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Lampiran 1 : Sampul Novel Le Petit Prince Karya Antoine de Saint-Exupéry  
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Lampiran 2 : Sampul Film The Little Prince Karya Mark Osborne  
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Lampiran 3 : Sinopsis Novel Le Petit Prince 

Le Petit Prince mengisahkan tentang seorang tokoh, mengenai 

pengalamannya ketika ia kecil saat berhubungan dengan orang dewasa. Ia 

menganggap bahwa orang-orang dewasa sangatlah serius. Mereka sangat 

mementingkan hal-hal yang rasional. 

Pada suatu hari, tokoh pilot yang sedang berkeliling mengendarai 

pesawatnya terdampar seorang diri di gurun sahara selama berhari-hari, 

dikarenakan terdapat kerusakan pada mesin pesawatnya. Ia bersikeras untuk 

memperbaiki pesawatnya agar dapat kembali ke asalnya. Saat sedang 

memperbaiki, ia seketika dihampiri oleh seorang anak yang memintanya untuk 

menggambarkan seekor domba, yang kemudian tokoh tersebut dikenal sebagai Le 

Petit Prince atau Pangeran Kecil. Akhirnya, persahabatan pun terjalin diantara 

mereka. Karena tokoh Pangeran Kecil dapat memahami apa yang disampaikan 

oleh tokoh pilot. 

Tokoh pilot adalah seseorang yang menyimpan kekecewaan kepada orang 

dewasa. Sebenarnya, tokoh pilot bercita-cita ingin menjadi pelukis, namun orang 

dewasa meruntuhkan impiannya, karena mereka tidak mengerti gambar seekor 

gajah yang dimakan oleh ular boa (yang terlihat seperti gambar topi), yang 

digambarkan olehnya ketika ia masih kecil. Ironisnya, orang dewasa menyarankan 

kepada pilot untuk belajar ilmu pengetahuan seperti geografi, aritmatika, sejarah, 

dll. Akibatnya, karir sebagai pelukis yang bahkan belum dibangun oleh pilot  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runtuh dan beberapa tahun kemudian ketika sudah dewasa, ia memilih profesi 

sebagai seorang pilot. 

Pangeran Kecil bercerita bahwa ia bukanlah makhluk dari bumi. Ia datang 

dari sebuah planet yang jauh, bernama Asteroid B-612, yang besarnya bahkan tak 

lebih besar dari sebuah rumah. Ia tinggal seorang diri di planet kecil itu, sebelum 

ia mengembara di jagad raya yang luas dan akhirnya tiba di bumi, ia berkelana ke 

berbagai tempat dan bertemu dengan teman pertamanya, yaitu seekor rubah. 

Pangeran Kecil juga menceritakan kepada tokoh pilot bahwa ia telah 

mengunjungi berbagai planet, sebelum akhirnya tiba di planet bumi. Semua planet 

yang ia kunjungi dihuni oleh orang-orang dewasa yang aneh. Mulai dari seseorang 

yang menganggap bahwa seluruh bintang-bintang di tata surya berada di bawah 

kuasanya, pemabuk yang meminum minuman keras karena ia malu bahwasanya ia 

adalah seorang pemabuk, geografer yang mencatat perjalan setiap orang yang 

datang ke planetnya tetapi tidak pernah berpergian sepanjang hidupnya, dll. 

Pilot dan Pangeran Kecil pun melintasi gurun sahara untuk menemukan 

peradaban dan akhirnya mereka menemukan sebuah sumur untuk melepas dahaga. 

Tokoh pilot pun sudah selesai memperbaiki pesawatnya dan Pangeran Kecil 

berpesan kepada pilot mengenai orang-orang dewasa telah melupakan hal-hal 

yang penting di hidup mereka.  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Lampiran 4 : Sinopsis Film The Little Prince 

Film ini bercerita tentang masa kecil seorang penerbang yang menggambar 

seekor ular tengah memakan gajah. Bukannya mendapat apresiasi atas karya 

imajinatifnya itu, Penerbang tersebut justru ditertawakan karena dianggap 

menggambar sebuah topi. 

Cerita diawali oleh seorang gadis kecil yang mendapat dukungan penuh 

dari Ibunya agar dapat masuk ke sekolah prestisiun Werth Academy. Dukungan 

penuh itu meliputi belajar ekstra melelahkan yang harus ia habiskan selama libur 

musim panas. Rutinitas tersebut menuntut gadis kecil untuk belajar lebih giat lagi 

atas kegagalan sebelumnya saat wawancara masuk ke Werth Academy. Ibunya 

memberikannya kegiatan harian yang terjadwal ketat. 

Namun, semua berubah ketika gadis kecil bertemu dengan penerbang yang 

menceritakannya tentang Pangeran Kecil lewat pesawat kertas. Ia memiliki 

keingintahuan lebih terhadap sosok yang diceritakan oleh penerbang (kakek) 

tersebut. Hingga pada suatu hari, ia bersama seekor rubah mengendarai pesawat 

yang diparkir di halaman rumah tokoh kakek tersebut. Ia ingin mencari 

keberadaan tokoh yang diceritakan itu. 

Akhirnya, bersama seekor rubah ia bertemu dengan tokoh Pangeran Kecil 

yang sudah dewasa, yang pada akhirnya mengakui bahwa ia adalah tokoh yang ia 

cari keberadaannya. Mereka berdua berkeliling ke luar angkasa, melihat kembali  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planet-planet  dan  asteroid  yang  dahulu  pernah  Pangeran  Kecil  singgahi  dan 

kunjungi. 

Pada suatu hari, tokoh gadis kecil harus kembali dan menceritakan  kepada 

tokoh kakek mengenai keberadaan tokoh Pangeran Kecil yang baru saja ia temui. 
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