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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Cinta adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan sebuah 

anugerah dari Tuhan terhadap seseorang. Dalam perjalanannya, pembentukan perasaan 

cinta ini terkadang menimbulkan permasalahan. Dalam beberapa kasus perasaan cinta ini 

mengakibatkan seseorang bertindak berlebihan. Pada proses inilah yang akan merujuk 

pada tingkah laku seseorang ketika mengekspresikan rasa cinta mereka terhadap orang 

yang dicintainya. Pada proses ini tingkah laku seseorang dalam mengekspresikan 

perasaannya bisa jadi sesuatu yang merujuk pada sebuah tindakan obsesif yang dapat 

melanggar nilai-nilai dan norma-norma. Tidak jarang pula obsesif cinta ini menimbulkan 

masalah pada kepribadian seseorang dan juga pada sesuatu yang dicintai nya.  

Obsesif ini seringkali memaksakan sesuatu kehendak hanya karena takut 

kehilangan. Bahkan tindakkan obsesif ini pun tidak jarang berujung pada perbuatan 

kriminal. Sebagai contoh fenomena dilansir dari surya.co.id yang dipublikasikan pada 

tahun 2018 oleh Danendra yang memberitakkan tentang seorang istri di Surabaya yang 

membunuh suaminya karena perasaan cemburu dengan cara yang kejam, yaitu 

menggantung suaminya. Fenomena tersebut menunjukkan tentang bagaimana obsesif 

cinta seseorang terhadap lawan jenisnya dengan cara yang berlebihan ataupun melanggar 

norma.  
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Di sisi lain, beberapa waktu yang lalu kasus menggemparkan seorang suami di 

Padang Sarai menghabisi nyawa istrinya hanya karena pertemanan yang dijalin istrinya 

bersama mantan pacarnya. Dilansir oleh pada berita online okezone.com pada tahun 

2019. Pria ini pun membunuh istrinya dengan cara mencekiknya hingga akhirnya 

meninggal dunia. Kasus ini pun menunjukkan rasa obsesif seseorang yang berlebihan 

dengan menunjukkan kecemburuan yang menyebabkan seseorang kehilangan 

nyawanya. Hal ini menunjukkan perasaan obsesif cinta ini yang memiliki dampak yang 

negatif.  

Padahal seperti yang dijelaskan pada Hadits  yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 

sebagai berikut : “Cintailah kekasihmu (secara) sedang-sedang saja siapa tahu suatu hari 

nanti dia akan menjadi musuhmu : dan bencilah orang yang engkau benci (secara) biasa-

biasa saja siapa tahu suatu hari nanti dia akan menjadi kecintaanmu” (H.R. Tirmidzi). 

Dari Hadits tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa mencintai seseorang secara 

berlebihan tidak akan berujung dengan baik. Banyak kasus lainnya yang memiliki motif 

yang mendasari perilaku obsesif cinta ini pada dunia nyata. Hal ini pun melatar 

belakangi ide-ide para sastrawan atau penulis karya fiksi untuk menulis novel-novel 

bertemakan obsesif cinta yang berujung pada kematian atau sesuatu hal yang buruk, 

salah satu karya yang mengangkat tema ini terdapat pada novel The Hollow karya 

Agatha Christie. 

Novel The Hollow merupakan karya Agatha Christie, salah satu penulis yang 

berasal dari Inggris. Novel ini merupakan karyanya yang ke-35, cerita pada novel ini 

menceritakan tentang pasangan suami istri yang saling mencintai satu sama lainnya. 

Seorang dokter yang tampan dan baik hati telah memilih seorang wanita yang 
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dicintainya menjadi istrinya walaupun orang-orang di sekelilingnya menganggap istri 

sang dokter adalah wanita dengan banyak kekurangan. Tetapi, dimata sang dokter 

perempuan yang dia pilih adalah perempuan yang sabar, lamban, kurang percaya diri, 

tetapi memuja sang suaminya bak dewa. Ibu yang baik untuk anak anak.  

Adanya fenomena The Hollow inilah yang menjadikan daya tarik sendiri untuk 

diteliti. Dalam novel The Hollow menunjukkan indikasi adanya gangguan kejiwaan 

pada tokoh utama wanita yaitu terjadinya pembunuhan suami oleh istrinya sendiri dan 

terjadinya obsesif cinta pada novel ini. Oleh karena itu, hal tersebut yang melatar 

belakangi penulis mengkaji novel The Hollow dengan judul penelitian Perilaku Obsesif 

Cinta Tokoh Utama Wanita dalam Novel The Hollow karya Agatha Christie. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1)   Bagaimana gambaran tokoh utama dalam novel The Hollow Karya Agatha Christie? 

