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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud ekranisasi pada aspek penciutan, penambahan, 
dan perubahan bervariasi. Selain itu, penelitian ini dikaitkan dengan pembelajaran sastra di Sekolah 
Menengah Pertama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
berupa tulisan yang dikutip dalam novel Dilan 1990 dan data dalam bentuk dialog maupun gambar 
dari film Dilan 1990 yang berkaitan dengan unsur intrinsik tokoh, alur, dan latar. Hasil  penelitian  ini  
menunjukkan  bahwa  proses  ekranisasi  yang terjadi pada unsur alur, tokoh, dan latar, telah 
ditemukan adanya penciutan, penambaham, dan perubahan bervariasi. Pada kategori pertama yaitu 
penciutan: penciutan tokoh sebanyak delapan belas tokoh, penciutan alur terdiri dari dua puluh 
sembilan alur, dan penciutan latar ditemukan sebanyak tiga belas latar. Kategori kedua yaitu 
penambahan: pada penambahan tokoh terdapat tiga tokoh tambahan, penambahan alur ditemukan 
sebanyak lima belas adegan yang ditambahkan pada film, dan penambahan latar terdapat sembilan 
latar yang ditambahkan. Kategori ketiga yaitu perubahan bervariasi: perubahan variasi tokoh 
sebanyak dua tokoh, perubahan variasi alur ditemukan sebanyak empat bagian alur atau adegan, dan 
satu latar yang mengalami perubahan bervariasi. Selain itu, ekranisasi novel Dilan 1990 dikaitkan 
dengan pembelajaran sastra di SMA yang menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan acuan 
untuk proses pembelajaran, sesuai dengan silabus pada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar: 3.3 
Menganalisis hasil alihwahana (konversi) dalam karya sastra, baik dari novel ke film maupun 
sebaliknya dan 3.4 Mengevaluasi hasil analisis alihwahana (konversi) novel ke film atau sebaliknya. 
 
Kata kunci: ekranisasi, novel, dilan, pembelajaran sastra 
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to describe the form of ekranisasi on aspects of shrinking, adding, and varying 
changes. In addition, this study is associated with learning literature in junior high schools. This 
research is a qualitative descriptive study. The data in this study are written in the Dilan 1990 novel 
and data in the form of dialogue and images from the film Dilan 1990 are related to the intrinsic 
elements of character, plot, and setting. The results of this study indicate that the process of ekranisasi 
that occurs in the elements of flow, character, and background, has found a shrinkage, understanding, 
and changes vary. In the first category, namely shrinking: shrinking figure by eighteen figures, 
shrinking the plot consists of twenty nine grooves, and shrinking the background found as many as 
thirteen backgrounds. The second category is addition: in addition to the characters there are three 
additional figures, the addition of grooves is found in fifteen scenes added to the film, and the addition 
of background there are nine settings added.The third category is varied changes: changes in 
variations of figures as much as two figures, changes in flow variations found as many as four parts of 
the plot or scene, and one background that experienced changes varied. In addition, the ecranization 
of the novel Dilan 1990 was associated with literary learning in high school which concluded that this 
research could be used as a reference for the learning process, in accordance with the syllabus in the 
2013 curriculum with basic competencies: 3.3 Analyze the results of the conversion (conversion) in 
literature, both from the novel to the film and vice versa and 3.4 Evaluate the results of the analysis 
over the novel (conversion) to film or vice versa. 
 
Keywords: ecranization, novel, dilan, literature learning 
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A. PENDAHULUAN 

Sastra mengandung konsep dasar 

estetika yang menunjukkan sifat-sifat 

kreatif yang mampu menuntun siswa pada 

nilai-nilai yang dapat membantu siswa itu 

sendiri. Hal ini disebabkan oleh hakikat 

sastra yang mengandung nilai-nilai filsafat, 

religi, sosial, didaktis dan kultural yang 

dibungkus dengan bahasa yang indah 

sehingga sastra terasa sebagai guru yang 

tidak menggurui. Oleh karena itu, 

pengajaran sastra perlu diberikan kepada 

siswa sekolah lanjutan untuk mengarahkan 

dan membentuk pribadi siswa yang halus, 

manusiawi, dan berbudaya seusuai dengan 

tujuan pembelajaran sastra. 

Karya sastra terdiri atas berbagai 

jenis. Salah satunya adalah prosa. Prosa  

adalah karya sastra yang berbentuk 

karangan bebas. Prosa biasanya 

menggunakan kalimat-kalimat atau susunan 

kata-kata yang mempunyai arti tunggal, 

yang termasuk di dalam prosa adalah novel 

atau roman, cerpen, esai, kritik, biografi, 

memoar, catatan harian, dan surat-surat 

(Adi, 2011:15). Novel merupakan salah 

satu jenis prosa yang sangat populer 

dibanding jenis prosa lainnya karena di 

dalam novel penulis menceritakan peristiwa 

dan kisah hidup tokoh-tokohnya secara 

detail dan runtut, latar peristiwa yang 

diambil juga menarik dan  digambarkan  

dengan  detail, sehingga dapat membuat 

pembaca berimajinasi. 

Saat ini perkembangan karya sastra 

semakin maju dengan adanya film yang 

diadaptasi dari karya sastra, khususnya 

prosa berupa novel. Salah satu novel yang 

telah diadaptasi yaitu Novel Dilan 1990. 

Pengadaptasian dari novel atau cerpen 

menjadi film itu disebut ekraniasi. 

Ekranisasi adalah pelayarputihan atau 

pemindahan sebuah novel ke dalam film 

(Eneste, 1991:60). Terdapat beberapa 

istilah lain yang sama dengan ekranisasi. 

Pendapat Seger yang dikutip dari sebuah 

artikel online mengatakan bahwa adaptasi 

merupakan sebuah proses transisi, 

pengubahan atau konversi dari satu medium 

ke medium lain (Ardianto, 2014: 20). 

Istilah lain juga disampaikan oleh Damono 

yang mengatakan bahwa alih wahana 

sebagai sebuah proses perubahan dari satu 

jenis kesenian ke dalam jenis kesenian lain. 

