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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia terlahir dengan memiliki rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini 

dapat diungkapkan melalui berbagai cara seperti melalui gerakan tubuh, perkataan, 

dan tindakan. Manusia berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang, karena 

dengan menyayangi sesama dapat menciptakan kerjasama di antara mereka sendiri. 

Kasih sayang juga bisa diartikan sebagai cinta kasih. Rasa sayang dapat 

memperkuat kasih sayang seseorang yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata 

dan semuanya bersumber dari rasa cinta. 

Dalam kehidupan nyata, setiap manusia membutuhkan kasih sayang serta 

perlu memberi dan menerima kasih sayang. Kasih sayang bisa membuat manusia 

bahagia, dan merasa nyaman. Kasih sayang itu bersifat umum, yang artinya kasih 

sayang tidak hanya antara sepasang kekasih saja, tetapi bisa terjalin dengan orang 

tua, saudara, teman, dan orang lain.  

Hal tersebut tercermin pada tokoh dalam novel Five Feet Apart karya 

Rachael Lippincott. Novel tersebut menggambarkan bahwa kasih sayang bisa 

terjalin dengan siapa saja, seperti yang dilakukan oleh Brab seorang perawat rumah 

sakit yang begitu menyayangi Stella seorang pasien yang sudah lama tinggal di 

rumah sakit. 

Sebagai contoh data penelitian ini:  

“All right,”Brab says, bringing me not one but two milk shakes, like 

the queen she is. “This should hold you over for a bit,”She puts them on 

the table next to me, and I smile up at her familiar dark brown eyes. 

“Thanks, Brab.”She nods, touching my head gently before heading out
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 the door. “Night, baby. See you tomorrow.” I sit, staring out out the 

window and coughing up more and more mucus at the vest does its job 

to clear my airways.” (Lippincott, dkk, 2018:36)  

 

“Baiklah, kata Brab sambil membawakan tidak hanya satu, melainkan 

dua susu. Dia memang yang terbaik. “Seharusnya ini cukup menahanmu 

selama beberapa saat.” Brab menaruh susu itu di meja sampingku, dan 

aku tersenyum memandang mata cokelat tuanya yang familiar. “Terima 

kasih Brab.” Brab mengangguk, mengusap kepalaku lembut, lalu 

melangkah ke pintu. “Malam sayangku. Sampai jumpa besok.” 

 

Data di atas menjelaskan, Brab salah satu perawat di rumah sakit yang sudah 

bertahun-tahun merawat Stella, seorang pengidap penyakit Cystic Fibrosis. Mereka 

sudah kenal sejak lama dan Brab sudah menganggap Stella sebagai anaknya sendiri. 

Brab dapat menjadi pengganti sosok seorang Ibu bagi Stella, meskipun mereka 

tidak ada ikatan hubungan keluarga, melainkan hanya sebatas hubungan pasien dan 

perawat. Pada kenyataannya, Brab memberikan kasih sayang yang begitu tulus 

kepada Stella. Hal ini berdampak positif terhadap Stella, sehingga mulai berangsur-

angsur sembuh.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul Gambaran Kasih Sayang 

Dalam Novel Five Feet Apart Karya Rachael Lippincott. Novel ini diambil karena 

menggambarkan hubungan kasih sayang yang terjadi dalam kehidupan nyata. Kasih 

sayang tersebut tidak hanya terjadi antara orang yang memiliki hubungan keluarga 

saja, akan tetapi orang yang bukan keluarga pun dapat memberikan kasih sayang 

yang tulus dan akan memotivasi orang tersebut menjadi lebih baik lagi. 

 

 

 



3 
 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang penulis teliti dalam novel ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana gambaran tokoh utama dalam novel Five Feet Apart karya Rachael 

Lippincott? 

2) Bagaimana kasih sayang yang dalam novel Five Feet Apart karya Rachael 

Lippincott? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap novel ini sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan gambaran tokoh utama dalam novel Five Feet Apart karya 

Rachael Lippincott. 

2) Mendeskripsikan kasih sayang dalam novel Five Feet Apart karya Rachael 

Lippincott. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara teoretis, penulis berharap penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan pembaca tentang, teori sastra, penelitian mengenai kasih 

sayang. Hasil dari penelitian ini pun diharapkan dapat dijadikan penelitian lanjutan 

dari aspek sastra lainnya.  

 Manfaat secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca bisa 

saling menyayangi satu sama lain. Dalam kehidupan nyata, setiap manusia 

membutuhkan kasih sayang serta perlu memberi dan menerima kasih sayang, 

karena kasih sayang bisa membuat manusia merasa bahagia, merasa  nyaman, 

tenang, dan mempererat tali silaturahmi sesama manusia. 
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1.5 Kritik Sastra 

Novel Five Feet Apart ini banyak menarik minat pembaca. Berkaitan dengan 

hal tersebut, banyak masukan dan pendapat sehingga dapat diketahui eksistensi 

novel tersebut. Barbie (2019) berpendapat bahwa:  

“I’ve read this one in July, and I’m writing this review in September. 

My satisfaction is still alive. I adored this story so much. I usually 

enjoy books about deases; this is totally my guilty pleasure. I got 

close to the characters. I could empathize with them. I like Stella and 

Will’s relationship. It was cute and innocent. The writing style was 

easy and simple. I flow through it in one sitting. I’m happy because 

of the ending. It isn’t sensationalist, and I’m grateful for it. When I 

finished it, I watched the movie adaption. OMG! The film was a huge 

big surprise. It was phenomenal! The actors were a perfect choice. 

I’ve to say out loud it was the best adaption what I saw in 2019. I 

highly recommended you to read the book then watch the movie 

because they complement each other.” 

