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ABSTRAK 
Latar belakang tulisan ini adalah banyaknya fenomena pengalihan sebuah novel menjadi 

film sehingga menarik untuk dikaji. Selain itu, tema yang diangkat pada novel 

merupakan topik yang sedang hangat dikalangan masyarakat sehingga bisa memberikan 

pemahaman terhadap pembaca mengenai tema yang diangkat tersebut. Permasalahan 

yang dikajidalamtulisaniniadalahtentangunsur intrinsik pada novel dan film Surga yang 

Tak Dirindukan, ekranisasipadaunsurintrinsik novel dan film Surga yang 

TakDirindukan,dankaitan hasil penelitiandenganpembelajaransastra di sekolah. Tujuan 

dari tulisan ini adalah untuk menganalisis ekranisasi unsur intrinsik pada novel dan film 

Surga yang Tak Dirindukan. Batas kajian padatulisan ini adalah pada unsur intrinsik 

mencakup tema, alur/plot, tokoh/penokohan dan latar. Setelah menganalis unsur 

intrinsik pada novel dan film kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara 

unsur intrinsik yang terdapat pada novel dan unsur intrinsik yang terdapat dalam film 

Surga yang Tak Dirindukan. Adapun kegiatan membandingkan mencakup 

pengurangan, penambahan serta perubahan variasi pada unsur intrinsik yang terdapat 

pada novel dan film Surga yang Tak Dirindukan.Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif naratif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode studi pustaka, dokumenter, dan pengamatan. Selanjutnya 

metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif mengacu pada 

perbandingan pengurangan, penambahan dan perubahan variasi pada unsur intrinsik 

novel dan film Surga yang Tak Dirindukan. Hasil penelitian ini adalah: (1) tema yang 

terdapat dalam novel adalah tentang perjuangan dan pengorbanan untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Begitu pula dengan tema yang terdapat dalam 

film. (2) alur/plot yang digunakan dalam novel adalah alur campuran, sedangkan alur 

yang digunakan dalam film adalah alur maju. (3) tokoh  yang terdapat dalam novel 

tercatat sebanyak 34  Sedangkan tokoh yang  terdapat dalam film sebanyak 23. (4) latar 

yang terdapat dalam novel tercatat sebanyak 17 sedangkan dalam film tercatat sebanyak 

20 latar. Selanjutnya adalah ekranisasi yang terjadi dalam novel ke film Surga yang Tak 

Dirindukan menunjukkan adanya proses pengurangan, penambahan dan perubahan 

variasipadaaspekalur/plot, tokoh/penokohandanlatar. Kaitan antara hasil penelitian 

dengan pembelajaran sastra di sekolah adalah dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang 

tercakup dalam silabus KTSP sastra di tingkat SMA kelas XI.  

 

Kata Kunci: Ekranisasi, Unsur intrinsik, novel, film 
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ANALYSIS ON THE INTRINSIC ELEMENTS OF THE NOVEL AND FILM 

SURGA YANG TAK DIRINDUKAN: AN ACCOUNT OF EKRANISASI AND ITS 

RELEVANCE TO ITS PAEDAGOGICAL IMPLICATION ON THE 

TEANCHING OF LITERATUR IN SCHOOLS 

 

ABSTRACT 

The background of this paper is the amount of the transfer phenomenon of a novel into 

a film so interesting to study. Moreover, the theme of the novel is a hot topic among the 

public so that it can provide insight to readers about the themes raised. The problems 

are studied in this paper is about the intrinsic elements of the novel and the film Surga 

yang Tak Dirindukan, ekranisasi on the intrinsic elements of the novel and movie Surga 

yang Tak Dirindukan, and link research with teaching literature at school. The purpose 

of this paper is to analyze ekranisasi intrinsic element in the novel and the film Surga 

yang Tak Dirindukan. Limit the study in this paper is the intrinsic elements include a 

theme, plot, characters / characterization and background. After analyzing the intrinsic 

elements of the novel and the film then continued by comparing the intrinsic elements 

contained in the novel and the intrinsic elements contained in the film Surga yang Tak 

Dirindukan. As for comparing activities include reductions, additions and changes to 

the intrinsic variations in the elements contained in the novel and the film Surga yang 

Tak Dirindukan. This research used descriptive narrative with a qualitative approach. 

Data collection method used is book study method, documentaries, and observation. 

Furthermore, methods of data analysis using qualitative descriptive analysis refers to the 

reduction ratio, additions and changes in the variation in the intrinsic elements of the 

novel and the film Surga yang Tak Dirindukan. The results of this study are: (1) the 

theme contained in the novel is about the struggle and sacrifice to defend the integrity of 

the household. Similarly, the themes contained in the film. (2) flow / plots used in the 

novel is the flow of the mixture, while the grooves used in the film is the advanced 

groove. (3) The figures are contained in the novel, there were 34 While the figures 

contained in the film as much as 23. (4) background contained in the novel, there were 

17, while in the film, there were 20 background. Next is ekranisasi happens in the novel 

to the film Surga yang Tak Dirindukan indicate a reduction process, additions and 

changes in the variation in the aspect of groove / plot, characters / characterization and 

background. The link between research with teaching literature at school is that it can be 

used as teaching materials covered in the curriculum syllabus literature at the high 

school level class XI. 

