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ABSTRAKSI 

Sebagai gambaran dad kehidupan nyata, karya sastra umumnya memuat nilai
nilai falsaiah hidup yang seringkali dilupakan. Dengau mempelajari nilai-nilai tersebut 
maka suatu karya sastra menjadi sesuatu yang sangat berharga. Secara umum proses ini 
akan mernbawa pembaca pada suatu pemahaman hidup yang lebih baik· sedang dilain 
pihak secara khusus kitajuga akan lebih mampu memahami beragam jenis karakter yang 
ada. 

Melalui karya William Shakespeare yang bel:iudul Macbeth, penulis berusaha 
mengernbangkan pernahaman nilai-nilai ini dalam sebuah studi khusus terhadap suatu 
karakteristik tertentu. Obyek studi ini difokuskan pada alllbisi yang mel1lpakan salah 
satu dari sekian banyak karakteristik manusia yang beragam. Tujuan utama studi ini 
adalah untuk mempelajari ambisi Lady Macbeth, bagaimana karakter lain dalam kisah 
tersebut t.erpengaruh oleh arnbisi tersebut-khususnya dalam hal ini Macbeth. 
suaminya-serta bagaimaJla ambisi tersebut mempengaruhi kesuksesan ataupun 
kegagalan yang nantinya akan dialarnj oleh keduanya . 

Dalam menganalisa karya ini penulis menggtmakan pendekatan psikologis 
disertai studi intrinsik terlIadap karak1erisasi Lady Macbeth. Dengan mengacu pada 
teori insl~ntif dari konsep motivasi, penulis bel1lsaha rnenelih apakah ambisi tersebut 
bt-rfungsi sebagai insentif atau stimuli bagi perilaku Macbeth atau tidak. Teknik yang 
digunakan adalah metode deskripsi tel1ltama beriokus pada lUlSur-lUlSur penting yang 
ada daJam karya tersebut. 

Analisa ini dibagi menjadi empat bagian: karakterisasi Lady Macbetll sebelum 
nan sesudah pembunuhan yang dilakukan terhadap DlIDcan, penjelasan tentang runbisi 
Lady Macbeth berdasarkan motifilya llntuk mengambil alih kekuasaan, pembenaran dari 
pengaruh ambisi tersebut terhadap perilaku suarninya dan akhimya studi terhadap hasil 
akhir kisah tersehut akibat perilaku mereka yang terdahulu. Keempat bagian ini akan 
semakill mendekatkan kita pada diskusi tentang arnbisi khususnya yang terdapat dalam 
karya ini . 

.-'\nalisa ini bukan saja diharapkan bisa mernberikan pernahaman sastra yang 
lebih baik namlUl juga lUltuk meningkatkan kesadanm manusia dalam rnemilih jalan yang 
tepat bagi hidupnya. Dengan bercemlin dari kejadian-kejadian. beragam karakteristik 
serta masaJah-masalah yang muncul dalam karya irai, sebagian dari kita diharapkan hisa 
sernakin menyadari hahwa baik tidaknya ambisi tersebut sa'lgat bergantung pada 
kuaJitas manusianya selia proaes pencapaian ambisi itu sendiri. Semua pilihan akan 
kembali pada manusianya, apakah ambisi terse but akan membawa mereka pada 
kesuksesan ataukah sebaliknya akan mengakibatkan suatu kegagalan yang tragis. 
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