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EKRANISASI NOVEL 5 CM KARYA DONNY DIRGANTORO 
TERHADAP FILM 5 CM KARYA RIZAL MANTOVANI DAN 
IMPLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 
ANDI RAHMAN 

ABSTRAK 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk 
ekranisasi (alur, latar, serta tokoh dan penokohan) antara novel 5 Cm karya Donny 
Dhirgantoro terhadap film 5 Cm karya Rizal Mantovani, (2) bagaimanakah 
implikasi ekranisasi dalam novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro ke dalam film 5 
Cm karya Rizal Mantovani terhadap pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini 
bertujuan untuk : (1) mengetahui bentuk ekranisasi (alur, latar, serta tokoh dan 
penokohan) antara novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro terhadap film 5 Cm 
karya Rizal Mantovani, (2) mengetahui implikasi ekranisasi dalam novel 5 Cm 
karya Donny Dhirgantoro ke dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani terhadap 
pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dekriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
studi pustaka dan dokumenter, selanjutnya pada instrument penelitian menyajikan 
dalam bentuk tabel untuk mencatat hasil ekranisasi. Metode  analisis data yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis isi data dan 
analisis hasil ekranisasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) bentuk ekranisasi 
(alur, latar, serta tokoh dan penokohan) Pada novel dan film sama-sama 
menggunakan alur maju, namun terdapat sedikit perubahan pada beberapa tahap 
disebabkan durasi waktu film yang tidak mungkin bisa ditampilkan seutuhnya. 
Selanjutnya pada latar, pada novel menggunakan latar Rumah Arial, Secret 
Garden, Sekolah, Bogor, Kampus Ian, setasiun kereta api Senin, setasiun 
Lampuyangan, Jogjakarta, setasiun kereta Madiun, setasiun Malang, Ranu Pane, 
Ranu Kumbolo, Puncak Mahameru. Sama dengan latar pada novel, akan tetapi 
pada film ditampilkan latar warung roti bakar yang diceritakan hanya sekilas pada 
novel. Kemudian latar pada stasiun Lempuyangan dan stasiun Madiun yang ada 
pada novel, tidak dimunculkan pada film. Selanjutnya tokoh dan penokohan 
dalam novel terdapat 15 tokoh. Sedangkan dalam film 5 Cm 14 tokoh. Sehingga 
terdapat 3 tokoh yang diceritakan pada novel tetapi tidak ada dalam film, yaitu 
tokoh Mas Gembul, Mbok penjual nasi, Deniek, dan Pak Nono. Kemudian 
terdapat 4 tokoh tambahan yang tidak ada dalam novel 5 Cm seperti munculnya 
Papa Arial, Mama Zafran dan Orang tua Ian. Dalam novel, tokoh tersebut 
memang pernah disebutkan keberadaanya, namun tidak memiliki peran penting 
dan tidak terdapat dialog. (2) hasil implikasi Implikasi ekranisasi novel 5 Cm 
karya Donny Dhirgantoro ke dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani terhadap 
pembelajaran sastra di SMA adalah bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan 
materi ajar pada kelas XI semester 1, yakni pada Kompetensi Dasar yang 
digunakan adalah menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel 
Indonesia/terjemahan. 
       
Kata kunci : Ekranisasi, novel dan film 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekranisasi telah lama dilakukan. Paling sering dikenal adalah perubahan 

bentuk sebuah puisi menjadi sebuah lagu (musikalisasi puisi). Tentu bukan hal 

yang asing jika disinggung puisi-puisi Taufik Ismail yang dilagukan oleh Bimbo, 

atau novel Hilman Lupus yang diangkat ke layar lebar. Pengalihan atau perubahan 

bentuk karya seni tersebut adalah hal yang biasa dan sering dlakuan oleh para 

sutradara. Namun demikian, karya seni yang dialihwahanakan itu tentunya  karya 

seni yang sudah dikenal banyak masyarakat, salah satunya novel 5 Cm karya 

Donny Dhirgantoro ke dalam film 5 Cm  dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. 

Perubahan bentuk atau media ini tentu tidak bisa menghindari munculnya 

perubahan. Cerita, tokoh, alur, latar, dan bahkan tema, bisa mengalami perubahan 

dari bentuk asli (karya sastra). Hal ini juga terjadi pada film yang merupakan 

ekranisasi dari hasil karya seni. Apabila teks karya sastra berbicara melalui bahasa 

dan kata-kata, film berbicara menggunakan bentuk visual (gambar). Karya sastra 

mengajak pembaca berimajinasi secara bebas mengikuti cerita. Pembaca bebas 

memiliki imajinasi tentang gambaran tokoh, latar, dan suasana dalam cerita. Di 

samping itu, dalam sebuah karya sastra tidak jarang pengarang berhasil 

memancing rasa penasaran pembaca dengan permainan kata-katanya. Inilah 

sebabnya kata-kata merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah karya sastra. 

Seorang pengarang membangun cerita menggunakan kata-kata yang bisa 

membawa pembaca dalam cerita dan berimajinasi.  
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Berbeda dengan karya sastra, film berbicara menggunakan gambar. Penulis 

skenario, menurut Pudovkin (dalam Eneste, 1991: 16), merangkul dengan plastic 

material. Penulis skenario harus cermat memilih materi yang bisa membawa 

gambaran yang tepat bagi filmnya. Pemilihan materi sebuah rumah mewah 

dengan isi perabotan yang juga mewah kiranya telah cukup memberi gambaran 

kepada penonton bahwa tokoh yang digambarkan adalah orang yang kaya. Selain 

itu juga, menentukan lokasi shooting di pedesaan cukup memberi gambaran 

mengenai latar cerita. Inilah yang disebut plastic material.   

Satu perbedaan yang mendasar pada proses pembuatannya, karya sastra 

adalah sebuah karya individu. Pengarang bergulat dengan dirinya sendiri untuk 

menghasilkan sebuah karya sastra. Kecermatannya menyusun kata-kata pada 

akhirnya bisa membawa pembaca pada alam imajinasi. Sedangkan, film adalah 

sebuah bentuk karya seni yang melibatkan beberapa orang dari bidang (seni)  

yang berbeda untuk menghasilkan karya yang sempurna.  

Terdapat beberapa unsur mendasar dalam film. Setelah skenario disiapkan 

penulis, sutradara tidak bisa meninggalkan peran juru kamera, juru rias, sound 

effect, penyunting, dan tentu saja aktor. Eneste (1991: 18) menyebut film sebagai 

gabungan beberapa ragam kesenian: musik, seni rupa, drama, sastra ditambah 

unsur fotografi. Film juga disebutnya sebagai total art, pan art, atau collective art. 

Proses ekranisasi dari novel ke film juga banyak dilakukan di beberapa 

Negara, antara lain novel Harry Potter karya J,K Rowling yang dikemas dengan 

jdul yang sama disutradarai oleh Steven Kloves, novel The Old Man And The Sea 

karya Ernest Hemingway yang dikemas dengan judul yang sama disutradarai oleh 
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Spencer Tracey, dan novel The Lord Of The Rings karya J.R.R. Dolken dikemas 

dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Peter  Jackson. 

Asrul Sani, dalam kumpulan Essai Surat-Surat Kepercayaan (1997:194), 

menyatakan bahwa gambar-gambar yang dihadirkan film disertai suara dan 

musik,  sehingga membatasi seorang penonton untuk berimajinasi. Selain itu, film 

yang terikat dengan durasi menyebabkan para pekerja film harus kreatif untuk 

dapat memilah dan memilih peristiwa-peristiwa penting untuk difilmkan. Oleh 

karena itu, pengalaman-pengalaman berkesan bagi pembaca pada saat membaca 

novel tidak selalu ditemukannya pada saat menonton film hasil ekranisasi dari 

novel. 

Selain itu perbedaan-perbedaan yang terjadi antara film dan novel yang 

diadaptasinya, menurut Eneste (1991: 61-65), merupakan proses kreatif yang 

dapat dilakukan oleh sutradara dengan cara mengadakan bermacam- macam 

penambahan, dan pengurangan tersebut.  Akibat medium yang berbeda antara film 

hasil ekranisasi dengan novel yang diadaptasi, sehingga mengakibatkan pula 

terjadinya perubahan fungsi khususnya dalam alur cerita, penokohan, dan setting 

waktu serta tempat.  

Berdasarkan pengertian di atas, pada umumnya film-film yang diangkat dari 

novel melibatkan dua orang penting yaitu pengarang dan sutradara. Cerita dalam 

novel ditentukan oleh sudut pandang pengarang, sementara cerita dalam film 

diatur oleh sutradara.  Maka dengan demikian, ketika novel difilmkan maka cerita 

atau kisah yang diceritakan tidak lagi bertolak pada sudut pandang pengarang 

melainkan berpindah sudut pandang sutradara. Sudut pandang pengarang dan 
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sudut pandang sutradara jelas berbeda. Sudut pandang pengarang berpusat pada 

kualitas novel dan seni bahasa, sedangkan sudut pandang sutradara berpusat pada 

kualitas film dan untuk kepentingan komersial. Sehingga kita tidak heran, jika 

antara novel dan filmnya banyak perbedaan.  

Fenomena di atas, dapat juga dijumpai novel yang bercerita tentang 

fenomena tersebut adalah novel 5 cm. Novel 5 Cm tersebut yang menjadi alasan 

dalam penelitian ini. Proses di atas muncul pada alur cerita film 5 Cm yang 

diangkat dari sebuah novel dengan judul sama karya Donny Dhirgantoro. Setelah 

novel tersebut diangkat ke layar lebar, fakta menunjukkan bahwa untuk 

menguraikan alur cerita yang panjang tersebut, durasi film 5 Cm hanya 

menghabiskan waktu 139 menit 

Banyak peristiwa dalam novel tidak ditayangkan pada filmnya dan banyak 

pula peristiwa yang tidak ada dalam novel tetapi dalam filmnya ada. Ini semua 

tidak terlepas dari andil sutradara yang mengambil alih pemilikan cerita. Oleh 

karena itu, pengalaman-pengalaman berkesan bagi pembaca pada saat membaca 

novel tidak selalu ditemukan pada saat menonton film hasil ekranisasi dari novel 

dan membatasi penonton untuk berimajinasi. 

Mempelajari sastra dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia umumnya 

mengacu pada penelitian sastra tinggi atau sastra adiluhung. Akan tetapi, 

perkembangannya sekarang banyak mahasiswa fakultas sastra senang memilih 

film sebagai objek penelitiannya. Beberapa alasan peneliti memilih film sebagai 

bahan kajian, alasan memilih film karena lima hal, yaitu pertama, film dianggap 

lebih mudah karena membaca banyak dianggap lebih sulit daripada menonton 
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film. Kedua karena ketertarikan penonton terhadap film tersebut. Hal ini dapat 

dilihat dari pengahasilan para artis atau pemain yang didapatkan dari film. Ketiga 

adalah masalah kekinian. Perkembangan jumlah karya sastra, yang lebih lamban 

dari jumlah film menyebabkan mahasiswa atau peneliti menemukan kebaruan 

dalam meneliti film. Alasan keempat, karena adanya kejenuhan dalam analisis 

sastra adiluhung, dan alasan kelima adalah kuatnya dorongan budaya popular 

dalam masyarakat diseluruh dunia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. bagaimanakah bentuk ekranisasi (alur, latar, serta tokoh dan penokohan) 

antara novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro terhadap film 5 Cm karya 

Rizal Mantovani? 

2. bagaimanakah implikasi ekranisasi novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro ke 

dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani terhadap pembelajaran sastra di 

SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, 

sebagai berikut : 

1. mendeskripsikan bentuk ekranisasi (alur, latar, serta tokoh dan penokohan) 

antara novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro terhadap film 5 Cm karya 

Rizal Mantovani. 
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2. mendeskripsikan implikasi ekranisasi novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro 

ke dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani terhadap pembelajaran sastra di 

SMA? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian novel yang diadaptasikan ke dalam film tersebut 

diharapkan dapat: 

1. manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu menumbuhkan apresiasi 

dan penghargaan masyarakat terhadap hasil dan bentuk karya seni, baik 

berupa karya sastra maupun film. 

2. manfaat secara praktis adalah diharapkan mampu mengetahui hasil analisis 

alur cerita, penokoan, dan setting waktu terhadap novel 5 Cm Karya Donny 

Dhirgantoro yang diadaptasikan ke film 5 Cm Karya Rizal Mantovani. 

Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru khususnya guru 

bahasa Indonesia dalam memilih karya sastra yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran di sekolah, dan  guru dapat meningkatkan pemahaman siswa,  

apresiasi siswa dalam mengembangkan karya sastra dan siswa dapat 

meneliti unsur-unsur intrinsik novel 5 Cm yang diadaptasikan dalam film 5 

cm.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang mengkaji tentang ekranisasi antara kaya seni pernah 

dilakukan oleh Nofia (2014) yang berjudul Analisis Fakta Cerita Novel Perahu 

Kertas Karya Dewi Lestari dalam Film Perahu Kertas 1 dan 2. Penelitian ini 

mendeskripsikan perbandingan bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam 

novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dan film Perahu Kertas 1 dan 2. Hasil 

perbandingan fakta cerita antara novel dan film Perahu kertas menunjukkan 

adanya persamaan dan perbedaan diantara novel dan film tersebut. Persamaan 

tersebut dapat dilihat dari beberapa karakter utama dan tambahan yang sama, 

penggunaan alur maju, dan adanya latar yang sama, sedangkan perbedaanya 

terletak pada beberapa karakter tambahan yang tidak ditampilkan dan mengalami 

perubahan karakter dalam film, beberapa tahapan alur yang berbeda dan adanya 

pengurangan latar. Metode analisis data digunakan metode deskriptif dengan 

variasi analisis isi dan analisis studi perbandingan 

Penelitian Ayu Asmara (2014) yang berjudul “Ekranisasi Novel Pintu 

Terlarang Karya Sekar Ayu Asmara Ke Dalam Film (Kajian Sastra Bandingan) 

mengungkapkan analisis penelitian ekranisasi novel Pintu Terlarang ke dalam 

film menghasilkan hubungan intratekstual fakta cerita yang terdapat pada kedua 

objek penelitian. Proses reaktualisasi merupakan jawaban atas analisis hubungan 

intratekstual yang menghasilkan persamaan dan perbedaan unsur cerita antara 
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novel dan film Pintu Terlarang yang meliputi alur, tokoh dan penokohan, latar, 

konflik, dan tema. Strategi ekranisasi yang digunakan strategi pemfokusan pada 

konflik penting saja dan menggunakan mekanisme tafsir visual “sekreatif 

mungkin”. 

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, sama-sama menganalisis dan 

membandingkan karya hasil khususnya dalam alur cerita, penokohan, dan setting 

waktu serta tempat dalam novel yang diadaptasikan ke film. Apabila dikaitkan 

dengan penelitian ini, penelitian di atas mempunyai kesamaan yang bisa 

digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, objek 

yang dikaji sama-sama berupa novel yang diadaptasikan ke film. Sedangkan 

perbedaannya terdapat pada pemilihan judul novel maupun film. Oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul ekranisasi novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro ke dalam 

film 5 Cm karya Rizal Mantovani dan Implikasinya pada Pembelajaran Sastra 

SMA. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Ekranisasi  

Yang dimaksud dengan ekranisasi sebenarnya adalah suatu proses 

pemindahan atau pengadaptasian dari novel ke film. Eneste (1991: 60) 

menyebutkan bahwa ekranisasi adalah suatu proses pelayar-putihan atau 

pemindahan / pengangkatan sebuah novel ke dalam bentuk film (ecran dalam 

bahasa Prancis berarti ‘layar’). Ia juga menyebutkan bahwa pemindahan dari 

novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai 

perubahan. Oleh karena itu, ekranisasi juga bisa disebut sebagai proses perubahan. 
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Pada perkembangannya sekarang, ekranisasi bukan saja perubahan atau 

pengadaptasian dari novel ke bentuk film, tetapi sekarang banyak pula 

bermunculan adaptasi dari film ke novel. Berkaitan dengan ini, Damono (2005; 

96) menyebutnya dengan istilah alih wahana adalah perubahan dari satu jenis 

kesenian ke dalam jenis kesenian lain.  

Ekranisasi sebenarnya adalah suatu pengubahan wahana dari kata-kata 

menjadi wahana gambar. Di dalam novel, segalanya diungkapkan dengan kata-

kata. Pengilustrasian dan penggambaran dilukiskan dengan gambar. Sedangkan 

dalam film, ilustrasi dan gambaran diwujudkan melalui gambar. Gambar di sini 

bukan hanya gambar mati, melainkan gambar hidup yang bisa ditonton secara 

langsung, menghadirkan sesuatu rangkaian peristiwa langsung. 

Penggambaran melalui kata-kata yang dilakukan dalam novel akan 

menimbulkan imajinasi-imajinasi dalam pikiran pembacanya. Apa yang terjadi di 

sini sebenarnya adalah proses mental. Dengan membaca, pembaca akan 

menangkap maksud-maksud yang ingin disampaikan pengarang. Sedangkan 

dalam film, penonton disuguhi satu gambar-gambar hidup, konkret, dan visual. 

Penonton seolah-olah sedang menyaksikan suatu kejadian yang sesungguhnya, 

yang nyata terjadi. 

Perbedaan wahana atau dunia—dunia kata dan dunia gambar—yang 

dimiliki oleh dua media ini—novel dan film—tentu saja akan menghasilkan 

sesuatu yang berbeda. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan yang dimiliki oleh 

masing-masing media tersebut—novel dan film (seperti dijelaskan oleh 

Bluestone, 1957: 1) juga dipengaruhi oleh adanya proses resepsi, pembacaan, 
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sutradara atau penulis skenario terhadap novel tersebut. Lebih dari itu, yang 

namanya resepsi tidak dapat lepas dari yang namanya interpretasi, dan pada itu 

juga akan dimasukkan juga ideologi dan tujuan-tujuan, intensi, pesan, misi, dan 

keinginan sutradara ataupun penulis skenario. Kompleksitas ini tentu saja akan 

sangat dipengaruhi oleh jiwa zaman, fenomena sosial yang berkembang, dan 

sosial masyarakat penerimanya. Hal-hal tersebut tidak dapat lepas dari: universe, 

author, dan reader. Dalam kondisi demikian sangat mungkin terjadi munculnya 

perbedaan ideologi antara wahana novel dan film. 

Ekranisasi juga menimbulkan beberapa perubahan pada sebuah karya sastra. 

Sebuah novel yang mungkin dibaca dalam beberapa hari bisa dinikmati dalam 

waktu yang relatif lebih singkat (durasi rata-rata film 90 menit). Hal ini tentu 

menyebabkan adanya beberapa pengurangan atau penghilangan beberapa bagian 

dari karya aslinya. Contohnya, film Ayat-Ayat Cinta yang diangkat dari novel 

dengan judul sama. Terdapat beberapa tokoh yang tidak ditampilkan dalam 

filmnya, misalnya Tuan Boutross ayah Maria. 

Ekranisasi juga salah satu bentuk interpretasi atau resepsi pembaca (dalam 

hal ini penulis skenario). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin dalam filmnya 

terdapat penambahan dari karya aslinya. Di samping itu, sutradara juga bisa 

memberi interpretasi sendiri terhadap skenario sehingga terjadilah resepsi atas 

resepsi. Contohnya, film The Scarlet Letter. Dalam filmnya yang dibintangi Demi 

Moore, muncul tokoh Mituba yang tidak ada dalam novelnya. Film Ayat-Ayat 

Cinta menampilkan kehidupan poligami tokoh Fahri yang tidak terdapat dalam 
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novelnya. Ini adalah satu bentuk interpretasi pembaca dalam rangka melahirkan 

karya baru. 

Hal lainnya yang dapat terjadi juga dalam proses ekranisasi dari karya sastra 

ke film adalah adanya perubahan bervariasi. Proses ekranisasi memungkinakan 

terjadinya variasi-variasi tertentu dalam novel dan film. Variasi bisa terjadi pada 

ide cerita, gaya penceritaan, dan sebagainya. Terjadinya variasi dalam proses 

ekranisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya media yang digunakan, 

persoalan penonton, serta durasi waktu pemutaran film. Dalam mengekranisasi 

mungkin saja pembuat film merasa perlu membuat variasi-variasi dalam film, 

sehingga terkesan film tersebut tidak seasli novelnya. 

2.2.2   Pendekatan Struktural 

Analisis aspek intrinsik karya sastra (novel dan film) adalah analisis yang 

menekankan pada struktur karya sastra itu sendiri dengan kemungkinan 

membebaskannya dari dunia pengarang, publik, membaca dan situasi zaman yang 

melahirkan karya itu sendiri (Yudiono 1996 :32). Sedangakan Abram (dalam 

Esten,1987 :13) mengatakan, kritik obyektif merupakan kritik yang menempatkan 

karya sastra sebagai suatu yang mandiri otonom, dan punya dunia tersendiri, 

kajiannya lebih bersifat intrinsik. 

Karya sastra yang bersifat otonom dengan khoerensi yang bersifat intern 

adalah suatu totalitas yang dibangun olenh unsur-unsur yang berkaitan erat antara 

satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini memandang dan 

menelaah sastra dari segi unsur intrinsik yaitu: Alur, latar (setting)  dan tokoh 

pnokohan. Dengan memperhatikan unsur-unsur karya sastra tersebut dapat 
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dikatakan atau dibuktikan bahwa pendekatan struktural berarti menganalisis karya 

sastra dengan mengungkapkan unsur-unsur yang ada didalamnya, yaitu, unsur- 

unsur yang memberi kebulatan struktur. Unsur-unsur yang membagun novel dan 

film tersebut adalah :  

a.  Alur atau plot  

Menurut Aminuddin (2002 :83), alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan 

oleh para pelaku dalam suatu cerita. Stanton (dalam Nugriyantoro 1995 :113) 

mengemukakan plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap 

kejadian itu hanya dihubungakan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lain. Kenny (dalam Nugriyantoro 

1995 :113) mengemukakan plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan 

dalam cerita yang bersifat sederhana, karna pengarang menyusun peristiwa-

peristiwa itu berdasarkan kaitan sebab akibat. Rangkaian peristiwa itu menurut 

Forster (dalam nugriyantoro 19995 :113) haruslah mempunyai penekanan adanya 

hubungan kausalitas (sebab akibat). 

Berdasarkan pengertian diatas, alur merupakan bagian terpenting dari 

sebuah karya sastra, baik itu film ataupun novel. Tanpa adanya alur sebuah karya 

sastra tidak bisa terbentuk secara sempurna atau karya sastra menjadi pincang. 

Alur adalah pondasi kuat yang mendasari sebuah karya sastra. Alur juga 

merupakan jalan cerita yang melengkapi sebuah novel ataupun film. Sebuah 

peristiwa-peristiwa penting dalam suatu karya sastra, bisa dirangkai menjadi cerita 

yang bagus karena peran penting alur. 
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Menurut Tasrif (dalam Nugriyantoro 1995:149-150) membagi tahapan alur 

menjadi lima bagian yaitu: 

1. Tahap situation (pengarang mulai melukiskan keadaan) 

2. Tahap generation circcumantance (peristiwa mulai bergerak) 

3. Tahap rising action (peristiwa mulai memuncak) 

4. Tahap climaxs (persitiwa-pristiwa mencapai puncaknya) 

5. Tahap denoument (pengarang memberikan pemecahan soal dari semua 

peristiwa) 

Selain itu juga Abrams (dalam Nugriyantoro, 1995:142-149) membagi alur 

menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Tahap awal  

Tahap awal biasanya disebut tahap perkenalan. Tahap perkenalan pada 

umumnya berisi sejumlah imformasi penting yang berkaitan dengan  berbagai hal 

yang akan dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya. Misalnya, berupa penunjukan 

dan pengenalan latar, seperti nama-nama tempat, suasana alam, dan waktu 

kejadiannya. 

2. Tahap tengah  

Tahap tengah disebut juga sebagai tahap pertikaian, menampilkan 

pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya, 

menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. 