Keywords: Ekranisasi, intrinsic elements, novels, movies 
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A. PENDAHULUAN 

 

 Kemunculan berbagai judul novel 

dalam dunia kepenulisan pada masa kini 

menjadi tolak ukur keberhasilan para 

penulis dalam menciptakan sebuah karya 

sastra tulis yang bermutu. Hal ini ditandai 

dengan lahirnya karya-karya mumpuni 

yang mengangkat tema  dari berbagai aspek 

kehidupan baik itu aspek sosial, budaya, 

religi dan lain sebagainya..Kehadiran 

novel-novel ini pun tentunya menarik 

perhatian serta minat para pembaca 

sehingga novel-novel tersebut mencapai 

puncak kesuksesannya baik di kancah 

nasional maupun internasional.  

Proses pemindahan suatu karya sastra 

berupa novel menjadi sebuah film bukan 

semata-mata membuat film menjadi sama 

persis dengan novelnya, Melainkan ada hal-

hal yang dirasa harus berubah dan berbeda 

dengan novelnya. Misalnya terjadi 

perubahan pada unsur intrinsik yakni 

perbedaan alur, perubahan pada karakter 

tokoh atau pemain,  dan latar serta terjadi 

perubahan-perubahan pada beberapa 

variasinya. 

Salah satu novel yang diangkat 

menjadi sebuah film adalah novel karya 

Asma Nadia yang berjudul  Surga yang Tak 

Dirindukan. Novel ini menceritakan 

tentang kehidupan sebuah kelurga  yang 

mengalami prahara akibat poligami. Novel 

Surga yang Tak Dirindukan menjadi novel 

national best seller pada tahun 2015 dan 

menjadi novel terbaik Islamic Book Fair 

Award pada tahun yang sama. 

Novel Surga yang Tak Dirindukan 

kemudian difilmkan, yang disutradarai oleh 

Kunz Agus dan menjadi film terlaris pada 

tahun 2015. Selain menjadi  tontonan yang 

menghibur, film Surga yang Tak 

Dirindukan juga menjadi film yang 

mendidik. Itulah sebabnya mengapa film 

dari novel Surga yang Tak Dirindukan ini 

menjadi film indonesia terbaik pada tahun 

2015. Penciptaan novel dan film Surga 

yang Tak Dirindukan sesungguhnya tidak 

terlepas dari sudut pandang penciptanya 

masing-masing yakni penulis dan sutradara. 

Artinya, antara penulis novel dengan 

sutradara film memiliki sudut pandang 

masing-masing dalam menyajikan novel 

dan film Surga yang Tak Dirindukan ini. 

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa antara 

kedua karya tersebut memiliki perbedaan 

dan permasalahan khususnya pada unsur 

intrinsik. Oleh karena itu, perlu adanya 

penelitian lebih jauh mengenai 

perbandingan teks yang ada pada novel 

dengan film Surga yang Tak Dirindukan 

ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis 

tertarik untuk menjadikan fenomena 

tersebut sebagai bahan penelitian dengan 

judul “Analisis Unsur Intrinsik pada Novel 

dan Film Surga yang Tak Dirindukan: 

Sebuah Kajian Ekranisasi serta 

Relevansinya dengan pembelajaran Sastra  

di Sekolah” 

 Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, adapun rumusan masalah yang 

diangkat pada penelitian ini adalah (1) 

Bagaimanakah unsur intrinsik yang 

terdapat dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan? (2) Bagaimanakah unsur 

intrinsik yang terdapat dalam film Surga 

yang Tak Dirindukan? (3) Bagaimanakah 

ekranisasi berupa pengurangan, 

penambahan dan perubahan beberapa 

variasi pada unsur intrinsik novel dan film 

Surga yang Tak Dirindukan? (4) 

Bagaimanakah relevansi hasil penelitian 

tentang ekranisasi pada unsur intrinsik 

novel dan film Surga yang Tak Dirindukan  

dengan pembelajaran sastra di sekolah? 

Henry Remak yang mencoba 

untuk mendefinisikan sastra bandingan 

menurut "Sekolah Amerika”. Menurut 

Remak, sastra bandingan adalah ilmu 

yang mempelajari batas luar 

kesusasteraan terhadap batas-batas luar 

suatu negara, dan pembelajaran tentang 

hubungan antara kesusateraan, dan area 

pengetahuan dan kepercayaan lain, 

contohnya seni (Melukis, seni 

pahat/ukir, arsitektur, musik), filosofi, 

sejarah, ilmu sosial (politik, ekonomi, 

sosiologi), ilmu pengetahuan, agama, 

dll. Definisi ini sebenarnya telah 
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diperluas dari konsep awal sastra 

bandingan, sebab telah mencakup 

bandingan dengan ilmu lain. Perluasan 

kajian itu saya anggap sebagai alternatif 

sastra bandingan, sekaligus menandai 

bahwa sastra memang kaya berbagai hal. 

Sastra menawarkan sejuta masalah dan 

sejuta kesejukan (Suwardi, 2010:11). 

Berdasarkan pendapat di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sastra 

bandingan merupakan suatu pengkajian 

yang membandingkan beberapa hal yang 

lebih luas dalam sastra yakni dapat 

berupa seni (Melukis, seni pahat/ukir, 

arsitektur, musik), filosofi, sejarah, ilmu 

sosial (politik, ekonomi, sosiologi), ilmu 

pengetahuan, agama pada lintas 

internasional atau antar negara. Pada 

dasarnya pengkajian sastra secara 

nasional merupakan dampak dari 

pengkaian sastra secara internasional.  