Wahana berarti kendaraan, jadi alih wahana 

adalah proses pengalihan dari satu jenis 

‘kendaraan’ ke jenis ‘kendaraan’ lain 

(Damono, 2012: 1) 

Film Dilan 1990 merupakan sebuah 

film yang diadaptasi dari novel Dilan 1990. 

Masyarakat menyambut  hangat  adanya  

film Dilan 1990 sehingga  menjadi terkenal 

atau bestseller dan digandrungi oleh 

kalangan remaja. Berawal dari film yang 

terkenal tersebut, muncullah rasa penasaran 

untuk melihat versi asli film yaitu pada 

versi novel Dilan 1990. Setelah membaca 

versi novel, ditemukan perbedaan-

perbedaan antara versi novel dengan versi 

film. Perbedan-perbedaan tersebut terjadi 

karena karya tersebut telah melalui proses 

ekranisasi  

Selain itu, literasi atau kemampuan 

dalam menangkap hasil bacaan juga 

menjadi faktor dilakukannya sebuah 

ekranisasi. Literasi masyarakat Indonesia 

saat ini masih tergolong rendah. 

Kemampuan literasi yang kurang dapat 

disebabkan oleh kurangnya minat baca. 

Tidak semua pembaca novel mampu untuk 

menangkap isi dari novel yang ia baca. 

Kurangnya minat baca ini dimanfaatkan 

oleh sutradara untuk mencari wahana baru 

agar para pembaca yang memiliki minat 

baca yang kurang, dapat menikmati novel 

dengan cara lain yaitu melalui sebuah film. 

Film yang diadaptasi dari novel atau 

cerita pendek tentu saja akan mengalami 
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perubahan fungsi. Perubahan tersebut 

merupakan akibat dari perubahan pada alat-

alat yang dipakai, yakni mengubah dunia 

kata-kata dalam novel menjadi dunia 

gambar-gambar  yang  bergerak  

berkelanjutan  dalam  film.  Eneste  

(1991:9-10) berpendapat bahwa penonton 

biasanya kecewa  setelah melihat film 

karena  filmnya tidak seindah pada novel, 

jalan ceritanya  tidak  sama dengan novel, 

karakter tokoh dalam film tidak sama 

dengan novel, atau  banyaknya perubahan  

yang  terjadi  dalam  film  yang  

membuatnya  tidak  sama  dengan  novel 

aslinya. Pemindahan  novel ke layar putih 

ini mau tidak mau  mengakibatkan 

timbulnya berbagai perubahan (Eneste, 

1991:60). Hal ini terjadi karena alat utama 

dalam novel adalah kata-kata, sedangkan 

film alat utamanya adalah media visual atau  

gambar-gambar  yang  bergerak.  

Pemindahan  novel  ke  layar  putih  berarti 

terjadinya perubahan pada alat-alat yang 

dipakai, yakni mengubah dunia kata-kata 

menjadi  dunia  gambar-gambar  yang  

bergerak  dan  berkelanjutan 

Dalam  proses  penggarapannya,  

ekranisasi  mengalami perubahan seperti 

penciutan, penambahan, maupun perubahan 

bervariasi. Aspek penciutan tokoh, alur, 

dan latar terjadi karena media yang 

digunakan dalam pembuatan novel dan film  

berbeda. Secara keseluruhan penciutan 

yang terjadi dalam ekranisasi masih  wajar 

dilakukan karena penghilangan cerita, 

tokoh, dan latar  diambil pada bagian yang 

tidak  begitu  penting  untuk  

divisualisasikan. Penciutan berarti 

memfokuskan sesuatu yang dianggap 

memiliki dan mengesampingkan hal-hal 

yang kurang memiliki daya tarik (Saputra: 

2009:46). Penciutan tokoh berarti terdapat 

tokoh yang dihilangkan, begitu juga dengan 

alur dan latar yang memiliki kemungkinan 

untuk diciutkan. Penambahan  alur,  tokoh,  

dan  latar dalam film secara keseluruhan 

masih relevan dangan cerita yang ada 

dalam novel, hanya  saja  pada  visualisasi  

dalam  film  dibuat  lebih  menarik  dengan  

banyaknya konflik cerita, adanya tokoh dan 

latar tambahan yang dimunculkan sehingga 

cerita dalam  film  tidak  monoton  seperti  

dalam  novel.  Kemunculan  tersebut untuk 

menambah esensi film sehingga penonton 

akan terbawa masuk dalam alur cerita. 

Penambahan tokoh berarti terdapat tokoh 

yang ditambahkan atau masukkan, begitu 

juga dengan alur dan latar yang memiliki 

kemungkinan untuk ditambahkan.  Adapun 

untuk  perubahan bervariasi alur, tokoh, 

dan latar  yang dilakukan dalam 

visualisasinya  ke  bentuk  film  secara  

keseluruhan  tidak  jauh  melenceng  dari 

penggambaran yang ada pada novel. 

Perubahan variasi tokoh berarti terdapat 

tokoh yang mengalami variasi, begitu juga 

dengan alur dan latar yang memiliki 

kemungkinan untuk dilakukan variasi.  

Variasi di sini bisa terjadi dalam ranah ide 

cerita, gaya penceritaan, dan sebagainya. 

Dengan adanya perubahan baik itu 

penciutan, penambahan ataupun perbahan 

bervariasi maka disetiap novel yang 

diekranisasikan terdapat perbedaan dengan 

versi filmnya. 