3. Tahap akhir 

Tahap akhir sebuah cerita, atau dap juga disebut sebagi tahap peleraian, 

menampilkan adegan tertentu sebagai akibat kelimaks. Jadi, bagian ini misalnya 
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berisi bagaimana kesudahan cerita, atau menyaran pada hal bagaimanakah akhir 

sebuah cerita. 

b.  Latar atau setting 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan, Abrams (dalam Nugriyantoro, 1995:216). 

Latar dalam karya fiksi tidak terbatas pada penempatan lokasi-lokasi tertentu, atau 

sesuatu yang bersifat fisik saja, melainkan juga yang berwujud melingkupi dan 

dimiliki oleh latar fisik, Kenny (dalam Nugriyantoro, 1995:219). Sehubungan 

dengan hal itu, Aminuddin (2002:67) mengemukakan pengertian dari latar atau 

setting itu sendiri yaitu latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, 

waktu maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa latar adalah 

situasi tempat, ruang dan waktu terjadinya cerita. Tercakup didalamnya 

lingkungan geografis, rumah tangga, pekerjaan, benda-benda dan alat-alat yang 

berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa cerita, suasana, dan periode sejarah. 

c. Tokoh dan Penokohan 

Kata penokohan berasal dari kata “tokoh” yang berarti pelaku, karena yang 

dilukiskan dalam cerita adalah pelaku cerita atau watak-watak tokohnya sehingga 

penokohan disebut sebagai perwatakan. Dalam perkembangan sebuah karya sastra 

(cerita, novel dan lain-lain), perlu dikenal dan diketahui tokoh dan penokohan 

yang terdapat di dalam cerita yang dibaca. Penokohan adalah pelukisan gambaran 
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yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita, Jones (dalam 

Nugriyantoro, 1995:165).  

Selain itu, sering juga digunakan istilah “karakter” (character) sendiri dalam 

berbagai literature bahasa inggris yang menyaran pada dua pengertian yang 

berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap 

ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh 

tersebut, Stanton (dalam Nugriyantoro, 1995:165). Dengan demikian karakter 

dapat berarti “perilaku cerita” dan dapat pula berarti “perwatakan” antara seorang 

tokoh dengan perwatakan yang dimilikinya. 

Tokoh cerita atau karakter, menurut Abrams (dalam Nugriyantoro, 

1995:165) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau 

drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan. 

Dengan demikian, istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya daripada 

“tokoh” dan “perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh 

cerita, bagaimana perwatakan dan bagaimana penempatan, dan pelukisannya 

dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. 

2.2.3 Novel sebagai Karya Sastra 

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki ciri khas 

tersendiri dibandingkan dengan karya sastra yang lain, yang membedakan novel 

dengan karya sastra lainnya adalah cara penyampaiannya yang naratif atau 
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menceritakan urutan kejadian tertentu, meskipun demikian akan ada kemungkinan 

dalam sebuah novel kita akan menemukan penggambaran-penggambaran 

deskriptif terutama ketika si pengarang mencoba menggambarkan suasana atau 

keadaan suatu situasi tertentu .  

Menurut Alternbernd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 1995: 2-3). Novel 

(Inggris: novel) diartikan juga sebagai prosa fiksi yang bersifat imajinatif, namun 

biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan 

hubungan-hubungan antarmanusia atau kehidupan nyata. Pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa novel adalah karya sastra berbentuk tulisan atau sudah 

disusun menjadi sebuah buku, yang memiliki urutan kejadian suatu peristiwa, 

biasanya bersifat khayalan ataupun kisah nyata yang memunculkan imajinasi. 

Selain itu, makna-makna dalam karya sastra sengaja disembunyikan maksud yang 

sebenarnya, sehingga menambah nilai estetika tersendiri bagi karya sastra, sastra 

juga dapat berguna atau bermanfaat bagi pembaca 

Menurut Tarigan (1984 :164 ) novel berasal dari kata latin novellus yang 

diturunkan dari kata noveis yang berarti baru, cerita yang baru muncul kemudian 

sesudah drama, puisi, dan lain-lain. Menurut Altenbernd dan Lewis (dalam 

Hindrayanti, 2005:9), novel adalah proses naratif yang bersifat imajinatif, namun 

biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan 

hubunngan-hubungan antara manusia. Adapun sebagai sebuah karya fiksi novel 

menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, 

dunia imajinatif, yang dibagun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti 
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peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain yang 

kesemuanya tentu saja bersifat imajinatif. 

Pada dasarnya sastra didefinisikan tergantung pada konteks, cara pandang, 

wilayah geografi budaya, waktu, tujuan dan juga berbagai faktor yang lain. 

Definisi sastra juga tergantung dari ikatan budaya masing-masing masyarakat dan 

juga cara memandang terhadap dunia dan realitas dari suatu masyarakat atau 

individu itu. Sastra didefinisikan dengan tujuan untuk dipergunakan oleh yang 

mendefinisikan. Hal seperti itu pada hakikatnya juga mengandung unsur politis 

dan ideologis. Proses waktu atau konteks historis juga mempengaruhi cara 

mendefinisikan dan mempergunakan “sastra”. Sastra dengan demikian adalah 

objek yang tidak dapat didefinisikan secara tunggal. (Susanto, 2012: 1). 

Di samping itu, sastra tentu membutuhkan kemampuan bahasa yang indah 

dalam menyusun sebuah karya sastra, salah satunya adalah karya sastra yang 

berbentuk novel. Novel lebih menekankan kepada peristiwa-peristiwa yang 

kompleks dan gaya penceritaan yang terperinci dan panjang. Peristiwa-peristiwa 

yang diuraikan terlihat jelas dalam sebuah alur yang menjadi salah satu bentuk 

khusus dari novel. Novel juga biasanya menceritakan tentang tokoh-tokoh dan 

prilaku mereka pada kehidupan sehari-hari dalam melakukan interaksi di 

lingkungan sosial. 

2.2.4   Film 

Film merupakan media penyimpanan gambar atau biasa disebut 

Celluloid, yaitu lembaran plastik yang dilapisi oleh Emulsi (lapisan kimiawi peka 

cahaya). Bertitik tolak dari situ, maka film dalam arti tayangan audio-visual 
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dipahami sebagai potongan-potongan gambar bergerak. Kecepatan perputaran 

potongan-potongan gambar itu dalam satu detik adalah 24 gambar (24-24 frame 

per second/fps).  

Ada banyak literature yang menjelaskan tentang film, berdasarkan 

banyak pengertian “film” semuanya mengerucut pada suatu pengertian yang 

universal. Menurut Javandalasta (2011 : 1) Film adalah rangkaian gambar yang 

bergerak membentuk suatu cerita atau juga biasa disebut Movie atau Video. Film 

secara kolektif, sering disebut ‘Sinema’.   

Berdasarkan pengertian film di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa film adalah gambaran kehidupan manusia yang banyak terjadi di sekitar 

kita dituangkan dalam bentuk audio visual, bisa disaksikan oleh semua orang 

kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya bisa disaksikan oleh masyarakat, film juga 

bisa dijadikan contoh positif dan membuang hal negatif yang dapat merugikan 

manusia. Dalam pembelajaran di sekolah, film sangat bermanfaat sebagai bahan 

ajar guru di sekolah. Film memiliki genre-genre antara lain :  

Action-Laga, Comedy-Humor, Roman-Drama, dan Mistery-Horor. Film  

5 Cm mengandung genre Roman-Drama, karena merupakan gambaran 

nyata sebuah kehidupan. Sehingga pada akhirnya penonton dapat ikut merasakan 

adegan dalam film dikarenakan kesamaan pengalaman hidup antara si tokoh 

dalam film dan penonton. Seorang sutradara sangat berperan dalam subuah film. 

Sutradara memiliki fungsi sebagai penerjemah bahasa tulisan pada skenario 

menjadi bahasa visual video. 
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Dalam upayanya itu, tergantung jenis produksi video yang dikerjakannya, ia 

bisa berurusan dengan aktor/aktris (atau “talent” yang mengisi peran pendukung), 

kameramen, penata artistik dan kru lainnya. Sutradara inilah yang mengatur 

akting aktris/talent termasuk dialognya. Untuk mendapatkan pemeran yang tepat 

untuk peran tertentu, sebelumnya dapat dilakukan suatu uji peran yang disebut 

dengan “casting” terhadap sejumlah orang yang dinominasikan untuk peran itu. 

Terdapat unsur film antara lain : 

a. Title adalah judul 

b. Crident title, meliputi: produser, karyawan, artis (pemain) dll. 

c. Tema film adalah sebuah inti cerita yang terdapat dalam sebuah film. 

d. Intrik, yaitu usaha pemeranan oleh pemain dalam menceritakan adegan yang 

telah disiapkan dalam naskah untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

sutradara. 

e. Klimaks, yaitu puncak dari inti cerita yang disampaikan. Klimaks bisa 

berbentuk konflik atau benturan antar kepentingan para pemain. 

f. Plot, adalah alur cerita. Alur cerita terbagi ke dalam dua bagian yang 

pertama adalah alur maju dan yang kedua adalah alur mundur. 

g. Suspen atau keterangan, yaitu masalah yang masih terkatung-katung. 

h. Million setting, yaitu latar kejadian dalam sebuah film. Latar ini bisa 

berbentuk waktu, tempat, perlengkapan, aksesoris, ataupun fashion yang 

disesuaikan. 

i. Sinopsis, adalah gambaran cerita yang disampaikan dalam sebuah film, 

synopsis ini berbentuk naskah. 
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j. Trailer, yaitu bagian film yang menarik. 

k. Character, yaitu karakteristik dari para pemain/pelaku dalam sebuah film. 

Selanjutnya terdapat struktur film, antara lain : 

a. Pembagian cerita 

b. Pembagian adegan (squence) 

c. Jenis pengambilan gambar (shoot) 

d. Pemilihan adegan pembuka (opening) 

e. Alur cerita dan continuity (berkelanjutan) 

f. Intrique yang meliputi jealousy, pengkhianatan, rahasia bocor, tipu muslihat 

dan lain-lain. 

g. Anti klimaks, yaitu penyelesaian masalah. Anti klimaks ini terjadi setelah 

klimaks. 

h. Ending atau penutup, ending dalam film bisa bermacam-macam, apakah 

happy ending (cerita diakhiri dengan kebahagiaan) ataupun sad ending 

(diakhiri dengan penderitaan). (http://candra/2015/pengertianfilm.htm) 

2.2.5  Pembelajaran Sastra di SMA 

Teori dan apresiasi sastra merupakan dua hal penting dalam pembelajaran 

sastra. Pembelajaran apresiasi sastra di SMA harus memperhatikan kompenen 

yang terlibat di dalamnya, agar fungsi karya sastra sesuai dengan tujuan. 

Komponen-komponen tersebut terdiri atas tujuan, bahan yang diajarkan, dan 

penilaian terhadap hasil kegiatan pembelajaran. Penelitian ini memuat beberapa 

pokok bahasan kesusastraan yang dijabarkan dalam KTSP khusus untuk kelas XI 

yang berkaitan dengan pembelajaran unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra 
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sebagai berikut : SK 7. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan beserta KD 7.1 Menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik 

hikayat. 

Deskripsi bahan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar tersebut 

berupa penggalan beberapa kutipan pada novel 5 Cm . Penggalan kutipan tersebut 

akan didiskusikan dan dianalisis oleh siswa. Kemudian siswa menjelaskan unsur-

unsur instrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut seperti siswa diminta 

menyebutkan tema, tokoh dan penokohan, setting, amanat yang bisa dipetik dalam 

novel tersebut yang didasarkan pada tes kesastraan tingkat informasi, konsep, 

perspektif, dan apresiasi (Moody dalam Isnaini, 2011: 26). 

2.2.5.1   Tujuan Pembelajaran Sastra 

 Siswa mampu menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik hikayat, 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dilihat dari kompetensi dasar yaitu 

menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ektrinsik novel, pembelajaran terhadap 

sastra mempunyai tujuan-tujuan khusus yaitu terbinanya apresiasi dan kegemaran 

terhadap sastra yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan di bidang sastra. 

Tujuan pembelajaran sastra secara umum,  yaitu untuk tercapainya kemampuan 

siswa dalam mengapresiasi sastra. 

Sementara itu, evaluasi pembelajaran sastra Moody dalam Isnaini (2011: 

23) membedakan penilaian berdasarkan empat kategori. Kategori tersebut terdiri 

atas tingkatan-tingkatan, yaitu : 
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1. Tes kesastraan tingkat informasi, tujuannya untuk mengungkapkan 

kemampuan siswa dalam mengungkapkan hal-hal penting dalam karya 

sastra. 

2. Tes sastra tingkat konsep, berkaitan tentang persepsi tentang bagaimana 

data-data atau unsur-unsur karya sastra itu diorganisasikan. Masalah-

masalah yang dimaksud dalam tes konsep ini seperti : apa saja unsur yang 

terdapat dalam karya sastra (prosa dan puisi), apa hubungan sebab-akibat 

antara unsur-unsur tersebut, konflik apa sajakah yang timbul di dalamnya, 

serta apa saja yang terlibat dalam mempengaruhi terjadinya konflik. 

3. Tes kesastraan tingkat perspektif yang berkaitan dengan pandangan siswa 

terhadap sebuah karya sastra menurut perspektifnya sendiri. Masalah yang 

diangkat yaitu apakah novel dan film 5 Cm ini ada manfaatnya , apakah 

cerita sesuai dengan realita kehidupan, dan apa manfaat yang bisa dipetik 

siswa dari film ini. 

4. Tes kesadaran tingkat apresiasi, kegiatan ini berada di antara masalah 

bahasa dengan linguistik. Misalnya saja pada novel dan film 5 cm, 

bagaimana ciri khas bahasa sastra yang digunakan, apa efek pemilihan kata 

dalam film itu. Dalam tes ini siswa dituntut untuk mengenali, menganalisis, 

membandingkan, dan menilai bentuk-bentuk karya kebahasaan yang 

terdapat di dalam karya. 

2.2.5.2 Bahan Ajar Sastra 

Pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan siswa SMA dapat 

mencapai tujuan pembelajaran sastra dan melahirkan sebuah kegiatan 
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menganalisis karya sastra. Bahan pengajaran yang disajikan kepada siswa harus 

sesuai dengan tingkat kemampuan para siswa, diklasifikasikan berdasarkan 

tingkat kesukarannya dan kriteria-kriteria tertentu lainnya. Tanpa adanya 

kesesuaian antara siswa dengan bahan yang diajarkan, pelajaran yang 

disampaikan akan gagal. 

Bahan ajar sastra yang diterapkan di SMA dapat berupa: novel, puisi, 

cerpen dan drama. Bahan ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkat SMA dengan kompetensi dasar menemukan unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Unsur-unsur intrinsik dapat berupa: tema, 

alur, penokohan, latar, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat 

berupa: latar budaya, sosial, dan psikologi pengarang, pembaca dan tokoh yang 

ada dalam karya sastra. 

Menurut Gani (dalam Hadi, 2012: 26-27), untuk mengatasi kesulitan guru 

sastra dalam proses pemilihan karya sastra sebagai bahan ajar, mengemukakan 

kriteria sebuah karya sastra yang layak dijadikan bahan ajar, yaitu:  

1. Memenuhi standar sastra. 

2. Membantu generasi muda dalam mendewasakan diri sendiri dengan 

mengetahui langsung masalah-masalah yang ada dalam karya sastra. 

3. Membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang. 

4. Membantu memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang 

menyebabkan sikap apatis, ilusi, dan menarik diri. 

5. Memiliki dasar yang Humanistik dalam menghormati manusia lain. 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dilihat dari materi pembelajaran 

yang meliputi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik serta nilai-nilai dalam sastra 

(budaya, moral, agama, dan politik), dapat diketahui bahwa kriteria karya sastra 

yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar adalah karya sastra dengan unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik yang mudah diteliti atau dianalisis oleh siswa, dan karya 

sastra yang memiliki nilai-nilai budaya, agama, politik dan moral. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Melalui 

penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami fakta yang ada di balik 

kenyataan yang dapat diamati secara langsung. Penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi perubahan 

objek tersebut (Sugiyono, 2011 : 8). 

Berdasarkan penertian tersebut, seorang peneliti sastra dituntut untuk 

mengungkap fakta-fakta yang tampak atau teramati dengan member deskripsi. 

Fakta atau data merupakan sumber informasi yang menjadi basis analisis. Ini 

berarti analisis dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, 

tanpa campur tangan pihak peneliti. Seorang peneliti tidak boleh melakukan 

kontrol atau perlakuan apapun sebagaimana yang biasa dilakukan didalam 

penelitian bercorak kuantitatif. Ia mengandalkan kekuatan pengamatan tentang 

objek yang diteliti secara alamiah, atau apa adanya didalam bingkai setting sosial, 

psikologis, atau kultural. Kekuatan pengamatan merupakan wujud pemahaman 

yang menjadi ciri penelitian deskriptif kualitatif 

Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan dengan menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif peneliti tidak hanya mengungkap fakta-fakta yang 

tampak pada objek penelitian tetapi juga peneliti memberikan gamaran atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasar kepada fakta-fakta yang 
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tampak, sehingga penelitian ini bisa menjadikan data lebih  jelas dan mudah 

dipahami.    

3.2 Data dan Sumber Data 

Lofland dan Lofland (dalam Atmaja, 1999: 81) menyebutkan bahwa “kata-

kata”  dan “tindakan” merupakan sumber utama dalam penelitian, selebihnya 

adalah data tambahan, dokumen, dan data-data lainnya. Setiap penelitian tentu 

berbasis data dan tidak pernah ada penelitian yang tanpa data. Data dalam 

penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Menurut Siswantoro (2005: 

63) data primer adalah data utama, sedangkan data sekunder adalah hasil 

pengklasifikasian dari data primer dan berfungsi untuk memperkaya dan 

mempertajam hasil analisis yang diambil dari berbagai sumber. Jadi data primer 

dalam pembelajaran ini bersumber dari novel dan film 5 cm, sedangkan untuk data 

sekunder yang akan membantu dan melengkapi data diperoleh dari novel 5 Cm 

dan  VCD/DCD film 5 Cm juga dari buku-buku yang relevan dan dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam penelitian. 

1.   Data Penelitian 

Data-data dalam penelitian ini berupa cuplikan peristiwa, tokoh, dan 

setting dalam novel dan film 5 cm. 

2.   Sumber Data 

Sedangkan sumber data penelitian ini adalah novel 5 Cm karya Donny 

Dirgantoro diterbitkan oleh Grasindo dan film 5 Cm  karya Rizal Mantovani yang 

diproduksi oleh Adi Kartiwa di Sunil Soraya studio. Durasi film 5 Cm adalah 139 

menit. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1   Metode Studi Pustaka 

Metode studi pustaka berfungsi untuk menyederhanakan masalah yang 

akan diteliti, sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Perlu 

diketahui sejauh mana masalah tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya, bagian 

mana saja yang perlu diverifikasi, dalam aspek mana yang perlu diperdalam, dan 

aspek mana yang perlu ditekankan karena belum diteliti sebelumnya. Melalui 

setudi kepustakaan ini dapat pula membantu dalam pengembangan teori penelitian 

dan bahkan dapat pula sekaligus melakukan perumusan masalah, atau 

menyempurnakan perumusan masalah yang sudah dibuat sebelumnya, Nazir 

(1985: 47-48).  

Metode studi pustaka yang dimaksud yaitu pengumpulan data dan 

informasi berdasarkan literatur yang berupa buku-buku sastra yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diangkat sebagai objek penelitian. Metode pustakaan 

dilakukan dengan menelaah dan memahami sumber tertulis yang tersaji dalam 

bentuk data. Sumber tertulis yang dimaksud adalah novel dan film 5 Cm sebagai 

objek penelitian.   

3.3.2   Metode Dokumenter  

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut analisis isi. 

Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara 

sistematik bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam 

bentuk dokumen secara obyektif. Kajian isi atau content analysis document ini 
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didefinisikan oleh Berelson yang dikutip Guba dan Lincoln, sebagai teknik 

penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan 

kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Sedangkan Weber menyatakan bahwa 

kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur 

untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Definisi 

lain dikemukakan Holsti, bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan 

dilakukan secara objektif, dan sistematis (Moleong, 2007 dalam 

http://tugasavan.blogspot.co.id/2013/05/metode-dokumentasi.html). 

Penelitian ini akan menggunakan dua metode yaitu berupa metode studi 

pustaka atau dokumen tertulis yang berasal dari novel 5 Cm karya Donny 

Dhirgantoro dan metode dokumenter yang berupa audio visual yang berupa film 5 

Cm yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Kedua metode tersebut nantinya akan 

dianalisis perbandingan dan persamaan yang terdapat di dalamnya.  

3.4      Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah semua alat yang dipakai untuk megumpulkan, 

memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau menyimpulkan, mengolah, 

menganalisa menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 

memecahkan suatu masalah (Ridwan, 2009:184 (dalam Suci, 2014:31). 

 Penelitian ini menggunakan dua table sebagai instrumen penelitian. 

Table yang pertama digunakan untuk mencatat hasil ekranisasi novel 5 Cm karya 

Donny Dhirgantoro yang mengakibatkan terjadinya perubahan fumgsi khususnya 

dalam alur, penokohan, setting, atau latar. Sedangkan pada table yang kedua 
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digunakan untuk mencatat hasil ekranisasi film 5 Cm karya Ryzal Mantovani yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi khususnya dalam alur, penokohan, 

setting, atau latar. Sehingga terlihat jelas perubahan bentuk antara novel dan film. 

 Table 1.  Ekranisasi dalam Novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro 

No Aspek Hal Kutipan Ket. 

1. a. Alur 

 Tahap awal 

 Tahap tengah 

 Tahap akhir 

   

2. b. Latar/setting    

3. 
c. Tokoh dan 

penokohan  

   

Table 2.  Ekranisasi dalam Film 5 Cm karya Ryzal Mantovani 

No Aspek Hal Kutipan Ket. 

1. a. Alur 

 Tahap awal 

 Tahap tengah 

 Tahap akhir 

   

2. b. Latar/setting    

3. 
c. Tokoh dan 

penokohan  
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3.5     Metode Analisis Data 

Metode deskriptif kualitatif  adalah metode analisis data yang merupakan 

proses menelaah, seluruh data yang tersedia yang diperoleh melalui pengamatan, 

pencatatan, perekaman, dokumen dan sebagainya (Moleong, 1990:190).  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisis data menggunakan kata-kata, kalimat yang 

menjelaskan tentang perubahan bentuk pada novel 5 Cm ke dalam film 5 cm. 

Teknik analisis ini menjelaskan, menguraikan, menganalisis dan 

menginterprentasikan bentuk perubahan yang terjadi pada novel 5 Cm ke dalam 

film 5 Cm sehingga menimbulkan kejelasan untuk mudah dipahami.  Terdapat dua 

proses analisis data pada penelitian ini, yaitu metode analisis data pada novel dan 

pada film. Analisis data pada novel 5 Cm dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Membaca novel 5 Cm memahami struktur global tersebut secara berulang-

ulang secara cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat. 

2. Mengambil data yang berkaitan dengan unsur intrinsik yaitu, alur/plot, 

latar/setting, tokoh dan penokohan. 

3. Manganalisis data yang telah diambil sebelumnya dengan metode 

ekranisasi. 

4. Sedangkan prosedur analisis data pada film 5 Cm dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menonton film 5 Cm secara berulang-ulang untuk memahami isi film. 
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2. Mengelompokkan data yang berkaitan dengan ekranisasi atau pemindahan 

bentuk khususnya pada pendekatan skturktural yaitu alur/plot, latar/setting, 

serta tokoh dan penokohan dalam film tersebut. 

3. Mengaitkan maksud dari potongan-potongan dialog yang telah dipilih 

dengan ekranisasi atau pemindahan bentuk khususnya pada pendekatan 

skturktural yaitu alur/plot, latar/setting, serta tokoh dan penokohan dalam 

film tersebut. 

4. Interpretasi (penafsiran) atas adegan-adegan dalam film. 

5. Menganalisi hubungan dengan pembelajaran sastra di SMA. 

6. Menyimpulkan hasil yang disesuaikan dengan analisis data secara 

keseluruhan. 

