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    ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan alur cerita pada film 

The Raid Redemtion dengan film Dredd serta mendeskripsikan relevansinya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang 

telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis komparatif. Data yang 

dianalisis dalam penelitian ini berupa kata atau kalimat yang merupakan susunan alur dari film 

The Raid Redemption dan film Dredd  yang telah dialih bahasakan atau diterjemahkan oleh Yus 

Lebeck dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) 

Persamaan alur dari kedua objek film menunjukan kesamaan pada persoalan yang terjadi dalam 

masing-masing film. (2) Sedangkan perbedaan alur dari kedua objek film menunjukan perbedaan 

pada tahapan – tahapan alur, jenis alur, teknologi dan suasana yang terjadi dalam masing-masing 

film. (3) Dan relevansinya terhadap pembelajaran sastra di SMA terletak pada unsur alur yang 

merupakan salah satu dari unsur intrinsik yang tercantum dalam KD pembelajaran sastra di 

SMA. 

Kata kunci : Sastra bandingan, Perbandingan alur, Film, Pembelajaran sastra. 
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ANALYSIS OF PLOT COMPARISONS FILM THE RAID REDEMPTION BY GARETH 

EVANS DENGAN FILM DREDD BY PETE TRAVIS AND  THE RELEVANCE WITH 

LITERATURE LEARNING IN HIGH SCHOOL 

By 

Imam Izwa Khudori 

E1C114042 

ABSTRACT 

This study aims to describe the equation and differences in the plot of a film The Raid Redemtion 

with film Dredd and describes its relevance to literary learning in high school. The research 

method used to analyze the data collected in this study is method of descriptive analysis 

comparative.  The data analyzed in this study are words or sentences which are the arrangement 

of the flow of from film The Raid Redemtion and film Dredd that has been translated or 

translated by Yus Lebeck from English to Indonesian. The results of this study indicate that: (1) 

Plot equation of both film objects shows the equation on the problems that occur in each film. (2) 

While the difference in the plot of the two film objects show differences in plot stages, type of 

plot, technology and atmosphere that occur in each film. (3) And its relevance to literary learning 

in high school lies in the plot element which is one of the intrinsic elements listed in KD literary 

learning in high school. 

 
Keywords: Comparative Literature, Comparison of grooves, Film, Learning literature. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Sastra adalah ungkapan pribadi manusia 

yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, 

ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk 

gambaran konkret yang membangkitkan pesona 

dengan alat bahasa (Sumardjo & Saini dalam 

Rokhmansyah 2014:2). Hal ini dikuatkan oleh 

pendapat Saryono (2009: 18) bahwa sastra juga 

mempunyai kemampuan untuk merekam semua 

pengalaman yang empiris-natural maupun 

pengalaman yang non empiris-supernatural, 

dengan kata lain sastra mampu menjadi saksi 

dan pengomentar kehidupan manusia. 

    Perkembangan sastra pun bermekaran dari 

yang bersifat tekstual hingga yang bersifat 

visual. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi cerpen, novel, dan drama kini sudah 

dapat ditonton dalam bentuk film. Dengan media 

film, sebuah karya sastra dapat dinikmati secara 

lebih hidup. Sudah banyak film-film yang 

dihasilkan berdasarkan karya sastra. Misalnya,  

5CM, 99 Cahaya Dilangit Eropa, Laskar 

Pelangi, Sang Pemimpi, Ayat-Ayat Cinta, 

Habibie Ainun, Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck dan yang paling populer dikalangan 

remaja tahun ini adalah film Dilan 1990. Semua 

judul film di atas adalah beberapa film terlaris 

yang telah sukses diadaptasi dari masing-masing 

novel film tersebut.  
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    Dari sekian banyak film yang sudah hadir 

sampai saat ini, tentu saja sangat sulit untuk 

menghindari persamaan pada setiap jalan 

ceritanya. Film yang memiliki jalan cerita yang 

hampir sama sering menimbulkan kontroversi 

seperti film The Raid Redemption karya Warga 

Nergara Indonesia dan film Dredd karya warga 

negara asing. Pada tahun 2011 lalu film The 

Raid Redemption sangat laris diluar negri. Oleh 

sebab itulah pada saat kemunculan film Dredd 

pada tahun 2012 menimbulkan banyak 

kontroversi dari berbagai kalangan, banyak yang 

mengatakan bahwa film karya Warga Negara 

Asing itu telah menjiplak film karya Warga 

Negara Indonesia. Tentu saja kata menjiplak itu 

sangat tidak pantas dikatakan jika dilihat dari 

segi biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan 

proses yang sangat lama untuk membuat satu 

jenis film saja. Oleh karena itu, ketika ingin 

menilai suatu karya orang lain akan lebih baik 

apa bila pernyataan tersebut didasari dengan 

bukti nyata dan hasil analisis dengan 

berlandaskan teori-teori yang relevan. Dengan 

begitu seiring berjalannya waktu permasalahan-

permasalahan seperti ini paling tidak akan 

berkurang.  

