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Abstract
Friendship is the pleasure of brotherhood and shared activities with the same spirit that has the
same goals with feelings and desires, and equality contribute greatly to a pleasant friendship
(Pangle 2003: 57). The values of friendship are mutual understanding between individuals,
understanding everything what people liked, hated, needed (understanding), the elements that
form a sense of friendship that requires each individual to trust and entrust anything between
friends (beliefs), each other's feelings. individuals are willing to help each other in doing
something to achieve the same goal (cooperation) and elements of friendship that include
sympathy, concern, and reciprocity to someone to develop common goals (loyalty). The author
chose this literary work because the writer believes that this literary work contains many
aspects of friendship between the two main characters Kate and Hannah who want to help each
other for the sake of their household life. In addition, the authors believe this research design
will be useful later for other researchers who might conduct research like this.
Keywords: Literature, Friendship Values, Interinsic Elements, Extrinsic Elements
Abstrak
Pertemanan sendiri adalah kesenangan dari persaudaraan dan aktivitas bersama dengan
semangat yang sama yang memiliki tujuan yang sama dengan perasaan dan keinginan,
kesetaraan dan kesamaan berkontribusi sangat besar terhadap persahabatan yang menyenangkan
(Pangle 2003: 57). Nilai-nilai persahabatan yaitu adalah saling pengertian antara individu,
memahami segala sesuatu yang disukai, dibenci, dibutuhkan (pengertian), elemen yang
membentuk rasa persahabatan yang menuntut setiap individu untuk saling mempercayai dan
mempercayakan apa pun antara teman (keyakinan), rasa masing-masing individu bersedia
membantu satu sama lain dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang sama
(kerjasama) dan elemen persahabatan yang mencakup simpati, perhatian, dan hubungan timbal
balik kepada seseorang untuk mengembangkan tujuan bersama (kesetiaan). Penulis memilih
karya sastra ini karena penulis percaya karya sastra ini berisi banyak aspek persahabatan antara
dua karakter utama Kate dan Hannah yang ingin saling membantu satu sama lain demi
kehiduoan rumah tangganya. Selain itu, penulis percaya desain penelitian ini akan berguna
nantinya bagi peneliti lain yang mungkin akan melakukan penelitian seperti ini.
Kata Kunci: Sastra, Nilai Persahabatan, Unsur interinsik, unsur extrinsic

PENDAHULUAN
114

Julia dkk.

Jurnal ABDI: Vol. 3 No. 1, Januari 2021

Sebuah karya sastra, termasuk
novel

biasanya

menggambarkan

cara dia terlihat, bertindak, berbicara,
bergerak. Hanya dengan hati kita dapat

kehidupan pada saat karya sastra itu

benar-benar

ditulis. Karya sastra seperti novel selalu

(Benediktus, 2008: 1).

menghadirkan

bagaimana

nilai-nilai

mengenal

Nilai-nilai

seseorang

persahabatan

yaitu

kehidupan seperti nilai moral, sosial,

adalah saling pengertian antara individu,

budaya dan religi yang patut diteladani.

memahami segala sesuatu yang disukai,

Oleh karena itu, novel sebagai karya

dibenci, dibutuhkan (pengertian), elemen

sastra merupakan salah satu jenis dari

yang membentuk rasa persahabatan yang

bacaan masyarakat turut memberikan

menuntut setiap individu untuk saling

pengaruh besar terhadap pembentukan

mempercayai dan mempercayakan apa

pola

pun antara teman (keyakinan), rasa

pikir

masyarakat

pembacanya.

Novel sebagai salah satu media alternatif

masing-masing

individu

bacaan pun mampu memberikan hal-hal

membantu

satu

sama

positif yang ada di dalamnya. Dengan

melakukan

sesuatu

begitu, pembaca pun diharapkan mampu

tujuan yang sama (kerjasama) dan

mengaplikasikan nilai-nilai yang ada

elemen persahabatan yang mencakup

dalam novel dengan kehidupan sehari-

simpati, perhatian, dan hubungan timbal

hari. (Nurfajriah, 2014)

balik

Pertemanan
kesenangan

dari

sendiri

adalah

persaudaraan

dan

kepada

bersedia
lain

untuk

mencapai

seseorang

mengembangkan

dalam

untuk

tujuan

bersama

(kesetiaan).

aktivitas bersama dengan semangat yang

Salah

sama yang memiliki tujuan yang sama

menunjukkan

dengan

keinginan,

Persahabatan di dalamnya adalah novel

kesetaraan dan kesamaan berkontribusi

The Choices We Make karya dari Karma

sangat besar terhadap persahabatan yang

Brown. Novel ini menceritakan suatu

menyenangkan (Pangle 2003: 57). Dan

kisah yang dijalani oleh dua orang tokoh

untuk mengetahui seseorang hanya dari

utama bernama Kate dan Hannah yang

luar saja tidak benar-benar mengenal

merupakan dua orang sahabat yang telah

orang tersebut; kita tidak tahu maksud

memiliki

orang bahkan jika kita melihat dia

masing-masing. Kate yang memiliki

berkali-kali dan mengenali dia dalam

suami bernama David telah dikaruniai

perasaan

dan

satu

karya

adanya

kehidupan

yang

nilai-nilai

rumah

tangga
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dua orang anak perembuan bernama