Dalam relevansinya dengan 

pembelajaran sastra, penelitian ini memiliki 

hubungan dengan materi ekranisasi atau 

alihwahana yang ada pada Kurikulum 

2013. Materi alihwahana terdapat pada 

kelas XII semester 2 dengan kompetensi 

dasar yaitu 3.3 Menganalisis hasil 

alihwahana (konversi) dalam karya sastra, 

baik dari novel ke film maupun sebaliknya 

dan 3.4 Mengevaluasi hasil analisis 

alihwahana (konversi) novel ke film atau 

sebaliknya. 
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Berdasarkan uraian di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu: (1) Bagaimanakah wujud ekranisasi 

pada aspek penciutan dari novel Dilan 1990 

menjadi film Dilan 1990?; (2) 

Bagaimanakah wujud ekranisasi pada aspek 

penambahan dari novel Dilan 1990 menjadi 

film Dilan 1990?; (3) Bagaimanakah wujud 

ekranisasi pada aspek perubahan bervariasi 

dari novel Dilan 1990 menjadi film Dilan 

1990?; dan (4) Bagaiamanakah relenvansi 

ekranisasi novel Dilan 1990 dengan 

pembelajaran sastra di Sekolah Menengah 

Atas?. Penelitian ini bertujuan  untuk  

mendeskripsikan perubahan aspek 

penciutan, penambahan, maupun perubahan 

bervariasi pada tokoh, alur, dan latar dalam 

ekranisasi novel Dilan 1990. Selain 

mencari perubahan yang terjadi, penelitian 

ini juga mengkaitkan ekranisasi novel 

Dilan 1990 dengan pembelajaran sastra di 

sekolah. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif  dengan  metode  deskriptif. 

Penelitian kualitatif sering  diartikan  

sebagai  penelitian  yang  tidak  

mengadakan  "perhitungan"  atau dengan 

angka-angka  (Moleong dalam Widiati dkk,  

2003: 23). Penelitian  kualitatif  juga 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Metode deskriptif,  

dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan 

subjek atau objek penelitian (novel, drama, 

cerpen, puisi) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya (Nawawi dalam 

Siswantoro, 2010:56). Dengan metode 

deskriptif ini, dapat mendeskripsikan 

perubahan yang terjadi pada ekranisasi 

Novel Dilan 1990 karya Pidi Baiq. 

 Data yang digunakan berupa tulisan 

yang dikutip dalam novel Dilan 1990 yang 

berkaitan dengan unsur intrinsik tokoh, 

alur, dan latar. Selain itu data dalam 

penelitian ini juga diperoleh dari film Dilan 

1990 dalam bentuk dialog dan gambar yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber 

data utama pada penelitian ini yaitu novel 

yang berjudul Dilan 1990 karya Pidi Baiq 

dan Film Dilan 1990 yang disutradarai oleh 

Fajar Bustomi. Sumber data untuk 

mengkaitkan dengan pembelajaran sastra 

diperoleh dari silabus dan RPP tentang 

alihwahana yang digunakan dalam 

kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar 

3.3 Menganalisis hasil alihwahana 

(konversi) dalam karya sastra, baik dari 

novel ke film maupun sebaliknya dan 3.4 

Mengevaluasi hasil analisis alihwahana 

(konversi) novel ke film atau sebaliknya. 

 Pada penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu 

studi dokumen dengan cara mencatat 

perubahan atau penyimpanagan yang 

terjadi pada ekranisasi Novel Dilan 1990. 

Eneste (1991: 61-66) menyebutkan bahawa 

novel yang diekranisasi kedalam film 

berpotensi mengalami penyimpangan, baik 

penyimpangan berupa penciutan, pelebaran 

(penambahan), maupun perubahan 

bervariasi. Pendapat Eneste di atas dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 

ini untuk mengumpulkan data. Berikut 

merupakan penjabaran tentang langkah-

langkah dalam pengumpulan data, yaitu: 

(1) Mengidentifikasi penciutan dalam 

ekranisasi novel Dilan 1990; (2) 

Mengidentifikasi pelebaran atau 

penambahan dalam ekranisasi novel Dilan 

1990; (3) Mengidentifikasi perubahan 

bervariasi dalam ekranisais novel Dilan 

1990; dan (4) Mengidentifikasi relevansi 
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ekranisasi novel Dilan 1990 dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

Dalam penelitian ini, analisis data 

dilakukan dengan cara memberi gambaran 

kontekstual. Menurut Arief Budiman dalam 

sebuah artikel mengatakan bahwa sastra 

kontekstual adalah sastra yang tidak 

mengakui keuniversalan nilai-nilai 

kesusastraan, melainkan hanya mengakui 

nilai-nilai sastra, terikat oleh waktu dan 

tempat (Sugono, 2017). “Sastra 

kontekstual” bukanlah sebuah faham 

tentang suatu jenis sastra akan teapi lebih 

tepat disebut dengan “pemahaman 

kesusastraan secara kontekstual”. Artinya 

pemahaman kesuastraan dengan 

mengaitkannya dengan konteks 

lingkungannya (Heryanto, 1985: 173). Dari 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam sastra kontektual 

memperhitungkan konteks lingkungan 

seperti konteks sosial, konteks geografis, 

dan konteks historis sebagai sebab utama 

timbulnya sastra. Dalam penelitian ini juga 

akan melihat dan mempertimbangkan 

penyebab terjadinya perbedaan antara novel 

Dilan 1990 dengan Film Dilan 1990. 

Perbedaan-perbedaan antara novel dengan 

film Dilan 1990 bisa saja disebabkan oleh 

konteks sosial, geografis, dan historis. 

Dengan demikian, langkah-langkah yang  

dilakukan  dalam  proses menganalisis data 

adalah sebagai berikut: (1) Tahap  

Klasifikasi Data; (2) Tahap Analisis Data; 

dan (3) Tahap Pelaporan. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Aspek Penciutan 

Ekranisasi berarti juga apa yang 

bisa dinikmati berjam-jam atau berhari-hari 

harus diubah menjadi apa yang dinikmati 

atau ditonton selama sembilan puluh atau 

seratus menit. Dengan kata lain, novel-

novel yang tebal sampai beratus-ratus 

halaman mau tidak mau harus mengalami 

pemotongan atau penciutan bila akan 

difilmkan. Hal itu berarti tidak semua hal 

yang diungkapkan dalam novel akan 

dijumpai pula dalam film.   

Penciutan berarti memfokuskan 

sesuatu yang dianggap memiliki daya tarik 

dan mengesampingkan hal-hal yang kurang 

memiliki daya tarik (Saputra: 2009:46). 

Penciutan tokoh adalah proses pengurangan 

atau penghilanaga tokoh dalam novel, 

artinya ada beberapa tokoh dalam novel 

yang tidak ditampilkan dalam film. Film  

hanya menampilkan  tokoh-tokoh  yang  

dianggap  penting  saja  karena  

keterbatasan  teknis maka  yang  

ditampilkan  hanyalah  tokoh  yang  

memiliki  pengaruh  dalam  jalannya cerita. 