2)   Bagaimana gambaran perilaku obsesif cinta tokoh utama wanita dalam novel The   

Hollow Karya Agatha Christie? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya analisis terhadap novel ini adalah: 

1) Untuk mendeskripsikan gambaran tokoh utama wanita dalam novel The Hollow   

Karya Agatha Christie. 

2) Untuk mendeskripsikan gambaran perilaku obsesif cinta tokoh utama wanita dalam  

novel The Hollow Karya Agatha Christie. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1) Hasil dari penelitian secara teoritis ini penulis diharapkan mampu memberikan 

sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian sastra. Khususnya 

dalam kajian tokoh dan dapat bermanfaat secara umum, sehingga dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2) Hasil dari penelitian secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

tentang dampak positif dan dampak negatif terhadap perilaku obsesif itu sendiri. 

Dari sisi positif seperti saat kita harus terus berjuang untuk menggapai mimpi dan 

keinginan kita dengan tidak pernah menyerah walaupun rintangan selalu 

menghadang, dan diharapkan  dapat memberikan wawasan mengenai penyebab 

terjadinya perilaku obsesif cinta terhadap lawan jenisnya agar tidak melaukan 

kejadian yang sama. Kemudian kita dapat menyadari bahwa manusia tidak akan 

selalu dalam keadaan yang selalu baik-baik saja, namun dari setiap keadaan kita 

perlu meyakini bahwasannya Allah akan selalu memberikan persoalan yang disertai 

dengan jawabannya. Penulis juga berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

1.5. Kritik Sastra 

Terciptanya suatu karya sastra pasti selalu diiringi oleh pendapat-pendapat, baik 

bersifat positif. Maka dari itu muncullah yang dinamakan dengan kritik sastra. Adapun 

kritik sastra terhadap novel The Hollow karya Agatha Cristie seperti yang diungkapkan 

berikut ini: 
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Kritik yang pertama diungkapkan oleh Kay (2010): 

“ I like this Agatha Christie book very much. I loved the Lucy character 

and you picked some very apt quotes for her. You never knew what she 

might say. I think the author was correct in that Poirot seemed a little 

forced in this setting. The play takes him out entirely and I think it might 

be better. I watched the TV adaptation of this recently with David Suchet 

as Poirot. It was good.” 

  Kay mengatakan bahwa dia sangat menyukai buku karangan Agatha Christie 

tersebut, dia menyukai karakter Lucy dan Agatha Christie memilih beberapa kutipan yang 

sangat tepat untuknya. Agatha Christie tidak pernah tahu apa yang mungkin dia katakan. 

Karena dia pikir pengarangnya benar, Poirot agaknya dipaksa dalam pengaturan ini. 

Drama itu membawanya keluar sepenuhnya dan dia pikir itu mungkin lebih baik, dan 

menurutnya pun novel itu bagus. Adapun kritik yang kedua yang diungkapkan oleh 

Margort Kinberg (2010): 

  “I really loved that one, too, and as you say, it’s as much for the characters 

as for anything else. There are so many inter-relationships, too, that are 

dealt with in the novel that keep one’s attention. Interestingly enough, they 

don’t distract from the main mystery, though.” 

Sama halnya seperti Kay, menurut Margort Kinberg novel ini mempunyai  kisah 

yang menarik sehingga membuat pembaca tertarik juga penasaran selain itu pun dia 

mengatakan novel ini penuh dengan misteri tersendiri, dan yang terakhir menurut Moira 

(2018) sebagaimana menyatakan, “I think this is one of her better books, one that endures. 

I like it more now than when I first read it: the characters have depth and conviction.” 

Seperti yang dikatakan oleh Moira  bahwasannya dia menyukai novel ini ketika dia 

sudah membacanya kembali dan membaca hasil pedapat orang-orang tentang novel ini, 

alasan dia menyukai novel ini adalah karakter memiliki kedalaman dan keyakinan yang 

membuat novel ini menarik bagi pembacanya tersebut. 
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Dari kritik sastra di atas yang kita lihat dapat kita simpulkan bahwa novel The 

Hollow ini mempunyai kisah cinta yang sangat menarik, bagus dan misteri terutama 

kemisterian itu muncul dari tokoh utama Gerda Christow, dia telah membuat alur serumit 

mungkin sehingga Poirot sang dektektif pun merasa kebinggungan walaupun akhirnya 

masalah ini pun terpecahkan, yang membunuh Dr. John Christow adalah istrinya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