nya sendiri meskipun dalam program ini

Josie dan Ava, mereka hidup dalam

hanya Gen dari Ben suaminya yang akan

keluarga bahagia. Sedangkan Hannah

melekat pada anaknya nati. Setelah

dengan suaminya yang bernama Ben

terjadi berbagai pergolakan antara Kate

belum juga dikarunia seorang anak

dan suaminya terkait keputusan yang

setelah pernikahannya selama enam

diambil Kate akhirnya David suaminya

tahun. Kate dan Hannah merupakan dua

menyetujui

orang

dekat,

menjadi ibu pengganti keluarga Hannah.

Hannah seringkali datang menemua

Apaun resiko akan dilalui oleh Kate

keluarga Kate dan menghabisakan waktu

demi memberikan hadia berupaa anak

dengan

segalanya

kepada sahabatnya Hannah. Akhirnya

menyaktut masalahnya kepada Kate

Kate mengandung anak yang berasal dari

termasuk masalah yang dihadapinya

sperma Ben suami dari Hannah dengan

sekarang yaitu bahwa Hannah tidak

melaalui perjanjian hokum sebelumnya.

dapat memiliki anak mekipun telah

Namun,

mencoba berbagai cara. Berdasarkan

pelaksanaannya

hasil tes menyatakan bahwa Hannah

yaitu gangguan pada kehamilan Kate,

tidak dapat mengandung seorang anak

dia

dikarenkan rahimnya yang tidak mampu

harus

membuahi, setiap kali Hannah hamil

kandungannya, namun akhirnya Kate

namun tidak dapat berjalan lama, setiap

tetap bisa melahirkan dengan jalan cesar

beberapa minggu kehamilannya, dia

karna pada saat iru Kate mengalami

mengalami keguguran dan hal ini yang

pendarahan pada otaknya yang membuat

membuat Hannah dan Ben merasa

dia kehilangan nyawanya. Pada akhirnya

terpukul.

Hannah dan Ben mendapatkan bayi yang

sejati

sahabat

yang

sangat

menceritakan

keputusan

dibeberapa
terjadi

mengalami

kehilangan

dikandung

Hannah

diperuntukkan olehnya.

ide

untuk

menjadi seorang ibu pengganti bagi
keluarga

Hannah.

Kate

oleh

untuk

waktu
permasalahan

keguguran

Kate Merupakan seorang sahabat
memiliki

Kate

salah

Kate

sehingga
satu

yang

Penulis memilih karya sastra ini

bersedia

karena penulis percaya karya sastra ini

mengandung anak untuk sahabatnya

berisi banyak aspek persahabatan antara

Hannah yang sangat ingin menjadi

dua karakter utama Kate dan Hannah

seorang Ibu dan memiliki anak kandung

yang ingin saling membantu satu sama
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lain demi kehiduoan rumah tangganya.

kelamin, yang didasari saling pengertian,

Selain

desain

menghargai, mempercayai antara satu

penelitian ini akan berguna nantinya bagi

dengan yang lainnya (Dariyo dalam

peneliti

Arfiananda,

itu,

penulis

lain

percaya

yang

mungkin

akan

melakukan penelitian seperti ini.

Menurut

J.O

Grunebaum yang dikemukakan oleh
Junior Laoh bahwa saling pengertian

METODE PENELITIAN
Metode

2017).

dalam hal ini memiliki pengertian yang

penelitian

yang

luas, di antaranya mengerti hal-hal yang

digunakan dalam analisis ini adalah

disenangi, hal-hal yang dibutuhkan dan

metode kualitatif deskriptif artinya, data

dinginkan, hal-hal yang dibenci, dan

yang dianalisis dan hasil analisisnya

sebagainya. Seperti yang terdapat dalam

berbentuk deskripsi yang penerapannya

cerita novel The Choises We Make

bersifat

berikut,

menuturkan,

memaparkan,

menganalisis dan menafsirkan. Melalui
pengkajian dengan metode kualitatatif
deskriptif bertujuan untuk menjelaskan
berbagai informasi kualitatif dengan
pendeskripsian yang diteliti dan untuk

“Jangan bicarakan soal Ava dan
Josie,

bayi

atau

berhubungan

apapun

dengan

yang

telur

dan

sperma.”

menggambarkan secara cermat sifat-sifat

Ucapan ini disampaikan Kate kepada

suatu hal keadaan fenomena, dan tidak

David suaminya ketika pasangan suami

terbatas

data

istri yang merupakan sahabatnya sendiri

dan

yaitu Khaterine dan suaminya datang

pada

pengumpulan

melainkan

meliputi

analisis

interpretasi

data

tersebut.

Untuk

membantu

mengembangkan

hasil

berkunjung
melarang

ke

rumah

suaminta

Kate.