 

SASTRA POPULER 

Pada dasarnya, karya fiksi populer 

adalah sebuah teks sastra, paling tidak 

sebagai salah satu gendre sastra. Seperti 

yang dikatakan Barthes pada tahun 1981  

(dalam Aprimus, 2002:202) bahwa 

sebuah teks tetaplah teks. Ia layak 

mendapat penafsiran sebagai teks 

(sastra), dalam perspektif apapun.Pada 

masa kini, ada berbagai jenis sastra 

populer. Dapat berupa tulisan yang 

berbentuk esai dan ada pula berbentuk 

fiksi. Yang dimaksud dengan fiksi 

adalah karya rekaan yang dapat 

berbentuk novel ataupun dapat 

berbentuk film (Rochani, 2011:18).  

Berdasarkan pernyataan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sastra populer 

adalah suatu karya sastra yang 

diciptakan dengan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami dan dimengerti 

oleh masyarakat luas secara umum. 

Sehingga karya sastra populer ini dapat 

dibaca oleh masyarakat secara umum 

karena menggunakan bahasa-bahasa 

pasaran. 

 

 

EKRANISASI 

Eneste (1991: 60) menyebutkan 

bahwa ekranisasi adalah suatu proses 

pelayar-putihan atau pemindahan, 

pengangkatan sebuah novel ke dalam 

film. Ekranisasi ini berasal dari bahasa 

Prancis yakni ecran yang berarti „layar‟. 

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) pokok 

kajian dalam ekranisasi, yaitu 

penambahan pengurangan dan 

perubahan variasi.  

a. Pengurangan 

Salah satu proses yang ditempuh dalam 

proses transformasi suatu karya sastra ke 

film adalah pengurangan. Pengurangan 

adalah penghilangan atau pemotongan 

unsur cerita karya sastra dalam proses 

transformasi.  

Ada beberapa hal yang 

menyebabkan terjadinya pemotongan atau 

penghilangan dalam proses tranformasi 

suatu karya sastra menjadi sebuah film 

(Eneste, 1991:61-62), yaitu: (1) anggapan 

bahwa adegan maupun tokoh tertentu 

dalam karya sastra tersebut tidak 

diperlukan atau tidak penting ditampilkan 

dalam film; (2) Alasan mengganggu; (3) 

adanya keterbatasan teknis film atau 

medium film; (4) alasan penonton atau 

penikmat. Hal ini juga berkaitan dengan 

durasi waktu penayangan.  

b. Penambahan 

Penambahan (perluasan) adalah 

perubahan dalam proses transformasi 

karya sastra novel ke bentuk film. 

Eneste (1991:64) menyatakan bahwa 

seorang sutradara mempunyai alasan 

tertentu melakukan penambahan dalam 

filmnya karena penambahan itu penting 

dari sudut filmis. 

c. Perubahan variasi 

Menurut Eneste (1991:65), 

ekranisasi memungkinkan terjadinya 

perubahan pada variasi-variasi tertentu 

antara novel dan film. Variasi di sini 

bisa terjadi dalam ranah ide cerita, gaya 

penceritaan, dan sebagainya. Terjadinya 

variasi dalam transformasi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain media 
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yang digunakan, persoalan penonton, 

durasi waktu pemutaran.  

 

UNSUR INTRINSIK 

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur 

yang membangun karya sastra itu sendiri. 

Unsur-unsur inilah yang menyebabkan 

karya sastra hadir sebagai karya sastra, 

unsur-unsur yang secara factual akan 

dijumpai jika seseorang membaca karya 

sastra. Unsur intrinsic sebuah novel 

adalah unsur-unsur yang secara langsung 

turut serta membangun cerita. Unsur yang 

dimaksud adalah tema, plot, penokohan, 

latar, dan sudut pandang. 

 

NOVEL DAN FILM 

Novel berasal dari bahasa latin 

novella, yang dalam bahasa Jerman 

disebut novelle dan novel dalam bahasa 

Inggris, dan inilah yang kemudian masuk 

ke Indonesia. Secara harfiah novella 

berarti sebuah barang baru yang kecil, 

yang kemudian diartikan sebagai cerita 

pendek yang berbentuk prosa.  Novel 

menurut H. B. Jassin dalam bukunya Tifa 

Penyair dan Daerahnya adalah suatu 

kejadian yang luar biasa dari kehidupan 

orang-orang luar biasa karena kejadian ini 

terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, 

yang mengalihkan jurusan nasib mereka.  

Novel adalah karangan yang 

panjang dan berbentuk prosa dan 

mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seseorang dengan orang lain di 

sekelilingnya dengan menonjolkan 

watak dan sifat setiap pelaku. Novel 

adalah bentuk karya sastra yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, 

sosial, moral dan pendidikan. 

Selanjutnya, Dixon dan Foster 

menjelaskan bahwa secara kolektif, film 

sering disebut sebagai sinema. Sinema 

sendiri bersumber dari kata kinematik 

atau gerak. Film sebenarnya merupakan 

lapisan-lapisan cairan lelulosa, biasa 

dikenal di dunia para sineas sebagai 

seluloid. Film sebenarnya hanya sebuah 

gambar bergerak, adapun pergerakannya 

disebut sebagai  intermitten movement, 

gerakan yang muncul hanya karena 

keterbatasan kemampuan mata dan otak 

manusia menangkap sejumlah pergantian 

gambar dengan jelas sebanyak dua puluh 

empat gambar per detik atau sekitar 1/60 

detik tiap gambarnya (dalam Ria, 

2015:22).Berdasarkan uraian di tersebut, 

maka dapat disimpukan bahwa film 

merupakan hasil karya dalam bentuk 

gerak dan suara berupa dialog yang 

menceritakan tentang realitas kehidupan 

masyarakat.    