 

“Saya telah membaca ini pada bulan juli, dan saya menulis ulasan 

ini pada bulan september. Saya sangat menyukai cerita ini. Saya 

biasanya menyukai buku tentang penyakit. Ini benar-benar 

kesenangan bersalah saya. Saya memahami karakter tersebut. Saya 

bersimpati kepada mereka. Saya menyukai hubungan Stella dan 

Will. Itu lucu dan polos. Gaya penulisannya mudah dan sederhana. 

Saya membacanya dalam sekelai duduk. Saya senang karena 

akhirnya. Itu tidak sensasional, dan saya bersyukur untuk itu. Saat 

saya menyelesaikannya, saya menonton adaptasi filmnya. Ya tuhan! 

Filmnya sangat mengejutkan. Sangat fenomenal! Para aktornya 

dalah pilihan yang sempurna. Saya harus mengatakannya dengan 

jujur itu adalah adaptasi terbaik yang saya lihat di tahun 2019. Saya 

sangat menyarankan anda untuk membaca bukunya kemudian 

menonton filmnya karena mereka saling melengkapi.” 

  

Pernyataan Barbie tersebut menjelaskan bahwa Barbie sangat menyukai 

ceritanya, ditambah dengan karakter tokoh utama Stella dan Will yang sangat serasi 

dalam cerita. Gaya penulisan dalam novel ini pun terbilang mudah dimengerti dan 

sederhana. Sebelumnya Barbie hanya membaca novelnya saja, akan tetapi setelah 

novel tersebut diadaptasi menjadi film dan menontonya, dia sangat terkejut bahwa 
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dengan menonton filmnya menjadikan cerita novelnya semakin lengkap. 

Menurutnya cerita Five Feet Apart ini adalah novel adaptasi terbaik di tahun 2019 

dan menyarankan pembaca untuk membaca novel tersebut. 

 Norma (2018) berpendapat bahwa novel Five Feet Apart ini sangat menarik 

dan memikat pembaca. 

“FIVE FEET APART by RACHAEL LIPPINCOTT was such an 

endearing, engaging and a sweet Teens & YA novel featuring two 

teenage main characters, Stella and Will who are both patients in 

the hospital with Cystic Fibrosis that fall in love. I was totally taken 

with this story and this tale of these two star-crossed lovers, Stella 

and Will as they totally consumed my thoughts and my heart. 

RACHAEL LIPPINCOTT delivers an intriguing, emotional, well-

plotted and well-written read here with relatable and likeable 

characters that I couldn’t help but to fall in love with. The story is 

told in alternating perspectives between Stella and Will and I 

thoroughly enjoyed both narratives equally. They complimented 

each other so well and I really felt for them. Both of their 

situationsand feelings towards each other rang true and I loved how 

I learned so much more about Cystic Fibrosis.” 

 

“Satu Setengah Meter karya Rachael Lippincott adalah novel 

menarik, and manis yang menampilkan dua karakter utama remaja, 

Stella dan Will, yang keduanya adalah pasien rumah sakit dengan 

Kistik Fibroris yang saling jatuh cinta. Saya benra-benar-benar 

terpesona dengan cerita ini dan kisah tentang sepasang kekasih yang 

bernasib sial, Stella dan Will karena mereka benar-benar 

menghabiskan pikiran dan hati saya. RACHAEL LIPPINCOTT 

menyajikan bacaan yang menarik, emosional dengan alur yang baik, 

disini dengan diceritakan dengan menyenangkan dalam perspektif 

yang bergantian antar Stella dan Will dan saya benar-benar 

menikmati kedua narasi yang setara. Mereka saling memuji satu 

sama lain sehingga saya benar-benar merasakannya situasi dan 

perasaan terhadap satu sama lain dengan baik dan bisa mengetahui 

banyak tentang Kistik Fibrosis.” 

 

 Pernyataan Norma tersebut menjelaskan, penulis novel Feet Feet Apart ini 

sangat pintar menyatukan dua karakter remaja Will dan Stella dalam ceritanya. 

Norma menyukai alur cerita yang sangat tersusun dan membuat pembaca menjadi 
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mengerti dan lebih menikmati cerita dalam novel. Dia sangat merasakan apa yang 

karakter dalam cerita rasakan. Dia juga mengatakan dengan membaca novel Five 

Feet Apart dia bisa lebih mengetahui tentang penyakit Cystic Fibrosis. 

Weir (2019) berpendapat bahwa novel ini sangat di rekomendasikan untuk 

semua orang yang suka membaca novel. Menurut Weir, karakternya sangat pas 

dengan alur cerita yang sempurna membuat dia ingin membaca novelnya berkali-

kali. Pembaca novel yang sekali pun tidak menyukai genre cerita romantis seperti 

novel ini justru akan menyukainya jika sudah membaca novel Five Feet Apart ini. 

“I’m at a loss for words. I loved this book from start to finish. It’s 

beautiful and heart wrenching. The characters are lovely and the flow 

is flawless. I’m already thinking about when I can come back and re-

read this one. Loved it! I highly recommend to EVERYONE! No 

matter what genre you prefer, this one is one anyone can enjoy." 

 

“Saya  tidak bisa berkata-kata.   Saya menyukai buku ini dari awal 

sampai akhir. Itu   indah dan menyayat hati.  Tokoh nya  sangat bagus 

dan   mengalir dengan  lembut.  Saya  telah berpikir  tentang disaat 

aku  membacanya sekali lagi.  Bagus sekali!  Saya sangat 

merekomendasikan ini kepada siapapun!  Tidak peduli apapun genre 

yang kamu  sukai, buku ini  sangat menarik untuk dibaca.”
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