3.6      Metode penyajian hasil analisis data  

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengelompokan data, kemudian 

ditabulasi atau dikodekan, selanjutnya diadakan analisis. Setelah analisis, 

diberikan tafsiran atau interpretasi terhadap data tersebut, (Semi, 2012:15). Data 

yang sudah dikelompokkan menurut perubahan bentuk yang terjadi dalam novel 5 

Cm maupun film 5 Cm disajikan dengan rapi dan teratur. Penulis lebih dahulu 

mengurutkan hasil analisis dari novel 5 Cm yang mengalami perubahan bentuk 

khususnya pada alur, latar, tokoh dan penokohan, dan dilanjutkan dengan 

menganalisis film 5 cm. 

Data yang berupa kutipan yang sudah dipilih dianalisis menurut perubahan 

bentuk khususnya pada alur, latar, tokoh dan penokohan. Kutipan yang sudah 

dipilih diketik dengan format italic pada masing-masing unsur intrinsik (alur, 
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latar, tokoh dan penokohan) yang menunjukkan terjadinya perubahan bentuk. 

Setelah kutipan selesai diketik, kemudian hasil analisis atau penjelasan mengenai 

kutipan ditulis dibagian bawah kutipan. Penjelasan berisi alasan mengapa kutipan 

tersebut mengalami perubahan bentuk. Setelah itu, penulis membandingkan 

(persamaan dan perbedaan) perubahan bentuk yang terjadi pada novel dan film 

dari segi alur, latar, tokoh dan penokohan. Selanjutnya hasil analisis data akan 

terbentuk dengan rapi dan teratur.  

Hasil analisis berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara yaitu 

(a) perumusan kata-kata biasa, (b) perumusan dengan tanda-tanda atau lambang-

lambang kedua cara ini disebut dengan metode informal dan metode formal   

( Mahsun, 2012 : 244 ). 

Penelitian ini menggunakan metode informal yaitu, perumusan atau 

penyajian hasil yang dituangkan dalam bentuk kata-kata hasil analisis data akan 

dideskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau kejadian –kejadian, 

karaktristik objek dan subjek dalam karya sastra khususnya novel yang diteliti, 

sehingga diperoleh deskripsi data tentang alur dalam novel 5 Cm dan imlikasinya 

terhadap pembelajaran sastra di SMA. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Bentuk Ekranisasi (Alur, Latar, Tokoh dan Penokohan) dalam Novel 5 

Cm Karya Donny Dirgantoro dan Film 5 Cm Karya Rizal Mantovani 

Untuk sampai pada pembahasan tentang bentuk ekranisasi antara novel 5 

Cm terhadap film 5 Cm, perlu dilakukan pembahasan tentang bentuk struktur 

(Alur, Latar, Tokoh dan Penokohan) dalam novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro 

dan struktur (Alur, Latar, Tokoh dan Penokohan) film 5 Cm karya Rizal 

Mantovani. Berikut diuraikan secara berurutan. 

4.1.1 Bentuk Struktur (Alur, Latar, Tokoh dan Penokohan) dalam Novel 5 

Cm Karya Donny Dirgantoro 

Novel 5 Cm adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2005 dan 

diterbitkan oleh Grasindo dan terdiri dari 379 halaman. Novel ini menceritakan 

tentang persahabatan, perjuangan, impian dan cinta. Novel karya Donny 

Dhirgantoro tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sehingga 

masuk cetakan ke- 30 dan terjual sebanyak 150.000 eksemplar. Novel 5 Cm yang 

kemudian difilmkan itu memang sedikit berbeda ceritanya, terutama pada bagian 

akhir, tetapi tidak menghilangkan inti atau pesan yang ingin disampaikan kepada 

pembaca atau penonton. Novel yang menceritakan tentang persahabatan lima 

orang anak muda yaitu Arial, Riani, Zafran, Ian dan Genta. Dalam novel tersebut 

terdapat alur, latar, tokoh dan penokohan yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
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4.1.1.1  Alur atau Plot 

Alur yang digunakan dalam novel 5 Cm karya Donny Dirgantoro adalah 

alur maju. Menurut Abrams (dalam Nugriyantoro, 1995:142-149) membagi alur 

menjadi tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Jenis alur ini 

juga digunakan dalam novel 5 Cm, berikut diuraikan secara beurutan : 

1. Tahap awal : tahap perkenalan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan alur, 

latar, serta tokoh dan penokohan. Dalam novel 5 Cm, tahap pengenalan atau 

awal cerita dalam novel ini berawal dari sebuah tongkrongan lima orang 

anak muda yang telah menjalin peersahabatan semasa SMA seorang 

perempuan dan empat orang laki-laki, yaitu Riani, Genta, Arial, Zafran dan 

Ian. Tahap awal dimulai saat mereka sedang melakukan perjalanan menuju 

daerah Cikini untuk menikmati bubur ayam. Warung tersebut merupakan 

salah satu tempat mereka sering berkumpul. Tergambar pada kutipan 

berikut: 

Kutipan 1 

“Berawal dari sebuah tongkrongan lima orang yang mengaku 
“ manusia-manusia agak pinter dan sedikit tolol yang sangat 
sok tau” 

“Robert Smith nggak ada matinya deh kalo bikin lagu….” 
“Mulai deh…,” ujar Riani sambil tetap serius ber-SMS. 
“Kenapa sih lo, Ni? Cuma bilang gitu doang.”  
“Elo ngomong gitu kayak yang paling tau The Cure. Emang lo 

doang yang tau? gue juga tau….” 
“Wajar dong, kan anak ben…,” jawab Zafran sambil ngambil 

remote dan terus gedein volumenya. 
(Dhirgantoro, 2005 :15.16) 

  
Kutipan di atas menggambarkan tahap awal yang menceritakan 

perjalanan lima sahabat yaitu Arial, Zafran, Genta, Ian, dan Riani yang 
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berawal dari sebuah tongkrongan hingga perjalanan mereka menuju daerah 

Cikini untuk menikmati bubur ayam. Malam itu di dalam mobil dengan 

suasana aspal yang masih basah sehabis hujan, mereka sedang asyik 

mendengarkan beberapa buah lagu dan memperdebatkannya. Perdebatan 

yang dilakukan lima sahabat tersebut seputar beberapa lagu barat yang 

diputar di dalam mobil. Zafran selalu merasa dirinya paling hafal dan tahu 

seputar judul dan lirik lagu barat yang sedang dimainkan, karena hanya 

dirinyalah yang pernah ikut dalam kelompok musik atau band di kampus. 

Tempat lain yang biasa mereka kunjungi adalah rumah Arial. Setelah 

sampai di rumah Arial, Ian memarkir mobilnya di halaman rumah Arial 

yang luas. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 2 

….Halaman rumah Arial luas dan asri. Kalau diukur-ukur, 
enam mobil bisa masuk ke situ. Tapi, yang mereka heran 
kenapa Ian malah parker paralel dengan rem tangan nggak 
aktif, lalu mengambil batu buat ganjel mobil, persis kalau 
lagi parker di mal yang penuh. 
(Dhirgantoro, 2005 :19) 

 
Kutipan tersebut, menggambarkan rumah Arial yang besar, kelima 

sahabat itu, sering berkunjung sehingga mereka sudah mengenal keluarga 

Arial. Selain memiliki halaman dan rumah yang besar, yang membuat 

mereka senang berada di sana, karena keramahan keluarga Arial juga 

tersedianya berbagai macam makanan yang enak.  Mereka juga mempunyai 

tempat khusus di halaman belakang rumah Arial, yang mereka jadikan 

tempat santai. Seperti kutipan berikut: 
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Kutipan 3 

 “…Daun-daun dengan bulir-bulir air yang melekat sehabis 
hujan menyambut mereka. Lampu taman yang kekuningan 
membuat suasana Secret Garden semakin merona dan 
membuat pantulan yang indah di mata mereka. Sepasukan 
bintang pun menyambut mereka kala mereka melihat langit 
hitam yang jernih di malam sehabis hujan ini. Bau tanah 
basah hinggap sesaat di penciuman mereka, entah untuk 
yang keberapa kali.” 
(Dhirgantoro, 2005 : 33) 

Secret Garden yang khusus mereka sulap menjadi tempat tongkrongan 

atau tempat untuk berkumpul ketika mereka berada di rumah Arial. Taman 

itu berupa sebuah lesehan di beranda bungalow bambu, dihiasi lampu taman 

kekuningan yang membuat suasananya semakin merona dan membuat 

pantulan yang indah. Di taman tersebut, mereka bisa melihat keindahan 

langit malam yang ditaburi bintang-bintang dan cahaya bulan,menambah 

suasana hangat dan nyaman di hati mereka. 

2. Tahap tengah : Tahap tengah disebut juga sebagai tahap pertikaian, 

menampilkan pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan 

pada tahap sebelumnya, menjadi semakin meningkat, semakin 

menegangkan. Tahap ini dimulai ketika mereka sedang kumpul di rumah 

Arial. Ketika mereka sedang asyik berbincang perihal filsufis musikal yang 

dikuasai Zafran, tiba-tiba Genta mengusulkan sesuatu yang membuat 

mereka terkejut. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 4 

“Mungkin sebaiknya kita nggak usah ketemuan dulu,” Genta 
mengalirkan    kalimat pendek. Semuanya jadi sensitive. 

“Makdusnya?” Riani menoleh lembut, jari-jarinya menari 
sendiri di atas celana jins gelapnya. Lama Genta nggak 
menjawab. Zafran sudah mengerti maksud Genta. 
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  (Dhirgantoro, 2005 : 62.63) 
 

Kutipan di atas, Genta secara tiba-tiba mengutarakan usulan yang 

membuat teman-temannya kaget sekaligus antusias. Genta mengutarakan 

usulan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya mereka berlima terlalu 

sering bertemu dan sering terjadi kejadian déjà vu saat mereka bersama. 

Genta membayangkan suatu kejutan saat mereka bertemu nanti. Akhirnya 

yang lain pun setuju dengan usulan Genta. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 5 

“Kita ketemu lagi tanggal 14 Agustus yah…,” Genta 
meyakinkan   teman-temannya. 

“Tapi kan besok Senin kita ketemu. Ada event lo, Ta,” Arial 
tiba-tiba nyeletuk. 

“Oh iya…”  
“Yang ketemu kan Cuma kalian berempat…cowok-cowok 

doang,” uajr Riani. 
“Ya udah, nanti Senin kita ngomong apa adanya aja. Kalo 

bisa masing-masing jangan sampai terlihat, jangan sampai 
ngomong.” 

“Ya udah…” 
“Tapi nanti 14 Agustus kita ngapain merayakannya? Kan 

perlu dirayain tuh, harus yang monumental,” usul Ian. 
“Kayak tujuh belasan aja, pakai dirayain,” sentil Zafran. 
“Yang lain setuju dengan Ian. 
“Gue udah ada rencana…” Genta berkata mantap sekali 

sambil berbinar-binar. Tiba-tiba otaknya punya ide yang 
sangat cemerlang.” 

“Pokoknya nanti gue bikin reminder untuk tanggal 14 Agustus 
di handphone, tanggal 7 Agustus gue kasi tau planningnya 
aja lewat SMS, di mana kita akan ketemuan.” 
(Dhirgantoro, 2005 : 65) 

Kutipan di atas menggambarkan usulan yang diutarakan Genta 

terhadap mereka berlima. Mereka telah sepakat untuk tidak bertemu ataupun 

berkomunikasi selama tiga bulan, dan juga sepakat untuk bertemu pada 

tanggal dan tempat yang sudah ditentukan. Genta sangat antusias terhadap 
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rencananya tersebut, dan Ia berharap rencananya tersebut berjalan lancar. 

Berbeda dengan Riani, Ia merasa sedih harus menghilang dari teman-

temannya. 

Tahap tengah juga menampilkan beberapa pertentangan atau konflik 

dan menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. Seperti beberapa 

kutipan  berikut : 

Kutipan 6 

“14 Agustus. Satu lebih tiga puluh lima menit. 
“Zafran!!! Teriakan Ian dan Riani membuat Genta dan 
Zafran tengok-tengok. 
“Ian…!”  
“Riani…!” 
“Sosok Ian dan Riani penuh senyum berlari kecil memasuki 
Restoran Padang. Riani yang rambutnya dikuncir sekenanya, 
hari itu memakai kaos putih polos dan celana kargo hijau 
tentara dengan sandal jepit-cantik dan cuek. Riani langsung 
memeluk Genta dan Zafran. 
“Kangen…. Kangen… jahat…jahat, kangen banget 
gue…kangen.” Pelukan Riani membuat Genta terbang tinggi. 
(Dhirgantoro, 2005 : 145.146) 

Kutipan di atas menceritakan pertemuan pertama mereka di Stasiun 

Senen setelah tiga bulan lamanya mereka memutuskan untuk tidak bertemu 

dan berkomunikasi. Perasaan rindu karena sudah lama tidak berkomunikasi 

menghinggapi mereka, terutama Riani sangat terharu ketika bertemu 

keempat sahabatnya itu. Di Stasiun tersebutlah yang akan menjadi awal 

perjalanan mereka manuju puncak Mahameru. 

Perjalanan melewati beberapa Stasiun Kereta membawa mereka 

menuju tujuan, rasa lelah dan penat di dalam kereta bisa mereka atasi 

dengan bercanda, bercerita atau menyanyikan lagu. Setelah sampai di 
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stasiun kereta terakhir, mereka mencari angkutan atau kendaraan yang bisa 

membawa mereka menuju kaki gunung dan dilanjutkan dengan berjalan 

kaki. Bermacam peristiwa dan konflik menghadang mereka selama 

diperjalanan. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 7 

“Genta…break, Ta Heeeh…heeh…,” napas Riani memacu 
satu-satu. Riani terlihat kelelahan. 

“Iya Bang Genta, break dulu.” Keringat meluncur deras di 
kening Arianda. 

“Oke sip. Itu di depan ada akar pohon. Kita break di situ.” 
“Rombongan berhenti sebentar. Di hadapan mereka terlihat 

lembah dalam penuh alang-alang. 
“Fiuh…lumayan juga…,” Dinda yang masih terengah-engah 

mengambil air mineral dan meneguknya. 
(Dhirgantoro, 2005 : 235) 

Kutipan di atas menggambarkan saat mereka mulai melangkah, 

menyusuri jalan berbatuan desa yang akhirnya berbelok ke jalan setapak 

kecil menuju ke punggung Mahameru. Dalam dingin pagi, langkah-langkah 

kecil mereka menyusuri tanah lembap dan dedaunan rimbun yang masih 

bermandikaan embun pagi. Mahameru masih tertegun bijak bernaung biru 

muda langit pagi di kejauhan. 

3. Tahap akhir : Tahap akhir sebuah cerita, atau dapat juga disebut sebagi 

tahap peleraian, menampilkan adegan tertentu sebagai akibat klimaks. Jadi, 

bagian ini misalnya berisi bagaimana kesudahan cerita, atau menyaran pada 

hal bagaimanakah akhir sebuah cerita. Seperti beberapa kutipan berikut : 

Kutipan 8 

“Hanya beberapa langkah lagi… kita sampai di puncak….” 
“Hold my hand please… 
”Genta menjulurkan tangannya ke Riani di belakangnya. 
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“Riani tersenyum menggandeng tangan Dinda di belakangnya, 
Dinda memegang tangan Ian, Zafran dan Arial terus 
menyambung genggaman itu. 

“Siaaaap?” 
“Genta tersenyum lepas…semuanya memandang satu sama 

lain. Setengah berlari mereka bergandengan memasuki jalur 
akhir pendakian yang tinggal sepuluh meter lagi. 

  Tujuh meter… 
  Lima meter… 
  Tiga meter….!!! 
“Dan…kita di Mahameru…” 
(Dhirgantoro, 2005 : 342)     
“Jadi kalo kita yakin sama sesuatu, kita cuma harus percaya, terus 

berusaha bangkit dari kegagalan, jangan pernah menyerah dan taruh 
keyakinan itu di sini….” Zafran meletakkan telunjuk di depan 
keningnya. 

“Betul…banget. Taruh mimpi itu di sini…. 
  Genta melakukan hal yang sama. 
“Juga keinginan dan cita-cita kamu,” ujar Arial. 
“Semua keyakinan, keinginan, dan harapan kamu…,” Riani berkata 

pelan. “Kamu taruh di sini…jangan menempel kening. 
  Biarkan… 
  Dia… 
  Menggantung… 
  Mengambang…. 
  5 centimeter… 
  Di depan kening kamu….” 
(Dhirgantoro, 2005 : 361.362) 
 

Kutipan di atas menggambarkan ketika mereka akan sampai puncak 

Mahameru, perasaan lelah tergantikan dengan bahagia saat mereka 

menghitung langkah menuju puncak. Akhirnya, perjalanan panjang dan 

melelahkan yang mengiringi mereka, terbayarkan dengan sampainya mereka 

di atas puncak Mahameru. Keindahan suasana puncak, membuat mereka 

haru dan bangga karena berhasil sampai di sana. 

Kehidupan mereka pun berubah selama beberapa tahun kemudian, 

persahabatan tetap terjalin hingga munculnya beberapa anggota baru. 

Seperti kutipan berikut : 
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Kutipan 9 

Sepuluh tahun kemudian 
“Arian!!! Jangan cabut tanaman…Papa nggak suka… 
”Arial menggendong buah hatinya yang baru berumur lima 

tahun. Arian memukul-mukul perut papanya yang mulai 
terlihat besar. 

“Mama! Ada Zafran nih sama mamanya Zafran,  
“Arial berteriak keras memanggil Indy, meski bingung dengan 

kalimatnya. 
   Indy tersenyum manis menghampiri. 
 “ Zafran memegang-megang perut istrinya. 

Arial merangkul Zafran dan berujar, “Kalo cewek jangan 
dinamain Riani junior juga, nggak kreatif amat sih lo.” 

“Nggak akan lah…papanya emang gablek dari dulu,” ujar 
Riani sambil membelai perutnya, tersenyum manis ke Arial 
dan Indy. 

“Halo semua…” Genta mendatangi mereka. 
“Genta, perut lo?” Arial dan Zafran terkaget-kaget melihat 

Genta. 
“Hahaha…tau nih, mamanya jago ngurus suami.” 

Genta merangkul istrinya yang tersenyum manis. 
“Halo semua…” 
“Citra apa kabar?” 
 “Halooo semua…” Keluarga Ian datang memakai baju 

seragam merah dengan tulisan besar di depannya. Baju Ian 
bertuliskan Ayah Ian, baju anaknya yang gembul bertuliskan 
nanda David, dan Istri Ian tampak cantik hari itu memakai 
baju bertuliskan Bunda Happy. 

“Halo Mama Salma.” 
(Dhirgantoro, 2005 : 372) 

Kutipan di atas menggambarkan perubahan yang terjadi selama 

beberapa tahun berlalu. Arial dan Indy menjadi pasangan suami istri dan 

dikaruniai seorang putra. Sementara itu, Zafran dan Riani juga tengah 

menanti kelahiran anak kedua mereka setelah sebelumnya memperoleh 

seorang putra. Genta juga ikut hadir dengan membawa istrinya, yaitu Citra 

rekan kantornya Riani.  
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Sahabat mereka yang terakhir adalah Ian, tanpa disangka dan 

membuat teman-temannya takjub terhadap dirinya, Ia berhasil menikahi 

artis pujaannya yaitu Happy Salma. Ia dikaruniai seorang anak laki-laki 

yang berperawakan mirip dengan Ian. Kedatangan Ian membuat suasana di 

Secret Garden semakin ramai, anak-anak mereka pun tanpa canggung 

bermain bersama dan tertawa bersama. 

4.1.1.2  Latar atau Setting 

 Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan, Abrams (dalam Nugriyantoro, 1995:216). 

Berikut beberapa latar atau setting yang terdapat dalam Novel 5 Cm : 

1. Rumah Arial, malam hari… 

Kutipan 1 

“Halaman rumah Arial luas dan asri. Kalau diukur-ukur, enam mobil 
bisa masuk ke situ.  

(Dhirgantoro, 2005 : 19) 

Latar tempat, waktu dan suasana yang tergambar dalam kutipan di atas 

menggunakan latar tempat di rumah Arial, latar waktunya malam hari. 

Suasana yang tergambar yakni perasaan bahagia kelima sahabat 

sesampainya di rumah Arial karena sambutan hangat dan ramah dari 

Keluarga Arial atas kedatangan mereka. Jika  mereka berkunjung ke sana, 

mamanya Arial selalu menyuguhi bermacam makanan terutama singkong 

keju, dan selalu mereka habiskan. Mereka duduk di ruang tamu yang luas 

sambil memainkan beberapa permainan juga menonton TV. 
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2. Secret Garden, malam hari… 

Kutipan 2 

Daun-daun dengan bulir air yang melekat sehabis hujan 
menyambut mereka. Lampu taman yang kekuningan membuat 
suasana Secret Garden semakin merona dan membuat pantulan 
yang indah di mata mereka. Sepasukan bintang pun menyembut 
mereka kala mereka melihat langit hitam yang jernih di malam 
sehabis hujan ini. Bau tanah basah hinggap sesaat di 
penciuman mereka, entah untuk yang keberapa kali. 
(Dhirgantoro, 2005 : 33) 

Latar tempat, waktu dan suasana yang tergambar dalam kutipan di atas 

menggunakan latar tempat yaitu sebuah taman di halaman belakang rumah 

Arial yang mereka beri nama Secret Garden. Suasana yang tergambar yakni 

dingin diliputi kesunyian malam sehabis hujan. Di tempat tersebut, Genta 

dengan bebas bisa menyalakan rokoknya, Riani bisa melihat hamparan 

bintang-bintang di langit, Zafran juga bebas berkreasi dengan puisinya 

sambil mencuri pandang ke kamar adiknya Arial yaitu Arinda. Sementara 

itu Arial dan Ian pun sibuk dengan makanan mereka.  

3. Sekolah, malam hari… 

Kutipan 3 

Mereka sebenarnya sudah alumni, tapi karena saking 
cintanya sama SMA mereka, kadang-kadang gerombolan ini 
suka nyolong-nyolong kalo udah kehabisan tempat 
tongkrongan. Sudah biasa buat mereka, malam-malam 
melompati pagar besi SMA, minta izin sama penjaga sekolah 
yang kebetulan selama tiga tahun udah “diguna-guna” 
supaya baik sama mereka sehingga selalu ngasih izin kapan 
aja gerombolan gablek ini mau masuk ke sekolah. 
(Dhirgantoro, 2005 : 46) 

Kutipan di atas tergambar dengan latar tempat di sekolah, latar waktu 

malam hari, dan suasana yang tergambar yakni suasana déjà vu karena di 

saat mereka sedang kumpul atau nongkrong di warung atau tempat lain, ada 
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perasaan bosan yang muncul dan sering mengalami hal-hal atau kejadian-

kejadian yang selalu terulang kembali, maka dari itu mereka memutuskan ke 

sekolah malam harinya untuk mengusir perasaan tersebut. Sekolah menjadi 

tempat yang tepat untuk mengingat masa-masa lalu yang indah, yang pernah 

mereka rasakan bersama. 

4. Bogor, malam hari.. 

Kutipan 4 

“Eh kita udah sampai, “ Arial menarik rem tangan mobilnya. 
Mobil Arial berhenti di depan gerbang sebuah vila yang 
berada di atas bukit kecil.  

 (Dhirgantoro, 2005 : 94) 
 

Kutipan di atas menggambarkan latar tempat di vila keluarga Arial di 

daerah Bogor, latar waktu malam hari, dan suasana yang dirasakan yakni 

perasaan bahagia yang dirasakan pasangan tersebut ketika Arial mengajak 

Indy ke Bogor tepatnya di vila milik keluarganya. Arial mengajak Indy 

kesana bukan tanpa alasan, disana Ia akan mengungkapkan perasaannya 

terhadap Indy yang sudah lama Ia pendam. Perasaan Arial pun disambut 

dengan baik oleh Indy, Ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Arial, 

dan Ia juga sangat berharap Arial memperjelas hubungan mereka. 