  Pada dasarnya sastra mengandung konsep 

dasar estetika yang menunjukkan sifat-sifat 

kreatif yang mampu menuntun siswa pada nilai-

nilai yang dapat membantu siswa itu sendiri. 

Kandungan amanat yang ada dalam karya sastra 

dapat memperkaya batin siswa. Selain itu 

kepekaan perasaan siswa dilatih, sehingga siswa 

menjadi peka terhadap lingkungan sekitarnya. 

Oleh karena itu, pembelajaran sastra sangat 

berperan penting agar dapat mengarahkan dan 

membentuk pribadi siswa yang halus, 

manusiawi, dan berbudaya sesuai dengan tujuan 

pembelajaran sastra.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

mengambil dua pokok permasalahan. 

Diantaranya :   

1) Bagaimana persamaan alur cerita yang 

terdapat dalam dua objek film berjudul The 

Raid Redemption karya Gareth Evans 

dengan film Dredd karya Pete Travis? 

2) Bagaimana perbedaaan alur cerita yang 

terdapat dalam dua objek film berjudul The 

Raid Redemption karya Gareth Evans 

dengan film Dredd karya Pete Travis? 

3) Bagaimana relenvansi perbandingan alur 

cerita dari kedua objek film berjudul The 

Raid Redemption karya Gareth Evans 

dengan film Dredd karya Pete Travis 

dengan pembelajaran sastra di Sekolah 

Menengah Atas?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1)   Mendeskripsikan persamaan alur cerita dari 

kedua objek film berjudul The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dengan 

film Dredd karya Pete Travis  dengan 

meggunakan teori sastra bandingan. 

2)   Mendeskripsikan perbedaan alur cerita dari 

kedua objek film berjudul The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dengan 

film Dredd karya Pete Travis dengan 

meggunakan teori sastra bandingan. 

3)   Mendeskripsikan relevansi perbandingan 

alur cerita dari kedua objek film berjudul 

The Raid Redemption karya Gareth Evans 

dengan film Dredd karya Pete Travis 

dengan pembelajaran sastra di Sekolah 

Menengah Atas. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini di bedakan menjadi 

dua yaitu manfaat secara toritis dan manfaat 

secara praktis yang peneliti rincikan sebagai 

berikut. 

1) Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini dapat memberikan 

motivasi dalam pengembangan ilmu 

sastra khususnya dalam kajian sastra 
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bandingan. Penelitian ini juga dapat 

dijadikan  acuan bagi para peneliti 

selanjutnya. 

2)  Manfaat Praktis 

• Penelitian ini dapat menambah wawasan 

untuk membantu membandingkan dua 

objek film yang berbeda. 

• Penelitian ini juga dapat memberikan 

pengetahuan tentang cara 

membandingkan dua film dengan 

menggunakan kajian teori sastra 

bandingan.  

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dan yang sesuai dengan penelitian 

ini yaitu: 

1. Penelitian oleh Marjun (2005)  yang 

berjudul ―Studi Komparatif Unsur 

Intrinsik Novel “Salah Asuhan” Karya 

Abdul Moeis dan Novel “Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck” Karya Hamka‖. 

2. Penelitian oleh Ayu Asmara  (2014) 

yang berjuful ―Ekranisasi Novel Pintu 

Terlarang Karya Sekar Ayu ke Dalam 

Film (Kajian Sastra Perbandingan)‖.  

3. Penelitian oleh Novia (2014) yang 

berjudul “Analisis Fakta Cerita Novel 

Perahu Kertas Karya Dewi Lestari 

Dalam Film Perahu Kertas 1 dan 2‖. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Unsur Intrinsik Sastra 

Unsur instrinsik sastra ialah unsur yang 

membangun sebuah karya sastra dari dalam 

yang mewujudkan struktur suatu karya sastra, 

seperti: tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, 

dan amanat. Dalam penelitian ini, peniliti hanya 

menggunakan satu unsur saja yaitu unsur alur. 