Tokoh  adalah  individu  rekaan  

yang  mengalami  peristiwa  atau  

berkelakuan dalam  berbagai  peristiwa  

dalam  cerita. Pemberian watak pada tokoh 

itu dinamakan perwatakan. (Lutters (2005: 

80-81) memaparkan ada berberapa peran 

tokoh yaitu: peran protagonis, antagonis, 

tritagonis, dan peran pembantu. Dari ketiga 

peran tokoh tersebut, setiap peran pasti 

memiliki kemungkinan untuk diciutkan. 

Dalam ekranisasi novel Dilan 1990, tokoh 

yang banyak mengalami penciutan yaitu 

tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis atau 

tokoh pembantu dapat dikatakan sebagai 

tokoh tambahan karena tokoh ini tidak 

termasuk tokoh utama dalam jalannya 

cerita. Tokoh tritagonis merupakan tokoh 

yang kemungkinan besar untuk diciutkan 

karena perannya tidak terlalu mencolok. 

Dalam novel Dilan 1990, terdapat 

18 tokoh yang diciutkan atau dihilangkan 

diantaranya: Pila, Jenar, Novi, Sarah, Bu 

Juang, Teguh, Mang Uung, Hemi, Pak 

Alfin, Pak Syaiful, Ibu Kang Adi, Tante 

Kang Adi, Faris, Rudi, Diki, Gagan, Pipin, 

dan Wawan. Tokoh-tokoh di atas 
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merupakan tokoh yang mengalami 

penciutan karena tokoh tersebut ada di 

dalam novel akan tetapi tidak ada di dalam 

film. Tokoh-tokoh di atas mengalami 

penciutan karena dianggap tidak memiliki 

peran yang penting dalam jalannya cerita 

dan dari beberapa tokoh yang diciutkan 

tersebut, semuanya tergolong sebagai tokoh 

tritagonis atau tokoh tambahan. 

Unsur kedua yang mengalami 

penciutan yaitu alur. Alur merupakan 

rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita (Stanton, 2012: 26). Jika  ditinjau  

dari  segi  penyusunan  peristiwa  atau  

bagian-bagian  yang membentuknya, 

dikenal adanya plot/alur kronologis  atau 

progresif,  dan alur regresif  atau flash 

back/back-tracking/sorot-balik. Penciutan 

alur adalah penghilangan bagian alur cerita 

pada novel. Jika seorang sutradara 

mengisahkan alur cerita yang sama persis 

dengan versi novel, maka durasi film akan 

menjadi panjang dan pada dasarnya durasi 

pada sangat dibatasi. Dalam penciutan alur 

pada novel ke bentuk film Dilan 1990 

ditemukan sebanyak 29 bagian alur yang 

tidak dikisahkan dalam film. Penciutan 

yang dilakukan terdapat pada tahap awal, 

tahap tengah, dan tahap akhir cerita. 

Pemotongan alur yang sangat panjang 

terjadi pada tahap akhir cerita. Dalam versi 

novel maupun film, jenis alur yang 

digunakan adalah alur regresif  atau flash 

back. 

Gambaran secara umum tentang 

penciutan alur dapat dikelompokkan sesuai 

tahapan alur yaitu tahap awal, tahap tengah, 

dan tahap akhir. Pada tahap awal, terdapat 

beberapa penciutan seperti Milea 

menceritakan asal rumah yang ia tempati 

dan ia menceritakan tentang suami dan 

anaknya. Pada tahap tengah alur juga 

terdapat penciutan ketika pertentangan 

mulai muncul, salah satu penciutan tersebut 

yaitu kedekatan Nandan dengan Milea di 

ruang kelas. Pada tahap akhir cerita juga 

terjadi penciutan yang sangat signifikan. 

Penciutan pada tahap akhir cerita 

menyebabkan perbedaan penyelesaian atau 

peleraian dari versi novel Dilan 1990 jika 

dibandingkan dengan versi film Dilan 

1990. Penyelesaian pada versi novel, lebih 

menyelesaikan masalah antara tokoh Dilan 

dengan tokoh Kang Adi, sedangkan versi 

film, dalam penyelesaian masalah tidak 

melibatkan tokoh Kang Adi melainkan 

penyelesaian cerita pada versi film lebih 

menceritakan tentang tokoh Dilan yang 

bentrok dengan tokoh Anhar. Berikut akan 

dijabarkan alur-alur yang mengalami 

penciutan: 

No Alur/Adegan 

1 

Milea menceritakan tentang 

rumahnya yang berada di Buah Batu. 

(Baiq, 2014: 2). 

2 

Milea menceritakan tentang 

keluarganya saat setelah menikah 

(Baiq, 2014: 3) 

3 
Nandan membelikan minuman untuk 

Milea (Baiq, 2014: 5) 

4 
Milea dijemput oleh pamannya yaitu 

Fariz (Baiq, 2014: 6) 

5 
Milea yang berpapasan dengan Dilan 

dan teman-temannya (Baiq, 2014: 20) 

6 
Dialog antara Piyan dan Milea di 

tempat Fotocopy (Baiq, 2014: 26) 

7 
Milea menceritakan tokoh Anhar 

(Baiq, 2014: 29) 

8 
Dilan berkelahi dengan anak kelas 3 

(Baiq, 2014: 29) 

9 
Anhar menggoda Milea melalui 

telepon (Baiq, 2014: 30) 

10 

Dialog saat teman kelas Milea 

menjenguk Milea yang sedang sakit 

(Baiq, 2014: 32) 

11 
Wati meminta uang  kepada Dilan 

untuk ongkos pulang (Baiq, 2014: 34) 
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12 
Bi Asih, Dilan, dan Milea berbicara 

di ruang tamu. (Baiq, 2014: 35) 

13 
Milea membaca koran yang isinya 

ada karya Dilan (Baiq, 2014: 38) 

14 

Dilan datang ke kelas Milea untuk 

mengajak Milea menuju warung Bi 

Eem (Baiq, 2014: 42) 

15 

Pak Suripto berteriak kepada Mang 

Uung penjaga pintu gerbang sekolah 

(Baiq, 2014: 43) 