5. Kampus Ian, pagi hari… 

Kutipan 5 

“Saya memang udah tahu dari awal, sejak pertama kamu 
daftar kuliah di sini lima setengah tahun yang lalu, saya 
udah nebak kalau orang kayak kamu pasti wisudanya lebih 
dari lima tahun,“ tuturan serius pegawai kampus yang 
sedang membagikan toga membuat Ian kaget”. 
(Dhirgantoro, 2005 : 143) 
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Latar tempat yang digunakan adalah kampus, latar waktunya pagi hari, 

suasana yang tergambar yaitu tegang. Kampus adalah tempat Ian 

menghabiskan sebagian hidupnya untuk memperjuangkan masa depannya. 

Ian beruaha keras untuk menyelesaikan skripsinya agar bisa wisuda 

secepatnya. Berbagai halangan Ia hadapi, namun tidak memudarkan 

ssemangat Ian untuk dapat menyelesaikannya. Atas dukungan dan motivasi 

dari dosen pembimbingnya, akhirnya Ian berhasil menyelesaikannya dan 

dapat wisuda. 

6. Stasiun Kereta Api Senen. Pukul 13.35 

Kutipan 6 

Siang itu daerah Senen panas sekali. Di Stasiun Senen, Genta 
dengan bawaannya yang superbanyak, menikmati makan 
siang di salah satu restoran Padang di situ. 
(Dhirgantoro, 2005 : 144) 

Latar tempat kutipan di atas adalah Stasiun Kereta Api Senen, latar 

waktu siang hari, suasana yang digambarkan yakni suasana Stasiun Senen 

yang ramai dan panas. Genta dan keempat temannya berencana bertemu 

setelah tiga bulan tanpa komunikasi. Mereka memilih Stasiun sebagai lokasi 

pertemuan, karena Genta sudah memiliki rencana, yaitu sebuah perjalanan 

panjang menuju puncak Mahameru. Stasiun tersebut menjadi awal 

perjalanan panjang mereka yang penuh kisah haru dan bahagia. 

7. Stasiun Lempuyangan, Jogjakarta. Pukul 02.30 

Kutipan 7 

“Udah sampai mana, Ta?” tanya Riani lembut sambil 
membereskan     rambutnya dan mengikatnya. 

“Jogja,” jawab Genta yang lalu membereskan duduknya. 
(Dhirgantoro, 2005 : 171) 
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Latar tempat kutipan di atas yaitu di Stasiun Lempuyangan, 

Jogjakarta, latar waktu tengah malam, dan suasana yang digambarkan yakni 

sunyi diliputi kesedihan. Setelah perjalanan dari stasiun Senen, mereka 

sampai di Stasiun Lempuyangan Jogjakarta. Mereka sampai di sana tengah 

malam. Kesempatan untuk jalan-jalan pada dini hari pun tidak mereka 

lewatkan. Suasana Jogja pada malam hari membuat mereka tersentuh, 

karena pertemuan mereka dengan Ibu tua yang masih berkeliling 

menjajakan nasi bungkusnya pada tengah malam itu. 

8. Stasiun kereta Madiun, pukul 06.30. 

Kutipan 8 
“Kita di mana Ta?” Riani yang baru bangun bertanya ke 

Genta. 
“Di Madiun.” Arial menjawab pertanyaan Riani. 
“Pegel semua badan gue.” Arinda menguap kecil dan melihat 

kesibukan pagi di Stasiun kereta Madiun. 
(Dhirgantoro, 2005 : 178) 

Latar yang digunakan pada kutipan di atas adalah Stasiun Kereta 

Madiun, latar waktu pagi hari, dan suasana yang tergambar yakni perasaan 

lelah dan penat karena perjalanan yang mereka tempuh sangat panjang. 

Beberapa stasiun kereta api mereka lewati, duduk selama berjam-jam 

membuat badan mereka pegal dan kaku. Tetapi, hal tersebut tidak 

menyurutkan niat mereka untuk terus melanjutkan perjalanan untuk sampai 

tujuan mereka. 

9. Stasiun Malang. Pukul 14.40 

Kutipan 9 

“Abis ini kita kemana Ta?” Arial bertanya ke Genta. 
“Gue lagi bingung nih…harusnya kita ke stasiun bus Arjosari 

dulu, terus naik angkutan ke Tumpang.” 
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“Tumpang itu daerah mana?” 
“Tumpang itu kalo dari Malang gerbang masuknya TNBTS.” 

(Dhirgantoro, 2005 :193) 

Latar yang digunakan yaitu Stasiun Malang, dimana adalah stasiun 

terakhir yang akan mereka singgahi, latar waktu siang hari. Suasana yang 

tergambar yakni lelah bercampur senang karena setelah turun dari kereta, 

Genta harus mencari alat transportasi seperti angkot, yang akan membawa 

mereka menuju desa Tumpang. 

10. Ranu Pane, malam hari… 

Kutipan 10 

“Malam sudah datang menyapa. Mereka menjejakkan kaki di 
tanah Ranu Pane. Udara di bawah lima belas derajat 
Celcius menyambut mereka di Ranu Pane. Bagi orang kota 
seperti mereka, mungkin inilah pertama kalinya mereka 
merrasakan udara sedingin ini. 

(Dhirgantoro, 2005 : 217) 

Latar yang digunakan yakni desa terakhir Ranu Pane, latar waktu 

malam hari, suasana yang tergambar yakni bahagia dengan udara dingin 

Ranu Pane yang menyambut mereka, membuat perasaan mereka terasa 

sejuk dan tenang, setelah selama beberapa waktu mereka menghabiskan 

waktu menaiki kereta api dan menikmati udara Stasiun yang tercemar asap 

kendaraan lain. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana, dan akan 

berangkat tengah malam untuk memulai perjalanan panjang menuju 

Mahameru. 

11. Ranu Kumbolo, siang hari… 

Kutipan 11 

“Semua layaknya anak kecil, langsung menghambur ke 
pinggir danau yang menyambut mereka dengan ombak-
ombak kecilnya. Rombongan itu terduduk lelah melepaskan 
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seluruh barang bawaan berikut alas kaki di pinggir danau-
sesekali mereka menceburkan kaki menikmati air danau 
yang dingin sekali. 

“Berarti ranu itu artinya danau ya, Ta?” Riani bertanya ke 
Genta. 

“Iya….” 
“Tadi di bawah Ranu Pane sekarang Ranu Kumbolo. 
(Dhirgantoro, 2005 : 254-255) 

Latar yang digunakan kutipan di atas yakni Ranu Kumbolo. Ranu 

Kumbolo adalah sebuah lahan hijau yang luas, dimana terdapat danau 

dengan air segar dingin yang menyejukkan. Tempat tersebut juga dijadikan 

tempat untuk mendirikan tenda bagi pendaki yang ingin beristirahat sebelum 

melanjutkan perjalanan. Latar waktu siang hari, dan suasana yang 

digambarkan yakni perasaan bahagia setelah melihat indahnya 

pemandangan danau tersebut. Setelah mereka memulai perjalanan dari Ranu 

Pane, sesampainya di Ranu Kumbolo, mereka tidak membuang-buang 

waktu untuk merasakan dinginnya air danau tersebut. Untuk sementara 

waktu. Rasa lelah mereka pun hilang. 

12. Puncak Mahameru, pagi hari… 

Kutipan 12 

“Hanya beberapa langkah lagi… kita sampai di puncak….” 
“Hold my hand please…” Genta menjulurkan tangannya ke 

Riani di belakangnya. 
Riani tersenyum menggandeng tangan Dinda di 
belakangnya, Dinda memegang tangan Ian, Zafran dan 
Arial terus menyambung genggaman itu. 

“Siaaaap?” 
Genta tersenyum lepas…semuanya memandang satu sama 
lain. Setengah berlari mereka bergandengan memasuki 
jalur akhir pendakian yang tinggal sepuluh meter lagi. 
Tujuh meter… 
Lima meter… 
Tiga meter……!!! 

“Dan…kita di Mahameru…” (Dhirgantoro, 2005 : 342) 
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Latar tempat kutipan di atas yakni tebing puncak Mahameru, latar 

waktu pagi hari, dan menggambarkan suasana menegangkan detik-detik saat 

mereka akan sampai puncak Mahameru. Perjalanan panjang yang 

melelahkan, juga berbagai macam rintangan dan peristiwa yang mereka 

alami, saat itu juga sirna ketika mereka mulai menghitung langkah ketika 

akan mendekati puncak Mahameru. Perasaan haru pun tidak tertahan, ketika 

mereka berhasil sampai puncak Mahameru. Mereka pun melakukan upacara 

bendera 17 Agustus di puncak tersebut, bersama dengan para pendaki lain 

yang juga sampai di sana. 

4.1.1.3  Tokoh dan Penokohan 

Dalam perkembangan sebuah karya sastra (cerita, novel dan lain-lain), perlu 

dikenal dan diketahui tokoh dan penokohan yang terdapat di dalam cerita yang 

dibaca. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita, Jones (dalam Nugriyantoro, 1995:165). Dalam 

novel 5 Cm, terdapat beberapa tokoh utama dan tokoh tambahan. Berikut 

beberapa tokoh utama dalam novel 5 Cm : 

1. Arial merupakan tokoh utama dalam novel 5 Cm karya Dhony Dhirgantoro. 

Arial digambarkan berperawakan atletis dan berwajah paling ganteng di 

antara teman-temannya, Ia bertubuh besar dan kulit hitam karena memiliki 

kegemaran berolahraga dan ia jarang becanda, tapi kalo ketawa paling keras  

membuat tongkrongan tempat mereka biasa nongkrong jadi rame. Seperti 

kutipan berikut : 
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Kutipan 1 

“Arial adalah sosok paling ganteng di antara mereka. 
Badannya besar dan kulitnya hitam, ke mana-mana selalu 
pakai sepatu basket. Tinggi dan gede, Arial yang selalu rapi, 
baju kebanggaannya adalah hem, celana kebangsaannya 
adalah celana permanent press pants.  
  (Dhirgantoro, 2005 : 6-7) 

Pada kutipan di atas menggambarkan fisik Arial yang diceriitakan 

pada novel ia berwajah tampan dan selain itu juga tokoh Arial memiliki 

postur badan yang kekar karna gemar berolahraga. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 2 

“Arial lagi ngapain Dinda?” 
“Lagi barbelan…” 
“Oh lagi ngangkat barbel.” 
 (Dhirgantoro, 2005 : 72) 

Kutipan di atas menggambarkan Arial yang senang berolahraga maka 

dari itu Arial memiliki badan yang atletis. Hidup sehat juga selalu 

diterapkan Arial terhadap teman-temannya, buktinya Ia sudah berhenti 

menghisap rokok, dan selalu pergi ke tempat fitnes untuk berolahraga. 

Selian itu, Ia juga sering membuat teman-temannya tertawa dan merasa 

terhibur dengan bercandaannya. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 3 

“Kalo lo saying sama adik gue, gue mau gimana lagi?” Tapi 
ada syaratnya….,” 
“Apa?” Zafran penasaran. 
“Lo pindah planet dulu…,” jawab Arial sambil ngelempar 
bantal sofa ke Zafran. 
Semuanya ngakak. 
(Dhirgantoro, 2005 : 26) 
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Kutipan di atas menggambarkan penokohan Arial yang selalu bisa 

menghibur teman-temannya, walaupun Arial dikenal sebagai teman yang 

tidak sering berbicara, tetapi ketika Ia mulai bercanda, maka teman-

temannya akan tertawa dibuatnya. Ia juga membuat suasana ketika mereka 

kumpul menjadi ramai dan seru. 

2. Riani merupakan tokoh utama lainnya dalam novel 5 Cm karya Dhony 

Dhirgantoro. Dalam novel, sosok Riani digambarkan perempuan yang 

cantik memakai kacamata, dan  cerdas. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 4 

…Entah untuk keberapa kalinya, Genta yang kebetulan 
duduk diagonal di belakang Riani kembali mengagumi 
rambut Riani yang digulung membentuk konde cemplon, 
dipadu tusuk konde warna kuning gading. Beberapa helai 
rambutnya dibiarkan jatuh tergerai di dekat telinganya…, 
membuat lehernya tampak jenjang. Beberapa anak 
rambutnya terlihat liar di sekitar konde kecilnya, pas banget 
buat leher Riani yang putih.  
(Dhirgantoro, 2005 : 16-17) 
 
Kutipan di atas menggambarkan bentuk fisik Riani berdasarkan 

pendapat Genta.  Riani punya inner beauty, kalau dia sudah ngomong pasti 

teman maupun orang lain mendengaran. Berikut beberapa kutipan 

penokohan Riani : 

Kutipan 5 

“…Ian nggak salah juga lagi. Ian Cuma belum ngerti,” Riani 
berkata pelan dan lembut…,semuanya menatap kelembutan 
Riani dan setuju dengan Riani. Di sinilah saatnya wanita 
dibutuhkan dengan kelembutannya itu, Riani sepertinya telah 
menjadi jagoan di antara mereka berlima. 
(Dhirgantoro, 2005 : 50) 
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Kutipan di atas menggambarkan sosok Riani, wanita lembut yang 

selalu ada menemani empat orang laki-laki itu. Walaupun Ia terkadang 

cerewet dan selalu ingin didengar dan diperhatikan oleh teman-temannya, 

ada sisi lembut pada dirinya, yang membuat reda emosi yang kadang 

menghampiri mereka. Penokohan Riani juga tergambar dalam kutipan 

berikut : 

Kutipan 6 

“Udah sebulan lebih lo ya disini…?” tanya Citra. 
“Riani mengangkat alisnya tanda mengiyakan. 
“Hebat lo. Baru magang tapi udah disuruh megang 
liputan…gimana caranya?” 
“Apa yang lo mau, lo kejar aja,…taruh di kepala lo terus, 
jangan sampai lepas,” Riani tersenyum, berkata pelan sambil 
membetulkan letak blazernya. 
(Dhirgantoro, 2005 : 83) 
 
Kutipan di atas menggambarkan sosok pribadi Riani yang selalu 

optimis dan kerja keras ketika ingin mewujudkan apa yang diinginkannya. 

Tidak hanya cantik dan baik hati, Ia juga memiliki kecerdasan dan tanggung 

jawab ketika diberikan sebuah pekerjaan. Hal tersebutlah yang membuatnya 

sukses dan dipercaya dalam menjalani pekerjaan. 

3. Zafran merupakan tokoh utama lainnya dalam novel 5 Cm karya Dhony 

Dhirgantoro. Ia adalah seorang penyair yang selalu bimbang. Ia pernah 

menjadi penggemar Khalil Gibran, tetapi akhirnya melepaskan Khalil 

Gibran karena udah mulai popular di toko buku dan di antara para ABG. 

Berikut kutipan penokohan dari Zafran : 
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Kutipan 7 

“Ada nyokap lo nggak?” Zafran sok basa-basi. 
“Ada adik gue. Lo mau?” jawab Arial. 
“Mau…,” desis Zafran datar, lembut, statis seraya 
menyanggahkan dagu ke tangannya yang dikepelin persis 
seperti seorang pemikir dari Athena. Ia menarik napas 
setengah panjang-dalam sambil ngeliat keluar jendela mobil 
yang penuh dengan galir-galair air. Kata “mau” tadi dibuat 
Zafran seperti punya kesan yang dalam banget, dunia Zafran 
pun berhenti sejenak dalam dirinya…” an inner sanction”. 
(Dhirgantoro, 2005 : 18-19) 
 
Kutipan di atas menggambarkan sosok Zafran yang selalu melakukan 

hal apapun seperti seorang penyair. Ia sangat bersemangat ketika mereka 

berkunjung ke rumah Arial, karena Ia bisa bertemu dengan saudaranya Arial 

yang ia sukai. Ketika Ia bertemu dengan Dinda, Zafran berubah menjadi 

sosok penyair yang lembut yang selalu membuat teman-temannya geli dan 

berpura-pura ingin muntah melihat tingkahnya. Penokohan Zafran dapat 

terlihat dalam kutipan berikut : 

Kutipan 8 

….Semua menikmati I Will dan The Beatles yang dinyanyikan 
oleh Zafran penuh penghayatan dengan suara yang agak 
keras. Semua memang setuju kalo Zafran emang punya bakat 
jadi vokalis (emang udah jadi vokalis, bukan?). 
(Dhirgantoro, 2005 : 56-57) 

Kutipan di atas menggambarkan bahwa selain suka bersyair, sosok 

Zafran juga pandai ketika memainkan alat musik terutama bernyanyi. Ketika 

sedang berkumpul, Ia selalu menghibur teman-temannya dengan suaranya 

yang khas dan enak didengar. Maka dari itu, pekerjaan sampingan Zafran 

adalah menjadi vokalis band di kampusnya. 
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4. Ian merupakan tokoh utama lainnya dalam novel 5 Cm karya Dhony 

Dhirgantoro. Yang ini badannya besar, karena hobinya makan, terutama 

makan mie instant. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 9 

“Ada yang mau Indomie nggak?” Arial menawari teman-
temannya. 
Semua menggeleng kecuali Ian. 
“Pake telornya dua yaa…,” Ian teriak. 
“Ntar gue minta aja sama Ian,” celetuk Riani. 
“Ya udah Indomienya dua…,” Ian teriak lagi. 
Ian melihat kesempatan untuk menambah porsi dengan 
mengambil keuntungan. 
“Satu aja…!” Riani menepuk perut Ian. 
“Kan lo minta!” 
“Kan kuahnya doing…,” Riani membela diri. 
(Dhirgantoro, 2005 : 33) 
 

Kutipan di atas menggambarkan sosok Ian yang suka makan Indomie. 

Di manapun mereka kumpul atau nongkrong, Ian selalu meminta makanan 

itu, dan Riani selalu meminta kuah dari mie yang dipesan Ian. Hal 

tersebutlah yang membuat mereka semakin dekat.  

Kutipan 10 

“…Pulangnya Ian langsung menuju komputernya yang Ia 
namakan “Si kompibaiksekalitemenIan”- computer yang 
sekaligus sahabat dan teman akrab Ian dari dulu, nemenin 
Ian main Counter Strike, CM; muter VCD bokep; main bola; 
yang udah penuh sama gambar bikini, gambar pemain bola, 
lirik lagu, kunci gitar, foto bugil, dan banyak lagi. 
Ia yang lagi intelek sedikit gara-gara harus bikin skripsi pun 
mulai memperbarui tampilan teman setianya ini. Ia ganti 
gambar desktop yang semula bergambar “ayah-nya 
Manchester United, Sir Alex Ferguson dengan gambar 
wisuda kampus megah milik kakaknyaa yang kebetulan udah 
lulus dan satu kampus sama Ian. 
(Dhirgantoro, 2005 : 107) 
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Selain penokohan Ian yang suka makan, tokoh Ian juga digambarkan 

dalam kutipan di atas sebagai sosok yang gemar dengan bola, walaupun Ia 

tidak bisa bermain bola karena bobot badannya. Segala macam pernak-

pernik tentang bola dunia ada di kamarnya, berita terbaru tentang olahraga 

tersebut selalu diketahuinya. Tidak hanya suka dengan sepak bola, Ian juga 

gemar mengumpulkan VCD dewasa beserta fotonya. Hal tersebutlah yang 

membuatnyaa selalu diejek sahabat-sahabanya, karena membuatnya 

terlambat untuk wisuda. 

5. Genta merupakan tokoh utama lainnya yang ada dalam novel 5 Cm karya 

Dhony Dhirgantoro. Genta bisa dibilang adalah orang yang mementingkan 

orang lain dari pada dirinya sendiri. Keempat temannya paling nurut sama 

Genta. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 11 

…Genta emang orang yang sangat perfeksionis kalo udah 
nyebur-nyebur ke wilayah customer intimacy dan service 
excellent. Genta adalah orang yang selalu ingin orang lain 
puas sepuas-puasnya, bukan cuma untuk rekan-rekan 
bisnisnya, tapi juga dalam hidupnya sehari-hari, apalagi 
sama teman-temannya.” 
(Dhirgantoro, 2005 : 29) 

Kutipan di atas menggambarkan penokohan Genta yang sangat peduli 

terhadap teman-temannya. ia selalu mendahulukan kepentingan orang lain 

daripada kepentinganya sendiri. Maka dari itu, teman-temannya selalu 

mematuhi atau mengikuti saran dari Genta. Penokohan Genta juga 

tergambar dalam kutipan berikut : 
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Kutipan 12 

“Riani yang ini…Riani yang itu. 
…Bel-bel kecil di gantungan kunci Doraemon itu seolah tiba-
tiba berbunyi sendirian di otak Genta. Tiba-tiba Genta sadar 
kalau besok Senin males. Bisa jadi karena kali ini Riani 
nggak bisa ikut di event-nya. Iya, kali ini Riani nggak bisa 
ikut karena dia lagi magang di salah satu stasiun TV swasta. 
“Genta bengong mulu nih…,” tiba-tiba Riani nyeletuk sambil 
memukul lembut dengkul Genta. 
(Dhirgantoro, 2005 : 31) 

Penokohan Genta juga tergambar dalam kutipan di atas. Walaupun 

Genta dikenal dengan sosok cerdas yang baik hati. Pikiran-pikiran bebas 

dan vulgar juga sering menghampirinya, terutama saat dekat dengan Riani. 

Sudah sejak lama Genta sangat mengagumi sosok temannya itu, Ia selalu 

membayangkan hal-hal aneh yang memuja sosok Riani, namun Ia tidak 

berani mengungkapkannya.  

6. Arinda merupakan tokoh tambahan yang utama dalam novel 5 Cm ini. 

Arinda adalah saudara perempuan Arial. Cewek cantik yang selalu membuat 

Zafran berseri. Arinda lebih akrap dipanggil Dinda, dan Ia adalah orang 

yang polos, lugu, dan pastinya baik hati terhadap teman-teman saudara 

kembarnya tergambar dalam kutipan berikut : 

Kutipan 13 

“Kalo Arinda di kampus gimana?” 
“Biasa aja.” 
“Mmh…salah lagi gue…,” Zafran garuk-garuk kepala. 
“Kampusnya gimana?” 
“Rame!” 
“Kalo dikampus nongkrongnya di mana?” 
“Nggak nongkrong.” 
“Oh pasti Dinda jarang nongkrong ya, banyak tugas dari 
dosen atau bikin makalah.” 
“Kalo di kampus Dinda duduk kok, nggak nongkrong.” 
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(Dhirgantoro, 2005 : 72) 

 
Kutipan di atas menggambarkan penokohan Arinda saudara Arial. 

Arinda adalah sosok perempuan cantik yang sangat polos dan lugu, hal 

tersebutlah yang membuat Zafran mengaguminya. Walaupun Zafran sempat 

dibuat terkejut dengan tingkah Arinda, namun hal tersebut justru menjadi 

daya tarik yang dimiliki Arinda.  

7. Mama Arial merupakan tokoh tambahan dalam novel 5 Cm karya Dhony 

Dhirgantoro karena perannya yang sedikit. Mama Arial adalah orang yang 

baik dan ramah. Setiap kali Arial dan gengnya bermain ke rumah, mamanya 

selalu sigap dan penuh perhatian menyediakan berbagai macam makanan 

untuk mereka. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 14 

“Malam, Tante…” 
“Oh malam anak-anak…mau main disini lagi ya? Untung 

Tante baru beli singkong keju…” 
“Iya Tante….”  
“Seneng deh ketemu kalian lagi.” 
“Semuanya udah kayak anak Tante sendiri…” 
(Dhirgantoro, 2005 : 20) 
 
Kutipan di atas menggambarkan sosok Mama Arial yang merupakan 

tokoh tambahan. Mama Arial digambarkan sebagai seorang ibu rumah 

tangga yang baik, tidak hanya terhadap anaknya sendiri, tetapi pada teman-

teman dari anaknya. Ia selalu ramah menyambut teman-teman Arial dan 

menyediakan berbagai makanan enak di rumahnya. 

8. Indy merupakan tokoh tambahan lainnya dalam novel 5 Cm karya Dhony 

Dhirgantoro. Indy adalah gadis cantik, baik hati, dan sangat perhatian 
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terhadap Arial. Arial mengenal Indy saat berada di tempat fitness, dan dari 

sanalah Ia ingin lebih mengenal sosok Indy. Perhatian yang diberikannya 

kepada Arial sangat tulus dan apa adanya, dan nantinya Indy lah yang akan 

menjadi pendamping hidup Arial. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 15 

“Kamu udah asar belum?” tanya Indy pelan sambil 
menyapukan blast on ke pipinya. 
“Belum…hehehe…,” sambil tertawa kecil Arial menjawab 
pertanyaan Indy. 
Sekali lagi ini yang Arial suka dari Indy, selalu 
mengingatkan dirinya untuk salat-suatu kewajiban yang 
sering dia tinggalkan. 
“Dasar…nggak apa, tapi nanti harus magrib yaa!” 
“Iya,” Arial menjawab pelan. 
(Dhirgantoro, 2005 : 88) 

Sosok Indy yang perhatian dan baik tergambar dalam kutipan di atas. 