2.2.1.1 Pengertian Alur 

  Wiyanto (2005:79) mengatakan alur 

adalah rangkaian peristiwa yang sambung 

menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan 

logika sebab akibat. Dalam sebuah cerita 

terdapat berbagai peristiwa. Akan tetapi, 

peristiwa-peristiwa dalam cerita itu tidak berdiri 

sendiri, tetapi berkaitan antara peristiwa satu 

dengan peristiwa lainnya. Nah, rangkaian 

peristiwa itulah yang membentuk plot atau alur 

cerita.  Jadi, plot itu memperlihatkan bagaimana 

cerita berjalan. Misalnya, sebuah cerita dimulai 

dari peristiwa A dan diakhiri dengan peristiwa 

E, A, B, C, D, dan E itulah plot cerita. 

2.2.1.2 Tahapan Alur 

  Secara umum, alur memiliki tahapan-

tahapan  dalam setiap ceritanya. Adapun 

tahapan-tahapan tersebut antara lain. 

1. Tahap pengenalan (Eksposition ) 

2. Tahap pemunculan konflik (Rising action) 

3. Tahap konflik memuncak (Klimaks) 

4. Tahap konflik menurun (Antiklimaks) 

5. Tahap penyelesaian (Resolution) 

2.2.1.3 Jenis Alur 

   Secara umum, alur dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga macam. Pembagian ini didasarkan 

pada urutan waktu atau kronologisnya. 

1. Alur Maju 

2. Alur Mundur 

3. Alur Campuran 

2.2.2 Film 

Effendi (1986:239),  Film adalah hasil 

budaya dan alat ekspresi kesenian. Film sebagai 

komunikasi massa merupakan gabungan dari 

berbagai tekhnologi seperti fotografi dan 

rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni 

teater sastra dan arsitektur serta seni musik. 
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2.2.3 Teori Sastra Bandingan 

Hosilos (2001: 28) menyatakan bahwa 

konsep yang digunakan dalam mengkaji sastra 

bandingan itu mengacu pada dua hal. Pertama, 

sastra bandingan mengkaji perbandingan antara 

karya sastra pengarang satu dengan pengarang 

lain yang hidup di dua negara yang berbeda. 

Kedua, sastra bandingan mengkaji perbandingan 

antara karya sastra dengan karya seni yang lain, 

seperti seni lukis, seni musik, dan seni yang 

lainnya. Bahkan pada konsep kedua ini, sastra 

dapat diperbandingkan dengan bidang ilmu dan 

kepercayaan yang lain atau di luar sastra. 

2.2.4 Peranan Karya sastra dalam 

Pendidikan 

Terkait dengan hal ini Bohlin (melalui 

Zuchdi, 2011:221-223) menyatakan bahwa 

imajinasi dapat menjadi instrumen yang hebat 

untuk kebaikan moral. Begitu juga sebaliknya. 

Imajinasi yang baik ini akan mendorong anak 

untuk menyenangi dan membiasakan dirinya 

berperilaku baik. Secara teoretis, alasan berbuat 

baiklah yang membimbing pilihan moral, tetapi 

dalam praktik imajinasilah yang akan 

mengarahkan pilihan moral, misalnya 

berimajinasi menjadi orang sukses. Oleh karena 

itu pembelajaran sastra dapat menjadi sarana 

yang efektif untuk pendidikan karakter. Karya 

sastra sebagai sumber pembelajaran sarat dengan 

nilai-nilai kehidupan yang menjadi insspirasi 

siswa untuk melakukan moral positif. Melalui 

penggalian yang lebih intens, karya sastra akan 

membuat siswa lebih kaya, mengenal banyak 

karakter, mencintainya, dan mendorongnya 

untuk berbuat kebaikan. 

2.2.5 Hakikat dan Fungsi Pembelajaran 

Sastra 

Dalam dunia pendidikan kajian sastra 

mampu memberikan sumbangsih yang cukup 

besar dalam pola kebudayaan, sejarah, sosial dan 

dalam sastra itu sendiri, sebab sastra mampu 

menjawab terhadap apa yang pernah ada di 

muka bumi,  karena sastra berasal dari hasil 

pengamatan tentang apa yang terjadi 

disekelilingnya sebagai opini yang mesti di 

ungkapkan serta hasil dari akibat pengalaman 

bathin. Sastra adalah hasil dari olah pikir rasa 

dan karsa manusia sehingga sastra mengandung 

nilai estetika yang tinggi.  

