is/ pembuat sensasi belaka merupakan 

pemahaman umum yang beredar di banyak kalangan. Namun demikian, 

bagaimana jadinya jika cita rasa supernaturalisme itu dipertemukan dengan 

kandungan karya sastra yang tebih berkelas, terutama yang mengedepankan sisi 

nilai-nilai moralitas? Inilah yang berusaha ditelaah penuJis di dalam thesis ini. 

Di dalam thesis ini penulis telah memilih novel karya Stephen King The 

Green Mile, yang merupakan sebuah n~.)Vel drama bersetting penjara dengan 

bumbu supernaturalisme dan spiritualisme. Penulis melihat di dalam karya ini 

sesuatu persoalan yang mewakili topik permasalahan yang akan dibahas penulis di 

delam thesis ini, yeitu suatu karya yang pada intinya sebuah drama moralitas 

dengan suatu denyut supernatural dan spiritual yang tersamar. 

Dalam mengurai anal isis studi ini, penulis menerapkan pemahaman 

phenomenology di mana menurut filosofi ini. yang terpenting di dalam menelaah 

suatu karya sastra adalah impresi yang diterima oleh pembaca di dalam benaknya 

dalam bentuk fenomena. Sebagai pendekatannya. penulis menggunakan 

hermeneutics sebagai jalan menginterpretasi karya tersebut secara kontekstual 

dengan interpretasi yang mendalam atas arti-arti yang ada di dalam karya tersebut. 

Sebagai hasilnya, diharapkan bahw~ studi tentang pencampuran lebih dari 

satu aliran akan memeberikan suatu pemahaman tentang proses kreatif di balik 

penciptaan suatu karya sastra. 
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