Perhatian yang diberikan Indy terhadap Arial, selalu tulus, maka dari itu 

Arial semakin memuja sosok Indy. Dia lah nantinya yang akan menjadi 

pendamping hidup Arial, dan melahirkan seorang putra.   

9. Citra merupakan tokoh tambahan lainnya dalam novel 5 Cm karya Dhony 

Dhirgantoro karena perannya yang sangat sedikit. Citra adalah rekan kerja 

sekaligus teman curhat Riani di kantor. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 16 

“Mobil lo di mana, Cit?” 
“Tuh…,” Citra menengadahkan kepalanya sedikit sambil 

menunjuk sebuah mobil MPV silver kelas menengah. 
“Lo apa gue yang nyetir?” Riani bertanya ke Citra. 
“…lo aja deh. Gue capek banget, lagian macet. Perut gue 

juga lagi sakit banget, biasaa…,” 
(Dhirgantoro, 2005 : 83-84) 
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Kutipan di atas menggambarkan sosok Citra, rekan kerja Riani. Ia 

orang baik yang selalu setia mengantar Riani pulang dari kantor, ia juga 

selalu setia mendengar curhat Riani tentang teman-temannya. citra 

merupakan tokoh tambahan yang perannya hanya sedikit. 

10. Pak Sukonto Legowo merupakan tokoh tambahan lainnya yang ada dalam 

novel 5 Cm karya Dhony Dhirgantoro. Ia adalah dosen pembimbing skripsi 

Ian. Orangnya tegas namun baik hati, Ia selalu memberikan dorongan dan 

semangat kepada Ian untuk cepat menyelesaikan skripsinya walaupun 

dengan cara sedikit keras. Namun, hal tersebut membuahkan hasil, Ia adalah 

orang pertama yang bangga dengan kerja keras Ian dalam menyelesaikan 

skripsinya. Berikut kutipannya : 

Kutipan 17 

Bapak Sukonto Legowo tiba-tiba berdiri,  
“Sekarang kamu ikut saya, Ian.” 
“Ke mana Pak?” 
“Ke ruangan saya!” 
“Ngapain, Pak?” 
“Saya bantu kamu bikin kuisionernya.” 
(Dhirgantoro, 2005 : 117) 

Kutipan di atas menggambarkan sosok Pak Sukonto Legowo, dosen 

pembimbing Ian yang membimbing Ian dalam menyelesaikan skripsinya. 

Walaupun Pak Sukonto Legowo terkadang membimbing Ian dengan keras, 

namun Ia memiliki hati yang baik dan bersedia membantu Ian agar bisa 

menyelesaikan skripsinya dan cepat diwisuda. 

11. Mas Dono adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan tempat Ian akan 

melakukan penelitian skripsinya. Ia bersedia membantu Ian untuk mengisi 
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kuisioner di perusahaan tersebut, karena Mas Dono sering berkunjung 

keruman Ian. Mas Dono merupakan tokoh tambahan karena kemunculannya 

dalam cerita sangat sedikit. Berikut kutipannya : 

Kutipan 18 

“Oh maaf…,” 
“Saya mau ketemu sama Pak Dono… udah janji, tadi udah 

telepon.” 
“Oh  Pak Dono… sebentar ya.”satu jam kemudian, “Sori 

banget, Ian. Gue lagi ada rapat sama direksi, mana 
kuisionernya?” 

“Eh, Mas. nggak apa-apa Mas. ini kuisionernya, semua ada 
dua ratus lembar, satu orang dua lembar. Ini surat izin 
penelitian dari kampus.” 

“Oh iya… kapan mau diambil, Yan?” 
“Seminggu lagi…”  
 (Dhirgantoro, 2005 : 118-119) 
 

12. Pak Nono merupakan tokoh tambahan lainnya yang juga ada dalam novel 5 

Cm karya Dhony Dhirgantoro. Pak Nono adalah seorang manager sebuah 

perusahaan lain yang didatangi Ian untuk meminta tanda tangan 

kuisionernya. Pak Nono merupakan tokoh tambahan dalam novel karena 

kemunculannya yan sangat sedikit. Dalam novel, Ia diceritakan seorang 

manager yang mata duitan karena meminta imbalan pada Ian jika ingin 

kuisionernya di isi. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 19 

 “Eh…Slamet, mahasiswa gendut yang tadi telpon nyariin 
gue udah dateng belum? Kasih aja kuisionernya langsung, 
males gue ngurusin begituan nggak ada duitnya.” 
(Dhirgantoro, 2005 : 129) 

13. Mbok penjual nasi, adalah mbok tua yang berjualan nasi pecel ketika 

mereka sedang berada di stasiun Jojga. Riani dan Dinda sangat haru melihat 
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perjuangan Mbok tersebut, Ia adalah Ibu tua yang selalu mengucap syukur 

terhadap rizki yang didapatnya hari itu. Mbok hidup seorang diri tanpa 

adanya suami yang menafkahinya, itulah yang membuat Ia harus keliling 

berjualan nasi pecel hingga larut malam di Stasiun. Ia adalah tokoh 

tambahan lainnya yang muncul hanya sekali dalam novel ini. 

14. Mas Gembul juga merupakan tokoh tambahan yang muncul hanya sekali 

dalam novel 5 Cm karya Dhony Dhirgantoro ini. Ia adalah sopir angkot 

yang membawa mereka menuju daerah Tumpang. Seperti kutipan berikut: 

Kutipan 20 

“Hompej iku opo? Dompet?” 
“Ini, yang wewewe dotcom.” 
“Oh… wewewe dotcom.” (mas Gembul baca: dwot chom). 
“Aku nggak ngerti itu opo artinya, Cuma buat bergaya saja karena 
di TV sering dengar ada yang ngomong www. dwot chom… iku 
berarti angkot ini punya Suhartono Gembul.” 
Semuanya ngakak lagi. 
“Aku salah ya...,” Mas Gembul ikut ketawa. 
“Enggak, enggak, Mas Gembul emang keren…,” Genta menepuk-
nepuk pundak Mas Gembul. 
(Dhirgantoro, 2005 : 198-199) 

Kutipan di atas menggambarkan tokoh tambahan lain yaitu Mas 

Gembul. Sesuai dengan namanya, Ia berperawakan besar bulat sehingga 

dipanggil Gembul, orangnya ramah dan baik hati. Selama dalam perjalanan, 

Ia selalu membuat Riani dan teman-temannya tertawa karena celotehan Mas 

Gembul. Ia juga memberikan nasihat kepada mereka untuk selalu berhati-

hati di jalan. 
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15. Deniek juga merupakan tokoh tambahan terakhir dalam novel 5 Cm karya 

Dhony Dhirgantoro ini. Deniek adalah sosok yang mereka kenal ketika 

sedang dalam perjalanan menuju puncak. Seperti kutipan berikut : 

Kutipan 21 

“Ini juga salah satu petualangannya…,” Deniek dan teman-
temannya tampak tersenyum dan mengangkat tangannya ke 
atas. 
“Kayu putih!” tiba-tiba Deniek meloncat, mengambil 
segenggam daun dari pohon yang terjuntai rendah di atas jip 
yang masih merangkak mendaki. 
“Apaan tuh?” Zafran tertarik. 
“Tau minyak kayu putih? Cajuput oil?” 
“Ini daunnya,” kata Deniek sambil membuka telapak 
tangannya. Daun hijau halus agak berserat terlihat di 
genggaman tangannya. “Cium deh.” 
“Hangat kan? Alam memang baik sama kita. Di tempat 
dingin begini kita dikasih daun hangat, buakannya kaktus 
atau nanas…hehehe…,” Deniek berujar, tersenyum ramah. 
(Dhirgantoro, 2005 : 213) 
 
Sosok Deniek tergambar dalam kutipan di atas. Ia adalah pemuda baik 

hati dan ramah yang sebisa mungkin membantu mereka. Ia seorang 

fotografer, yang suka memotret keindahan alam yang pastinya selalu 

membawa kamera. ia sudah mendaki puncak Mahameru hampir yang 

kelima kalinya, dan Ia selalu takjub dengan keindahan gunung tersebut. 

Daniek juga nantinya akan menjadi pasangan hidup Arinda, kembarannya 

Arial. 

4.1.2  Bentuk Struktur (Alur, Latar, Tokoh dan Penokohan) dalam Film 5 

Cm Karya Rizal Mantovani 

Banyak peristiwa dalam novel tidak ditayangkan pada filmnya dan banyak 

pula peristiwa yang tidak ada dalam novel tetapi dalam filmnya ada. Ini semua 
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tidak terlepas dari andil sutradara yang mengambil alih pemilikan cerita. Oleh 

karena itu, pengalaman-pengalaman berkesan bagi pembaca pada saat membaca 

novel tidak selalu ditemukan pada saat menonton film hasil ekranisasi dari novel 

dan membatasi penonton untuk berimajinasi. Berikut akan diuraikan hasil 

ekranisasi yang terdapat dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani. 

4.1.2.1 Alur  

Dalam film 5 Cm yang disutradarai oleh Rizal Mantovani, tahapan alur film 

5 Cm dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Tahap Awal  

Dialog 1 

“ok mas catat, mie telur konetnya empat, dua pake keju dua 
nggak, satu telurnya setengah mateng yang tiga mateng, 
setengah mateng yang tidak  pake keju, trus roti bakarnya 
empat srowbwry satu, konek keju satu, kacang coklat satu, dan 
nanas satu. Nanas agak angus yam as bakarnya, trus yang 
kacang coklat banyakan kacangnya daripada coklatnya. 
Tadikan indominya empat kary ayam semuanya sisa mangko 
kosong satu buat indominya minumnya the manis semua. Oh 
yam as jangan lupa kecapnya ya?”   
 (Mantovani, 2012 : 03.43 ) 
 
Kutipan dialog di atas adalah tahap awal yang merupakan tahap 

pengenalan latar dan tokoh-tokoh yang ada dalam film 5 Cm. Dalam film 5 

Cm, tahap pengenalan yang dimulai ketika Zafran dan keempat tokoh lainnya 

sedang menikmati roti bakar, dan indomi disebuah warung dipinggir jalan 

yaitu warung (ROTI BAKAR EDDY BLOK M).  

Selanjutnya, kelima tokoh yaitu Zafran, Riani, Genta, Ian dan Arial 

meninggalkan warung tersebut dan menuju rumah Arial yang merupakan 
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salah satu tempat tongkrongan mereka yaitu Secret Garden. Seperti kutipan 

dialog berikut: 

Dialog 2 

Arial  : yok  
Genta  : gue punya mimpi, kalo kita dah punnya anak nanti kita 

masi nongkrong disini bareng-bareng? 
Zafran  : ndut, dah dateng toh 
Genta  : kalo Ian punya indomi sebentar lagi Riani bilang. 
Riani  : Ian mintak kuahnya dong? 
(Mantovani, 2012 : 15.55 ) 

2. Tahap Tengah  

Dialog 3 

Genta  : kalian merasa bosan nggak sih sama, ya sama                
kitakayaknya gini-gini aja 10 tahun ini. Ntah 
kenapa guje inget kata-kata Ian di sekolah waktu 
malam dulu bingung juga gue kenapa sampai 
sekarang gue masih inget waktu Ian bilang Ian 
nggak punya teman selain kita berlima, mungkin 
perasaan gue aja tapi mungkin gue ngrasain hal 
yang sama. 

Zafran  : sama gue juga. 
Genta  : bener nggak sih kayaknya kita tidak punya temen   

 lain diluar selain kita berlima. 
Zafran  : ya juga sih gini-gini aja  
Genta  : mungkin sebaiknya kita nggak ketemuan dulu 
Riani  : apa-apaan sih nggak, gue nggak mau. Kalian  

cowok-cowok pada kenapa sih kita kan baik-baik 
aja ko pada nggak mau ketemuan, aneh. 

Ian   : eh gue juga mau, gue pengen nyelesein skripsi  
gue, kalian enak udah pada lulus gue belum. 

Genta  : nah langsung ada seseuatu yang baru kita lakuin  
gue nggak mau kita bosen. 

Zafran  : kita keluar aja dulu dari nyamannya kita, kiita  
kejar mimpi-mimpi kita yang  belum selesai kita 
cari mimpi-mimpi kita yang yang laen. 

Ian   : gue setuju, setuju banget   
 
(Mantovani, 2012 : 16.55 ) 
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Kutipan dialog di atas adalah merupakan tahap awal munculnya 

konflik. Pada film 5 Cm, konflik awal muncul ketika mereka mulai merasa 

bosan karena setiap hari bertemu dan munculnya perasaan déjà vu. Perasaan 

tersebut sering kali menghampiri Genta, Ia merasa jalan hidupanya hanya 

seputar mereka berlima tanpa ada kedekatan dengan yang lain. Genta ingin 

memberikan suasana yang baru kepada teman-temannya, yaitu dengan tidak 

bertemu selama tiga bulan, berinterkasi dengan teman-temannya yang lain 

dan akan melakukan sebuah perjalanan. 

3. Konflik  

Dialog 4 

Genta  : eh itu kereta kita mau berangkat. 
Arial  : yok 
Riani  : Ta, Ian mana Ta? 
Genta   : ok gini, semuanya naek kereta nanti gue kefron    
                     cari Ian. Rambo Jufle lo tunggu di pintu kereta    
                     ok. 
Zafran  : Ta, ayo jalan Ta 
Genta  : mana itu anak sih, ah itu dia toh. Ian  
Zafran  : ndut, ayo ndut  
Arinda  : bang Ian, ayo bang Ian 
(Mantovani, 2012 : 49.30) 

 

Kutipan dialog di atas menggambarkan terjadinya sebuah konflik.  

Konflik tersebut dimulai ketika mereka bertemu di stasiun Senen, tokoh Ian 

yang dalam film digambarkan saat berada di stasiun kereta dan hampir saja 

ditingal kereta, semua temannya merasa tegang saat Ian mengejar kereta yang 

sudah mulai berjalan hingga akhirnya ia bisa naik dbantu oleh teman-

temannya.  
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4. Puncak konflik 

Dialog 5 

Genta  :  kita mulai mendaki awas runtuhan batu dari    
                        atas jangan  injak terlalu keras juga, nanti bisa 

lepas batunya. Pasang telinga baik-baik kalo 
ada teriaan batu atau rok lihat kearah batu 
jatuh dan siap-siap menghindar, erus suhu 
disini hampir 0 kita harus bergerak ndak boleh 
break terlalu lama jangan sampai kedinginan 
bahaya. 

Genta  : Arial mana? 
Arial  : nggak kuat saya  
Zafran  : gawwat 
Genta  : dia kedinginan hebat 
Arial  : badan gue terasa ketusuk jarum  
Genta  : ayo peluk, semuanya peluk Arial 
Arial  : gua nggak kuat lagi  
Ian  : nggak boleh Ial lo masih kuat 
Zafran  : Ial, dikit lagi Ial, sama-sama di puncak  
                     Mahameru yah. 
Arial  : ayo jalan lagi. 

    (Mantovani, 2012 : 1.28.33) 

Kutipan dialog di atas puncak konflik dalam film 5 Cm terjadi saat 

mereka mereka mulai berjalan mendaki dengan cuaca dingin yang menusuk 

tulang menghinggapi mereka. Beberapa pendaki lain yang bersama mereka, 

meresahkan suasana tersebut hampir sampai tidak mampu untuk melanjutkan 

perjalanan menuju Mahameru. Arial merupakan salah satu pendaki yang 

merasakan hal tersebut, rasa dingin yang tidak bias ditahan, membuatnya 

menggigil dan meringkuk di tengah hutan tersebut. Teman-teman yang lain 

sampai-sampai memeluk Arial agar bisa merasakan kehangatan. 

5. Suasana Punggung Puncak Mahameru 

Dialog 6 

Genta  : awas batu 



67 
 

Arinda  : Mas Ial 
Arial  : awas Dinda 
Arinda  : bang Ianl 
Riani  : Ian 
Zafran  : Ian  
Genta  : Ian bangun Ian, bangun Ian  
Zafran  : Ian bangun ndut 
Riani  : jangan Ian jangan 
Zafran  : Ian bangun Ian jangan pergi dulu tinggalin kita  
Arial  : lo nggak boleh pergi  
Zafran  : lo kan mau wisuda ndut 
Riani  : Ian jangan tinggalin Riani  
Zafran   : jangan tinggalin gue dulu gue banyak salah    

sama lo Ian,  Ian longgak boleh pergi. Ian  
Ian   :kenapa teriak-teria fle, ko pada nangis, ko    

berdarah, darah siapa ni gue nggak apa-apakan? 
(Mantovani, 2012 : 1.37.35 ) 

 

Kutipan dialog di atas terlihat jelas konflik yang semakin berkembang 

pada tahap sebelumnya semakin berkembang pada tahap ini. Pada film 5 Cm 

tahap peningkatan konflik terjadi ketika beberapa bongkahan batu 

menggelinding dari atas atau puncak gunung Mahameru, Genta yang sigap 

berteriak memperingati teman-temannya yang ada dibawah. Saat itu juga, 

sebuah batu mengenai pelipis Arinda saudara kembar Arial. Darah segar 

mengucur dari atas telinganya. Suasana panik dan tangisan Arial pun 

memecah suasana gunung tersebut. Tidak hanya Dinda, Ian pun terkena 

bongkahan batu tersebut. Hal tersebut membuat Dinda dan yang lain segera 

turun ke bawah tempat Ian menggelinding jatuh pingsan. Dalam keadaan 

pingsan, Genta menepuk-nepuk dada Ian yang tergolek lemah. Akhirnya, Ian 

pun sadar, setelah istirahat sejenak dengan kepanikan, mereka memutuskan 

melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. 
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6. Tahap akhir  

Dialog 7 

Zafran  : kitaa..di Mahameruuu…..( berteriak sekencang-      
kencangnya dan berpelukan dengan teman-
temannya ). 

(Mantovani, 2012 : 1.40.07 ) 

Tahap penyelesaian terhadap semua peristiwa-peristiwa dalam film 5 

Cm ini. Setelah melewati berbagai macam konflik selama perjalanan mereka 

menuju puncak, usaha mereka pun berbuah manis. Kutipan dialog di atas 

menggambarkan ketika mereka berhasil mendaki puncak Mahameru. 

Bermacam peristiwa pahit yang menghampiri mereka selama di perjalanan, 

tidak menyurutkan keinginan mereka untuk dapat menyaksikan keindahan 

Mahameru dari puncak. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya 

mereka berkeliling memandangi langit Mahameru dan keindahan alam 

dibawahnya. Mereka sampai di puncak, bertepatan dengan hari kemerdekaan 

Indonesia yaitu 17 Agustus. Tak lupa mereka melaksanakan upacara bendera 

diikuti oleh pendaki-pendaki lain yang juga sampai di sana. 

Sepuluh tahun kemudian, kehidupan remaja yang penuh dengan 

senang-senang dan hura-hura telah mereka lalui. Kini mereka menjalani 

kehidupan yang sebenarnya dengan orang-orang yang mereka sayangi. Di 

mulai dengan Genta, Ia berhasil mendirikan sebuah kafe kecil di lantai bawah 

kantornya dengan alasan karena kegemarannya rapat di kafe. Ia juga mulai 

menjalin hubungan dengan Dinda, saudara kembarnya Arial yang sudah lama 

mengagumi sosok Genta. Hal tersebut terjadi karena, perasaan yang Ia miliki 

terhadap Riani, bertepuk sebelah tangan. 
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Begitu juga dengan kisah hidup Arial. Ia menikahi Indy yang beberapa 

lama ini menjadi kekasihnya. Mereka pun hidup bahagia dengan kehadiran 

seorang putra tampan yang aktif dan lucu. Zafran juga berhasil menikahi 

sahabat perempuannya sendiri yaitu Riani. Kebahagiaan yang muncul di 

antara mereka terlihat sempurna karena kehadiran seorang putra juga sama 

seperti pasangan Arial. 

Pasangan terkahir adalah Ian. Sekian lama mengidolakan artis cantik 

Happy Salma, keajaiban besar pun terjadi pada kehidupannya. Ia berhasil 

menikahi artis tersebut, dan memperoleh seorang putra berbadan besar seperti 

dirinya. Keluarga kecil itu, datang dengan mengenakan pakaian seragam yang 

bertuliskan PAPA IAN, MAMA HAPPY, dan NANDA DAVID. Hal tersebut 

mengundang tawa sahabat-sahabat yang lain. Setelah bersahabat selama 

puluhan tahun, hari itu di Secret Garden menjadi hari paling bahagia untuk 

mereka dan keluarga kecil mereka. 

4.1.2.2 Latar atau Setting 

Latar atau setting dalam film 5 Cm akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Warung roti bakar, malam hari…  

Latar tempat yang digunakan yakni warung sederhana dipinggir jalan yang 

biasa mereka jadikan tempat nongkrong atau berkumpul sambil makan. 

Latar waktu malam hari, dan suasana yang tergambar yakni senang dan 

ramai. Di sana mereka dapat memesan beberapa roti bakar, mie instan dan 

berbagai makanan lainnya yang biasa mereka pesan. Di warung tersebut 
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mereka biasanya membahas beberapa hal baik yang serius atau sekedar hal 

yang membuat mereka tertawa lepas. 

2. Rumah Arial, malam hari… 

Dialog 1 

Riani : truss mau ngapain donk? 
Arial : kerumah gue aja.. 
Genta : aahh,,bosenn!! 
Ian  : bosen ah,,paling dapet singkong keju. 
Arial : lu baru makan bubur,,(mendorong pelan Ian) 

       Zafran : eh, iyaudah bener, kerumah bang Arial aja,           
                           sekalian silaturrahmi ama bokap nyokap.   
(Mantovani, 2012 : 08.12) 
 

Latar tempat kutipan di atas adalah rumah Arial dengan latar waktu 

malam hari. Suasana kutipan di atas menggambarkan bahagia, karena rumah 

Arial sering mereka kunjungi bukan hanya sebagai tempat berkumpul, tetapi 

juga bertemu dengan orang tua Arial dan saudara kembarnya yang ramah 

terhadap mereka. Rumah Arial digambarkan dalam film, adalah sebuah 

rumah besar yang asri yang penuh dengan taman bunga. Selain bercengkrama 

dengan keluarga Arial, mereka mempunyai tempat unik yang berada 

dihalaman belakang rumah tersebut. 

3. Secret Garden, malam hari…  

Latar tempat yang digunakan adalah sebuah taman yang dihiasi banyak 

lampu dan hiasan unik lainnya yang mereka sebut secret garden, latar waktu 

malam hari, dan suasana yang digambarkan yakni bahagia ketika mereka 

berada di taman tersebut, dimana membuat mereka merasa bebas bercanda 

dan bernyanyi di sana. Taman tersebut berada di halaman belakang rumah 
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Arial dan mereka jadikan tempat kumpul yang berada di area terbuka. Mereka 

bisa dengan leluasa memandang keindahan langit malam dari sana. 

4. Kampus, pagi hari...  

Latar tempat digunakan adalah kampus tempat Ian menghabiskan 

waktunya bergulat dengan skripsi dan para dosen, latar waktu pagi hari, dan 

suasana yang digambarkan yakni tegang dan takut. Di antara kelima sahabat 

tersebut, hanya Ian lah yang belum bisa menyelesaikan kuliahnya. Atas 

semangat dan dorongan dari sahabat dan orangtuanya serta dosen 

pembimbingnya, akhirnya Ian berusaha keras untuk menyelesaikan skripsi 

dan penelitiannya, dan membuatnya berhasil mewujudkan hal tersebut. 