16 
Milea menceritakan tokoh Kang Adi 

(Baiq, 2014: 46) 

17 
Dialog antara Kang Adi dengan 

Milea (Baiq, 2014: 47) 

18 
Pagi hari, Kang Adi menelepon Milea 

(Baiq, 2014: 47) 

19 

Milea, Wati dan Ibu Dilan berbicara 

di dalam mobil dan mereka menuju 

ke sebuah warung makan (Baiq, 

2014: 49) 

20 
Dialog antara Ibu Dilan dengan Kang 

Adi (Baiq, 2014: 50) 

21 
Kang Adi mengantar Milea ke 

sekolah (Baiq, 2014: 52) 

22 

Milea, Wati, dan Revi duduk di 

kantin lalu didatangi oleh grup Susi 

(Baiq, 2014: 53) 

23 
Fariz mengikat sebuah dus di ujung 

motornya (Baiq, 2014: 57) 

24 

Kang Adi menelepon Milea untuk 

membahas acara syukuran di 

rumahnya Kang Adi (Baiq, 2014: 58) 

25 
Milea dan keluarga berada di rumah 

Kang Adi (Baiq, 2014: 60) 

26 
Percakapan antara Bibi Milea dengan 

Dilan (Baiq, 2014: 61) 

27 
Dilan dan Milea istirahat di depan 

halaman perkantor (Baiq, 2014: 64) 

28 

Dilan sengaja menunjukkan rumah 

yang salah saat Milea ingin tahu letak 

rumah Dilan (Baiq, 2014: 65) 

29 
Dilan mampir di rumah Milea (Baiq, 

2014: 68) 

 

Dapat disimpulkan dari penjelasan 

di atas, bahwa 29 bagian alur cerita tersebut 

mengalami penciutan. Penciutan dilakukan 

pada alur cerita dan dialog antar tokoh. 

Dalam novel Dilan 1990, khususnya pada 

bagian akhir novel banyak ditemukan 

penciutan. Dilakukannya sebuah penciutan 

dapat disebabkan oleh faktor durasi dari 

film dan juga atas pertimbangan bahwa 

bagian tersebut tidak terlalu penting 

sehingga dikesampingkan. 

Unsur ketiga yang mengalami 

penciutan yaitu latar. Latar juga sering 

disebut setting, setting cerita adalah lokasi 

tempat cerita ini ingin ditempatkan atau 

diwadahi (Lutters, 2013:56). latar dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu: latar tempat, 

latar waktu, dan latar suasana 

(Rokhmansyah, 2014:38). Dalam sebuah 

ekranisasi, latar juga sering mengalami 

penciutan. Penciutan  latar  merupakan 

penghilangan latar dalam novel baik itu 

latar tempat, waktu, dan suasana. Artinya 

ada beberapa latar dalam novel  yang tidak 

ditampilkan dalam film. Dalam ekranisasi 

novel Dilan 1990, ditemukan sebanyak 13 

latar yang mengalami penciutan yang 

terdiri dari 11 latar tempat, 2 latar suasana, 

dan tidak ditemukan data berupa penciutan 

pada latar waktu. Berikut akan dijabarkan 

latar-latar yang mengalami penciutan: 

No Latar 

1 Di depan sekolah Milea (latar tempat) 

2 
Pulang sekolah, saat hujan (latar 

suasana) 

3 Di kursi belajar Milea (latar tempat) 

4 
Di rumah sakit Boromeus (latar 

tempat) 

5 

Di daerah jalan Merdeka atau 

Bandung Indah Plaza (BIP) (latar 

tempat) 

6 
Hujan turun saat jam istirahat (latar 

suasana) 
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7 
Warung makan yang ada di Buah 

Batu (latar tempat) 

8 Di Paviliun (latar tempat) 

9 
Di dapur rumah Kang Adi (latar 

tempat) 

10 
Di ruang tengah rumah Kang Adi 

(latar tempat) 

11 Di kamar Bibi Milea (latar tempat) 

12 
Di halaman perkantoran (latar 

tempat) 

13 
Di depan rumah Wawan (latar 

tempat) 

 

2. Aspek Penambahan 

Penambahan  tokoh  merupakan 

memasukkan atau menambahkan tokoh 

dalam film, artinya ada penambahan 

beberapa tokoh dalam film yang tidak 

terdapat dalam novel. Tokoh  merupakan 

individu  rekaan  yang  mengalami  

peristiwa  dalam  cerita. Pemberian watak 

pada tokoh itu dinamakan perwatakan. 

Penambahan seorang tokoh dalam sebuah 

film harus memenuhi syarat agar cerita 

tersebut dapat berjalan sesuai novel yang 

diadaptasi, artinya tokoh yang ditambahkan 

harus bisa mendukung jalan cerita tersebut. 

Tokoh-tokoh  dalam  sebuah  fiksi  dapat  

dibedakan  ke  dalam beberapa  jenis 

penamaan  berdasarkan  dari  sudut  mana  

penamaan  itu  dilakukan.  Dalam  

penelitian ini,  kajian  tokoh  lebih  

difokuskan  pada  pembagian  tokoh  

berdasarkan  segi  peranan atau tingkat 

pentingnya dalam cerita. Penamaan tokoh 

tersebut dibagi menjadi tokoh utama  dan  

tokoh  tambahan. 

Sama halnya dengan penciutan 

tokoh, dalam penambahan tokoh pada 

ekranisasi novel Dilan 1990, tokoh yang 

mengalami penambahan yaitu tokoh-tokoh 

tritagonis. Tokoh tritagonis ini ditambahkan 

untuk memberi warna atau gambaran secara 

detail dalam alur cerita agar cerita lebih 

menarik. Dalam ekranisasi Novel Dilan 

1990 terdapat 3 tokoh yang ditambahkan 

yaitu: Kenek Angkot, Teman Beni ketika di 

TVRI, dan Ibu yang mengantri telepon. 

Tokoh tokoh tersebut ditambahkan atas 

dasar untuk melengkapi cerita agar terlihat 

menarik. 