Beberapa nilai strategis sastra sebagai 

bahan pembelajaran dapat diringkas dalam dua 

hal, yaitu sastra itu menyenangkan dan 

bermanfaat. Hal ini sejalan dengan dua fungsi 

utama yang harus dimiliki oleh karya sastra yang 

baik menurut Horatius, kritikus sastra Romawi 

klasik, dalam tulisannya Ars Poetica, yaitu dulce 

et utile. Dulce berarti indah dan menghibur, 

sedangkan utile berarti berguna dan 

mengajarkan sesuatu. Sastra menghibur dengan 

menyajikan keindahan, memberikan makna pada 

kehidupan, menyampaikan pesan, dan 

memberikan pelepasan ke dunia imajinasi 

(Budianta-Melani dkk., 2006:19). 

2.2.6 Tujuan Pembelajaran Sastra 

Pelaksanaan pembelajaran sastra 

mempunyai tujuan-tujuan khusus, yaitu (1) 

pengembangan kenikmatan dan keterampilan 

membaca dan menafsirkan karya sastra, dan 

memperkenalkan siswa dengan sejumlah karya 

sastra yang signifikan; (2) pengenalan tradisi 

karya sastra, dan peranannya dalam sejarah 

kemanusiaan; (3) pengenalan sumber cipta rasa 

terhadap karya sastra; (4) perangsangan terhadap 

potensi-potensi karya sastra yang sesuai dengan 

selera masyarakat; (5) peningkatan pengertian 

siswa tentang pentingnya karya sastra sebagai 

sumber pemekaran wawasan terhadap masalah-

masalah pribadi sosial, ( gani dalam Irwansyah, 

2014:20). 

2.2.7 Bahan Ajar Sastra 

Bahan ajar sastra yang diterapkan di SMA 

dapat berupa: naskah drama, puisi, cerpen, dan 

novel. Bahan ajar ini sesuai dengan kurikulum 

Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) tingkat 

SMA dengan kompetensi dasar menemukan 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik (naskah 

drama,puisis, cerpen dan novel). Unsur intrinsik 

dapat berupa: tema, alur, tokoh dan penokohan, 

latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan 

unsur ekstrinsik  dapat berupa: biografi 

pengarag, dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

novel. 
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2.2.8 Kriteria Karya Sastra Sebagai Bahan 

Ajar di SMA 

 Kriteria bahan ajar sastra menurut Gani 

(dalam Irwansyah, 2014:22) yaitu: (1) 

Memenuhi standar sastra; (2) membantu kaula 

muda lebih mendewasakan diri sendiri 

membangun kontak langsung dengan masalah-

masalah kemanusiaan; (3) Menunjukkan kepada 

remaja bahwa mereka bukan satu-satunya orang 

yang menderita dengan masalah-masalah; (4) 

Membuat dunia mampu menyampaikan 

kebenaran; (5) Memberi siswa kekuatan untuk 

tumbuh dan berkembang; (6) Membantu 

memerangi nilai-nilai dan pristiwa-pristiwa yang 

menyebabkan sikap apatis, ilusi, dan menarik 

diri; (7) Memiliki dasar humanistik dan  

menghormati manusia lain; (8) Berkaitan dengan 

maslah-masalah yang berkadar abadi daripada 

hal-hal bersifat kesementaraan. 

2.2.9 Karya Sastra Sebagai Media 

Pendidikan  

  Nilai-nilai kejujuran, kebaikan, 

persahabatan, persaudaraan, keikhlsan, dan lain 

sebagainya, yang berhubungan dengan 

pendidikan karakter, bisa kita terapkan kepada 

peserta didik melalui sastra. Ragam sastra yang 

ada mulai berbentuk audio ( sastra lisan; 

dongeng, cerita rakyat, fable, dll.) visual (sastra 

tulis; puisi, cerpen, novel, dll.) sampai yang 

berbentuk audio-visual (film, sinetron, 

pementasan drama, dsb.). semua bentuk sastra 

tersebut dapat digunakan untuk mengajarkan 

pendidikan moral. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang melibatkan karya 

sastra, maka metode penelitian tersebut harus 

bertujuan dan berguna dalam menganalisis karya 

sastra yang akan diteliti. Oleh karena itu, metode 

penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis komparatif. Pemilihan metode 

penelitian deskriptif analisis merupakan metode 

utama yang dilihat dari kedalaman analisis 

penelitian sumber-sumber datanya, kemudian 

digabungkan dengan metode komparatif 

(perbandingan) yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil data-data sumber atau bahan 

penelitian yang akan dianalisis lebih dari satu 

data untuk diperbandingkan. Metode deskriptif 

analisis komparatif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang terdapat 

dalam karya sastra kemudian disusul dengan 

membandingkan dua atau lebih objek penelitian 

yang sedang diteliti.  