5. Stasiun Senen, siang hanri 

Latar tempat yang digunakan adalah stasiun kereta api Senen, latar 

waktu siang hari, dan suasana yang digambarkan yakni bahagia dan haru 

karena mereka bertemu setelah tiga bulan lamanya mereka memutuskan 

untuk tidak bertemu maupun berkomunikasi, Genta memiliki sebuah rencana 

yang akan dilakukannya bersama teman-temannya, yaitu sebuah perjalanan 

panjang menuju puncak Mahameru, dan perjalanan mereka dimulai dari 

Stasiun Senen tersebut. 

6. Stasiun Malang, sore hari 

Latar tempat yang digunakan adalah stasiun kereta api Malang, latar 

waktu sore hari, dan suasana yang digambarkan mereka terlihat senang. 
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Stasiun tersebut adalah stasiun terakhir yang akan mereka temui. Dialog yang 

menunjukkan latar ini adalah sebagai berikut : 

Dialog 2 

Genta            : Teman-teman, selamat datang di Malang (sambil    
tersenyum bahagia) 

Riani   : habis ini kita kemana Ta,,? 
Genta   : ke daerah Tumpang. 
Zafran   : Tumpang itu daerah apaan Ta? 
Genta   : Tumpang itu gerbang masuk tujuan kita. 
(Mantovani, 2012: 56.47) 

Kutipan dialog di atas tergambar suasana bahagia Genta saat tiba di 

Stasiun tersebut. Hal tersebut, karena stasiun Malang adalah stasiun terakhir 

yang akan mereka singgahi setelah selama seharian penuh mereka berada di 

dalam kereta. Rasa penat dan lelah yang menghinggapi mereka selama berada 

di dalam kereta, bisa terobati ketika mereka sampai di stasiun Malang, karena 

kendaraan selanjutnya yang akan mereka gunakan adalah mobil jeep yang 

akan mengangkut mereka ke daerah Tumpang. 

7. Ranu Pane, malam hari 

Latar tempat yang  digunakan adalah Ranu Pane, latar waktu malam 

hari, dan suasana yang digambarkan yakni dingin, sebuah desa kecil yang 

meruapakan desa terakhir yang akan mereka temui. Seperti dalam dioalog 

berikut : 

Dialog 3 

Genta     :   sudah sampai di Ranu Pane, desa terakhir. Dari  
                       sini mulai dimulai dengan melangkah. 

(Mantovani, 2012: 1.00 55) 
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Dialog di atas menggambarkan ketika mereka sampai di desa Ranu 

Pane yang merupakan desa terakhir. Suasana yang mereka temukan di desa 

tersebut, sangat berbeda dengan tempat-tempat lain yang sebelumnya mereka 

singgahi. Suhu dingin yang berasal dari pegunungan menghinggapi mereka 

ketika sampai pada desa Ranu Pane. Di sana, mereka mengisi formulir untuk 

melakukan pendakian, kemudian mendirikan tenda bersama pendaki lainnya. 

Besok pagi mereka akan memulia langkah mereka menuju puncak 

Mahameru. 

8. Ranu Kumbolo, siang hari  

Latar yang digunakan adalah Ranu Kumbolo, latar waktu siang hari, 

dan suasana yang tergambar yakni bahagia. Ranu Kumbolo sebuah tempat 

yang dipenuhi dengan pohon-pohon dan rumputan hijau, yang juga terdapat 

sebuah danau dengan air pegunungan segar yang menyapa mereka. Seperti 

dialog berikut : 

Dialog 4 

Riani      :  Taa,,kita lgi ada dimana(tersenyum lebar) 
Genta    :  teman-teman, selamat datang di Ranu Kumbolo.  
                      Surganya gunung Semeru 
(Mantovani, 2012: 1.10.37) 
 

Kutipan dialog di atas menggambarkan ketika mereka sampai di Ranu 

Kumbolo. Suasana Ranu Kumbolo yang menurut gambaran mereka tampak 

seperti surga, berhasil menghipnotis mereka sesaat. Keindahan danau yang 

dikelilingi oleh pegunungan, membuat mereka tidak henti-hentinya memuji 

keindahan danau tersebut. Tanpa aba-aba, mereka langsung berhamburan 
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menuju danau untuk mencicipi segarnya air danau yang berasal dari 

pegunungan.  

9. Puncak Mahameru, pagi hari 

Dialog 5 

Zafran :   kitaa,, di Mahameruuu…….(berteriak sekencang -                      

    kencangnya) 

(Mantovani, 2012: 1.39.36) 

 

Latar yang digunakan adalah Puncak Mahameru, latar waktu pagi hari, 

dan suasana yang tergambar bahagia. Setelah akhirnya berhasil sampai ke 

puncak Mahameru. Rasa haru tidak bisa mereka tahan, tatkala mereka takjub 

dengan keindahan langit yang ada di atas mereka dan bumi yang ada di 

bawah mereka dari puncak gunung. Mereka pun berpelukan satu sama lain, 

dan melakukan upaca bendera merah putih, karena mereka sampai di sana 

bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus. 

4.1.2.3 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh yang ada dalam film 5 Cm terdiri dari 5 tokoh utama. Berikut tokoh-

tokoh yang ada dalam film 5 Cm. 

1. Zafran dalam film 5 Cm digambarkan sebagai cowok berperawakan tinggi 

berkulit putih  tapi kurus dan berwajah tampan. Ia sering mengenakan jaket 

kulit hitam untuk menunjukan bahwa dirinya seorang yang tangguh karena 

ia menyukai musik rock. Ia juga menganggap dirinya orang yang humanis, 

idealis dan fantastis, yang gemar berpuisi karya Khalil Gibran. Tergambar 

dalam kutipan dialog berikut : 
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Dialog 6 

….cinta…” 
Cinta ada hanya untuk cinta…”! ucap Zafran di depan cermin 
di dalam kamarnya. 

 (Tiba-tiba Ibunya yang sedang menggunakan masker wajah, 
masuk ke kamar Zafran dengan muka cemberut dan mencabut 
kabel agar musik yang sedang di putar Zafran mati)” 
Ibu       :  berissiiik….”(mengambil sebuah CD di meja  

Zafran). Punya band aja nggak jelas, ngetop aja 
nggak udah punya the best of. Gak enak lagi lagu 
- lagunya. Kamu itu udah di kuliyahin, udah 
sarjana, ngapain kek!! cari kerja kek! Jadi anak 
nurut kenapa sih sama orang tua” 

Zafran  : eeh ma maaa maa tunggu ma (mengejar ibunya).                    
Maa,,denger ma,,Khalil Gibran. Ibu…anakmu    
bukan anakmu. Mereka, adalah putra sang fajar. 
(membaca puisi dengan ekspresi yang di lebih-
lebihkan). 

Ibu           :   Ooooh gitu yaaa…”. Oke,,!!mulai sekarang kamu  
masak sendiri, cuci sendiri, setrika baju sendiri, 
gak akan mama masakin buat kamu. Makan aja 
sana di warteg (warung tegal). (menunjuk-nunjuk 
muka Zafran sambil berjalan keluar kamar). 

Zafran     :    maa bukan itu maksudnya maa,,”(dengan wajah                        
                    memelas) 
Ibu          :    enggaaak (keluar dari kamar) 
Zafran     :    mamaaaa…(berteriak memanggil ibunya) 
 

   (Mantovani, 2012: 05.58) 

Kutipan dialog di atas tergambar bahwa Zafran adalah orang yang 

benar-benar menyukai musik dan puisi, namun ibunya tidak mendukung 

kegemaran Zafran tersebut karna beliau beranggapan alangkah baiknya 

Zafran mencari pekerjaan daripada Ia membuang-buang waktu bermain 

musik dan berpuisi dirumah. Gelar Sarjana yang sudah di dapat Zafran bisa 

membantunya mendapat pekerjaannya yang layak untuk masa depannya. 

Walaupun demikian Zafran tetap teguh untuk tetap mencintai musik dan 

puisi. 
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2. Ian merupakan salah satu tokoh dalam film 5 Cm. Ian digambarkan 

berbadan besar, dengan kepala pelontos dan memakai kacamata. 

Kemanapun Ia pergi, stik Play Station dan berbagai macam CD dewasa 

selalu dibawanya. Sampai sekarang Ian belum selesai dengan skripsinya 

karna Ian lebih senang bermain game dan nonton film daripada 

menyelesaikan skripsinya yang sudah lama ditinggalin. Hal tersebut 

tergambarkan dalam kutipan dialog berikut : 

Dialog 7 

 
Ibu Ian       :     Ian jangan makan mie,,kamu ya tiap hari   
                        makan 

                      mie,,(berteriak saat Ian mau rebus mie) 
Ian            :     nggak ma..Ian bikin the lagian mienya nggak  

             ada..malam ini giliran siapa ya..(saat Ian  
membuka lemari yang ada didapur isi lemari  
tersebut penuh denngan mie)   

(Mantovani, 2012: 02.45) 
 
Kutipan dialog di atas tergambar bahwa sosok Ian yang berperawakan 

besar, sangat suka makan mie instant. Orang tuanya selalu memperhatikan 

makanan yang akan di makan Ian, namun Ian selalu sembunyi-sembunyi 

menikmati mie instant kesukaannya. Sosok Ian juga tergambar dalam 

kutipan berikut :  

Dialog 8 

Ian            :   mas..ada disk desfre..?  national grafik yang 
explorer yang  

                 hewan-hewan prasejarah, sama ada biografi 
Bill Gerd, Stif   Yob, Yos Lukers, sama 
nyiptain facbok dan twiter mas. 

 (Mantovani, 2012: 03.24) 
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Ian juga sangat malas untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsinya 

dan lebih senang bermain game dan nonton film dari pada membuat 

skripsinya yang sudah lama ditinggalkan. 

3. Riani yang sangat cantik tingi dan mempunyai rambut yang lurus, selain itu 

juga dia baik dan perhatian sama teman-temannya. Riani adalah salah satu 

tokoh dari film 5 Cm dan sosoknya digambarkan sebagai orang yang sangat 

perhatian terhadap teman-temannya dan suka sekali makan kuah mie dari 

mie instan milik Ian. Karakter Riani dapat terlihat dalam kutipan dialog 

berikut ini : 

Dialog 9 

Riani      :   ok mas catat…mie telur kornetnya empat, dua pake  
           keju dua nggak satu telurnya setengah mateng yang 

tiga mateng, setengah mateng yang tidak pake keju 
terus roti akarnya empat, strobery satu kornet keju 
satukacang coklat satu nanas satu, nanas agak 
angus ya mas bakarnya terus yang kacang coklat 
banyakan kacangnya daripada coklatnya. Tadikan 
indomiennya  empat kari ayam semuanya sisa 
mangkok kosong satu buat indomienya minumnya 
teh manis semua....oohhh ya mas jangan lupa 
kecapnya ya…(saat Riani dan keempat temannya 
berada diwarung ROTI BAKAR DEDI BLOK M) 

Riani      :  Ian mintak kuahnya dong…?     
(Mantovani, 2012: 03.24) 
 
Kutipan dialog di atas tergambar bahwa sosok Riani yang sangat 

perhatian terhadap teman-temannya dan mereka sangat beruntung 

mempunyai teman seperti Riani, semua kebiasaan teman-temannya dan apa 

yang disukai atau tidak disukai temannya Riani ketahui. Seringnya mereka 

bersama dan bercanda, menimbulkan kedekatan yang luar biasa yang 

terjalin di antara mereka. 
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4. Genta dalam film 5 Cm ini digambarkan sebagai sosok yang mempunyai 

impian besar yang berusaha untuk dijadikan kenyataan. Ia digambarkan 

berperawakan tinggi berbadan kurus dan berkulit sawo matang. Di antara 

mereka berlima, sosok Genta adalah sosok yang paling dewasa dan sangat 

perhatian terhadap temannya. Dibalik impian besarnya untuk menjadi orang 

sukses, impian Genta yang tidak bisa terwujud adalah menjadi pendamping 

hidup dari temannya Riani. Sebagai sahabat, Genta memiliki perasaan lebih 

terhadap Riani. Berikut kutipannya: 

Dialog 10 

Ian          :  Ta…lo gimana Ta jadi untuk sewa kantor 
Zafran     :  Ta..(tanyak Zafran ke Genta) 
Riani       :  Ta (Riani juga ikut bertanya pada Genta)  
Genta      :  (memandang Riani tanpa berkedik dan tersadar      
                  dari lamunnaya)..jadi jadi 
 (Mantovani, 2012: 04.20) 
 

Kutipan dialog di atas menggambarkan sosok Genta yang memulai 

atau merintis impiannya yang ingin dijadikan kenyataan, berawal dari 

menyewa kantor yang ingin dijadikan tempat dia mengadakan pertemuan 

atau rapat bersama rekannya. Genta yang mempunyai keinginan yang kuat 

untuk membuat impiannya menjadi kenyataan. 

5. Arial salah satu tokoh dalam film 5 Cm . Arial dalam film digambarkan 

paling besar badannya di antara teman-temannya karena kegemarannya 

terhadap olahraga dan ia di panggi Rambo. Kalo lagi makan harus ada kecap 

tergambar dalam kutipan dialog berikut: 
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Dialog 11 

Genta  :  Buset ada kali kecap disini Ial 
Arial  :  ya buat jaga-jaga aja 

 (Mantovani, 2012: 01.05) 

Kutipan dialog di atas menggambarkan ketika mereka sedang makan 

bubur ayam diwarung pinggir jalan bersama teman-temannya, tiba-tiba 

Arial mengeluarkan botol kecap yang dibawanya dan membuat teman-

temannya yang lain tertawa dengan tingkahnya.  

6. Arinda merupakan tokoh tambahan yang utama yang ada dalam film 5 Cm 

ini. Dikategorikan sebagai tokoh tambahan yang utama karena 

kemunculannya lebih banyak daripada tokoh tambahan lainnya. Arinda atau 

lebih dikenal dengan Dinda adalah saudara kembar Arial. Ia digambarkan 

sosok gadis cantik berambut panjang yang lurus yang mempunyai sifat lugu, 

polos dan juga ramah terhadap teman-teman Arial terutama Genta. Ia juga 

ikut ke dalam perjalanan panjang lima sahabat tersebut menuju puncak 

Mahameru. Seperti kutipan berikut : 

Dialog 12 

Zafran       :   halo Dinda  
Arinda :   abis dari mana ? 
Zafran :   abis makan bubur 
Arinda :   kok Arinda gak diajak ? 
Zafran :   Dinda, itu anu 
Riani :   lagi apain Din ? 
Arinda      :   Oo ini lagi buat paper ekonomi, ada yang tau  
                     kurva SLM  nggak  
Riani         :  Ta 
Genta        :   macro atau micro ekonomi  
Arinda      :   macro, bang Genta tau ? buatin yea agak ribet  
Genta       :    kalo di micro gue nggak tau, taunya di micro 
Zafran      :    bang Zafran bantu aja buat paper ekonomi  
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Arinda      :    emangnya bang Zafran bisa buat paper ekonomi 
Zafran      :    bisa, nanti bang Zafran bisa bikini desain sampe     
                      sampel papernya yang bagus dan bang Zafran   
                      masukin gambar ilustrasi yang bagus-bagus 
Arinda      :    tapi, nggak disuruh kok sama dosennya. Iyadah   

                   lo gitu Dinda naik lanjutin ngetik dulu yea, Dinda  
naik dulu yea    bae semua 

Zafran       :   dia ngajakin ke kamar  
Riani         :   huuss 
Ian            :   orang mau ngerjain tugas  

 (Mantovani, 2012: 20.42) 

7. Tokoh tambahan dalam film 5 Cm adalah keluarga Arial yaitu Bapak, Ibu 

Arial. Sosok mereka sangat dekat dengan kelima sahabat tersebut. Orang tua 

Arial digambarkan sebagai Orang tua yang ramah, supel, dan selalu 

menerima mereka ketika berada di Rumah Arial. Berikut beberapa kutipan 

yang menggambarkan ketiga tokoh tambahan di atas : 

Dialog 13 

Arial :    ma  
Ibu  :   Hay,,,hay sayang 
Riani  :   hay tambah cantik aja tante 
Bapak  :   ma papa brangkat  
Ibu   :   hati-hati dijalan ya  
Bapak  :   Arial papa jalan dulu 
Arial  :   hati-hati ya  
Bapak  :   kalian santai aja (Genta dan kawan-             
                               kawan berujar)ok  Om…hati-hati Om) 

  (Mantovani, 2012: 09.44) 

Kutipan dialog diatas tergambar keluarga Arial dengan ramah 

menyambut kedatangan Arial dan teman-temannya. Sosok ibu yang cantik 

menyapa mereka dengan senyum yang ramah dan selain itu juga sosok 

Bapak yang ikut menyapa teman-teman Arial ketika mau berangkat kerja. 

Keramahan keluraga Arial juga tergambar dalam kutipan dialog berikut : 
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Dialog 14 

Ibu            : kalian pasti mau main kesini lagi yea ? hmm 
untung tante sudah baru beli singkong keju 

Riani :   makasih tante 
Ibu         :  senang banget tante bisa ketemu lagi, Ooo yea tunggu 

bentar (Arinda !!!” mama Arinda tiba- tiba teriak ) 
Arinda :   iya ma 
Ibu :   ini ada teman-teman mas Ial turun sebentar saying 
Arinda :   hae semua , hae bang Genta  
Riani :   hae  
Arinda :   hallo bang Ian, halo bang Zafran  
Zafran :   Ian, gua dipanggil bang puitis banget 
Ian :   semua dipanggil bang lagi ple 

                  (Mantovani, 2012: 10.04) 

8. Mama Zafran merupakan tokoh tambahan dalam film 5 Cm karena 

kemunculannya yang sedikit. Ia digambarkan sebagai ibu rumah tangga 

yang sederhana, sedikit cerewet terutama terhadap anaknya sendiri. Namun 

dibalik itu, Ia adalah orang tua yang sangat memperhatika masa depan 

Zafran. Seperti kutipan berikut : 

Dialog 15 

 ….cinta…” 
     Cinta ada hanya untuk cinta…”! ucap Zafran di depan cermin 

di dalam kamarnya. 
 (Tiba-tiba Ibunya yang sedang menggunakan masker wajah, 

masuk ke kamar Zafran dengan muka cemberut dan mencabut 
kabel agar musik yang sedang di putar Zafran mati)” 

 
Ibu :   berissiiik….” (mengambil sebuah CD di meja                 

                         Zafran). punya band aja nggak jelas, ngetop aja              
nggakudah punya the best of. Gak enak lagi lagu-
lagunya. Kamu itu udah di kuliyahin, udah  
sarjana, ngapain kek!!cari kerja kek! Jadi anak 
nurut kenapa sih sama orangtua” 

Zafran       :  eeh ma maaa maa tunggu ma (mengejar ibunya).   
Maa,,denger ma,,Khalil Gibran. Ibu…anakmu        
bukan anakmu. Mereka, adalah putra sang fajar. 
(membaca puisi dengan ekspresi yang di lebih-
lebihkan). 
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Ibu     :  Ooooh gitu yaaa…”. Oke,,!!mulai sekarang kamu  
              masak sendiri, cuci sendiri, setrika baju sendiri,  

gak akan mama masakin buat kamu. Makan aja 
sana di warteg (warung tegal). (menunjuk-nunjuk 
muka Zafran sambil berjalan keluar kamar). 

     Zafran      :  maa bukan itu maksudnya maa,,”(dengan wajah 
memelas) 

     Ibu           :  enggaaak (keluar dari kamar) 
                   Zafran     :  mamaaaa…(berteriak memanggil ibunya). 

(Mantovani, 2005 :05.5) 
 

9. Tokoh tambahan dalam film 5 Cm adalah Indy. Ia digambarkan gadis cantik 

dengan rambut panjang yang dicat pirang, Ia berperawakan tinggi langsing 

karena kegemarannya berolahraga dan mereka sering bertemu saat berada 

ditempat olahraga. Mereka mulai dekat dan berkenalan yang nantinya akan 

menjadi pasangan hidupnya. Selain itu juga, Indy memiliki sifat yang baik 

dan perhatian terhadap Arial. Terlihat dalam kutipan dialog tersebut : 

Dialog 16 

Arial :  mau kemana buk ? 
 Indy :  nggak tau, tapi lagi males pulang  
 Arial  :  sama, kepuncak aja yuk kan deket  
 Indy :  ngapain ? 
 Aria           :  ada vila keluarga gua disana kita bisa ngobrol-                          
                      ngobrol aja ntar sekalian kita beli jagung bakar 

dan durian atau bandrek, gimana ? 
 Indy :  tapi jangan macem-macem ya pak 
 Ariall  :  maksudnya ? 
 Indy :  nggak, ya udah yuk ( saat berada di puncak ) 
 Indy :  enak banget ya jagungnya ? 
 Arial  :  kamu kayak anak kecil  
 Indy :  daripada kamu apa aja nurut 
 Arial :  biarin 
 Indy :  hemm arial jelek.    
(Mantovani, 2012:37.28) 
 

Dialog di atas tergambar sosok Indy yang lagi makan jagung bakar dipinggir 

jalan menuju ke puncak bersama Arial. Dalam dialog ini juga, memperjelas 
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kutipan dialog sebelumnya yang menjelaskan bahwa Arial menyukai Indy dan 

selain itu juga sosok Indy yang berkelakuan seperti anak kecil manja sama Arial 

tergambar pada saat kepuncak dan makan jagung bakar dipinggir jalan. 

10. Keluarga Ian yaitu Bapak dan Ibunya merupakan tokoh tambahan (yang 

memang) tambahan dalam film 5 Cm karena peran yang sangat sedikit. 

Adegan yang memunculkan keluarga Ian terjadi saat Ian sedang mengetik 

dan menyelesaikan skripsinya. Bapak dan Ibunya memberikan semangat 

agar Ian segera mau menyelesaikan skripsinya yang sudah lama tidak 

dikerjakannya. Seperti kutipan berikut : 

Dialog 17 

Mama  : Ian, ini mama buatin teh 
Ian   : terimakasih ma 
Bapak  : weh National Geografi 
Ian   : jangan Pa, itu rusa-rusak 
Bapak  : hah 
Ian   : DVD_nya rusa 
 (Mantovani, 2012:32.03) 

11. Dono merupakan tokoh tambahan dalam film 5 Cm. karena penceritaannya 

sangat sedikt dan sosok tokoh Dono tidak digambarkan melainkan  

berdialog lewat telepon kemunculannya hanya sebagai pelengkap. Seperti 

kutipan dialog berikut : 

Dialog 18 

Ian       :  halo Mas Don, iya gimana kosionernya? 
Dono   : Ian, ada masalah FIRESI nggak ngijinin kosionermu, 

kosionernya yang udad diisi tidak boleh keluar 
kantor, data perusahaan yang ada di Ian keburu mau 
di tarik ma’af ya Ian 

Ian        :  iya nggak apa-apa Mas 
(Mantovani, 2012:35.05) 
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12. Rudi merupakan tokoh tambahan dalam film 5 Cm. Rudi mempunyai 

jabatan sebagai manager disebuah perusahaan “Daya Raya” tempat Ian 

melakukan penelitian untuk skripsinya. Rudi memiliki sifat yang sombong 

dan mata duitan karna memiliki jabatan yang tinggi tergambar dalam adegan 

saat Ian kekantornya dan menyerahkan kuisioner untuk ditanda tangani. 

Karakter Rudi dapat terlihat dalam kutipan dialog berikut : 

Dialog 19 

Ati         :   halo pak Rudi,,ini ada tamu mau ketemu bapak    
  didepan. Ok terimakasi pak, mas tunggu sebentar    
  ya? 

Rudi      :   Ian ya?? 
                 Taruh aja kosionernya disini 
Ian        :   ini ada sekitar 300 lembar pas pak, ma’af seminggu  
                 lagi kira-kira bisa saya ambil pak?    
Rudi      :   kalol ada tamu yang cari saya, saya sedang rapat  
                 ok. 
Ati         :   ok pak 
                                             (seminggu kemudian) 
 
Ati          :   mas Ian, ini kosioner anda  
Ian         :  makasi mbak, mbak ko ini belum diisi semua  
      mbak? 
Rudi       :   Ati 
Ati          :   sebentar ya mas 
Rudi      :  kalo mahasiswa gendut tadi telpon dateng bilang   

aja kita tidak bisa bantuin dia males ngurus gituan 
nggak ada duitnya.  