 

HAKIKAT PEMBELAJARAN 

SASTRA DI SEKOLAH  

 Pembelajaran sastra adalah proses, 

cara dan membantu guru untuk mengajar 

dan mengajarkan segala sesuatu mengenai 

sastra atau hasil kreativitas manusia. 

pembelajaran sastra sudah mulai 

diperkenalkan dan diterapkan pada 

tingakat sekolah menengah dan sekolah 

tingkat atas. Namun dalam penelitian ini 

lebih difokuskan pada sekolah tingkat atas 

(SMA). Adapun aspek yang ingin 

ditekankan adalah  bagaimana 

membandingkan suatu karya sastra 

dengan karya sastra yang lain. Misalnya 

membandingkan novel dan film.  

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

termasuk penelitian kualitatif naratif. 

Bogdan dan Taylor tahun 1975 (dalam 

Moleong 2013:04) mendefinisikan 

metodologi penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Selanjutnya, 

Czarniawska 2014 (dalam Creswell, 

2015:96) penelitan bersifat naratif 

merupakan tipe desain kualitatif yang 

spesifik yang “narasinya dipahami 

sebagai teks yang dituturkan atau 

dituliskan dengan menceritan tentang 

peristiwa/aksi, atau rangkaian 

peristiwa/aksi, yang terhubung secara 

kronologis”. 
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Data dalam penelitian ini adalah 

berupa kata-kata, frase, kalimat, dialog, 

dan gambar yang terdapat dalam unsur 

intrinsik novel dan film Surga yang Tak 

Dirindukandapat berupa penambahan, 

pengurangan, dan perubahan beberapa 

variasinya. Sedangkan Sumber data 

dalam penelitian ini ada dua yakni  

pertama,  teks tertulis berupa novel yang 

berjudul Surga yang Tak Dirindukan 

yang di tulis oleh Asma Nadia, cetakan 

ke dua puluh dua (22) dan , tayangan 

audio visual berupa gambar dan suara 

yang berisi dialog antar tokoh dari film 

Surga yang Tak Dirindukan yang 

disutradarai oleh Kunz Agus dengan 

durasi selama 116 menit. 

Metode dan teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode  Kepustakaan. Metode ini 

dilakukan dengan membaca serta 

mengamatinovel Surga yang Tak 

Dirindukan. Selain itu, metose yang 

digunakan adalah metode dokumenter 

yaitu suatu metode pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen. Terakhir, metode 

yang digunakan adalah metode 

pengamatan yaitu peneliti secara bebas 

meneliti atau mengamati objek 

penelitian yakni novel dan film Surga 

yang Tak Dirindukan secara bebas tanpa 

diketahui oleh penulis novel dan 

produser serta sutradara 

film.Selanjutnya dari metode 

pengamatan, peneliti juga menggunakan 

teknik catat berdasarkan apa yang 

diperoleh dari kegiatan metode 

pengamatan itu sendiri. Teknik catat ini 

dilakukan dengan mencatat konse-

konsep yang diperoleh baik dari 

kegiatan mengamati novel Surga yang 

Tak Dirindukan ataupun kegiatan 

mengamati film Surga yang Tak 

Dirindukan. 

    Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Selanjutnya analisis deskriptif 

kualitatif mengacu pada analisis 

ekranisasi yang berkaitan dengan 3 

aspek pokok kajian yang meliputi 

pengurangan, penambahan dan 

perubahan variasi pada unsur intrinsik 

C. PEMBAHASAN 

 

SINOPSIS NOVEL SURGA YANG TAK 

DIRINDUKAN 

 

Novel Surga yang Tak Dirindukan 

adalah novel yang menceritakan tentang 

kisah arini dengan keluarga kecilnya. 

Arini menikah dengan Prasetya setelah 

ia menyelesaikan kuliah di sebuah 

Universitas. Setelah menikah dengan 

laki-laki yang biasa di sapa Pras itu, ia 

dikaruniai 3 orang anak yang diberi 

nama Nadia, Adam dan Putri. 

Kehidupan rumah tangga Pras dan Arini 

selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. 

Sosok Pras yang romantis dan Arini 

yang manja selalu memberi nuansa 

indah dalam rumah mereka. Arini yang 

selalu mendambakan kisah dongeng-

dongeng membuat ia merasa hidupnya 

bagai dongeng yang selalu berakhir 

dengan kebahagiaan. Namun, semua 

kecintaannya terhadap dongeng mulai 

terkikis karena kebahagiaan ruah 

tangganya tidak lagi seutuh cintanya 

kepada Pras. Pras telah membagi 

cintanya kepada wanita lain, Mei Rose. 

hubungan yang terjalin antara Pras dan 

Mei Rose hingga ankhirnya diketahui 

oleh Arini hingga membuat rumah 

tangganya seakan runtuh tak lagi kokoh 

seperti sedia kala. Namun, setelah 

kerapuhan yang dirasakan Arini, ia 

memutuskan untuk memperjuangkan 

cinta yang telah ia rangkai sejak 

beberapa tahun terakhir, cintanya kepada 

Pras, Nadia dan istana mereka.  

 

UNSUR INTRINSIK NOVEL SURGA 

YANG TAK DIRINDUKAN  

 

Dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan terdapat tema minor (sub 

tema) dan tema mayor. Adanya tema 

minor pada suatu karya sastra khususnya 



 
 

9 

novel berfungsi sebagai tema pendukung 

bagi tema mayor. Adapun tema minor 

dalam novel Surga yang Tak Dirindukan 

terdapat 22 tema, karena terdiri atas 22 

sub bab dan pada setiap sub bab tersebut 

mengandung temanya masing-masing. 

