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Literatur adalah karya kreatif yang menekankan pada nilai artistik. Karya sastra 

mengekspresikan kejadian dalam hidup manusia seperti masalah, perjuangan hidup dan konflik 

hidup mereka. Hal ini menambah pengetahuan dan pengalaman pembaca tentang kehidupan. Ini 

merupakan alasan mengapa penulis menganalisa literatur khususnya novel dan memfokuskan 

studi pada ambisi David Copperfield dalam hidup sebagai topik dari skripsi. 

Permasalahan yang akan didiskusikan adalah; (1) ambisi David Copperfield dalam hidup, (2) 

alasan David Copperfield mempunyai ambisi dalam hidup, (3) cara David Copperfield mencapai 

ambisi dalam hidup, dan (4) hasil dari ambisi David Copperfield dalam hidup. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena tidak memerlukan uji coba seperti dalam 

penelitian ekperimen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan objektif karena 

penulis tidak perlu mempelajari latar belakang karya sastra atau latar belakang lingkungan, tetapi 

hanya menganalisa karya sastra itu sendiri. Objek penelitian adalah semua hal yang ada didalam 

novel Charles Dickens “David Copperfield” sedangkan semua data penelitian meliputi dialog, 

paragraf, dan kutipan yang berhubungan dengan penelitian. Cara mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah; (1) membaca dan mengerti paragraph dan dialog yang ada dalam novel, (2) 

memilih data yang berhubungan dengan permasalahan, (3) menyeleksi data yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian, dan (4) menandai data yang berhubungan dengan masalah. Cara 

menganalisa data adalah; (1) memprediksi data yang berhubungan dengan tujuan penelitian, (2) 

menganalisa data berdasarkan klasifikasi, yang mengacu pada ambisi David Copperfield dalam 

hidup, dan (3) menarik kesimpulan berdasarkan analisa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa David mempunyai dua ambisi dalam hidup yaitu 

melupakan masa lalunya dan membuat bangga bibinya. Alasan mengapa dia ingin melupakan 

masa lalunya adalah penderitaan yang dia alami dan keinginan untuk membuat bangga bibinya 

karena kebaikannya dan pendidikan yang dia dapatkan dari bibinya. Dia mempunyai dua cara 

untuk melupakan masa lalunya, yaitu melarikan diri dari ayah tirinya dan mencari bibinya. 

Selanjutnya, cara membuat bibinya bangga adalah mengikuti kemauan bibinya dan bekerja 

keras. Hasil dari ambisi David dalam hidupnya tercapai dan berhasil. 

 