 

3.2  Data dan Sumber Data 

 Data dan sumber data dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut. 

1. Data berupa kata atau kalimat yang 

merupakan susunan alur dari film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete Travis yang telah dialih 

bahasakan atau diterjemahkan oleh Yus 

Lebeck dari bahasa Inggris ke bahasa 

Indonesia. 

2. Sumber data berupa film yaitu film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete Travis. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah teknik menonton, 

dan mencatat. Adapun langkah-langkah yang 

digunakan dalam teknik tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Teknik Menonton 

 a). Menonton  film The Raid Redemption 

karya Gareth Evans dan film Dredd 

karya Pete secara cermat untuk 

memperoleh pemahaman mengenai alur 

yang digambarkan dari kedua film 

tersebut. 

b). Menganalisis  dan  membuat  deskripsi  

dari  data  yang  sudah  didapat  

sehingga diperoleh  pemahaman  

mengenai  alur yang digambarkan dari 

kedua film tersebut. 
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2. Teknik Mencatat 

 Mencatat data-data dari setiap sumber 

untuk mendapatkan informasi-informasi sesuai 

dengan permasalahan yang dikaji yaitu 

mengenai perbandingan alur dari film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film Dredd 

karya Pete Travis. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian deskriptif 

analisis komparatif, maka secara garis besar 

langkah-langkah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi dengan saksama dua 

sumber data penelitian, yaitu film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete untuk mendapatkan 

deskripsi alur dari kedua film tersebut. 

2. Mendeskripsikan alur cerita dari dua sumber 

data penelitian, yaitu film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete. 

3. Membuat tabulasi data berdasarkan hasil 

analisis dari dua sumber data penelitian. 

4. Menganalisis alur cerita dari kedua dua 

sumber data  penelitian untuk menemukan 

persamaan dan perbedaannya. 

5. Menyimpulkan hasil analisis perbandingan 

dari dua sumber data penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Masalah 

Penelitian 

Fokus  

Analisis 

Langkah - 

langkah 

analisis 

Alur 

dalam film 

The Raid 

Redemptio

n karya 

Gareth 

Evans dan 

film 

Dredd 

karya Pete 

Travis 

Tahapan 

Alur 

dalam film 

The Raid 

Redemptio

n karya 

Gareth 

Evans dan 

film 

Dredd 

karya Pete  

Menelaah 

fakta-fakta 

alur cerita  

sesuai 

dengan 

tahapan alur  

 

 Jenis Menelaah 

Alur 
yang 

digunak

an 

dalam 

film The 

Raid 

Redempt

ion 

karya 

Gareth 

Evans 

dan film 

Dredd 

karya 

Pete 
Travis                         

tahapan alur 
untuk 

menentukan 

jenis alur yang 

digunakan 

dalam film The 

Raid 

Redemption 

karya Gareth 

Evans dan film 

Dredd karya 

Pete Travis 

 

 

Perbandi

ngan 

Alur 

dalam 

film The 

Raid 

Redempt

ion 

karya 

Gareth 

Evans 

dan film 

Dredd 

karya 

Pete 
Travis 

 

 

 

Perbandi

ngan 

Setelah 

mendapatkan 

data 

mengenai 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pembahasan 

4.1.1 Alur dalam film The Raid Redemption 

karya Gareth Evans dan film Dredd 

karya Pete Travis 

 Dalam subbab ini disajikan hasil penelitian 

alur dalam film The Raid Redemption karya 

Gareth Evans dan film Dredd karya Pete Travis. 

Kedua film tersebut dianalisis berdasarkan teori 

dan metode penelitian yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Tahapan-tahapan alur diidentifikasi 

berdasarkan fakta-fakta cerita pada kedua film 

tersebut dan dideskripsikan berurutan dari awal 

cerita hingga akhir cerita. Setelah 

mendiskripsikan tahapan-tahapan alur 

dilanjutkan dengan menentukan jenis-jenis alur 

berdasarkan tahapan-tahapan alur yang telah 

diidentifikasi. 

4.1.1.1 Alur film The Raid Redemtion karya 

Gareth Evan 

 Film The Raid Redemtion memiliki 

beberapa tahapan-tahapan alur didalamnya. 