Unsur kedua yang mengalami 

penambahan yaitu alur. Penambahan alur 

adalah penambahan adegan yang 

sebelumnya tidak ada dalam novel dan 

penambahan ini untuk melengkapi atau 

memberi gambaran sesuai novel yang 

diadaptasi. Dalam ekranisasi novel ke 

bentuk film Dilan 1990 ditemukan 

sebanyak 15 bagian alur yang ditambahkan. 

Penambahan alur pada ekraniasi novel 

Dilan 1990 terdapat pada awal, tengah, dan 

akhir cerita. Sejak awal cerita, dalam versi 

novel maupun film, alur yang digunakan 

yaitu regresif  atau flash back. Hingga akhir 

cerita, penambahan yang sangat signifikan 

terjadi pada tahap akhir cerita. Pada akhir 

cerita dalam versi film terdapat adegan 

yang ditambahkan. Penambahan pada akhir 

cerita ini sangat berbeda dengan versi novel 

akan tetapi memilki sebuah tujuan yang 

sama. Sebelumnya telah dijelaskan 

penciutan pada tahap akhir alur cerita novel 

Dilan 1990, selanjutnya akan dibahas 

penambahan setelah novel tersebut 

diekranisasi. Jika pada novel, tahap akhir 

cerita melibatkan tokoh Kang Adi, akan 

tetapi dalam versi film, tahap akhir cerita 

film tidak melibatkan Kang Adi melainkan 

melibatkan tokoh Anhar. Alur yang 

ditambahkan yaitu sebagai berikut: 

No Alur/Adegan 

1 

Milea memberitahu kepada Wati 

bahwa ia telah diramal oleh orang 

yang tak dikenal 

2 Dialog antara ayah Milea dengan 
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Dilan terkait Dilan yang mengaku 

sebagai utusan kantin 

3 
Milea dan Nandan jalan bersama saat 

pulang sekolah 

4 

Milea bertemu Wati dan Piyan di 

depan ruang kelas saat ada seleksi 

cerdas cermat 

5 
Pengumuman hasil seleksi cerdas 

cermat 

6 
Para siswa menaiki bus yang segera 

berangkat ke TVRI 

7 
Airin adiknya Milea menanyai 

kepada Milea tentang Ibu Dilan 

8 
Ibu Dilan Mengajak Milea untuk 

melihat kamarnya Dilan 

9 
Kang Adi mengajak Milea untuk 

melihat kampus ITB 

10 
Milea merasa bersalah karena telah 

mengingkari janjinya ke Dilan 

11 
Milea mencari Dilan di warung Bi 

Eem 

12 
Anhar mendatangi Milea untuk 

meminta maaf 

13 

Perkelahian antara Dilan dengan 

Anhar 

 

14 

Dilan dan Anhar dibawa ke ruang 

guru karena kasus perkelahian 

 

15 

Di warung Bi Eem, Dilan dan Milea 

meresmikan hubungannya melalui 

sebuah pernyataan bermaterai 

 

Unsur ketiga yang mengalami 

penambahan yaitu latar. Aspek  

penambahan  latar  merupakan  

penambahan  latar  dalam film,  artinya  ada  

penambahan  beberapa  latar  dalam  film  

yang  tidak  terdapat  dalam novel. Latar 

adalah lingkungan yang melingkupi sebuah 

peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa 

yang sedang berlangsung (Stanton, 2012: 

35). latar dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 

Penambahan biasanya dilakukan oleh 

penulis skenario atau sutradara karena 

mereka telah menafsirkan novel yang akan 

mereka filmkan sehingga akan terjadi 

penambahan di sana-sini. Dalam ekranisasi 

novel ke bentuk film Dilan 1990 ditemukan 

sebanyak 9 latar yang ditambahkan berupa 

4 latar tempat dan 5 latar suasana. 

Penambahan latar pada ekraniasi novel 

Dilan 1990 terdiri dari latar tempat, latar 

waktu, dan latar suasana. Latar yang 

ditambahkan yaitu sebagai berikut: 

No Latar 

1 
Di perjalan menuju Jakarta 

menggunakan Bus (latar tempat) 

2 Di kamar Dilan (latar tempat) 

3 
Di depan gedung De Vries (latar 

tempat) 

4 Di kampus ITB (latar tempat) 

5 
Milea bersedih karena telah 

mengingkari janji (latar suasana) 

6 
Milea emosi terhadap Anhar (latar 

suasana) 

7 
Milea sedih karena ditampar Anhar 

(latar suasana) 

8 
Dilan emosi terhadap Anhar (latar 

suasana) 

9 
Suasana romantis antara Dilan dan 

Milea di warung Bi Eem 

 

3. Aspek Perubahan Bervariasi 

Variasi di sini bisa terjadi dalam 

ranah ide cerita, gaya penceritaan,  dan  

sebagainya.  Terjadinya  variasi  dalam  

transformasi dipengaruhi  oleh  beberapa  

faktor,  antara  lain  media  yang  

digunakan, persoalan penonton, durasi 

waktu pemutaran. Eneste (1991:67) 

menyatakan bahwa  dalam mengekranisasi  

pembuat  film merasa  perlu membuat 

variasi-variasi  dalam  film,  sehingga  
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terkesan  film  yang  didasarkan  atas  novel  

itu tidak seasli novelnya. Perubahan 

bervariasi bisa terjadi pada setiap unsur 

cerita, termasuk tokoh. Perubahan  

bervariasi  tokoh  merupakan  variasi 

penggambaran  tokoh  yang  dilakukan  

dalam  visualisasi  dari  novel  ke  film. 

Dalam ekranisasi novel Dilan 1990, 

terdapat dua tokoh yang mengalami 

perubahan bervariasi yaitu tokoh Pak Atam 

dan Mas Ato. Dua tokoh ini mengalami 

perubahan variasi pada karakter yang 

diperankan. 

Unsur kedua yang mengalami 

perubahan bervariasi yaitu alur. Esten 

(2013: 25) mengatakan bahwa alur adalah 

urutan (sambung-sinambung) peristiwa-

peristiwa dalam sebuah cerita rekaan. Alur 

merupakan unsur fiksi yang penting, 

banyak orang yang menganggapnya  

sebagai  yang  terpenting  diantara berbagi  

unsur  fiksi  yang  lain.  Alur  mengandung  

unsur  jalan  cerita  atau  tepatnya sebagai 

jalannya peristiwa demi peristiwa yang 

susul menyusul. Dalam ekranisas, alur juga 

dapat mengalami perubahan variasi. 

