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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wanita makhluk ciptaan Tuhan dengan sifat lemah lembut dan penuh 

kasih. Akan tetapi wanita juga memiliki sisi yang kuat. Sebagai seorang pribadi 

yang kuat, wanita harus mampu menunjukan kualitas dirinya, dapat bersaing dan 

bertahan dalam kehidupan sosialnya sekaligus menjaga martabat dan 

kehormatannya. Wanita harus mampu memposisikan dirinya sebagai seorang 

insan, ibu, dan pribadi mereka.  

Dalam menghadapi suatu permasalahan hidup wanita cenderung memilih 

untuk diam, merenung, dan menangis. Dalam kondisi tertekan dan tidak dapat 

melakukan apapun terhadap masalah yang berlangsung secara terus menerus dapat 

mempengaruhi kondisi psikologisnya. Hal ini menimbulkan gangguan-gangguan 

psikologis seperti gangguan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri bahkan 

sampai depresi. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut antara lain, 

perselingkuhan, perceraian, pengkhianatan atau kekerasan dalam rumah tangga. 

Fenomena gangguan psikologi tersebut di atas dapat ditemukan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan menimpa siapa saja. Desyana (2012) menyatakan 

bahwa, aktris senior Hollywood Demi Moore mengalami penurunan kesehatan 

baik secara fisik maupun mental. Moore menderita depresi berat sampai harus 
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direhabilitasi di klinik kesehatan kejiwaan setelah menggugat cerai suaminya 

Ashton Kutcher yang diduga melakukan perselingkuhan.  

Salah satu gambaran gangguan psikologis tersebut tertuang dalam karya 

sastra bergenre Psychological Thrillers dengan judul The Girl On The Train karya 

Paula Hawkins. Novel tersebut menggambarkan tiga orang wanita yaitu Rachel, 

Megan, dan Anna yang mengalami gangguan psikologis depresi, kecemasan, dan 

sikap menyalahkan diri sendiri yang disebabkan oleh perselingkuhan, perceraian 

maupun kehilangan orang yang dicintai, ketiga wanita tersebut tanpa sadar saling 

terkait satu sama lain. Seperti pada contoh data dibawah ; 

“I read through his messages : there were dozens, hidden in a 

folder entitled „Admin.‟ I disccovered that her name was Anna 

Boyd, and my husband was in love with her.” (Hawkins : 44) 

 

Data tersebut menjelaskan perselingkuhan suami Rachel dengan seorang wanita 

bernama Anna Boyd, perselingkuhan tersebut menjadi salah satu penyebab Rachel 

menderita depresi. Rachel mengetahui perselingkuhan suaminya dari email yang 

dikirim Anna Boyd. Email tersebut berisi ungkapan cinta dari suami Rachel 

kepada Anna Boyd. 

Melalui penelitian ini peeliti berharap pembaca dapat mendeteksi lebih 

dini tentang gangguan psikologi di lingkungan terdekatnya, selain itu peneliti 

mengharapkan pembaca dapat menemukan dan menghargai nilai-nilai kehidupan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul  

“Gangguan Psikologis Tokoh Utama dalam Novel The Girl On The Train 

karya Paula Hawkins”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian Gangguan psikologis Tokoh Utama dalam 

Novel The girl on the train karya Paula Hawkins  adalah sebagai berikut :   

1) Bagaimana gambaran gangguan psikologis tokoh utama dalam novel The 

girl on the train karya Paula Hawkins ? 

2) Bagaimana hubungan tokoh utama dengan tokoh lain dalam novel The girl 

on the train karya Paula Hawkins ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan gangguan psikologis yang diderita oleh tokoh utama 

dalam novel The girl on the train. 

2) Mendeskripsikan hubungan sebab dan akibat gangguan psikologis tokoh 

utama dalam novel The girl on the train karya Paula Hawkins. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi terutama pada kajian 

gangguan psikologis dalam sebuah karya sastra. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan pembaca 

untuk penelitian dengan kajian yang sama di kemudian hari. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dasar bagi pembaca 

guna mendeteksi dini gangguan psikologis disekitarnya.  
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1.5       Kritik Sastra 

Novel The Girl On The Train merupakan novel pertama karya Paula 

Hawkins dan menjadi salah satu novel best seller menurut New York Times yang 

menggambarkan tentang gangguan psikologis pada wanita dengan cerita yang 

penuh ketegangan.  Connely (2015) menyatakan : 

 “The Girl On The train is a horrowing new suspense novel... a 

complex novell and thoroughly chilling psycological thriller....the 

girl on the train is one of those books where you can‟t wait-yet 

almost can‟t bear – to turn the page. It‟s a stunning novel of dread.”  

 

Dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa The Girl On The Train 

merupakan novel suspense yang penuh teka-teki mengerikan. Sebagai sebuah 

novel psycological thriller dengan cerita yang kompleks novel ini mampu 

membuat pembaca penasaran di setiap halamannya, sehingga menjadikannya 

sebuah novel yang menakjubkan. 

Darling (2015) berpendapat : 

 “Everyone in this book is absolutely terrible, and as a result, this 

book is a masterpiece in character study and development. It's also 

a well-written, precisely plotted psychological thriller, and deftly 

sketches one unreliable narrator after another. I guessed the 

culprit not too far into the book, but that didn't spoil my reading 

experience at all, particularly because the author drops so many 

diverting and convincing red herrings into the story. I think it's also 

interesting that the central character, Rachel, challenges readers to 

think about how much we assume about--and pre-judge--other 

people based on our limited knowledge of them. To feel pity, 

disgust, frustration, compassion, and so much more for one 

character is a rare thing. Recommended to fans of Before I Go To 

Sleep, and for YA readers, fans of Dangerous Girls and Nova Ren 

Suma”. 

 

Menurut Darling, Novel The Girl On The Train merupakan novel 

masterpiece dalam kategori Novel psycological thriller terutama bagi pembaca 

yang tertarik pada karakter-karakter yang mempunyai perkembangan kejiwaan 

https://www.goodreads.com/book/show/9736930.Before_I_Go_To_Sleep
https://www.goodreads.com/book/show/9736930.Before_I_Go_To_Sleep
https://www.goodreads.com/book/show/16074758.Dangerous_Girls
https://www.goodreads.com/author/show/2741432.Nova_Ren_Suma
https://www.goodreads.com/author/show/2741432.Nova_Ren_Suma
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yang kompleks. Selain itu karakter Rachel mampu memberikan pengaruh 

terhadap terhadap pembaca dalam mengembangkan kemapuan untuk memahami 

seseorang dengan sedikit pengetahuan tentang orang tersebut, sehingga pembaca 

mampu ikut merasakan apa yang dialami oleh Rachel. 

King (2015) menyatakan : 

“THE GIRL ON THE TRAIN, by Paula Hawkins: really great 

suspense novel. Kept me up most of the night. The alcoholic 

narrator is dead perfect.” 

 

Menurut King, The Girl On The Train karya Paula Hawkins merupakan 

novel suspense dengan teka-teki yang menarik serta mampu membuatnya terjaga 

sepanjang malam. Karakteristik Rachel sebagai seorang alkoholik merupakan 

karakter yang digambarkan dengan sangat sempurna. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengarang dapat 

menggambarkan seluruh karakter dengan sangat jelas. Setiap karakter dan cerita 

yang dimilikinya seolah merasuki setiap pembaca, hal itu membuat pembaca 

seperti ikut merasakan apa yang para tokoh rasakan. 


