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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Dunia merupakan tempat terindah yang Tuhan ciptakan, karena Ia telah 

menciptakan dunia ini dengan banyak keanekaragaman didalamnya. 

Keanekaragaman yang terdapat di dunia ini akan menciptakan cerita yang beraneka 

ragam, seperti halnya persahabatan, dalam persahabatan kita dapat menemukan 

banyak cerita membahagiakan maupun cerita yang menyedihkan. Hal tersebut 

terbentuk karena dipengaruhi dengan bermacam-macam karakteristik yang setiap 

orang miliki, perbedaan karakteristik ini akan menghasilkan alur cerita yang 

bermakna. Di dalam persahabatan ada suatu hubungan batin seseorang, mengenai 

bagaimana untuk saling menjaga satu sama lain, karena persahabatan merupakan 

rangkaian peristiwa yang dijalin antara individu yang memiliki persamaan maupun 

perbedaan karakteristik untuk mencapai sebuah tujuan yang memberikaan manfaat 

bagi individu tersebut maupun individu yang lain di lingkungan sekitarnya. 

 Fenomena persahabatan juga dapat kita jumpai dalam kehidupan kita seperti 

cerita persahabatan antara Iris Grace Halmshaw dan seekor kucing yang bernama 

Tula. Iris  Grace Halmshaw merupakan gadis berusia 5 tahun berasal dari Inggris, 

Ia terlahir sebagai anak yang didiagnosis menderita Autisme, sehingga ia merasa 

kesulitan untuk berbicara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh orang tuanya seperti 

memberikan sarana untuk mengekspresikan dirinya melalui tulisan dan lukisan. 

Suatu waktu kehadiran Tula (seekor kucing) dapat memberikan perubahan pada 
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dirinya. Kehadiran Tula dapat memberikan inspirasi dalam melukis maupun 

menulis. Yang lebih membahagiakan ialah kehadiran Tula yang selalu ada 

menemaninya membuat Iris menajadi lebih percaya dalam kehidupannya (Hall, 

2016). 

 Fenomena di atas merupakan gambaran nyata kedekatan batin antara hewan 

dengan manusia, sehinga menghasilkan jalinan persahabatan yang harmonis. 

Hewan merupakan makhluk yang di ciptakan Tuhan memiliki perasaan begitu juga 

manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya. Maka kelebihan yang dimiliki 

manusia akan dapat menutupi kekurangan yang dimiliki makhluk lain sehingga 

akan terjalin ikatan yang bermakna. Karena sebuah persahabatan yang baik adalah 

sebuah persahabatan yang memiliki rasa saling mencintai dan menyayangi tidak 

memandang dari hal apapun demi memberikan sebuah kebahagiaan kepada 

sahabatnya. 

 Fenomena persahabatan juga dapat kita temukan dalam sebuah karya sastra, 

di antaranya sebuah kisah persahabatan yang terdapat dalam Novel The house at 

Pooh Corner karya A.A. Milne. Novel ini menceritakan perjalanan hubungan 

persahabatan antara Christopher Robin, Winnie the Pooh dan kawan-kawannya. 

Dimana dalam perjalanan ceritanya banyak menggambarkan kerjasama dalam 

persahabatan untuk memecahkan suatu masalah dalam keadaan yang dihadapi dan 

menggambarkan situasi saling peduli satu sama lain. Kisahnya ini seakan-akan 

menggambarkan pesan moral yang baik kepada pembaca.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih Novel The House at Pooh 

Corner karya A.A. Milne karena merupakan sebuah novel yang sangat menarik 

untuk dianalisis dari aspek persahabatan dan pesan moral yang disampaikan kepada 

pembaca. Oleh karena itu peneliti memberikan sebuah judul pada penelitian ini 

dengan judul Representasi Persahabatan dalam Novel The House at Pooh Corner 

Karya A.A. Milne. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian masalah yang terjadi dalam lataran belakang di atas, maka 

masalah yang akan diteliti adalah: 

1) Bagaimana gambaran persahabatan dalam Novel The House at Pooh Corner 

Karya A.A. Milne ? 

2) Bagaimana pesan moral yang dapat diambil dari gambaran persahabatan dalam 

Novel The House at Pooh Corner Karya A.A. Milne? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tujuan yang akan dicapai diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Untuk mendeskripsikan gambaran persahabatan dalam Novel The House at 

Pooh Corner Karya A.A. Milne. 

2) Untuk mendeskripsikan pesan moral yang dapat diambil dari gambaran 

persahabatan dalam Novel The House at Pooh Corner karya A.A. Milne. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a) Memberikan sebuah manfaat dalam pengembangan ilmu sastra, terutama 

dalam menganalisis sebuah karya sastra yang bergenre sastra anak. 

b) Memberikan manfaat dalam mengetahui cocok atau tidaknya sebuah karya 

sastra yang bergenre sastra anak dibaca oleh anak berdasarkan konten cerita di 

dalamnya. 

c) Menjadikan sebuah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya guna 

menghasilkan penelitian  yang lebih baik. 

2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang  hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a) Memberikan manfaat bagi pembaca terhadap moral yang baik untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang lebih baik. 

b) Mermberikan manfaat bagi orang dewasa untuk dapat memahami kondisi 

anak-anak. 

c) Memberikan manfaat untuk kehidupan, dalam hal saling kasih mengasihi agar 

menciptakan suasana yang damai.  
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1.5 Kritik Sastra 

Ada beberapa pendapat dari pembaca sastra maupun para kritikus sastra 

mengenai Novel The House at Pooh Corner Karya A.A. Milne, mereka  

berpendepat sebagai berikut: 

1) Kai (Goodreads, 16 Mei 2015): 

I will forever be in love with these books. The sweetness and 

melancholy get me every single time. I don't know where Milne 

takes all the beautiful words, the laughing-out-loud humor and the 

ideas from. I am in awe. 

