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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki sifat baik dan buruk. Dari kedua sifat tersebut, 

tidak sedikit orang yang memiliki sifat buruk berujung pada tindak kejahatan. 

Alasan seseorang melakukan kejahatan biasanya pada saat kecil mendapat 

perlakuan yang tidak baik dari orang tua, teman, dan lingkungan. Hal ini akan 

membawa dampak pada saat ia dewasa, baik itu positif maupun negatif. Salah satu 

contoh dari dampak negatif adalah kejahatan. 

Fenomena akibat kejahatan terjadi pada seorang pria bernama Khalid 

Ashraf asal Pakistan yang tinggal di London tega membunuh adik perempuannya 

sendiri. Ashraf tersebut mengaku telah mendapat bisikan dari iblis sebelum 

melancarkan aksi keji nya tersebut, (Gearty, 2015). 

 Fenomena kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada dunia nyata namun 

dalam dunia fiksi pun ada hal-hal seperti itu, ini berkenaan dengan kejahatan yang 

terdapat dalam novel World of Warcraft: Arthas Rise of the Lich King karya Christie 

Golden. Novel ini menceritakan seorang pangeran dari kerajaan Lordaeron, 

bernama Arthas Menethil. Ia memiliki niat untuk menyelamatkan warganya dari 

wabah aneh yang dapat mengubah orang menjadi mayat hidup, akan tetapi ia malah 

menjadi jahat dan menghancurkan kerajaannya sendiri setelah mengambil pedang 

terkutuk, yang bernama Frostmourne. Arthas kembali dari ekspedisinya dari 

Northrend menuju Lordaeron untuk membunuh ayahnya dengan tujuan untuk 
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memulai langkah awal ia sebagai Death Knight. Setelah berhasil membunuh serta 

membantai penduduk Lordaeron, Arthas melanjutkan kejahatannya dengan cara 

mengambil paksa abu kremasi ayahnya sendiri dari Uther yang mana abu tersebut 

adalah syarat untuk membangkitkan Kel’thuzad si necromancer. Perhatikan contoh 

data berikut: 

 “We’re too late. We are too damned late! The grain—the 

people—These people have all been infected.” “Arthas—” Jaina 

began in a low voice. “This entire city must be purged.” Arthas 

statement was blunt and brutal. “How can you even consider 

that?” Uther cried, marching up to his former student. Golden 

(2009:179) 

 

 Data di atas menjelaskan, pikiran Arthas yang benar-benar sudah gila. Pada 

kalimat “This entire city must be purged.” Arthas berniat untuk memusnahkan 

seluruh penduduk kota karena mereka semua telah terinfeksi, namun Uther menolak 

keras keputusan Arthas karena menurutnya itu terlalu kejam. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk memilih judul 

“Kejahatan Tokoh Arthas Dalam Novel World of Warcraft: Arthas Rise of the Lich 

King Karya Christie Golden”. Selain itu, peneliti memilih novel ini karena di 

dalamnya menggambarkan sosok yang memiliki sifat dermawan dan sangat baik 

juga dapat berubah 180 derajat menjadi amat kejam dan jahat. 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terbentuklah 

beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Bagaimana gambaran sifat tokoh Arthas dalam novel World of Warcraft: Arthas 

Rise of the Lich King? 

2) Bagaimana gambaran kejahatan yang dilakukan Arthas pada alur yang terdapat 

dalam novel World of Warcraft: Arthas Rise of the Lich King? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan sifat tokoh Arthas dalam novel World of Warcraft: 

Arthas Rise of the Lich King. 

2) Untuk mendeskripsikan gambaran kejahatan yang dilakukan oleh Arthas pada 

alur yang terdapat dalam novel World of Warcraft: Arthas Rise of the Lich King. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

 Manfaat penelitian secara teoretis, penulis berharap penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan pembaca tentang, teori sastra, penelitian mengenai 

gambaran kejahatan. Hasil dari penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan 

penelitian lanjutan dari aspek psikologi sastra lainnya.  

 Manfaat secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca 

mengetahui bahwa kejahatan itu tidak hanya selalu berasal dari orang yang 

memiliki sifat buruk saja, tetapi bisa dari orang baik yang terlalu berambisi untuk 

mencapai tujuannya. Selain itu, diharapkan pembaca bisa mengetahui bahwa 

terdapat bentuk- bentuk kejahatan lain yang tidak disadari bahwa itu merupakan 

tindakan kejahatan.  
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1.5 Kritik Sastra 

 

 Pendapat mengenai karya novel World of Warcraft: Arthas Rise of the Lich 

King karya Christie Golden ini telah dikemukakan oleh para pembaca maupun 

kritikus yaitu sebagai berikut: 

1) Grimm (2017): 

This book was incredibly fun to read but if you’ve never played 

World of Warcraft, I’m not sure if you would enjoy that much. I 

will say I learned a lot about the lore of the lich king. It made me 

feel more attached to the world. 

 

 Grimm mengatakan bahwa buku ini sangat menyenangkan dan bagus untuk 

dibaca, tetapi ia berpendapat bahwa jika pembaca lainnya tidak pernah bermain 

game World of Warcraft Grimm tidak yakin bahwa pembaca lain akan sangat 

menikmati novel ini. 

2) Belle (2018): 

 Belle mengatakan bahwa ia sangat menikmati membaca novel ini. Ia 

menyukai bagian dimana proses Arthas berubah dari baik menjadi jahat. Berbeda 

dari pendapat Grimm, Belle mengatakan bahwa pembaca tidak perlu memainkan 

game World of Warcraft dulu untuk dapat menikmati novel ini. 

3) Johnson (2015):  

Johnson mengatakan bahwa bagian paling menarik dan yang paling 

disukainya adalah novel ini adalah hasil dari novelisasi game Warcraft III dan seri 

keduanya The Frozen Throne. Ia berpendapat bahwa buku ini menceritakan 

kejadian-kejadian yang terjadi pada seri novel World of Warcraft yang lain namun 

dari sudut pandang yang berbeda. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa novel World of 

Warcraft: Arthas Rise of the Lich King karya Christie Golden adalah novel bergenre 

fantasi yang benar-benar menarik untuk dibaca karena alur ceritanya yang unik. 

Selain itu, si tokoh utama benar-benar menggambarkan sifat seseorang yang ada di 

dunia nyata seperti proses dari baik menjadi jahat karena ambisi yang berlebihan. 
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