Kate

untuk

hal-hal

tidak

analisis ini, maka akan ditinjau dari

menyampaikan

unsur extrinsik dan intrisik dari cerita

membuat

novel The Choices We Make

mengningat kisah sedih yng menimpa

HASIL DAN PEMBAHASAN

sahabatnya

pasangan

yaitu

yang

suami

dapat

istri

Khaterine.

itu

Nilai

1. Pengertian

pengertian yang ditunjukkan di sini

Persahabatan merupakan hubungan

adalah Kate yang merupakan sahabat

emosional antara dua individu atau lebih,

Khaterine sejak berpuluh-puluh tahun

baik antara sejenis maupun berbeda jenis

tetap

menjaga

agar

khaterin

tidak
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tertekan dan merasa sedih dengan apa

pun ke tubuhmu kecuali kale

yang telah dilaluinya dengan tidak

daging merah. Ngomong-ngomong,

membicarakan atau menyinggung suatu

bistik sedang direndam bumbu di

hal tentang kesedihannya.

kulkas dan selada kale ada di rak
sayuran.”

2. Simpatik
Menurut

kamus

besar

Bahasa

Indonesia bahwa simpatik merupakan
keikutsertaan

dan

merasakan

perasaan

(senang, susah, dan sebagainya) orang
lain.

Pada peryataan yang diutarakan oleh
Kate kepada Hannah di atas menunjukan
rasa peduli kepada seorang sahabat. Kate
tahu

bahwa

Hannah

ingin

sekali

mengandung seorang bayi, namun untuk
itu Hannah perlu menginsumsi makanan

“Hannah

memberiku

tisu

dari

yang sehat. Namun ketika Kate melihat

sakunya. ”Terima kasih banyak.

Hannah akan merokok, seketika Kate

Sekarang aku berutang dua puluh

menahannya

dolar pada Ben”

untuk memakan makanan yang dapat

Pada adegan ini, terlihat bahwa Kate
bersimpatik kepada Hannah dengan
menawarkan tisu kepada sahabatnya
yang sedang menangis atas kejadian
yang

menimpanya,

mencoba

untuk

memahami situasi yang dirasakan oleh
Hannah dan suaminya yang belum bisa
mendapatkan apa yang mereka citacitaakan yaitu seorang bayi.
3. Peduli
“Aku menarik bungkus rokok dari
tangan Hannah lalu mengepitnya. “
Tidak boleh,” larangku. “ Kau akan
membuat bayi. Aku tidakk akan
membiarkan mu memasukkan apa

dan

menganjurkannya

membantu proses kehamilannya dan
baik untuk kandungannya. Rasa peduli
ini

merupakan

salah

satu

nilai

persahabatan yang ditunjukkan oleh
tokoh Kate kepada sahabatnya Hannah.
4. Tolong-menolong
Nilai-nilai persahabatan yaitu adalah
saling

pengertian

antara

individu,

memahami segala sesuatu yang disukai,
dibenci, dibutuhkan (pengertian), elemen
yang membentuk rasa persahabatan yang
menuntut setiap individu untuk saling
mempercayai dan mempercayakan apa
pun antara teman (keyakinan), rasa
masing-masing

individu

membantu

sama

satu

bersedia
lain

dalam
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melakukan

sesuatu

mencapai

Karma Brown. Nilai-nilai persahabatan

tujuan yang sama (kerjasama) dan

ini ditunjukkan oelh kedua orang sahabat

elemen persahabatan yang mencakup

yaitu Hannah dan Kate, adapun nilai-

simpati, perhatian, dan hubungan timbal

nilai persahabatan yang ditunjukkan

balik

yaitu pengertian, simpatik, peduli dan

kepada

untuk

seseorang

mengembangkan

tujuan

untuk
bersama

(kesetiaan).
“Aku

tolong-menolong.
DAFTAR PUSTAKA

ingin

mengandung

bayi

untukmu”

Arfiananda, Rizqi. 2017, Nilai-nilai
Persahabatan dalam Manga Eyeshild.

“Memang itu yang kupikir kau

Fakultas

Ilmu

Budaya

Universitas

katakana, tapi—“

Diponegoro. Semarang

Aku duduk . “Aku bisa hamil”. Aku

Junior Laoh, Reynalt. 2019, Nilai-nilai

sudah ppunya dua anak. Sel telurku

pertemanan yang dicerminkan

masih baik. Aku menyayangimu. Kau

Novel White Teeth Karya Zadie Smith.

harus menjadi seorang ibu. Aku bisa

Fakultas Ilmu Budaya. Manado.

dalam

memberikan itu kepada mu, Hannah.
Aku mampu.”

Arfinanda,

Dialog singkat antara Kate dan
Hannah di atas menujukkan bahwa Kate
sangat ingin menolong Hannah untuk
mewujudkan keinginan sahabatnya itu
dengan

menawarkan

rahimnya

agar

dapat mengandung anak untuk Hannah

R.

2013.

Nilai-nilai

Persahabatan dalam manga Eyeshield
21. Semarang: Universitas Dipenogoro.

Allan, G. 1989. Friendship developing a
sociological

perspective.

London:

Hasvester Wheatsheaf.

dan Ben.
KESIMPULAN
Berdasarkan

kajian

di

atas

dapat

disimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai
persahabatan yang ditunjukkan dalam
novel The Choices We Make karya
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