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Pembacaan pekerjaan berkaitan kesustraan selalu manarik sebab itu memberi kita tidak hanya 

beberapa kesenangan tetapi juga beberapa sekitar hidup. Hal ini adalah mungkin untuk 

berlansung sebab pekerjaan berkaitan dengan kesustraan sangat utama manusia mengalami 

melalui/sampai suatu bahasa mengesankan. Pekerjaan yang berkaitan dengan kesustraan 

mungkin digolongkan kedalam dua kelompok yang mereka adalah bukan pekerjaan yang 

berkaitan kesustraan imaginatif dan pekerjaan pekerjaan berkaitan kesustraan imaginatif . 

Pekerjaan yang berkaitan dengan krsustraan imaginatif mungkin dalam wujud novelet syair/puisi 

permainan, cerita pendek dan lain-lain suatu permaina adalah suatu dari mereka dalam wujud 

prosa. 

Secara umum, prosa lihat harmonis oleh karena keberadaan dua unsur-unsur. Mereka adalah 

unsur-unsur disebabkan oleh keadaan luar adalah unsur-unsur hakiki . unsur-unsur disebabkan 

oleh keadaan luar adalah keluar dari teks itu. Mereka adalah riwayat hidup pengarang dan 

kondisi masyarakat dan kultur dimana pekerjaan adalah unsur yang lain marah/gila adalah 

apayang menjadi sangat disebut unsur-unsur hakiki. Unsur –unsur ini secara internal menyajikan 

suatu teks pekerjaan berkaitan kesustraan ditentukan. Unsu-unsur ini teridi dari karakter, 

pemeran dan alur cerita. 

Pengungkit kepala latar belakang di atas, permasalahan dalam studi ini adalah suatu yang 

dinyatakan sebagai berikut: adalah karakter Tragedi Dusun Kecil, bagaimana alur cerita. 

Tujuan studi adalah untuk menemukan dan memberi jawapan deskriptif jelas bersih untuk semua 

ketiga pertanyaan diatas. 

Pengaturan dusun kecil didalam pemerintahan ratu Elisabe, periode yang mana oleh umat 

kristen, dan berlangsung di benteng Elsinora, Denmark. 

Karakterdari permainan ini adalah Hamlet, Claudius Opelia, Leartes, Polonius dan Getrude. 

Ada lima unsur-unsur dalam alu cerita yakni panampila, konlik ketegangan tingkat tertinggi, dan 

kesimpulan. Dan alur cerita Tragedi Dusun kecil adalah tumbuh keluar aau atau peristiwa 

masing-masing. Penulis menyimpulkan bahwa tema dari dari permainan ini memperbincangkan 

tentang emosi pangeran Denmark bapak nya dan yang tamak paman Claudius, oleh karena emosi 

banyak konflik nampak tiap-tiap bagaian dati cerita sampai akhir. 

Akhirnya penulis berharap penulisan disertasi dapat digunakan untuk kendali emosikita itu hanya 

sebab emosi akan membawa kita kepada neraka jika kita tidak bisa mengendalikan mereka. Yang 

terakhir pewnulis disertasi juga mengharapkan bahwa pembaca dapat memahami Little sekiter 

bagaimana cara meneliti drama itu memandang dari unsur-unsur yang hakiki tantangnya. 

 