(1) cinta datang dan pergi pada waktu 

yang tak terduga, (2) perjuangan untuk 

meraih sesuatu yang dinginkan, (3) 

adalah selalu mengagumi seorang istri 

adalah cara untuk menjaga keutuhan 

rumah tangga, (4) awal kebencian dan 

kehancuran, (5) kerapuhan seorang istri 

setelah memngetahui suami telah 

membagi cintanya, (6) kebodohan 

seorang wanita yang terlalu mudah 

percaya pada sesuatu bahkan pada 

suatu kebohongan, (7) kisah 

perselingkuhan yang lain, (8) bangkit 

dari keterpurukan akan membuka 

kebahagiaan yang baru, (9) 

pengorbanan seorang istri ketika suami 

memilih berbagi, (10) satu masalah 

tidak akan menjadi penghambat selama 

kita mau bangkit, (11) semakin besar 

kesuksesan seseorang maka semakin 

besar pula rintangan yang menghadang, 

(12) ketika cinta mampu mengobati 

semua luka, (13) jangan cepat percaya 

pada sesuatu yang datang dengan 

mudah, (14) sebelum mengambil 

keputusan, seharusnya berpikir panjang 

terlebih dahulu, (15) tidak selamanya 

materi menjadi alasan kebahagiaan 

seorang istri dalam rumah tangga,(16) 

sebuah pilihan akan membawa 

kehidupan yang lain,(17) anak bisa 

menjadi alasan mempertahankan rumah 

tangga yang mulai rapuh,(18) kehadiran 

wanita lain akan membawa kehancuran 

dalam rumah tangga,(19) cinta yang 

datang dan cinta yang pergi,(20) usaha 

mempertahankan apa yang sudah 

menjadi milik kita,(21) sunnah Rasul 

hanya dijadikan alasan poligami pada 

masa kini,(22) pertarungan untuk 

mempertahankan cinta. Berdasarkan 

beberapa tema minor dalam novel Surga 

yang Tak Dirindukan, maka dapat 

disimpulkan tema mayor dalam novel 

Surga yang Tak Dirindukan  adalah 

perjuangan dan pengorbanan untuk 

mempertahankan cinta yang mulai 

retak. Hal ini tergambar dari semua 

kisah yang terdapat dalam novel Surga 

yang Tak Dirindukan  yang lebih banyak 

menceritakan tentang perjuangan-

perjuangan yang dilakukan oleh 

beberapa wanita seperi Arini, Mei Rose, 

Ibu Arini, Ibu Pras, sahabat-sahabat 

Arini, bahkan tetangga Arini, yang harus 

berjuang mempertahankan cinta mereka 

yang terkhianati.  Bukan hanya 

perempuan, Pras juga mengorbankan 

perasaannya karena perbuatannya 

sendiri. 

Selanjutnya alur yang digunakan 

dalam novel Surga yang Tak Dirindukan  

adalah alur campuran, . Dimana kisah 

dalam novel dimulai dengan kisah pada 

saat Arini sudah menikah dengan 

Prasetya dan memiliki tiga orang anak. 

Kemudian dilanjutkan dengan kisah 

pada saat Arini bertemu dengan 

Prasetya.  Hal tersebut tergambar pada 

kutipan berikut. 
“Pras, cuma lelaki itu yang membuat 

hidupnya bagai Cinderella tatkala 

melewati tahun-tahun perkawinan. 

Kebahagiaan yang berawal dari 

pertemuan sederhana” 

“dik Arin...? 

Arini mendongak, mencari sumber 

suara. Sejenak melupakan kekesalan 

karena belum juga menemukan sebelah 

sepatunya yang tersembunyi di antara 

puluhan alas kaki yang tersebar di anak 

tangga Masjid Al-Ghifari.” 

 

Pada kutipan di atas, diawali dengan 

kisah tentang  kebahagiaan yang 

dirasakan Arini tetap sama setelah 

bertahun-tahun menikah dengan Pras. 

Kemudian dilanjutkan dengan 

menceritakan pertemuan antara Arini 

dengan Pras yang terjadi di Masjid Al-

Ghifari. 

 Selain itu, terdapt beberapa tokoh 

penokohan dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan  antara lain Arini, Prasetya, 

Nadia, Adam, Putri, Lulu, Lia, Sita, Mei 

Rose, A-ie, Mas Putra, Bapak Arini, Ibu 
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Arini, Arman, Hartono, Mbak Hani, 

Ray, Benny,David, Si Iyem, Hari, Mbak 

Pur, Mas Yadi, Ina, Bambang, Mamiek, 

Lolita, Luki Hidayat, Ibu Pras, Bapak 

Pras, Sundari, Bang Ilham, Andika. 

 Terakhir, Latar yang digunakan 

dalam novel Surga yang Tak Dirindukan  

adalah di jakarta. Namun terdapat 

rincian latar secara khusus yaitu terdapat 

17 latar di antaranya, Kamar/ rumah 

Arini dan Pras, Masjis, Kos-kosan Blok 

C Barangsiang, Rumah A-ie, Kampus 

Arini, Rumah orang tua Arini, KUA, 

Jalan raya saat Mei Rose kecelakaa, 

Universitas Pras mengajar, Food Court, 

Rumah tua, milik David, Ruang kerja 

Ray, Gedung resepsi, Rumah sakit, 

Tokoh DVD, Mushollah, Sekolah anak-

anak. 