  (Mantovani, 2012: 35.54) 

kutipan dialog  di atas tergambar karakter Rudi yang sombong dan mata 

duitan. Ia mengembalikan kuisioner yang Ian serahkan beberapa hari yang lalu 

dikembalikan seperti biasa tanpa ditandatangani satupun karna ia merasa hal 

tersebut tidak menghasilkan keuntungan apapun untuk dirinya. Hal tersebutlah 

yang membuatnya malas dan menyepelekan hal tersebut untuk ditanda tangani.  
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13.  Tokoh tambahan lainya dalam film 5 Cm. pak Sukonto Legowo. Pak 

Sukonto Legowo merupakan dosen sekaligus pembimbing skripsinya Ian. 

Di dalam film 5 Cm, pak Sukonto Legowo digambarkan sebagai sosok yang 

suka marah dan tegas memimbing Ian.  Namun, hal tersebut dilakukan agar 

Ian lebih giat untuk menyelesaikannya. Ia juga sangat baik dalam 

membimbing Ian sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsinya. Terlihat 

dari kutipan dialog berikut : 

Dialog 20 

Pak Sukonto Legowo    :  kamu SD berapa tahun Ian  
Ian                   :  6 tahun pak, emangnya kenapa ? 
Pak Sukonto Legowo    :  kalo kamu selesaikan kuliah kamu 6                                                          
                                           tahun juga, berarti otak kamu otak  

anak SD. Selanjutnya BAB II saya 
kasi kamu waktu 4 hari harus 
selesai. 

Ian                                :  masak 4 hari pak ? 
Pak Sukonto Legow      :  kamu SD berapa tahun Ian 
Ian                                :  ya pak 

 (Mantovani, 2012: 19.49) 

14. Citra merupakan teman kantor Riani tergambar dalam beberapa adegan Ia 

sedang mengajak Riani pulang. Citra merupakan tokoh tambahan yang 

memang tanbahan dalam film 5 Cm, karena penceritaanya yang sangat 

sedikit. Seperti kutipan berikut : 

Dialog 21 

Citra  : Ni, yok balek, ngapain lo chating? 
Riani        : Citra, guea mau curhat. Sumpah sekarang baru  
                  terasa banget bertahun-tahun gue simpan hati  

kayaknya gue lebih buat dia. 
Citra  : kalian juga terlalu deket sih. 
Riani  : itu dia gue nggak bisa bedain perhatiannya. 
Citra  : berani nggak lo bilang duluan? 
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Riani  : kalo soal itu kayaknya gue nggak bisa Cit. 
Citra  : bertahun-tahun lebih losimpen semuanya dengan   

                                    rapi bisa lo ya? 
Riani  : iya gue ni saying ma dia atau saying ma nyawa    

                                    gue  
                                    sendiri? 

Citra  : lo nggak mau kan dia nggak tau itu semua? 
Riani  : dan tiba-tiba ada orang yang masuk dan dia bisa  

                                     nerimanya.  
(Mantovani, 2012: 28.55) 
 
 

4.1.3  Ekranisasi (Alur, Tokoh dan Penokohan, Latar) antara Novel 5 Cm 

Karya Donny Dhirgantoro terhadap Film 5 Cm karya Rizal Matovani 

Ekranisasi alur, latar, tokoh dan penokohan yang terjadi pada novel 5 Cm 

karya Donny Dhirgantoro dan film 5 Cm yang disutradarai oleh Rizal Mantovani 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Alur  

Pada novel, bagian alurnya disajikan dengan lebih spesifik dan terinci, 

kelebihan inilah yang membuat alur pada novel lebih banyak dibandingkan pada 

film. Begitu juga dengan tahap tengah atau konflik, pada novel konflik yang 

terjadi lebih banyak atau lebih terinci sehingga menjadikan pembaca lebih luas 

membayangkannya. Film yang merupakan proses adaptasi dari novel mengalami 

beberapa penyesuaian perihal alur. Hal tersebut berdasar pada pertimbangan 

durasi waktu.  

Tahap awal novel 5 Cm terjadi perubahan alur dengan film 5 Cm. Pada 

novel, tahap awal diceritakaan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju 

rumah Arial setelah sebelumnya mereka makan malam di sebuah warung. 

Sedangkan pada film, diceritakan sebaliknya, dimulai ketika Genta dan keempat 
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sahabatnya nongkrong sambil makan malam di sebuah warung setelah itu mereka 

menuju ke rumah Arial. 

Tahap tengah atau konflik juga terjadi beberapa perubahan ketika memulai 

perjalanan menuju puncak Mahameru. Pada Novel, perjalanan mereka dimulai 

dari stasiun Senen. Pukul satu lebih tiga puluh lima menit di ceritakan Genta yang 

pertama sampai di stasiun sedang menikmati makan siang disebuah restoran 

padang yang berada disekitar stasiun tersebut. Tiba-tiba sosok Zafran telihat dan 

Gentapun menghampirinya. Dari arah berbeda sosok Riani dan Ian memanggil 

mereka sambil berteriak. Tak lama kemudian sosok Arial memasuki restoran 

tersebut dan ternyata Arial tidak datang sendiri Ia membawa saudara kembarnya 

yaitu Arinda. Mereka pun melepas rindu setelah tiga bulan lamanya tidak 

bertemu, setelah itu mereka memasuki gerbong kereta yang siap melaju. 

Sedangkan pada film, tokoh Genta yang diceritakan yang berpenampilan 

seperti pendaki dan membawa carel terlihat disetasiun senin. Sosok Genta terlihat 

sedang menunggu teman-temannya. Terlihat sosok Zafran yang dihampiri Zafran 

dalam film tersebut.  Kemudian tak lama sosok Riani yang terlihat bahagia tiba-

tiba memeluk Zafran dn Genta sambil berteriak senang. Sosok Arial yang terlihat 

gembira  sambil berlari menghampiri dan memeluknya mereka bertiga, ternyata 

Arial tidak datang sendiri Ia membawa saudara kembarnya yaitu Arinda. Mereka 

pun melepas rindu setelah tiga bulan tidak bertemu dan berkomunikasi dan 

mereka bergegas untuk menuju gerbong kereta yang sudah mau berjalan. Riani 

yang bengong tiba-tiba mencari Ian dan bertanya kepada Genta, mereka semua 

bingung dan cemas karena kereta yang segera akan berangkat. Kereta pun mulai 
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melaju dengan perlahan sosok Ian yang terlihat dikejauhan dan berlari mengejar 

kereta yang sudah berjalan, Genta yang terlihat menghampiri Ian sambil berlari 

untuk membatu mengejar kereta yang sudah melaju.  

Pada tahap akhir tidak banyak perubahan yang terjadi pada novel ke dalam 

film. Dimulai ketika mereka sampai di puncak Mahameru sampai dengan kejadian 

yang terjadi sepuluh tahun kemudian. Tetapi terjadi perubahan pada akhir, yaitu 

pada novel diceritakan Genta yang akhirnya menikah dengan Citra rekan kerja 

Riani. Sedangkan dalam film diceritakan berbeda, Genta diceritakan.memulai 

hubungan dengan Arinda saudara dari Arial. Begitu pula dengan tokoh Deniek, 

pada novel diceritakan, tokoh Deniek memulai hubungan dengan Arinda, akan 

tetapi pada film, tokoh Deniek tidak dimunculkan. 

b. Tokoh dan Penokohan 

Dalam novel film 5 Cm karya Donny Dhirgantoro terdapat lima tokoh 

utama yang kemunculannya sering dan selalu bersama-sama. Kelima tokoh 

tersebut adalah Genta, Zafran, Riani, Arial dan Ian. Terdapat juga tokoh tambahan 

yang utama yaitu Arinda saudara kembar Arial yang kemunculannya lebih banyak 

dari tokoh tambahan lainnya. Sedangkan, untuk tokoh tambahan terdapat 9 

karakter yaitu mama Arial, Indy, Citra, Pak Sukonto Legowo, Mas Dono, Pak 

Nono, Mas Gembul, Mbok, dan Deniek.  

Sedangkan dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani tidak terdapat 

perubahan pada tokoh utama maupun tokoh tambahan yang utama. Namun, 

terdapat beberapa perubahan baik pengurangan maupun penambahan tokoh. pada 

film. Terdapat 4 karakter tokoh tambahan yang tidak ada dalam novel 5 Cm 
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seperti munculnya Papa Arial, Mama Zafran dan Orangt tua Ian. Dalam novel, 

tokoh tersebut memang pernah disebutkan keberadaanya, namun tidak memiliki 

peran penting dan tidak terdapat dialog. Kemudian dalam film, terdapat juga 3 

karakter yang ada dalam novel, namun tidak dimunculkan pada film, yaitu tokoh 

Mas Gembul, Mbok penjual nasi, Deniek, dan tokoh Pak Nono yang dalam film 

namanya mengalami perubahan menjadi Rudi.  

Sedangkan pada penokohan atau karakter tokoh, juga mengalami sedikit 

perubahan hanya dalam fisiknya saja. Pertama, tokoh Riani yang dalam novel 

digambarkan sebagai seorang gadis berkacamata yang berpenampilan sederhana 

namun tetap cantik, memiliki rambut panjang yang selalu diikat. Sedangkan 

dalam film digambarkan sebaliknya, sosok Riani digambarkan sebagai gadis 

cantik yang berpenampilan feminim tidak menggunakan kacamata dan memiliki 

rambut panjang yang selalu digerai indah. Dari segi karakter, tidak ada perubahan 

besar yang terjadi. Semua karakter dalam novel, berhasil digambarkan dengan 

baik dalam film.  

Tokoh kedua yang mengalami sedikit perubahan adalah Genta. Dalam 

novel, Genta digambarkan sosok pemuda yang berbadan agak besar, memakai 

kacamata dan seorang perokok. Sedangkan dalam film, sosok Genta digambarkan 

sebaliknya. Tokoh ketiga yaitu Arial, dalam novel Ia digambarkan sosok pemuda 

atletis berbadan kekar dan berkulit hitam. Sedangkan dalam film, Ia digambarkan 

sosok pemuda tampan yang berkulit putih dan tetap atletis. Tokoh keempat yaitu 

Zafran, tidak ada banya perubahan terhadap tokoh Zafran. Perubahan yang terjadi 

hanya pada model rambut yang Ia miliki. Dalam novel, Zafran digambarkan 
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pemuda yang memiliki rambut gondrong atau panjang. Sedangkan pada film Ia 

digambarkan sebaliknya. 

Perubahan fisik yang terjadi pada beberapa tokoh di atas, tidak merubah 

karakter yang ada dalam novel 5 Cm. Hal tersebut dilakukan sutradara selaku 

pembuat film 5 Cm, hanya untuk kepentingan penikmat cerita yang tak lain adalah 

para penonton. Karena, ketika sebuah novel di filmkan, fisik tokoh dalam novel 

tidak dapat dilihat oleh penikmat cerita dan hanya bisa dibayangkan, dan tugas 

sutradaralah yang mewujudkan gambaran tokoh tersebut menjadi tokoh dengan 

fisik yang sempurna sehingga penonton bersemangat untuk menikmati film 

tersebut.  

c. Latar atau Setting 

Latar yang digunakan dalam novel 5 Cm tidak semua bisa diwujudkan 

sesempurna dan seutuhnya oleh sutradara ketika difilmkan. Karena keterbatasan 

waktu, durasi, dan kenyamanan para pemain film hal tersebut tidak bisa 

diwujudkan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi minat dan antusias para 

pemain film, maupun peminat film untuk terus menyelesaikan film tersebut 

sehingga dapat diminati oleh banyak orang.  

Dalam novel, terdapat beberapa latar yang ditampilkan yaitu Rumah Arial, 

Secret Garden, Sekolah, Bogor, Kampus Ian, Stasiun Lampuyangan yang terletak 

di Jogjakarta, Stasiun kereta Madium, Stasiun Malang, Ranu Pane, Ranu 

Kumbolo, dan Puncak Mahameru. Latar yang terdapat dalam novel secara jelas 

ditulis dalam novelnya, sedangkan dalam film latarnya dapat dilihat berdasarkan 

gambar-gambar yang ditampilkan. 
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Sedangkan dalam film latar yang ditampilkan dimulai dari warung roti 

bakar, Rumah Arial, Secret Garden, kampus Ian, Stasiun Senen, Stasiun Malang, 

Ranu Pane, Ranu Kumbolo dan Puncak Mahameru. Perubahan latar yang terjadi 

pada novel ke dalam film, tidak mungkin bisa ditampilkan seluruhnya karena 

keterbatsan waktu dan durasi. Namun, hal tersebut tidak banyak merubah alur 

cerita yang ingin ditampilkan sutradara dalam film.  

4.2 Implikasi Ekranisasi Novel 5 Cm Karya Donny Dhirgantoro ke dalam 

Film 5 Cm Karya Rizal Mantovani Terhadap Pembelajaran Sastra di 

SMA. 

Implikasi penelitian ekranisasi novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro dan 

film 5 Cm karya Rizal Mantovani dengan pembelajaran sastra di SMA. Guru 

dapat menerapkan ekranisasi novel dan film dalam pembelajaran sastra di SMA 

dengan memperhatikan materi pembelajaran pada silabus SMA khususnya kaitan 

ekranisasi novel dan film 5 Cm pada kelas XI Semester I. Standar Kompetensi 

yang digunakan adalah memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan, sedangkan Kompetensi Dasar yang digunakan adalah menemukan 

unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik novel. Jadi, dalam hal ini siswa dapat 

menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel 5 Cm maupun film 5 Cm. 

Deskripsi bahan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar tersebut 

berupa penggalan beberapa kutipan pada novel 5 Cm . Penggalan kutipan tersebut 

akan didiskusikan dan dianalisis oleh siswa. Kemudian siswa menjelaskan unsur-

unsur instrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut seperti siswa diminta 

menyebutkan tema, tokoh dan penokohan, setting, amanat yang bisa dipetik dalam 
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novel tersebut yang didasarkan pada tes kesastraan tingkat informasi, konsep, 

perspektif, dan apresiasi (Moody dalam Isnaini, 2011: 26). 

a. Sebagai Perwujudan Aperesiasi Pembelajaran Sastra 

Siswa mampu menemukan unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik dalam novel 

5 Cm, dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dilihat dari kompetensi dasar 

yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ektrinsik novel, pembelajaran 

terhadap sastra dapat diwujudkan siswa dengan menerapkannya pada kehidupan 

sehari-hari maupun dalam lingkungan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari 

maupun lingkungan pendidikan, siswa dapat mengapresiasi pesan atau amanat 

setelah membaca novel 5 Cm, maupun menonton filmnya. Persahabatan yang 

dilandasi dengan saling percaya dan mendukung satu sama lain, juga usaha kerja 

keras akan membuahkan hasil yang memuaskan dapat dijadikan amanat untuk 

siswa yang dapat diambil dari novel 5 Cm. hal tersebut dapat diterapkan siswa 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dilingkungan pendidikan. 

b.   Sebagai Bahan Ajar Sastra 

Pemilihan bahan ajar yang sesuai dengan tingkatan siswa SMA dapat 

mencapai tujuan pembelajaran sastra dan melahirkan sebuah kegiatan 

menganalisis karya sastra. Bahan pengajaran yang disajikan kepada siswa harus 

sesuai dengan tingkat kemampuan para siswa, diklasifikasikan berdasarkan 

tingkat kesukarannya dan kriteria-kriteria tertentu lainnya. Tanpa adanya 

kesesuaian antara siswa dengan bahan yang diajarkan, pelajaran yang 

disampaikan akan gagal. 
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Bahan ajar sastra yang diterapkan di SMA dapat berupa: novel, puisi, cerpen 

dan drama. Bahan ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tingkat SMA dengan kompetensi dasar menemukan unsur-unsur intrinsik 

dan ekstrinsik novel. Unsur-unsur intrinsik dapat berupa: tema, alur, penokohan, 

latar, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat berupa: latar 

budaya, sosial, dan psikologi pengarang, pembaca dan tokoh yang ada dalam 

karya sastra. Novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro sebagai bahan ajar, yaitu:  

1. Memenuhi standar sastra. Artinya karya sastra yang dipilih, benar-benar 

dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Karya sastra tersebut mengandung unsur 

yang mendidik, dan dapat diterima dimasyarakat, juga tidak mengandung 

hal-hal yang menyimpang baik dari segi agama maupun hukum. 

2.  Membantu generasi muda dalam mendewasakan diri sendiri dengan 

mengetahui langsung masalah-masalah yang ada dalam karya sastra. 

Artinya siswa dapat mengambil hikmah positif dari sebuah karya sastra agar 

dapat diterapkan dilingkungan sosial maupun sekolah. 

3. Membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang. Artinya dengan 

menggunakan karya sastra tersebut sebagai bahan ajar, siswa dapat 

membimbing diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna untuk 

orang lain maupun negara. 

4. Membantu memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang 

menyebabkan sikap apatis, ilusi, dan menarik diri. Artinya karya sastra 

tersebut dapat merubah sikap seorang siswa menjadi pribadi yang terbuka 

dan berusaha mewujudkan cita-citanya. 
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5. Memiliki dasar yang Humanistik dalam menghormati manusia lain. Artinya 

karya sastra tersebut dapat merubah siswa menjadi orang yang berjiwa 

sosial, namun tetap saling menghormati antar sesama dan menghormati 

keputusan orang lain. 

6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dilihat dari materi pembelajaran 

yang meliputi unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik serta nilai-nilai dalam 

sastra (budaya, moral, agama, dan politik), dapat diketahui bahwa kriteria 

karya sastra yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar adalah karya sastra 

dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang mudah diteliti atau 

dianalisis oleh siswa, dan karya sastra yang memiliki nilai-nilai budaya, 

agama, politik dan moral. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat 

diambil simpulan bahwa ekranisasi yang berkaitan dengan perubahan alur, latar, 

serta tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel 5 Cm karya Donny 

Dhirgantoro terhadap film 5 Cm karya Rizal Mantovani adalah sebagai berikut: 

1. Pada novel dan film sama-sama menggunakan alur maju, namun terdapat 

sedikit perubahan pada beberapa tahap disebabkan durasi waktu film yang 

tidak mungkin bisa ditampilkan seutuhnya. Selanjutnya pada latar, pada 

novel menggunakan latar Rumah Arial, Secret Garden, Sekolah, Bogor, 

Kampus Ian, setasiun kereta api Senin, setasiun Lampuyangan, Jogjakarta, 

setasiun kereta Madiun, setasiun Malang, Ranu Pane, Ranu Kumbolo, 

Puncak Mahameru. Sama dengan latar pada novel, akan tetapi pada film 

ditampilkan latar warung roti bakar yang diceritakan hanya sekilas pada 

novel. Kemudian latar pada stasiun Lempuyangan dan stasiun Madiun yang 

ada pada novel, tidak dimunculkan pada film. Selanjutnya tokoh dan 

penokohan dalam novel terdapat 15 tokoh. Sedangkan dalam film 5 Cm 14 

tokoh. Sehingga terdapat 3 tokoh yang diceritakan pada novel tetapi tidak 

ada dalam film, yaitu tokoh Mas Gembul, Mbok penjual nasi, Deniek, dan 

Pak Nono. Kemudian terdapat 4 tokoh tambahan yang tidak ada dalam 

novel 5 Cm seperti munculnya Papa Arial, Mama Zafran dan Orang tua Ian. 
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Dalam novel, tokoh tersebut memang pernah disebutkan keberadaanya, 

namun tidak memiliki peran penting dan tidak terdapat dialog. 

2. Implikasi ekranisasi novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro ke dalam film 5 

Cm karya Rizal Mantovani terhadap pembelajaran sastra di SMA adalah 

bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan materi ajar pada kelas XI semester 

1, yakni pada Kompetensi Dasar yang digunakan adalah menemukan unsur-

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada guru 

yang ingin menggunakan media novel maupun film dalam mengajarkan sastra, 

haruslah memilih novel dan film yang mengandung pesan yang baik bagi siswa. 

Novel maupun film 5 Cm ini mengandung unsur pendidikan di dalamnya, yaitu 

dengan memiliki keinginan dan kemauan yang keras serta diwujudkan dengan 

sebuah usaha, maka hal tersebut dapat terwujud dengan hasil yang memuaskan 

dan membanggakan. Begitu juga ketika kita menjadi seorang siswa, dengan 

belajar yang giat dan rajin apa yang kita cita-citakan akan bisa terwujud. Tidak 

hanya memberikan motivasi untuk pantang menyerah, novel maupun film ini juga 

mengajarkan kepada kita bahwa, persahabatan yang kuat bisa terjadi jika 

dilandaskan dengan rasa saling percaya dan saling mendukung satu sama lain.  
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Sinopsis Novel 5 Cm 

Penulis: Dhonny Dirghantoro  
Penerbit: PT. Grasindo  
Jumlah Halaman: 381  
Tahun Pertama Terbit: 2005 
 

Buku ini secara garis besar bercerita mengenai persahabatan dan 
nasionalisme. Banyak di antara kita yang beranggapan nasionalisme adalah 
perkara yang pelik. Melalui 5 Cm, kita diajak “bermain-main” dengan rasa cinta 
pada negeri ini secara sederhana melalui kelima sahabat yang menjadi tokoh 
utama novel besutan penulis muda, Donny Dirghantoro. Novel ini dibuka dengan 
perkenalan masing-masing tokoh yaitu Arial, Zafran, Genta, Riani dan Ian. 
Dengan cerdas, sang penulis merekatkan karakter kuat pada masing-masing tokoh. 
Hal ini yang membuat 5 Cm unggul dari novel lain. Jika secara umum pada 
permulaan novel kita dibiarkan menebak seperti apa karakter para tokoh, maka di 
dalam 5 cm, kita tidak dibiarkan menebak sebab karakter tokoh sudah terbaca kuat 
di halaman awal.  

Kelima tokoh utama ini telah berada dalam lingkar persahabatan selama 
kurang lebih 7 tahun. Hingga suatu saat mereka diliputi kebosanan. Kehidupan 
yang monoton membuat mereka berpikir untuk berpisah selama 3 bulan. Dalam 
masa “berpisah tersebut”, mereka tidak diperkenankan melakukan komunikasi 
dalam bentuk apapun. Dalam kurun 3 bulan tersebutlah, mereka ditempa dengan 
hal baru. Dengan rasa rindu yang saling menyilang. Tentang tokoh Riani yang 
mencintai salah satu sahabatnya. Tentang Zafran yang merindui adik Arial, 
sahabatnya sendiri. Tentang Genta yang memilih mengagumi Riani dengan diam. 
Dan masih banyak lagi lainnya. Sampai pada bagian ini, konsep nasionalisme 
masih blur.  

Ide mengenai nasionalisme disisip penulis dengan cerkas pada bagian saat 
mereka kembali bertemu. Kelima sahabat ini memutuskan menunaikan rindu 
dengan mendaki puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru. Surga dunia 
yang dititip Tuhan di Nusantara. Alasan yang lebih dari cukup bagi orang-orang 
(khususnya anak muda) untuk mencintai bangsa ini dan memajukannya dengan 
tekad yang disimpan di jidat, tak lebih dari 5 cm. Pada bagian ini pula, penulis 
merubah kisah persahabatan menjadi kisah petualangan yang dibumbui kisah cinta 
yang manis. Cinta segitiga di antara mereka dikemas dengan tawa bukan tangis. 
Hal ini yang menjadikan 5 Cm menarik. Hal kecil yang mainstream dibuat 
berbeda tetapi natural. Hal lain yang mempertegas semangat nasionalisme dalam 
buku ini adalah petikan-petikan quote yang powerful misalnya: 

 
 
 
 
 
 



100 
 

Sebuah Negara Tidak Akan Pernah Kekurangan Seorang Pemimpin Apabila Anak 
Mudanya Sering Berpetualang di Hutan, Gunung & Lautan. 

(Hendry Dunant)  
 
 
Pemakaian Bahasa  

Jika ditelaah, Donny Dhirgantoro menggunakan bahasa sehari-hari khas 
anak muda Jakarta. Bahasanya ringan namun tetap sanggup menghantarkan 
makna yang dalam. Dalam novel ini, penulis juga banyak menyisip kata-kata 
asing sebab ada banyak kutipan lirik lagu yang dimasukkan. Bagi sebagian orang, 
hal ini menciderai jiwa nasionalis yang mencoba dibangun novel ini di bagian 
akhir. Namun, jika kita jernih melihat, nasionalisme tak ada hubungannya dengan 
selera musik. Secara umum, dari pemilihan bahasa, Donny dengan jelas membidik 
pembaca muda.   
 