Perubahan variasi pada alur adalah variasi 

yang dilakukan oleh sutradara terhadap 

cerita novel yang dituangkan ke bentuk 

film. Dalam ekranisasi novel Dilan 1990, 

ditemukan sebanyak 4 adegan yang 

mengalami perubahan bervariasi. Adegan 

tersebut walaupun telah mengalami 

perubahan, tetap sejalan dengan cerita pada 

versi novel. 

No Alur/Adegan 

1 

Dilan dan dua temannya digiring 

oleh pak Suripto karena tidak ikut 

upacara. 

2 

Milea membaca buku di angkot 

saat duduk bersebelahan dengan 

Dilan 

3 
Dilan pergi setelah mengantar 

Milea pulang 

4 
Dilan mengunjungi rumah Milea 

pada saat makan malam 

 

Unsur ketiga yang mengalami 

perubahan bervariasi yaitu latar. Tarigan 

(1985:136) bahwa latar adalah latar 

belakang fisik, unsur tempat dan ruang, 

dalam suatu cerita. Jadi  perubahan  

bervariasi  latar  merupakan  variasi 

penggambaran  latar  yang  dilakukan  

dalam  visualisasi  dari  novel  ke  film. 

Dalam ekranisasi novel ke bentuk film 

Dilan 1990 ditemukan sebanyak 1 latar 

yang mengalami perubahan bervariasi yaitu 

ketika mendung setelah pulang sekolah 

(latar waktu dan suasana). Suasana pada 

novel mengalami perubahan jika 

dibandingkan dengan sasana pada film. 

Pada versi novel, dijelaskan bahwa pada 

saat itu latar yang digunakan yaitu suasan 

mendung, sedangkan versi film, suasana 

yang digunakan yaitu suasana cerah dan 

terdapat terik matahari. 

 

4. Relevansi Penelitian dengan 

Pembelajaran Sastra di Sekolah 

Menengah Atas 

Penelitian ini mengangkat tentang 

ekranisasi novel yang dapat dijadikan acuan 

dalam pembelajaran sastra. Pembelajaran 

tentang novel khususnya novel yang 

diekranisai ada di kurikulum 2013. Materi 

alihwahana terdapat pada kelas XII 

semester 2 dengan kompetensi dasar 

sebagai berikut:  

No Kompetensi Dasar 

3.3 

Menganalisis hasil alihwahana 

(konversi) dalam karya sastra, baik 

dari novel ke film maupun 

sebaliknya. 

3.4 

Mengevaluasi hasil analisis 

alihwahana (konversi) novel ke film 

atau sebaliknya. 
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Sesuai kompetensi dasar di atas, dalam 

ekranisasi novel Dilan 1990 dan 

relevansinya dengan pembelajaran sastra di 

SMA terdapat kompetensi inti yang harus 

dipenuhi yaitu: 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 

2. Menghayati,  mengamalkan  perilaku  

jujur,  disiplin,  tanggung  jawab,  

peduli  (gotong  royong, kerja  sama,  

toleran,  dan  damai),  santun,  

responsif  dan  pro-aktif,  dan  

menunjukkan  sikap sebagai  bagian  

dari  solusi  atas  berbagai  

permasalahan  dalam  berinteraksi  

secara  efektif dengan  lingkungan  

sosial  dan  alam  serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami,  menerapkan,  

menganalisis  pengetahuan  faktual,  

konseptual,  prosedural berdasarkan  

rasa  ingin  tahunya  tentang  ilmu  

pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya, 

dan humaniora  dengan  wawasan  

kemanusiaan,  kebangsaan,  

kenegaraan,  dan  peradaban  terkait 

penyebab  fenomena  dan  kejadian,  

serta  menerapkan  pengetahuan  prose 

dural  pada  bidang kajian  yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah,  menalar,  dan  menyaji  

dalam  ranah  konkret  dan  ranah  

abstrak  terkait  dengan pengembangan  

dari  yang  dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu  

menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

Dalam kaitannya penelitian ini 

dengan pembelajaran sastra di SMA, 

terdapat kompetensi inti (KI) yang harus 

dipenuhi pada saat pembelajaran 

berlangsung. Pada KI 1 yaitu: Menghayati 

dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, penerapan KI 1 dapat 

dilakukan pada awal pembelajaran. 

Misalnya: sebelum pembelajaran dimulai 

guru akan memimpin doa atau 

memerintahkan ketua kelas untuk 

memimpin doa sebelum belajar. 

KI 2 yaitu: Menghayati,  

mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin,  

tanggung  jawab,  peduli  (gotong  royong, 

kerja  sama,  toleran,  dan  damai),  santun,  

responsif  dan  pro-aktif,  dan  

menunjukkan  sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai  permasalahan  dalam  

berinteraksi  secara  efektif dengan  

lingkungan  sosial  dan  alam  serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, penerapan KI 2 dapat 

dilakukan saat pembelajaran di kelas 

sedang berlangsung. Misalnya: saat 

mengerjakan tugas, siswa diharapkan untuk 

tidak menyontek atau berperilaku jujur 

dalam mengerjakan tugas dan mampu 

bertanggung jawab atas jawaban yang ia 

paparkan. Selain itu, dalam proses belajar, 

siswa diharapkan dapat berperilaku disiplin 

serta aktif saat guru memberikan materi. 

KI 3 yaitu: Memahami,  

menerapkan,  menganalisis  pengetahuan  

faktual,  konseptual,  prosedural 

berdasarkan  rasa  ingin  tahunya  tentang  

ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  

budaya, dan humaniora  dengan  wawasan  

kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  

dan  peradaban  terkait penyebab  fenomena  

dan  kejadian,  serta  menerapkan  

pengetahuan  prosedural  pada  bidang 

kajian  yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, 

penerapan KI 3 dapat dilakukan saat  

pembelajaran di kelas sedang berlangsung. 