 

UNSUR INTRINSIK FILM SURGA 

YANG TAK DIRINDUKAN  

 

Tema yang diangkat dalam film 

Surga yang Tak Dirindukan adalah 

perjuangan dalam mempertahan cinta 

yang terbagi. Misalnya perjuangan yang 

dilakukan Arini, Ibu Arini, Ibu Pras, Ibu 

Mei Rose, Mei Rose, dan lain 

sebagainya. Adapun perjuangan yang 

dilakukan adalah perjuangan melawan 

perasaan yang rapuh karena suami 

berpoligami, perjuangan 

mempertahankan keutuhan rumah 

tangga, perjuangan menutupi semua rasa 

pedih karena luka dalam hati, dan lain 

sebagainya. 

Alur/plot yang digunakan dalam 

film Surga yang Tak Dirindukan 

menggunakan alur maju. Dimana alut 

maju adalah penceritaan dalam sebuh 

novel dimulai dari awal, tengah dan 

akhir terjadinya peristiwa. Dalam novel 

Surga yang Tak Dirindukan diceritakan 

dari awal yakni pada saat Arini masih 

kuliah, kemudian dilanjutkan dengan 

kisah Arini bertemu dengan Pras hingga 

menikah dan mengalami konflik rumah 

tangga oleh kehadiran Mei Rose, hingga 

akhir dari konflik yang dialami oleh 

Arini, Pras dan Mei Rose.   

Selanjutnya tokoh dan penokohan 

yang terdapat dalam film Surga yang 

Tak Dirindukan adalah antara lain Arini, 

Prasetya, Mei Rose, Nadia, Amran, 

Hartono, Lia, Sita, Sutedjo (Bapak 

Arini), Sulastri (Ibu Arini), Mei Rose 

remaja, Pak Richard, Asisten Pak 

Richard, Ibu Mei Rose, Prasetya Kecil, 

Nurmi, Hasbi, Dokter Arif, Suster, 

Ustadz, Teman Ustadz, Bayi Akbar, 

Pembantu Arini, Pembantu Mei Rose. 

Terakhir, latar yang digunakan 

sutradara dalam film Surga yang Tak 

Dirindukan adalah Jalan raya saat Ibu 

Pras bunuh diri, Jalan raya saat Hasbi 

kecelakaan, Masjid, Yayasan, Rumah 

orang tua Arini, Pantai, Rumah Arini 

dan Pras, Kantor Pras, Jurang saat mei 

Rose kecelakaan, Tempat pemakaman, 

Jembatan di kulon Progo, Rumah sakit, 

Rumah Mei Rose, Klinik Anak, Rumah 

makan khas Yogya, Sekolah Nadia, 

Gedung pementasan, Halaman/taman 

saat Arini rilis buku, Stasiun kereta. 

 

EKRANISASI NOVEL DAN FILM 

SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 

 

PENGURANGAN  

 

Tidak berbeda jauh dengan 

novelnya, film Surga yang Tak 

Dirindukan  juga mengangkat tema yang 

sama dengan  novelnya. Namun dalam 

film tidak dijabarkan tema minornya 

melainkan hanya tema mayornya saja. 

Jadi tema yang diangkat dalam film 

Surga yang Tak Dirindukan  adalah 

tentang perjuangan dan pengorbanan 

dalam mempertahankan keutuhan rumah 

tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada pengurangan yang terjadi pada 

aspek tema dalam novel dan film Surga 

yang Tak Dirindukan. Selanjutnya, alur 

yang digunakan dalam novel Surga yang 

Tak Dirindukan adalah alur campuran. 

Sedangkan dalam film, alur yang 

digunakan adalah alur maju. Namun, ada 
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penguragan kisah yang terjadi pada film, 

di antaranya tenggang waktu Pras 

menikah dengan Mei Rose dan diketahui 

oleh Arini.  

Selain itu, pada aspek penokohan 

juga terjadi pengurangan yaitu jumlah 

tokoh yang terdapat dalam novel Surga 

yang Tak Dirindukan sebanyak 33 

sedangkan jumlah tokoh yang terdapat 

dalam film Surga yang Tak Dirindukan 

adalah sebanyak 23 tokoh. Adapun 

pengurangan tokoh yang terdapat dalam 

film sebanyak 18 tokoh. Adapun tokoh-

tokoh yang dihilangkan dalam film 

adalah Adam, Putri, A-ie, Mas Putra, 

Mbak Hani, Ray, David, Hari, Mbak 

Pur, Mas Yadi, Ina, Bambang, Mamiek, 

Lolita, Luki Hidayat, Sundari, Bang 

Ilham, dan Lulu. Selain pengurangan 

tokoh, dalam film juga terjadi 

pengurangan penokohan atau karakter 

tokoh, antara lain, pengurangan karakter 

pada tokoh Lia, Mei Rose.  

Terakhir pada aspek latar dalam 

novel adn film Surga yang Tak 

Dirindukan. jumlah latar yang terdapat 

dalam novel tercatat sebanyak 17 latar, 

sedangkan dalam film tercatat sebanyak 

20 latar. Walaupun jumlah latar dalam 

film lebih banyak daripada latar yang 

terdapat dalam novel namun tidak dapat 

dipungkiri ada latar-latar yang terdapat 

dalam novel tidak terdapat dapam film.  

Adapun jumlah latar yang dihilangan 

adalah sebanyak 9 latar.  pengurangan 

latar yang dimaksud antara lain, kos-

kosan Blok C Barangsiang, kampus 

Arini, KUA, food court, rumah tua milik 

David, ruang kerja Ray, gedung resepsi, 

tokoh DVD, dan Mushollah.  