Berdasarkan tahapan - tahapan itu dijelaskan 

bahwa alur yang digunakan dalam film The Raid 

Redemtion  adalah alur maju, dengan pengertian 

cerita yang tersusun secara kronologis. Melalui 

tokoh utama pengarang menceritakan segala 

yang ditemui dan dialami Rama dan rekan-

rekannya. 

Awal mulai film ini menceritakan tokoh 

utama ( Rama ). Ketika itu pukul 04:05 pagi di 

rumahnya, Rama terbangun dan melaksanakan 

kewajibannya beribadah kepada Allah SWT.  

Dia juga melakukan sedikit pemanasan dengan 

berlatih seni beladiri. Setelah melakukan 

beberapa aktifitas Rama berpamitan dengan istri 

dan bapaknya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut.  
Di bawah kegelapan dan keheningan fajar, 

saat itu jam tangan rama menunjukan pukul 

04:05 pagi. Rama melakukan ibadahnya 

kepada Allah SWT. Dia juga melakukan 

pemanasan dengan berlatih seni bela diri. 

Setelah melakukan beberapa aktifitas, Rama 

berpamitan dengan istri dan bapaknya 

sebelum dia berangkat untuk menjalankan 

tugasnya. Rama mencium istrinya yang 

sedang mengandung dan istrinya berkata.  

―Tapi aku mau ditemenin‖ 

―Sudah kamu istirahat aja‖ 

―Tunggu ayah pulang ya nak‖ lalu mencium 

perut istrinya.  

Rama menemani istrinya mengobrol sebentar 

sebelum keberangkatannya, lalu setelah itu 

Rama menemui bapaknya yang sedang 

menunggu keberangkatanya. Setelah 

memberikan ketenangan untuk keluarganya 

dia berangkat untuk menjalankan tugasnya. 

Berdasarkan kutipan di atas, pada awal 

cerita film ini menceritakan tokoh utama (Rama) 

mengenai fisiknya, wataknya dan juga kasih 

sayang terhadap keluarganya. Bagian ini 

merupakan tahap pengenalan, sebab pada bagian 

ini pengarang telah menginformasikan gambaran 

tentang tokoh utama yang merupakan seorang 

calon ayah dan perwira polisi elit baru yang 

akan berangkat menjalankan tugasnya. 

 Lalu pada adegan selanjutnya sampai akhir 

cerita film ini menceritakan rangkaian 

peristiwanya berurutan sesuai dengan jenis alur 

yang digunakan, yaitu alur maju.  

 

4.1.1.2   Alur film Dredd karya Pete Travis 

  Berdasarkan tahapan - tahapan alur 

menjelaskan bahwa alur yang digunakan dalam 

film Dredd adalah alur campuran, dengan 

pengertian cerita yang tidak  tersusun berurutan 

atau secara acak. Melalui tokoh utama 

pengarang menceritakan segala yang ditemui 

dan dialami Dredd dan Anderson. 

 Awal mulai film ini menceritakan tokoh 

utama (Dredd). Ketika itu  aksi kejar-kejaran 

dan baku tembak terjadi di tengah kota yang 

melibatkan tiga orang penjahat dan seorang 

hakim bernama Dredd. Selama aksi kejar-

kejaran dan baku tembak terjadi, mengakibatkan 

beberpa warga tewas yang disebabkan oleh 

kesengajaan dari tiga penjahat itu. Berikut 

kutipan ceritanya. 

Tiga orang penjahat menabrak warga yang 

menyebrang di depannya saat berusaha kabur 

dari kejaran seorang hakim bernama Dredd. 

Dredd yang geram terus  menembaki mereka 

namun tak tepat sasaran. Adu tembak terus 

terjadi diantara mereka sampai akhirnya Dredd 

menembaki ban mobil dan berhasil 
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menggulingkan mobil itu sehingga dua penjahat 

di dalamnya tewas. Seorang penjahat selamat 

lalu kabur ke dalam sebuah gedung. Dredd yang 

mengejarnya menemukan beberapa warga yang 

tewas terkena tembakan, dan dalang dari semua 

itu adalah penjahat yang kabur tadi. Dredd 

bergegas mengejar penjahat itu sehingga 

berhasil membuatnya terpojok. Penjahat itu 

menyandra seorang wanita membuat Dredd 

tidak mudah membunuhnya. Dreed akhirnya 

memberikan kesempatan kepada penjahat itu 

dengan tidak membunuhnya apa bila dia 

melepaskan gadis yang disandranya. Penjahat 

itu menolak negosiasi yang dilakukannya oleh 

karena itu ketika dia lengah Dredd 

menembaknya tepat ke mulutnya dan berhasil 

membunuh penjahat itu. 