 Kai mengatakan bahwa dia sangat mencintai buku ini. Manis dan 

melankolisnya yang mempengaruhi dia setiap saat. Dia merasa kagum terhadap 

gaya bahasa yang indah yang Milne masukan kedalam buku ini, sehingga 

memunculkan sebuah humor yang bermakna dari ide-ide yang dikembangkannya 

dalam novel ini. 

2) Melanie (Goodreads, 08 Mei 2011): 

It was with much apprehension that I started this- after all, my 

initial impression (Winnie the Pooh as it is in Disney) is vastly 

different from this book. In fact, I don't think I would have even 

picked up the book, had a friend not recommended it to me. And 

I'm very glad she did. 

 I'm surprised by how sad but realistic the end of this book was; 

with Christopher Robin growing up and everyone realizing he's 

leaving the Forest, that wonderful place where only one with 

enough imagination can go. It made me cry and revisit my stuffed 

animal collection that I have abandoned for so long.  

After rereading both books, I finally figured out why I love them so 

much. It's because they mirror our lives, in a more simpler way, 

with people pretending they know everything but really knowing 

nothing, with others being disillusioned into thinking that certain 

people do know it all, with others jealous of others' 

accomplishments, and of course, the beautiful friendships.  
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My favourite part is definitely the one where Rabbit, Pooh, and 

Piglet trying to make Tigger more humble but ending up with 

rabbit becoming more humble... that chapter is just the funniest 

thing I've ever read. Anyways, this collection of stories is just 

gorgeously told, and ever so funny, yet being a lens of viewing our 

own world when you strip away the distractions. Definitely five 

stars. 

Melani mengatakan bahwa dia merasa cemas ketika memilih buku ini, 

bahkan dia mungkin tidak akan mengambil buku ini jika temannya tidak 

merekomendasikan padanya. Dia merasa terkejut dan bersedih ketika mengetahui 

akhir cerita buku ini sangat menyedihkan, ketika sosok Christopher Robin yang 

beranjak dewasa dan harus meninggalkan hutan yang indah. Hal tersebut membuat 

dia bersedih dan kembali menghampiri boneka binatang yang telah lama ia 

tinggalkan. Dia sangat menyukai buku ini, karena mereka mencerminkan hidup 

kita, dengan cara yang lebih sederhana, dengan orang-orang yang berpura-pura tahu 

segalanya tetapi benar-benar tidak tahu apa-apa, dengan yang lain kecewa dengan 

berpikir bahwa orang-orang tertentu mengetahui semuanya, dengan orang lain yang 

iri dengan prestasi orang lain, dan tentu saja, persahabatan yang indah. Dia memiliki 

bagian favorit dalam buku ini yaitu bagian di mana Kelinci, Pooh, dan Piglet 

mencoba membuat Tigger lebih rendah hati tetapi berakhir dengan kelinci menjadi 

lebih rendah hati. Bagian tersebut adalah hal yang menurutnya paling lucu. Dia 

mengatakan kumpulan ceritanya diceritakan dengan indah, dan sangat lucu, namun 

dapat menjadikan lensa melihat dunia kita sendiri. 

3) Jason Muckley (26 September 2019): 

"The House at Pooh Corner" by A.A. Milne is the follow-up to the 

beloved children's classic, "Winnie-the-Pooh." The book features 

all of your favorite characters from the original: Pooh bear, Piglet, 
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Rabbit, Roo, and it even introduces new friend, Tigger. Told with 

the same endearing whimsy, Milne's second children's book in the 

series is enchanting. I listened to the audiobook performed by Peter 

Dennis, who uses unique voices for every character and even adds 

in his own sound effects, which brings the stories to life. Some of 

the values taught in this second book include the importance of 

friendship and caring for others without hope of anything in return. 

The book includes some splendid songs and poetry, that the "bear 

with very little brain" thinks up as wanders about the Hundred 

Acre Wood. This book is a delight for children and grown-ups 

sssalike. 

Jason mengatakan bahwa buku The House at Pooh Corner merupakan buku 

kelanjutan dari cerita klasik Winnie The Pooh. Buku yang menampilkan karakter 

favorit seperti Beruang Pooh, Piglet, Rabbit, Roo dan pada buku kedua ini 

memperkenalkan teman baru yaitu Tigger. ceritanya penuh dengan imajinasi 

menawan yang sama, buku seri kedua karya Milne ini mempesona. dia 

mendengarkan buku audio yang dibawakan oleh Peter Dennis, yang menggunakan 

suara-suara unik untuk setiap karakter dan bahkan menambahkan efek suaranya 

sendiri, yang menghidupkan kisah-kisah itu. Beberapa nilai yang diajarkan dalam 

buku kedua ini mencakup pentingnya persahabatan dan merawat orang lain tanpa 

harapan imbalan apa pun. Buku ini memuat beberapa lagu dan puisi yang indah, 

yang "beruang dengan otak sangat sedikit" dianggap sebagai pengembara tentang 

Hundred Acre Wood. Buku ini menyenangkan bagi anak-anak dan orang dewasa.  

 