Terjadinya proses pengurangan 

pada unsur intrinsik dari novel ke film 

Surga yang Tak Dirindukan tentunya 

disebabkan oleh beberapa alasan. 

Misalnya pengurangan dilakukan untuk 

mempersingkat durasi film. Seperti yang 

diketahui bahwa medium novel dan film 

itu berbeda. Dalam film, terdapat aturan 

yang mengatur panjangnya durasi 

sebuah film sedangkan dalam novel, 

pengarang bebas menguraikan 

imajinasinya sepanjang mungkin. Jika 

semua kisah yang terdapat dalam novel 

dipindahkan ke film maka film tersebut 

akan menjadi sangat panjang. 

 

PENAMBAHAN  

Karena tema yang terdapat dalam 

novel pada dasarnya sama dengan tema 

yang terdapat dalam film. Jadi dapat 

disimpulkan pula bahwa tidak ada 

proses penambahan pada aspek tema 

dalam novel dan film Surga yang Tak 

Dirindukan. Selanjutnya, penambahan 

pada aspek alur atau rangkaian kisah 

dalam film Surga yang Tak Dirindukan 

adalah pada malam pementasan, dimana 

Nadia dipercaya mewakili kelasnya 

membacakan dongeng di atas panggung. 

Adapun bentuk penambahan lain pada 

aspek alur adalah pada saat Pras 

berkelahi dengan preman karena ingin 

menyelamatkan ibu-ibu yang sedang 

dirampok dan karena itu ia harus dirawat 

di rumah sakit. Terdapat tujuh tokoh 

tambahan yang ada dalam film Surga 

yang Tak dirindukan,yaitu Pak Richard, 

Asisten Pak Richard, Pras kecil, Hasbi, 

Ustadz, teman Ustadz, pembantu Arini.  

Terakhir, penambahan pada aspek latar. 

Latar tambahan dalam film Surga yang 

Tak Dirindukan tercatat sebanyak 12 

latar, di antaranya Jalan raya saat ibu 

Pras bunuh diri,  jalan raya saat Hasbi 

kecelakaan, yayasan, pantai, tempat 

pemakaman Ibu Mei Rose, jembatan, 

klinik anak, rumah makan saat metting 

dengan rekan kerja, gedung pementasan, 

tugu Yogya, Halaman saat merilis buku, 

dan stasiun kereta.  

Proses penambahan pada unsure 

intrinsic dari novel ke film Surga yang 

Tak Dirindukan sudah pasti memiliki 

alasan. Sama halnya dengan proses 

pengurangan yang juga dilatarbelakangi 

oleh sebuah alasan. Salah satu alas an 

dilakukannya penambahan pada unsure 

intrinsic dalam film Surga yang Tak 

Dirindukan adalah sebagai pendukung 

cerita dalam film itusendiri. Misalnya 
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penambahan beberapa adegan dalam 

film dapat mendukung cerita dalam film 

itu sendiri, sehingga apa yang ingin 

disampaikan sutradara melalui filmnya 

dapat diterima dengan baik oleh 

penonton.  

 

PERUBAHAN VARIASI 

Perubahan variasi pada film Surga 

yang Tak Dirindukan yang 

bertransformasi dari novel dengan judul 

yang sama terlihat aspek alur, tokoh dan 

penokohan, dan latar. Pada aspek alur 

perubahan variasi sudah terlihat pada 

awal cerita dimulai. Selanjutnya, 

Perubahan lain juga terjadi pada aspek 

tokoh dan penokohan. Adapun tokoh-

tokoh yang mengalami perubahan pada 

film adalah Prasetya, Amran, Hartono, 

Nadia, Ibu Mei Rose, Ibu Pras, Sita dan  

bayi Andika. Aspek terakhir yang 

mengalami perubahan variasi adalah 

pada aspek  latar. Pada dasarnya latar 

yang terdapat dalam novel berubah 

secara total ketika diubah ke dalam film, 

Karena latar yang digunakan pengarang 

dalam novel adalah di Jakarta, 

sedangkan dalam film, latar yang 

digunakan oleh sutradara adalah di 

Yogyakarta. Namun ada tempat-tempat 

yang memiliki kesamaan fungsi 

sehingga dinyatakan sama. 

 

RELEVANSI HASIL PENELITIAN 

DENGAN PEMBELAJARAN 

SASTRA DI SEKOLAH  

 

Kaitan hasil penelitian dengan 

pembelajaran sastra di sekolah tingkat 

SMA adalah hasil penelitian ini pada 

dasarnya dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar pembelajaran sastra, khususnya 

pembelajaran apresiasi karya sastra. 

Keterkaitan antara hasil penelitian 

dengan pembelajaran sastra adalah 

melalui salah satu KD (Kompetensi 

Dasar) yang terangkum dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA. Adapun KD yang 

dimaksud adalah menganalisis unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia 

atau terjemahan. Selanjutnya dari 

Kompetensi Dasar tersebut, akan 

dirumuskan Indikator pencapaian yaitu: 

(1) menganalisis unsur intrinsik yang 

terdapat dalam novel Indonesia maupun 

novel terjemahan, melingkupi tema, 

alur/plot, latar, tokoh/penokohan, sudut 

pandang dan gaya bahasa; (2) 

membandingkan unsur intrinsik yang 

terdapat dalam novel indonesia atau 

novel terjemahan dengan karya sastra 

lain berupa film. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pertama, Tema novel dan film Surga 

yang Tak Dirindukan secara umum 

adalah tetang perjuangan dan 

pengorbanan untuk mempertahankan 

cinta yang mulai retak. jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi proses 

pengurangan, penambahan serta 

perubahan variasi pada aspek tema 

dalam novel dan film Surga yang Tak 

dirindukan.  