Berdasarkan kutipan di atas, awal mulai 

film ini pengarang langsung menyuguhkan tahap 

konflik dasar, yaitu konflik yang melibatkan 

tokoh utama pada persoalan pokok yang terjadi, 

hal itu dapat dilihat dari  timbulnya konflik fisik 

dan konflik batin diantara tokoh. Persoalan 

pokok yang terjadi yaitu tentang tugas seorang 

hakim ialah membereskan segala bentuk 

kekacauan dan kejahatan yang ada di Amerika. 

Dengan demikian bagian ini dapat dimasukan ke 

dalam tahap konflik. 

Pada adegan selanjutnya, menuju 

pertengahan film ini, pengarang menceritakan 

tokoh utama (Dredd) baik mengenai fisiknya 

maupun wataknya. Bagian ini merupakan tahap 

pengenalan, sebab pada bagian ini pengarang 

telah menginformasikan gambaran tentang tokoh 

utama yang merupakan seorang hakim 

profesional serta persoalan yang dihadapi oleh 

tokoh utama, yaitu Dredd ditugaskan untuk 

mengevaluasi Anderson. Dengan demikian, pada 

bagian ini dapat dimasukan ke dalam tahapan 

pengenalan. 

Lalu pada adegan selanjutnya sampai akhir 

cerita film ini menceritakan rangkaian 

peristiwanya dari munculnya kembali konflik 

hingga menuju penyelesaian. jika ditinjau dari 

urutan peristiwa atau tahapan-tahapan alurnya 

dapat disimpulkan bahwa alur  yang digunakan 

dalam film Dredd adalah alur campuran. Oleh 

karena itu, berdasarkan hasil analisis dapat 

disimpulkan jenis alur yang digunakan dalam 

kedua film tersebut adalah jenis alur maju dan 

jenis alur campuran. Alur maju digunakan dalam 

film The Raid Redemtion karya Gareth Evans, 

sedangkan alur campuran digunakan dalam  film 

Dredd karya Pete Travis. 

4.1.2 Perbandingan alur dalam film The 

Raid Redemption karya Gareth Evans dan 

film Dredd karya Pete Travis 

 Setelah melakukan penelitian terkait 

dengan tahapan-tahapan alur dan jenis-jenis 

alur, dilanjutkan dengan membandingkan 

alur cerita dari kedua film tersebut. 

Perbandingan yang diteliti yaitu perbedaan 

dan persamaan yang terdapat dalam alur 

film The Raid Redemption karya Gareth 

Evans dan film Dredd karya Pete Travis. 

Berikut adalah hasil analisis persamaan dan 

perbedaan dalam kedua film tersebut yang 

telah diidentifikasi. Berikut penjelasan dari 

persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam 

film The Raid Redemption karya Gareth Evans 

dan film Dredd karya Pete Travis. 

4.1.2.1 Persamaan alur dalam film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete Travis 

Persamaan yang terdapat dalam film The 

Raid Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete Travis yaitu, pertama terletak 

pada konflik atau permasalahannya, konflik 

dalam kedua film tersebut sama-sama 

melakukan penyerangan terhadap sekelompok 

penjahat dan pengguna narkoba. Kedua, sama-

sama menceritakan tentang suatu penghianatan 

yang dilakukan terhadap tokoh protagonis dalam 

kedua film ini. Dan yang ketiga, sama-sama 

terjebak di dalam sebuah gedung yang 

merupakan markas penjahat. 

4.1.2.1 Perbedaan alur dalam film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film 

Dredd karya Pete Travis 

 Selain persamaan, terdapat juga perbedaan 

yang ditemukan dalam film The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dan film Dredd 

karya Pete Travis. Perbedaan yang pertama 

terletak pada jenis alur, jenis alur yang 

digunakan dalam film The Raid Redemption 

adalah jenis alur maju, sedangkan jenis alur 
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yang digunakan dalam film Dredd adalah jenis 

alur campuran. Kedua, perbedaan terletak pada 

tahapan-tahapan alurnya, perbedaan tahapan-

tahapan alur memang sudah dipastikan karena 

jenis-jenis alur yang memang sudah berbeda. 

Selanjutnya perbedaan yang ketiga, terletak pada 

jenis pertarungan diceritakan dalam masing-

masing film. Pada film The Raid Redemtion 

lebih sering memperlihatkan pertarungan seni 

bela diri diantara polisi dengan penjahat, 

sedangakan  film Dredd lebih sering 

memperlihatkan pertarungan baku tembak dari 

pada seni bela diri. Lalu yang ke empat, 

perbedaan terletak pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pada film The Raid Redemtion 

mengambarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang masih sama seperti zaman sekarang, 

sedangkan dalam film Dredd ilmu pengetahuan 

dan teknologi digambarkan sangat maju. 