 

15 
 

Misalnya dalam Mengamati: Siswa 

membaca teks tentang hasil alihwahana 

(konversi) dalam karya sastra, baik dari 

novel ke film maupun sebaliknya. Salah 

satu hasil alihwahana dapat dilihat dari 

penelitian ini yaitu Ekranisai Novel Dilan 

1990. Selanjutnya, siswa mencermati 

uraian yang berkaitan dengan teknik 

mengalihwahana (mengonversi) novel ke 

film maupun sebaliknya. Selain itu dalam 

mengeksplorasi misalnya: Siswa mencari 

dari berbagai sumber informasi tentang 

prinsip teknik alihwahana (mengonversi) 

karya sastra. Untuk mengetahui tentang 

tekhnik alihwahana, terdapat variasi 

perubahan yang perlu diketahui dalam 

ekranisasi yaitu penciutan, penambahan, 

dan perubahan bervariasi.  

KI 4 yaitu: Mengolah,  menalar,  

dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  dan  

ranah  abstrak  terkait  dengan 

pengembangan  dari  yang  dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu  

menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. Dalam kaitannya dengan 

penelitian ini, penerapan KI 4 dapat 

dilakukan saat  pembelajaran di kelas 

sedang berlangsung. Misalnya dalam 

mengomunikasikan: Siswa menuliskan 

laporan kerja kelompok tentang analisis 

hasil alihwahana (konversi) dalam karya 

sastra, baik dari novel ke film maupun 

sebaliknya. Setelah itu siswa membacakan 

hasil kerja kelompok di depan kelas, dan 

siswa lain memberikan tanggapan. 

Dari keempat kompetensi inti di atas, 

terdapat kompetensi dasar terkait materi 

ekranisasi yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 

3.3 Menganalisis hasil alihwahana 

(konversi) dalam karya sastra, baik dari 

novel ke film maupun sebaliknya. Pada 

kompetensi dasar ini, siswa akan 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan indikator yang ada pada 

KD ini yaitu siswa akan menganalisis 

struktur novel dan film (Dilan 1990) 

lalu menganalisis atau mengamati hasil 

alihwahana novel Dilan 1990 dengan 

cara yaitu: Siswa membaca teks 

tentang hasil alihwahana (konversi) 

dalam karya sastra, baik dari novel ke 

film maupun sebaliknya. Selanjutnya, 

siswa mencermati uraian yang 

berkaitan dengan  teknik 

mengalihwahana (mengonversi) novel 

ke film maupun sebaliknya. Salah satu 

novel yang telah dialihwahanakan 

yaitu Novel Dilan 1990 yang hasil 

alihwahananya dapat dilihat dalam 

penelitian ini 

2. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 3.4 

Mengevaluasi hasil analisis alihwahana 

(konversi) novel ke film atau 

sebaliknya. Pada kompetensi dasar ini, 

siswa akan melakukan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan indikator 

yang ada pada KD ini yaitu 

mengevaluasi hasil alihwahan dengan 

cara mengomunikasikan hasil 

pengamatan terhadap novel yang 

dialihwahanakan, kegiatan tersebut 

diantaranya: Siswa menuliskan laporan 

kerja kelompok tentang analisis hasil 

alihwahana (konversi) dalam karya 

sastra (Dilan 1990). Setelah itu siswa 

membacakan hasil kerja kelompok di 

depan kelas, siswa lain memberikan 

tanggapan. 

 

D. PENUTUP 

Simpulan 

1. Kategori pertama yaitu penciutan. Pada 

penciutan tokoh, dari 38 tokoh yang 

ada dalam novel yang mengalami 

penciutan sebanyak 18 tokoh. Untuk 

penciutan alur terdiri dari 29 alur pada 
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novel yang mengalami penciutan. Dan 

penciutan latar ditemukan sebanyak 13 

latar. 

2. Kategori kedua yaitu penambahan. 

Pada penambahan tokoh, terdapat 3 

tokoh tambahan yang sebelumnya 

tidak ada dalam versi novel lalu 

ditambahakan ketika telah difilmkan. 

Untuk penambahan alur, ditemukan 

sebanyak 15 adegan yang ditambahkan 

pada film. Dan penambahan pada latar, 

terdapat sebanyak 9 latar yang 

ditambahkan. 

3. Kategori ketiga yaitu perubahan 

bervariasi. Pada perubahan variasi 

tokoh, ditemukan sebanyak 2 tokoh 

yang mengalami perubahan pada 

karakter tokoh. Untuk perubahan 

variasi alur, ditemukan sebanyak 4 

bagian alur atau adegan yang 

mengalami perubahan. Dan ditemukan 

sebanyak 1 latar yang mengalami 

perubahan bervariasi. 

4. Pembelajaran tentang novel khususnya 

novel yang diekranisai ada di 

kurikulum 2013. Materi alihwahana 

terdapat pada kelas XII  semester 2 

dengan kompetensi dasar sebagai 

berikut:  3.3 Menganalisis hasil 

alihwahana (konversi) dalam karya 

sastra, baik dari novel ke film maupun 

sebaliknya. Dan 3.4 Mengevaluasi 

hasil analisis alihwahana (konversi) 

novel ke film atau sebaliknya. 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan 

dalam proses pembelajaran sastra di 

Sekolah Menengah Atas 

Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  dan  

implikasi  yang  telah  diuraikan,  

dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. Pertama, hasil penelitian mengenai  

proses ekranisasi karya sastra ke dalam film 

dengan kajian ekranisasi dapat dijadikan 

alternatif untuk menambah  apresiasi  sastra  

dan  dijadikan  sebagai  salah  satu  acuan  

dalam  upaya memperbandingkan film 

adaptasi dengan karya aslinya. Dengan 

demikian, pembaca dan  penonton  dapat  

memperhatikan  perbedaan-perbedaan  

yang  muncul  di  antara keduanya secara 

objektif. 

Kedua,  bagi  penelitian  

selanjutnya,  penelitian  ini  belum  

menggunakan transkrip film dan baru 

menggunakan adegan dalam film, sehingga 

untuk penelitian  dengan jenis yang sama 

yaitu transformasi karya sastra, khususnya 

novel ke dalam bentuk  film dapat 

menggunakan transkrip film sebagai acuan 

dalam pengambilan data. 
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