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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perasaan takut dapat muncul sebagai sebuah reaksi terhadap ancaman yang 

dapat mengancam kenyamanan bahkan keselamatan seseorang. Hampir setiap 

orang memiliki ketakutan, tingkat ketakutannya ada yang biasa saja dan juga 

ada yang berlebihan tergantung dari bagaimana dampak dari rasa trauma yang 

dialami pada saat pertama kali perasaan tersebut muncul. Latar belakang 

terciptanya rasa takut berasal dari akibat pengalaman buruk terhadap suatu hal 

yang membuat trauma, ingatan tentang pengalaman buruk selalu muncul dalam 

pikiran dan menjadikan seseorang tidak berani untuk melakukan sesuatu yang 

menyangkut kepada hal yang ditakutinya. 

Hal yang ditakuti oleh seseorang ada bermacam-macam, bisa itu terhadap 

suatu objek yakni berupa makhluk hidup baik itu hewan, tumbuhan ataupun 

sesama manusia, atau objek lain seperti benda-benda mati dan bahkan terhadap 

non objek seperti suatu keadaan, situasi, atau peristiwa dan lain-lain. Salah satu 

contoh rasa takut terhadap hal non objek adalah ketakutan terhadap dunia luar 

yaitu rasa takut yang dialami oleh seseorang terhadap dunia di luar tempat yang 

membuatnya merasa aman.    

Contoh fenomena ketakutan terhadap dunia luar yang terjadi di dunia nyata 

dialami oleh seorang dokter bernama Anna Gekoski, dia menuliskan tentang 
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pengalamannya tersebut dalam sebuah artikel pada situs metro.co.uk. Gekoski 

mengungkapkan bahwa lima tahun lalu dia tidak meninggalkan kamarnya 

selama tiga bulan diakibatkan gejala kepanikan yang sudah dimilikinya 

semenjak berusia 18 tahun menjadi semakin parah. Dia mengalami gejala 

kepanikan sepenuhnya, serangan panik tersebut selalu datang secara tiba-tiba 

maupun teratur dan dapat terjadi hampir dimana saja. Hal itu membuatnya takut 

untuk pergi keluar kamarnya karena tidak ingin gejala kepanikan muncul pada 

saat yang penting seperti saat bekerja atau aktivitas lainnya. Gekoski berdiam 

diri di kamarnya sebagai cara untuk dapat menghindari gejala kepanikan 

tersebut datang, namun tentu saja kehidupannya menjadi terhambat karena dia 

tidak bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan secara normal.  

Seorang pengidap rasa takut terhadap dunia luar seperti Gekoski tentu saja 

perlu mendapatkan pertolongan. Berbagai cara dapat digunakan yaitu selain 

berkonsultasi secara rutin dengan psikiater serta menjalani terapi guna 

menghilangkan trauma yang dialami, cara paling efektif adalah dengan 

menumbuhkan kembali rasa percaya diri untuk dapat terlepas dari ketakutan 

mereka melalui bantuan orang-orang yang dapat dipercayai olehnya. Setelah 

melalui proses yang bertahap, perlahan-lahan dia akan dapat mengatasi 

ketakutannya sehingga akhirnya dapat terbebas dari segala ketakutannya dan 

akhirnya berani untuk pergi keluar. 

Selain di dunia nyata, fenomena ketakutan seperti itu juga dapat terjadi di 

dalam karya sastra, salah satu contohnya terdapat dalam sebuah novel karya 

seorang penulis asal Amerika Serikat, John Corey Whaley yang berjudul 
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Highly Illogical Behaviour. Dalam novel ini, diceritakan bahwa seorang 

pemuda berusia 16 tahun bernama Solomon Reed tidak pernah keluar dari 

rumahnya selama 3 tahun terakhir semenjak sebuah kejadian di sekolah yang 

memperburuk gejala kepanikan yang dimilikinya sehingga membuatnya 

merasa trauma terhadap dunia luar.  

Novel ini menarik untuk diteliti karena mengandung hikmah bermanfaat 

dibalik ceritanya. Pesannya adalah kita harus menghormati dan menolong 

seseorang yang memiliki rasa takut terhadap sesuatu, sehingga kita dapat 

membantunya agar membuat keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Maka 

atas dasar tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat pembahasan 

tentang ketakutan Solomon terhadap dunia luar sebagai objek penelitian skripsi 

ini yang berjudul Rasa Takut Solomon Reed Terhadap Dunia Luar dalam Novel 

Highly Illogical Behaviour Karya John Corey Whaley.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang muncul, yaitu 

diantaranya : 

1.) Bagaimana gambaran ketakutan terhadap dunia luar yang dialami oleh 

Solomon Reed dalam novel Highly Illogical Behaviour karya John Corey 

Whaley? 
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2.) Bagaimana gambaran penyebab ketakutan terhadap dunia luar yang 

dialami oleh Solomon Reed dalam novel Highly Illogical Behaviour karya 

John Corey Whaley? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah poin-poin tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu : 

1.) Mendeskripsikan gambaran ketakutan terhadap dunia luar yang dialami 

oleh Solomon Reed dalam novel Highly Illogical Behaviour karya John 

Corey Whaley. 