Perbedaan yang terakhir pada kedua film ini 

terletak pada suasana cerita yang dirasakan 

penonton. Pada film The Raid Redemtion 

suasana tegang yang dirasakan sangat luar biasa, 

hal itu disebabkan oleh adegan pembantaian 

yang dilakukan dalam film ini. Sedangkan dalam 

film Dredd suasana yang diarasakan dalam film 

ini tidak terlalu menegangkan walaupun sudah 

memasuki tahapan klimaks. 

4.1.3 Relenvansi perbandingan alur cerita 

dari kedua objek film berjudul The Raid 

Redemption dan film Draidd dengan 

pembelajaran sastra di SMA 

 Menganalisis film sama halnya dengan 

menganalisis sebuah novel jika dianalisis 

berdasarkan unsur intrinsiknya. Alur adalah 

bagian dari unsur intrinsik sastra, siswa harus 

memahami tentang apa saja yang terkandung 

dalam unsur intrinsik untuk memahami apa isi 

dari karya sastra itu sendiri. Unsur instrinsik 

tercantum dalam KD pada pembelajaran sastra 

di SMA. Mempelajari unsur-unsur instrinsik 

seperti  alur cerita sangat penting bagi siswa 

untuk membantu mereka menganalisis suatu 

karya sastra yang satu dengan yang lain. Oleh 

karena itu yang menunjukan relevansi 

pembelajaran sastra dalam penelitian ini adalah 

unsur alur yang merupakan bagian dari unsur 

intrinsik yang diajarkan kepada siswa dalam 

pembelajaran sastra di SMA. 

4.1.3.1 Relevansi dengan pembelajaran sastra 

di SMA 

  Secara khusus, yang menunjukan relevansi 

pembelajaran sastra di SMA dalam penelitian ini 

dapat dijabarkan dalam bentuk silabus dan RPP 

(terlampir dalam skripsi). 

V. PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang analsis perbandingan alur cerita film The 

Raid Redemption karya Gareth Evans dengan 

film Draidd karya Pete Travis dan Relevansinya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Persamaan alur cerita yang terdapat dalam 

dua objek film berjudul The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dengan 

film Draidd karya Pete Travis adalah: (1) 

terletak pada permasalahannya yang 

sama-sama melakukan penyerangang 

terhadap sekelompok penjahat dan 

pengguna narkoba. (2) sama-sama 

menceritakan tentang suatu penghianatan 

yang dilakukan terhadap tokoh protagonis 

dalam kedua film ini. Dan yang ke(3), 

sama-sama terjebak di dalam sebuah 

gedung yang merupakan markas para 

penjahat. 

2. Perbedaaan alur cerita yang terdapat 

dalam dua objek film berjudul The Raid 

Redemption karya Gareth Evans dengan 

film Draidd karya Pete Travis adalah: (1) 

terletak pada jenis alurnya, (2) terletak 

pada tahapan-tahapan alurnya, selanjutnya 

yang ke(3) perbedaan terletak pada jenis 

pertikaian yang diceritakan dalam masing-

masing film, lalu yang ke(4) terletak pada 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berbeda, dan yang ke(5) terakhir terletak 

pada suasana cerita yang dirasakan 

penonton. 

3. Relenvansi perbandingan alur cerita dari 

kedua objek film berjudul The Raid 

Redemption dan film Draidd dengan 

pembelajaran sastra di SMA adalah unsur 

alur yang merupakan bagian dari unsur 



 

13 
 

intrinsik yang tercantum dalam KD 

pembelajaran sastra di SMA. 

5.2 Saran-saran  

Berdasarkan  kesimpulan  dan  implikasi  yang  

telah  diuraikan,  dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut.  

1. Hasil penelitian mengenai  perbandingan 

alur dari dua film yang berbeda dapat 

dijadikan alternatif untuk menambah  

apresiasi  sastra  dan  dijadikan  sebagai  

salah  satu  acuan  dalam  upaya 

memperbandingkan kedua objek film 

yang berbeda.  

2.  Ketika ingin menilai suatu karya orang 

lain akan lebih baik apa bila pernyataan 

tersebut didasari dengan bukti nyata dan 

hasil analisis dengan berlandaskan teori-

teori yang relevan. 
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