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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang   

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, 

dalam memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan komunikasi dengan yang 

lainnya. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial yang berbeda-beda, di antaranya; 

pertemanan umum, dan pertemanan secara khusus. Menurut Sudo (2011), 

pertemanan secara umum merujuk kepada teman akrab yang dapat di percaya, 

teman yang berhubungan baik dengan diri kita dan teman yang saling memaafkan. 

Sedangkan, menurut Widianti (dalam Roza, 2012) pertemanan khusus merupakan 

hubungan yang bisa melibatkan emosional antara 2 orang atau lebih. Hubungan 

ini didasari saling pengertian, menghargai, mempercayai satu sama lain dari 

waktu ke waktu. Mereka juga saling bertukar informasi tentang berbagai 

pengalaman untuk satu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama.  

Pada pertemanan secara khusus, akan melewati fase sebuah perkenalan 

yang diawali dari saling mengenal, saling memahami, saling mengerti dan 

selanjutnya menimbulkan emosional yang pada akhirnya mereka membuat satu 

komitmen bersama. Dalam menjalani suatu hubungan akan menemui berbagai 

macam permasalahan seperti masalah komunikasi yang tidak lancar, masalah 

ekonomi, sampai dengan perselingkuhan.  

Dikutip dari laman The Sun, mengenai fenomena perselingkuhan terjadi di 

Kanada. Seorang pemain sepakbola dunia dari Inggris yang bermain untuk team 

Major League Soccer, D.C. United, Wayne Rooney, tertangkap kamera sedang 
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berada di hotel dengan seorang wanita berambut hitam, berpakaian seksi dengan 

tato dilengannya. Beredar foto-foto Rooney sedang digandeng oleh para wanita di 

daerah Vancouver yang tersebar dan menjadi pemberitaan media… Pernikahan 

Rooney dan Coleen diketahui sudah memasuki usia 11 tahun dan dikaruniai 4 

orang anak. Pernikahan mereka ternoda dengan kasus perselingkuhan Rooney. Ia 

beberapa kali berselingkuh dengan wanita-wanita panggilan bahkan selebriti, di 

antaranya Charlotte Glover, Gina McCarrick, Patricia Tierney, Jenny Thompson, 

dan Helen Wood. Rooney sempat mendapat gelar 'tukang selingkuh' dari kalangan 

fan. Seorang mantan selingkuhan Rooney, Helen Wood, membeberkan detail 

cerita perselingkuhan itu dalam sebuah buku biografinya (Diakses pada 23 

November 2019).  

Fenomena perselingkuhan tergambar dalam novel The Silent Wife karya 

A.S.A. Harrison. Novel ini bercerita mengenai perselingkuhan yang dilakukan 

oleh Todd Gilbert dengan beberapa wanita termasuk wanita yang bernama 

Natasha anak dari sahabatnya sendiri.Sebagai contoh data penelitian ini:   

“She’s in her senior year and will graduate in the spring with a BA in art 

history. She hasn’t thought about the career; what she would like to do is 

get married and start family. Apropos of this she has told him that he’d 

make an excellent father. He’s encouraged by what this implies –that she’s 

not about to dump him for a younger man.” (Harrison, 2013:39).  

Data di atas menjelaskan, Todd merasa senang mendengar apa yang 

diucapkan oleh Natasha bahwa menjadi seorang ayah yang hebat, karena selama 

20 tahun tinggal bersama Jodi, mereka tidak memiliki anak. Oleh karena itu, Todd 

merasa bersemangat dan lega karena ia tidak akan ditinggalkan oleh Natasha 
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hanya 3 karena pria yang lebih muda darinya, yang pada kenyataanya Nastaha dan 

Todd memiliki selisih usia 20 tahun.   

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul 

Perselingkuhan Todd Gilbert dalam novel The Silent Wife karya A.S.A. Harrison. 

Penelitian berfokus pada tokoh utama bernama Todd Gilbert yang berselingkuh 

dengan beberapa wanita, termasuk wanita bernama Natasha Kovacs.  

   

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut :   

1) Bagaimana latar belakang perselingkuhan tokoh Todd Gilbert yang dilihat 

dari Dimensi Tokoh dalam novel The Silent Wife karya A.S.A. Harrison? 

2) Bagaimana gambaran perselingkuhan yang dilakukan oleh tokoh Todd 

Gilbert dalam novel The Silent Wife karya A.S.A. Harrison?    

 

1.3. Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut :   

1) Menjelaskan latarbelakang terjadinya perselingkuhan tokoh Todd Gilbert 

dalam novel The Silent Wife karya A.S.A. Harrison.  

2) Menjelaskan gambaran perselingkuhan yang dilakukan oleh tokoh Todd 

Gilbert dalam novel The Silent Wife karya A.S.A. Harrison.    
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1.4. Manfaat Penelitian   

Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat penelitian secara teoretis dan 

penelitian secara praktis.   

