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ABSTRAK 


Hal pallng menarlk yang dapat dljumpal dalam novel 
The Color Purple karya Allce Walker adalah pada proses 
perubahan keprlbadlan Celle, tokoh utama, darl 
lnferloritas ke kemandlrlan. Pada awalnya la dlgambarkan 
sebagal seorang wanlta kullt hltam Amerlka yang jelek,
bodoh dan dlperlakukan secara tldak manuslawl oleh ayah
tlrl dan suamlnya.Konfllk yang dlalamlnya merupakan aklbat 
darl tatanan masyarakat yang tldak adl1. Masyarakat dl 
mana la tlnggal merupakan suatu masyarakat yang sangat 
raslal dan patrlarkhal. Sebagal seorang kullt hltam la 
dlpandang sangat rendah oleh masyarakat kullt putlh yang 
memegang supremasl. Slkap lnl menjadl penghalang utama. 
bagi masyarakat kullt hltam untuk memperoleh pendldlkan 
yang layak sebagal modal utama untuk mengembangkan dlrl. 
Tentu saja hal lnl membuat mereka sullt bersalng dengan 
masyarakat kullt putlh. dan justru lnl1ah yang dlkehendakl 
oleh masyarakat kullt putlh dalam rangka mempertahankan 
supremaslnya.

Keadaan lnl semakin tldak menguntungkan bagl Celle 
karena keberadaannya sebagal seorang wanlta yang hldup dl 
dalam suatu masyarakat yang menganut slstem patrlarkhal 
secara membablbuta.Dalam slstem lnl wanlta harus menurutl 
segala yang dlkatakan prla karena hak untuk membuat 
keputusan sepenuhnya berada dl tangan prla. Dalam hal lnl 
wanlta kullt hltam mengalaml dlskrlmlnael ganda yaltu 
dlskrlmlnasl raslal dan seksual. Dengan slstem lnl prla
kullt hltam yang seharusnya mellndungl wanlta kullt hltam 
justru menlndas merekabalk secara flsik maupun seksual. 
Ayah tlrl Celle memperlakukannya sepertl budak pekerja dan 
budak seks. Hal yang sama dilakukan pula oleh suamlnya.
Namun kemudlan hadlrlah wanlta-wanlta yang tangguh dan 
cemerlang dalam kehldupannya. Mereka tunjukkan pada Celle 
dunla laln yang sangat menjajlkan dan sama sekall berbeda 
dengan kehldupannya. Mereka katakan pula bahwa apa yang 
terjadl padanya selama lnl merupakan suatu keaalahan besar 

. yang harus diperbalkl. Ia ak.hlrnya sadar bahwa selama lnl 
telah menjadl korban penerapan slstem yang kellru. 

Kepada merekalah akhlrnya Celle berpallng sedang
mereka dengan sabar menuntunnya untuk keluar dari lubang
penderltaannya selama lnl. Sementara ltu usaha untuk 
menumbuhkan kesadaran serta keberanlan dalam menyatakan
pendapat betul-betul merupakan suatu uasaha yang tldak 
mudah. Namun pada ,akhir cerita la tampl1 sebagal sosok 
yang tangguh, plntar dan mandirl. Perubahan inl tldak 
terjadl begitu saja dalam sekejap melainkan melalui suatu 
proses yang panjang dan lama yang mengharuekannya banyak
belajar dari orang lain. 
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