2.) Mendeskripsikan gambaran penyebab ketakutan terhadap dunia luar yang 

dialami oleh Solomon Reed dalam novel Highly Illogical Behaviour karya 

John Corey Whaley. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat muncul melalui penelitian Rasa Takut 

Tokoh Solomon Reed Terhadap Dunia Luar dalam Novel Highly Illogical 

Behaviour Karya John Corey Whaley yaitu : 

1.4.1 Secara Teoritis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sastra mengenai tokoh dan 

penokohan  yang merupakan unsur-unsur intristik dalam karya fiksi. Selain itu 

juga dalam ilmu pengetahuan lainnya yaitu tentang rasa takut yang dimiliki 

oleh seorang individu serta penyebab munculnya perasaan takut tersebut.  
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1.4.2 Secara Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan melalui penelitian ini adalah dapat 

dijadikan sebagai sebuah rujukan bagi para pembaca untuk mengetahui 

bagaimana gambaran kehidupan seseorang yang mempunyai perasaan takut 

berlebih terhadap sesuatu. Hasil pemecahan masalah yang diungkapkan dalam 

pembahasan dapat dikaji oleh pembaca guna mengurangi dan menghindari rasa 

takut yang dimiliki diri pribadi maupun orang lain sehingga ketakutan yang 

menjadi hambatan tersebut akan hilang. Saat terlepas dari semua rasa takut 

yang dimiliki, tentu saja tidak ada yang menghalangi seseorang untuk dapat 

menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, baik itu untuk diri pribadi maupun 

untuk masyarakat. 

 

1.5 Kritik Sastra 

Kritik sastra merupakan komentar berisi pendapat baik atau jelek terhadap 

suatu karya sastra yang berasal dari para pembaca karya tersebut ataupun dari 

para kritikus sastra. Beberapa review atau kritik sastra yang ditujukan pada 

novel Highly Illogical Behaviour diantaranya adalah : 

1.) Menurut Jeffrey West (2015) dalam situs Goodreads: 

Jeffrey mengatakan bahwa dia agak mirip dengan Solomon, selain sebagai 

sesama penggemar Star Trek dia juga mengalami gejala anxiety atau 

kecemasan ringan dan sangat rentan terhadap depresi. Dia cukup mengerti apa 

yang dirasakan oleh Solomon daripada karakter manapun dari buku yang telah 
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dia baca. Maka hal itu yang membuatnya menyukai novel ini dari awal sampai 

akhir cerita. 

“John Corey Whaley ALWAYS brings it and his newest is no 

different. Highly Illogical Behavior is at once nerdy, full of heart, 

and painful to read. As a Star Trek fan who has a minor anxiety 

disorder and is prone to depression, I felt like I understood and 

related to Solomon more than I have any character I've read in 

a while. I LOVED this book from beginning to end!.” (West, 

2015) 

Artinya :  

“John Corey Whaley SELALU memberikan yang terbaik dan 

karya terbarunya ini tidak ada bedanya. Highly Illogical Behavior 

bersifat sangat kutu buku, penuh semangat, dan sekaligus sangat 

menyakitkan untuk dibaca. Sebagai seorang penggemar Star Trek 

yang mempunyai gejala kepanikan ringan dan rentan terhadap 

depresi, saya merasa lebih memahami dan memiliki kesamaan 

dengan Solomon dari karakter apa pun yang saya baca. Saya 

MENCINTAI buku ini dari awal hingga akhir!.” 

 

2.) Menurut Maria Petrova (2016) dalam situs Goodreads: 

Maria sangat menyukai novel ini, karena isi dari novel ini tidak hanya 

terbatas pada urusan penyakit mental, percintaan atau persahabatan saja, namun 

ceritanya juga menarik dan para tokohnya pun bagus. 

I really enjoyed this book. I liked that it wasn't limited to dealing 

with mental illness, or love, or friendship only. The story is 

interesting, and the characters are great, too. (Petrova, 2016) 

Artinya :  

“Saya sangat menikmati buku ini, saya menyukainya karena 

isinya tidak hanya terbatas pada urusan dengan penyakit mental, 

cinta, atau persahabatan saja. Ceritanya menarik, dan tokoh-

tokohnya juga bagus.” 

 

  

3.) Menurut Jesse/JesseTheReader (2018) dalam situs Goodreads: 

Jesse sangat menyukai akhir ceritanya, namun dia selalu menemukan 

masalah sepanjang proses membaca novel ini. Meskipun dia senang ketika 
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melihat jalan perkembangan karakter dari masing-masing tokoh, namun dia 

cukup merasa kecewa karena para tokoh hanya berkembang sedikit. Masalah 

utama yang dia miliki terdapat pada klimaks cerita, baginya bagian ini terkesan 

berlebihan dan juga tidak perlu. 

“I really liked where this story ended up, but I had issues along 

the way. It was nice to see how each of the characters had grown 

throughout the story. They're all pretty flawed, but they all grew 

a little in their own ways. My main issue lied with the climax of 

the story. To me it just kind of felt a little over the top and 

unnecessary.” (Jesse, 2018) 

Artinya :  

“Saya sangat menyukai bagaimana cerita ini berakhir, tetapi saya 

memiliki masalah di sepanjang jalan. Sangat menyenangkan 

melihat bagaimana masing-masing tokoh berkembang di 

sepanjang cerita. Mereka semua cukup cacat, namun mereka 

semua berkembang sedikit dengan cara mereka sendiri. Masalah 

utama saya terletak di puncak cerita. Bagi saya itu terasa agak 

berlebihan dan juga tidak perlu.” 

 

 

 