1) Secara Teoretis, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

perilaku sosial perselingkuhan yang merupakanbagian dari Psikologi Sosial. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dilanjutkan untuk penelitian dari aspek 

sastra lainnya.   

2) Secara Praktis, dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa 

perselingkuhan itu akan menimbulkan dampak psikologis pada orang lain, 

sehingga dalam kehidupan ini jangan melakukan perselingkuhan seperti yang 

terjadi dalam novel The Silent Wife karya A.S.A Harrison.  

   

1.5. Kritik Sastra   

Karya sastra yang baik adalah karyanya yang telah dilihat oleh banyak 

orang atau pembaca. Ketertarikan pembaca terhadap suatu karya sastra tergantung 

pada kualitas karya sastra tersebut. Setiap karya sastra pasti akan mendapat pujian 

atau kritik dari para pembaca. Berikut merupakan beberapa pendapat dari 

pembaca mengenai novel The Silent Wife karya A.S.A Harrison.   

1) Menurut Jan Pelosi (2013)   

“I found myself rooting for Jodi, never for Todd. Although I did feel a bit 

sorry for him when he realized how immature Natasha really was and how 

chaotic their life together had become together. But then, he choose this 

path, he choose the consequences. He was the one to set the wheels in 

motion…   

Todd was really no different than his father. His father's drug of choice 

was alcohol. Todd's drug of choice was sex and women, but Todd thought 
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he was 5 better than his father and could control it. In the end, he learned 

that he couldn't.  

If nothing else, this book should be required reading for all young men 

who think like Todd, that they are cool, slick, and can get away with 

cheating- that there is always something better, more exciting just around 

the corner, the grass is always greener”.   

Pelosi berpendapat bahwa buku ini sangat menarik dan dia sangat  

menyukainya. Yang paling disukai nya adalah Jodi yang merupakan seorang 

wanita yang kuat dan ada berbagai pelajaran yang ia dapatkan dari kesabaran 

seorang Jodi. Selama membaca novel pikiran Pelosi selalu berada pada Jodi, 

bukan pada Todd. Ia berkata jika pilihan ayahnya adalah alkohol, pilihan Todd 

adalah seks dan wanita. Menurutnya buku ini harus menjadi bacaan wajib bagi 

semua remaja putra yang berpikir seperti Todd.   

2) Menurut Debra (2019) :   

“We see how they rationalize, excuse, cope and justify their behavior. 

Todd is a habitual cheater and Jodi is aware but never confronts him on it 

but always lets him know that she will be there for him waiting with 

elegant meals and pleasant conversation. Denial is what holds them 

together. Both seem to be fine with this arrangement until he gets the 

daughter of his best friend pregnant. This is where the unraveling really 

begins”. 

Debra berpendapat ini merupakan kisah pernikahan yang berantakan dan 

tidak harmonis, Todd si penipu dan Jodi yang polos. Jodi sadar bahwa Todd 

berselingkuh beberapa kali tapi selalu memaafkan dan selalu membuat masakan 

yang enak dan menunggu Todd dengan elegan dan santai. Sampai Jodi 

menemukan bukti bahwa Todd berselingkuh dan menghamili anak sahabatnya 

sendiri.   
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3) Menurut Ellen (2003) :   

“The book is about a relationship that has lasted for 20 years, but it is 

clearly not a "normal" relationship. There are scenes in the book where I 

am scratching my head thinking "who lives like this?": the husband, 

obviously a cheater, comes home to an elegantly-prepared gourmet dinner 

6 made by his wife who clearly knows that he is not faithful, yet she doesn't 

want to acknowledge it. They enjoy their meal together like any other 

couple, yet their conversation is lacking, it is about nothing. They just exist 

together”.   

Ellen mengatakan dia menyukai buku ini dan bertanya-tanya mengenai 

siapa yang hidup seperti Todd dan Jodi. Pada salah satu adegan dalam buku itu 

Todd memang jelas seorang penipu, tukang selingkuh, pulang ke rumah untuk 

makan malam malam saja tanpa berbicara dan yang disiapkan secara elegan yang 

dibuat oleh istrinya yang jelas tahu bahwa dia tidak setia, namun dia tidak mau 

mengakuinya dan bersikap seperti tidak ada permasalahan apapun.  

Berdasarkan pendapat dari para pembaca mengenai novel The Silent Wife 

karya A.S.A Harrison, novel ini memiliki daya tarik yang cukup baik. Jodi 

mengetahui bahwa Todd memang peselingkuh, namun dengan kesabarannya, 

polos, Jodi selalu memaafkan kesalahan Todd dan berpura-pura tidak 

mengetahuinya. Sikap-sikap yang dilakukan oleh Jodi, seorang wanita yang kuat 

dan kesabarannya yang luar biasa dan elegan menjadi daya tarik sendiri untuk 

penulis. Maka dari itu penulis tertarik untuk memilih novel The Silent Wife karya 

A.S.A Harrison sebagai objek penelitian ini yang berfokus pada latar belakang 

perselingkuhan dan gambaran perselingkuhan tokoh Todd Gilbert. 