 Kedua, pada aspek Alur/Plot pada 

novel dan film Surga yang, Alur yang 

digunakan dalam novel Surga yang Tak 

Dirindukan adalah alur campuran. 

Sedangkan dalam film, alur yang 

digunakan adalah alur maju. Namun, ada 

pengurangan kisah yang terjadi pada 

film, di antaranya tenggang waktu Pras 

menikah dengan Mei Rose dan diketahui 

oleh Arini, malam pementasan, saat Pras 

berkelahi dengan preman karena ingin 

menyelamatkan ibu-ibu yang sedang 

dirampok dan keran itu ia harus dirawat 

di rumah sakit. Sedangkan perubahan 

variasi pada aspek Alur juga terjadi 

yaitu pada awal cerita. Pada novel 

diawali dengan penggambaran rumah 

Arini dan diikuti dengan kisah 

pertemuannya dengan Pras. Sedangkan 

film diawali dengan adegan ibu Pras 

yang sedang bersedih dan bunuh diri. 

Ketiga, Jumlah tokoh yang 

terdapat dalam novel Surga yang Tak 
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Dirindukan ada sebanyak 33, antara lain 

Arini, Prasetya, Nadia, Adam, Putri, 

Lulu, Lia, Sita, Mei Rose, A-ie, Mas 

Putra, Bapak Arini, Ibu Arini, Arman, 

Hartono, Mbak Hani, Ray, Benny, 

David, Si iyem (Pembantu Mei Rose), 

Hari, Mbak Pur, Mas Yadi, Ina, 

Bambang, Pak Deden, Mamiek, Lolita, 

Luki Hidayat, Ibu Pras, Bapak Pras, 

Sundari, Bang Ilham, dan Bayi Andika. 

Sedangkan dalam film terdapat 24 tokoh 

di antaranya,  Prasetya, Arini, Mei Rose, 

Amran, Hartono, Nadia, Lia, Sita, 

Sutedjo (Ayah Arini), Sulastri (Ibu 

Arini), Mei Rose Remaja, Richard, 

Asisten pak Richard, Ibu Mei Rose, 

Prasetya kecil, Nurmi (Ibu Prasetya), 

Hasbi, Dokter Arif, Suster,Ustadz, 

Teman ustadz, Akbar, Pembantu Arini, 

dan Pembantu Mei Rose. Terdapat 18 

tokoh yang dihilangkan. Adapun tokoh-

tokoh yang dihilangkan dalam film 

adalah Adam, Putri, A-ie, Mas Putra, 

Mbak Hani, Ray, David, Hari, Mbak 

Pur, Mas Yadi, Ina, Bambang, Mamiek, 

Lolita, Luki Hidayat, Sundari, Bang 

Ilham, dan Lulu. Sedangkan jumlah 

penambahan tokoh tercatat sebanyak 7. 

Adapun tokoh yang ditambah dalam 

film adalah Pak Richard, Asisten Pak 

Richard, Pras kecil, Hasbi, Ustadz, 

teman Ustadz, pembantu Arini. 

Selanjutnya, perubahan variasi pada 

aspek tokoh dan penokohan adalah pada 

tokoh Pras, arman, Hartono, Ibu 

Pras,Sita, Bayi Andika, Nadia, Ibu Mei 

Rose.   Pras berprofesi sebagai dosen di 

salah satu Universitas. Sedangkan dalam 

film, Pras berprofesi sebagai arsitek. 

Begitu pula dengan dua temannya 

Amran dan Hartono. Tokoh lain yang 

mengalami proses perubahan adalah Ibu 

Pras, Sita bayi yang dilahirkan oleh Mei 

Rose, Nadia dan Ibu Mei Rose. 

 Terakhir, keterkaitan antara hasil 

penelitian dengan pembelajaran sastra di 

sekolah adalah Penelitian ini dapat 

dikaitkan dengan pembelajaran sastra di 

SMA sesuai dengan silabus bahasa 

indonesia kelas XI yakni: kompetensi 

dasar 7.2: menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel indonesia/ 

terjemahan.   

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka pada bagian ini penulis 

mengemukakan beberapa saran yang 

dapat dijadikan tolak ukur dan 

pertimbangan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentang sastra dan 

pembelajaran sastra.  

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat 

meneliti karya-karya sastra berupa 

novel, cerpen, puisi dan lain sebagainya 

untuk mengetahui bahwa dalam karya 

sastra dapat memberikan pemahaman 

mendalam tentang nilai-nilai kehidupan. 

Sehingga dengan meneliti karya sastra 

kita dapat mengetahui nilai-nilai 

kehidupan tersebut.  

2. Untuk dunia pendidikan, seorang guru 

harus lebih selektif dalam memilih karya 

sastra untuk dijadikan sebagai bahan 

ajar, karena melalui karya sastra tersebut 

dapat memberikan nilai pendidikan dan 

dapat bermanfaat bagi siswa.  Selain itu, 

guru juga harus bisa memilih metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan 

minat siswanya dalam membaca dan 

mengapresiasi karya sastra berupa novel, 

cerpen, film dan lain sebagainya. 

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan 

skripsi penulis dengan Pembimbing I 

Drs. H. Sapiin, M.Si., Pembimbing II 

Drs. Syahbuddin, M.Pd.
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