Kelebihan, Kekurangan Dan Pesan Moral  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, novel ini berhasil membuat 
nasionalisme lebih mudah dicerna, hal ini menjadi keunggulan tersendiri. Hal 
lainnya adalah adalah kisah percintaan dan persahabatan yang dikemas dengan 
ringan. Jangan berharap Anda akan menemukan tokoh yang merana sebab orang 
yang dicintainya, mencintai orang lain. Berbicara soal kekurangan, novel ini 
memasukkan terlalu banyak lirik lagu untuk menggambarkan beberapa keadaan. 
Hal ini bisa saja membuat pembaca yang awam musik luar menjadi terusik dan 
sulit memahami.  

Menyoal pesan moral, poin ini telah disisip penulis dengan cerdas pada 
pemilihan judul: 5 Cm. Bagi yang belum membaca, pasti bertanya-tanya Mengapa 
5 cm? atau Ada apa dengan 5 cm? Jawabannya cukup filosofis. 5 cm adalah jarak 
kita menaruh mimpi dan cita-cita di depan mata. Biarkan mengambang agar kita 
selalu melihatnya dan bertekad mengejarnya. 
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Sinopsis Film 5 cm (Film Indonesia Terbaru 2012)  
 

Film “5 cm” adalah sebuah film yang diadaptasi dari Novel “5 CM” karya 
Donny Dhirgantoro. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani. Tidak hanya 
Novelnya yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat, Filmnya juga sukses 
meraih 500 ribu penonton selama lima hari pemutarannya, sejak dirilis pada 12 
Desember 2012 (Cinema 21). 

 
 
Pemeran 

1. Genta (Fedi Nuril) 
2. Arial (Denny Sumargo) 
3. Zafran (Herjunot Ali) 
4. Riani (Raline Shah) 
5. Ian (Igor Saykoji)  

Sinopsis 
Genta, Arial, Zafran, Riani, Ian adalah lima remaja yang telah menjalin 

persahabatan belasan tahun lamanya. Mereka memiliki karakter yang berbeda-
beda. Zafran yang puitis, sedikit 'gila’, apa adanya, idealis, agak narsis, dan 
memiliki bakat untuk menjadi orang terkenal. Riani yang merupakan gadis cerdas, 
cerdas, cerewet, dan mempunyai ambisi untuk cita-citanya. Genta, pria yang tidak 
senang mementingkan dirinya sendiri sehingga memiliki jiwa pemimpin dan 
mampu membuat orang lain nyaman di sekitarnya. Arial, pria termahco diantara 
pemain lainnya, hobi berolah raga, paling taat aturan, namun paling canggung 
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kenalan dengan orang baru. Ian, dia memiliki badan yang paling tambun 
dibandingkan teman-temannya, penggemar indomie dan bola, paling telat wisuda. 
Ada pula Dinda yang merupakan adik dari Arial, seorang mahasiswi cantik yang 
sebenarnya dicintai Zafran. Suatu hari mereka berlima merasa “jenuh” dengan 
persahabatan mereka dan akhirnya kelimanya memutuskan untuk berpisah, tidak 
saling berkomunikasi satu sama lain selama tiga bulan lamanya. 

Selama tiga bulan berpisah penuh kerinduan, banyak yang terjadi dalam 
kehidupan mereka berlima, sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing 
untuk lebih baik dalam menjalani kehidupan. Setelah tiga bulan berselang mereka 
berlima pun bertemu kembali dan merayakan pertemuan mereka dengan sebuah 
perjalanan penuh impian dan tantangan. Sebuah perjalanan hati demi mengibarkan 
sang saka merah putih di puncak tertinggi Jawa pada tanggal 17 Agustus. Sebuah 
perjalanan penuh perjuangan yang membuat mereka semakin mencintai Indonesia. 
Petualangan dalam kisah ini, bukanlah petualangan yang menantang adrenalin, 
demi melihat kebesaran sang Ilahi dari atas puncak gunung. Tapi petualangan ini, 
juga perjalanan hati. Hati untuk mencintai persahabatan yang erat, dan hati yang 
mencintai negeri ini. 

Segala rintangan dapat mereka hadapi, karena mereka memiliki impian. 
Impian yang ditaruh 5cm dari depan kening. 
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Tabel  Instrumen Penelitian 

Novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro 

No Aspek Hal Kutipan Ket. 

1. d. Alur 

 Tahap awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Hal 
15-16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
19) 
 
 
 
 
 

 

“Berawal dari sebuah tongkrongan lima orang yang 
mengaku “ manusia-manusia agak pinter dan sedikit 
tolol yang sangat sok tau” 
“Robert Smith nggak ada matinya deh kalo bikin 
lagu….” 
“Mulai deh…,” ujar Riani sambil tetap serius ber-
SMS. 
“Kenapa sih lo, Ni? Cuma bilang gitu doang.”  
“Elo ngomong gitu kayak yang paling tau The Cure. 
Emang lo doang yang tau? gue juga tau….” 
“Wajar dong, kan anak ben…,” jawab Zafran 
sambil ngambil remote dan terus gedein volumenya. 
 
….Halaman rumah Arial luas dan asri. Kalau 
diukur-ukur, enam mobil bisa masuk ke situ. Tapi, 
yang mereka heran kenapa Ian malah parker paralel 
dengan rem tangan nggak aktif, lalu mengambil batu 
buat ganjel mobil, persis kalau lagi parker di mal 
yang penuh. 
 

 

menggambarkan tahap awal yang 
menceritakan perjalanan lima sahabat 
yaitu Arial, Zafran, Genta, Ian, dan 
Riani yang berawal dari sebuah 
tongkrongan hingga perjalanan mereka 
menuju daerah Cikini untuk menikmati 
bubur ayam. Malam itu di dalam mobil 
dengan suasana aspal yang masih basah 
sehabis hujan, mereka sedang asyik 
mendengarkan beberapa buah lagu dan 
memperdebatkannya. 
 
 
 
menggambarkan rumah Arial yang 
besar, kelima sahabat itu, sering 
berkunjung sehingga mereka sudah 
mengenal keluarga Arial. Selain 
memiliki halaman dan rumah yang 
besar, yang membuat mereka senang 
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 Tahap tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Hal 
33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
62-63) 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
65) 
 
 
 
 
 

 
 
“…Daun-daun dengan bulir-bulir air yang melekat 
sehabis hujan menyambut mereka. Lampu taman 
yang kekuningan membuat suasana Secret Garden 
semakin merona dan membuat pantulan yang indah 
di mata mereka. Sepasukan bintang pun menyambut 
mereka kala mereka melihat langit hitam yang jernih 
di malam sehabis hujan ini. Bau tanah basah 
hinggap sesaat di penciuman mereka, entah untuk 
yang keberapa kali.” 
 
“Mungkin sebaiknya kita nggak usah ketemuan 
dulu,” Genta mengalirkan    kalimat pendek. 
Semuanya jadi sensitive. 
“Makdusnya?” Riani menoleh lembut, jari-jarinya 
menari sendiri di atas celana jins gelapnya. Lama 
Genta nggak menjawab. Zafran sudah mengerti 
maksud Genta. 
 
 
“Kita ketemu lagi tanggal 14 Agustus yah…,” Genta 
meyakinkan teman-temannya. 
“Tapi kan besok Senin kita ketemu. Ada event lo, 
Ta,” Arial tiba-tiba nyeletuk. 
“Oh iya…” 
“Yang ketemu kan Cuma kalian berempat…cowok-
cowok doang,” uajr Riani. 

berada di sana, karena keramahan 
keluarga Arial juga tersedianya berbagai 
macam makanan yang enak.  
 
Secret Garden adalah halaman rumah 
Arial yang khusus mereka sulap 
menjadi tempat tongkrongan atau 
tempat untuk berkumpul ketika mereka 
berada di rumah Arial. Taman itu 
berupa sebuah lesehan di beranda 
bungalow bambu, dihiasi lampu taman 
kekuningan yang membuat suasananya 
semakin merona dan membuat pantulan 
yang indah. 
 
Genta secara tiba-tiba mengutarakan 
usulan yang membuat teman-temannya 
kaget sekaligus antusias. Genta 
mengutarakan usulan tersebut bukan 
tanpa alasan, menurutnya mereka 
berlima terlalu sering bertemu dan 
sering terjadi kejadian déjà vu saat 
mereka bersama. Genta membayangkan 
suatu kejutan saat mereka bertemu 
nanti. 
 
menggambarkan usulan yang diutarakan 
Genta terhadap mereka berlima. Mereka 
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(Hal 
145-
146) 
 
 
 
 
 
 
 

“Ya udah, nanti Senin kita ngomong apa adanya aja. 
Kalo bisa masing-masing jangan sampai terlihat, 
jangan sampai ngomong.” 
“Ya udah…” 
“Tapi nanti 14 Agustus kita ngapain merayakannya? 
Kan perlu dirayain tuh, harus yang monumental,” 
usul Ian. 
“Kayak tujuh belasan aja, pakai dirayain,” sentil 
Zafran. 
“Yang lain setuju dengan Ian. 
“Gue udah ada rencana…” Genta berkata mantap 
sekali sambil berbinar-binar. Tiba-tiba otaknya 
punya ide yang sangat cemerlang.” 
“Pokoknya nanti gue bikin reminder untuk tanggal 
14 Agustus di handphone, tanggal 7 Agustus gue 
kasi tau planningnya aja lewat SMS, di mana kita 
akan ketemuan.” 
 
“14 Agustus. Satu lebih tiga puluh lima menit. 
“Zafran!!! Teriakan Ian dan Riani membuat Genta 
dan Zafran tengok-tengok. 
“Ian…!” 
“Riani…!” 
“Sosok Ian dan Riani penuh senyum berlari kecil 
memasuki Restoran Padang. Riani yang rambutnya 
dikuncir sekenanya, hari itu memakai kaos putih 
polos dan celana kargo hijau tentara dengan sandal 
jepit-cantik dan cuek. Riani langsung memeluk 

telah sepakat untuk tidak bertemu 
ataupun berkomunikasi selama tiga 
bulan, dan juga sepakat untuk bertemu 
pada tanggal dan tempat yang sudah 
ditentukan. Genta sangat antusias 
terhadap rencananya tersebut, dan Ia 
berharap rencananya tersebut berjalan 
lancar. Berbeda dengan Riani, Ia merasa 
sedih harus menghilang dari teman-
temannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menceritakan pertemuan pertama 
mereka di Stasiun Senen setelah tiga 
bulan lamanya mereka memutuskan 
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(Hal 
235) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
342) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genta dan Zafran. 
“Kangen…. Kangen… jahat…jahat, kangen banget 
gue…kangen.” Pelukan Riani membuat Genta 
terbang tinggi. 
 
 
“Genta…break, Ta Heeeh…heeh…,” napas Riani 
memacu satu-satu. Riani terlihat kelelahan. 
“Iya Bang Genta, break dulu.” Keringat meluncur 
deras di kening Arianda. 
“Oke sip. Itu di depan ada akar pohon. Kita break di 
situ.” 
“Rombongan berhenti sebentar. Di hadapan mereka 
terlihat lembah dalam penuh alang-alang. 
“Fiuh…lumayan juga…,” Dinda yang masih 
terengah-engah mengambil air mineral dan 
meneguknya. 
 
“Hanya beberapa langkah lagi… kita sampai di 
puncak….” 
“Hold my hand please… 
”Genta menjulurkan tangannya ke Riani di 
belakangnya. 
“Riani tersenyum menggandeng tangan Dinda di 
belakangnya, Dinda memegang tangan Ian, Zafran 
dan Arial terus menyambung genggaman itu. 
“Siaaaap?” 
“Genta tersenyum lepas…semuanya memandang 

untuk tidak bertemu dan berkomunikasi. 
Perasaan rindu karena sudah lama tidak 
berkomunikasi menghinggapi mereka, 
terutama Riani sangat terharu ketika 
bertemu keempat sahabatnya itu. Di 
Stasiun tersebutlah yang akan menjadi 
awal perjalanan mereka manuju puncak 
Mahameru. 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan saat mereka mulai 
melangkah, menyusuri jalan berbatuan 
desa yang akhirnya berbelok ke jalan 
setapak kecil menuju ke punggung 
Mahameru. Dalam dingin pagi, 
langkah-langkah kecil mereka 
menyusuri tanah lembap dan dedaunan 
rimbun yang masih bermandikaan 
embun pagi. Mahameru masih tertegun 
bijak bernaung biru muda langit pagi di 
kejauhan. 
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(Hal 
361-
362) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
369) 

satu sama lain. Setengah berlari mereka 
bergandengan memasuki jalur akhir pendakian yang 
tinggal sepuluh meter lagi. 
  Tujuh meter… 
  Lima meter… 
  Tiga meter….!!! 
“Dan…kita di Mahameru…” 
 
“Jadi kalo kita yakin sama sesuatu, kita cuma harus 
percaya, terus berusaha bangkit dari kegagalan, 
jangan pernah menyerah dan taruh keyakinan itu di 
sini….” Zafran meletakkan telunjuk di depan 
keningnya. 
“Betul…banget. Taruh mimpi itu di sini…. 
  Genta melakukan hal yang sama. 
“Juga keinginan dan cita-cita kamu,” ujar Arial. 
“Semua keyakinan, keinginan, dan harapan 
kamu…,” Riani berkata pelan. 
“Kamu taruh di sini…jangan menempel kening. 
 Biarkan… 
 Dia… 
 Menggantung… 
 Mengambang…. 
 5 centimeter… 
 Di depan kening kamu….” 
 
Sepuluh tahun kemudian 
“Arian!!! Jangan cabut tanaman…Papa nggak 

 
menggambarkan suasana ketika mereka 
akan sampai puncak Mahameru, 
perasaan lelah tergantikan dengan 
bahagia saat mereka menghitung 
langkah menuju puncak. Akhirnya, 
perjalanan panjang dan melelahkan 
yang mengiringi mereka, terbayarkan 
dengan sampainya mereka di atas 
puncak Mahameru. Keindahan suasana 
puncak, membuat mereka haru dan 
bangga karena berhasil sampai di sana. 
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(Hal 
370) 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
371) 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
372) 

suka… 
”Arial menggendong buah hatinya yang baru 
berumur lima tahun. Arian memukul-mukul perut 
papanya yang mulai terlihat besar. 
“Mama! Ada Zafran nih sama mamanya Zafran,  
“Arial berteriak keras memanggil Indy, meski 
bingung dengan kalimatnya. 
 Indy tersenyum manis menghampiri. 
 
 
Zafran memegang-megang perut istrinya. 
Arial merangkul Zafran dan berujar, “Kalo cewek 
jangan dinamain Riani junior juga, nggak kreatif 
amat sih lo.” 
“Nggak akan lah…papanya emang gablek dari 
dulu,” ujar Riani sambil membelai perutnya, 
tersenyum manis ke Arial dan Indy. 
 
“Halo semua…” Genta mendatangi mereka. 
“Genta, perut lo?” Arial dan Zafran terkaget-kaget 
melihat Genta. 
“Hahaha…tau nih, mamanya jago ngurus suami.” 
Genta merangkul istrinya yang tersenyum manis. 
“Halo semua…” 
“Citra apa kabar?” 
 
“Halooo semua…” Keluarga Ian datang memakai 
baju seragam merah dengan tulisan besar di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan perubahan yang terjadi 
selama beberapa tahun berlalu. Arial 
dan Indy menjadi pasangan suami istri 
dan dikaruniai seorang putra. 
Sementara itu, Zafran dan Riani juga 
tengah menanti kelahiran anak kedua 
mereka setelah sebelumnya 
memperoleh seorang putra. Genta juga 
ikut hadir dengan membawa istrinya, 
yaitu Citra rekan kantornya sendiri.  
Sahabat mereka yang terakhir adalah 
Ian, tanpa disangka dan membuat 
teman-temannya takjub terhadap 
dirinya, Ia berhasil menikahi artis 
pujaannya yaitu Happy Salma. Ia 
dikaruniai seorang anak laki-laki yang 
berperawakan mirip dengan Ian. 
Kedatangan Ian membuat suasana di 
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 depannya. Baju Ian bertuliskan Ayah Ian, baju 
anaknya yang gembul bertuliskan nanda David, dan 
Istri Ian tampak cantik hari itu memakai baju 
bertuliskan Bunda Happy. 
“Halo Mama Salma.” 
 
 
 

Secret Garden semakin ramai, anak-
anak mereka pun tanpa canggung 
bermain bersama dan tertawa bersama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. e. Latar/setting (Hal 
19) 
 
 
 
 
 
 

13. Rumah Arial, malam hari… 
Kutipan 1 
“Halaman rumah Arial luas dan asri. Kalau diukur-
ukur, enam mobil bisa masuk ke situ. 
 
 
 
 

menggambarkan Latar tempat, waktu 
dan suasana yang tergambar dalam 
kutipan di atas menggunakan latar 
tempat di rumah Arial, latar waktunya 
malam hari. Suasana yang tergambar 
yakni perasaan bahagia kelima sahabat 
sesampainya di rumah Arial karena 
sambutan hangat dan ramah dari 
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(Hal 
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(Hal 
46) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
14. Secret Garden, malam hari… 
Kutipan 2 
Daun-daun dengan bulir air yang melekat sehabis 
hujan menyambut mereka. Lampu taman yang 
kekuningan membuat suasana Secret Garden 
semakin merona dan membuat pantulan yang indah 
di mata mereka. Sepasukan bintang pun menyembut 
mereka kala mereka melihat langit hitam yang jernih 
di malam sehabis hujan ini. Bau tanah basah 
hinggap sesaat di penciuman mereka, entah untuk 
yang keberapa kali. 
 
 
 
15. Sekolah, malam hari… 
Kutipan 3 
Mereka sebenarnya sudah alumni, tapi karena saking 
cintanya sama SMA mereka, kadang-kadang 
gerombolan ini suka nyolong-nyolong kalo udah 
kehabisan tempat tongkrongan. Sudah biasa buat 
mereka, malam-malam melompati pagar besi SMA, 
minta izin sama penjaga sekolah yang kebetulan 
selama tiga tahun udah “diguna-guna” supaya baik 
sama mereka sehingga selalu ngasih izin kapan aja 

Keluarga Arial atas kedatangan mereka. 
Jika  mereka berkunjung ke sana, 
mamanya Arial selalu menyuguhi 
bermacam makanan terutama singkong 
keju, dan selalu mereka habiskan. 
 
Latar tempat, waktu dan suasana yang 
tergambar dalam kutipan di atas 
menggunakan latar tempat yaitu sebuah 
taman di halaman belakang rumah Arial 
yang mereka beri nama Secret Garden. 
Suasana yang tergambar yakni dingin 
diliputi kesunyian malam sehabis hujan. 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan latar tempat di 
sekolah, latar waktu malam hari, dan 
suasana yang tergambar yakni suasana 
déjà vu karena di saat mereka sedang 
kumpul atau nongkrong di warung atau 
tempat lain, ada perasaan bosan yang 
muncul dan sering mengalami hal-hal 
atau kejadian-kejadian yang selalu 
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(Hal 
94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
144) 
 

gerombolan gablek ini mau masuk ke sekolah. 
 
 
 
16. Bogor, malam hari.. 
Kutipan 4 
“Eh kita udah sampai, “ Arial menarik rem 
tangan mobilnya. 
Mobil Arial berhenti di depan gerbang sebuah vila 
yang berada di atas bukit kecil. 
 
 
 
 
17. Kampus Ian, pagi hari… 
Kutipan 5 
“Saya memang udah tahu dari awal, sejak pertama 
kamu daftar kuliah di sini lima setengah tahun yang 
lalu, saya udah nebak kalau orang kayak kamu pasti 
wisudanya lebih dari lima tahun,“ tuturan serius 
pegawai kampus yang sedang membagikan toga 
membuat Ian kaget”. 
 
 
 
18. Stasiun Kereta Api Senen. Pukul 13.35 
Kutipan 6 
Siang itu daerah Senen panas sekali. Di Stasiun 

terulang kembali, maka dari itu mereka 
memutuskan ke sekolah malam harinya 
untuk mengusir perasaan tersebut. 
Sekolah menjadi tempat yang tepat 
untuk mengingat masa-masa lalu yang 
indah, yang pernah mereka rasakan 
bersama. 
 
menggambarkan latar tempat di vila 
keluarga Arial di daerah Bogor, latar 
waktu malam hari, dan suasana yang 
dirasakan yakni perasaan bahagia yang 
dirasakan pasangan tersebut ketika Arial 
mengajak Indy ke Bogor tepatnya di 
vila milik keluarganya. Arial mengajak 
Indy kesana bukan tanpa alasan, disana 
Ia akan mengungkapkan perasaannya 
terhadap Indy yang sudah lama Ia 
pendam. 
 
Latar tempat yang digunakan adalah 
kampus, latar waktunya pagi hari, 
suasana yang tergambar yaitu tegang. 
Kampus adalah tempat Ian 
menghabiskan sebagian hidupnya untuk 
memperjuangkan masa depannya. Ian 
beruaha keras untuk menyelesaikan 
skripsinya agar bisa wisuda secepatnya. 
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(Hal 
171) 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
178) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
193) 

Senen, Genta dengan bawaannya yang superbanyak, 
menikmati makan siang di salah satu restoran 
Padang di situ. 
 
 
 
 
 
19. Stasiun Lempuyangan, Jogjakarta. Pukul 02.30 
Kutipan 7 
“Udah sampai mana, Ta?” tanya Riani 
lembut sambil membereskan     rambutnya 
dan mengikatnya. 
“Jogja,” jawab Genta yang lalu membereskan 
duduknya. 
 
20. Stasiun kereta Madiun, pukul 06.30. 
Kutipan 8 
“Kita di mana Ta?” Riani yang baru 
bangun bertanya ke Genta. 
“Di Madiun.” Arial menjawab pertanyaan 
Riani. 
“Pegel semua badan gue.” Arinda menguap kecil 
dan melihat kesibukan pagi di Stasiun kereta 
Madiun. 
 
21. Stasiun Malang. Pukul 14.40 
Kutipan 9 

Berbagai halangan Ia hadapi, namun 
tidak memudarkan ssemangat Ian untuk 
dapat menyelesaikannya. 
 
Latar tempat kutipan di atas adalah 
Stasiun Kereta Api Senen, latar waktu 
siang hari, suasana yang digambarkan 
yakni suasana Stasiun Senen yang ramai 
dan panas. Genta dan keempat 
temannya berencana bertemu setelah 
tiga bulan tanpa komunikasi. Mereka 
memilih Stasiun sebagai lokasi 
pertemuan, karena Genta sudah 
memiliki rencana, yaitu sebuah 
perjalanan panjang menuju puncak 
Mahameru. 
 
Latar tempat kutipan di atas yaitu di 
Stasiun Lempuyangan, Jogjakarta, latar 
waktu tengah malam, dan suasana yang 
digambarkan yakni sunyi diliputi 
kesedihan. Setelah perjalanan dari 
stasiun Senen, mereka sampai di Stasiun 
Lempuyangan Jogjakarta. 
 
 
Latar yang digunakan pada kutipan di 
atas adalah Stasiun Kereta Madiun, latar 
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(Hal 
193) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
254-
255) 
 
 
 
 
 
 

“Abis ini kita kemana Ta?” Arial bertanya 
ke Genta. 
“Gue lagi bingung nih…harusnya kita ke 
stasiun bus Arjosari dulu, terus naik 
angkutan ke Tumpang.” 
“Tumpang itu daerah mana?” 
“Tumpang itu kalo dari Malang gerbang masuknya 
TNBTS.” 
 
22. Ranu Pane, malam hari… 
Kutipan 10 
“Malam sudah datang menyapa. Mereka 
menjejakkan kaki di tanah Ranu Pane. Udara di 
bawah lima belas derajat Celcius menyambut 
mereka di Ranu Pane. Bagi orang kota seperti 
mereka, mungkin inilah pertama kalinya mereka 
merrasakan udara sedingin ini. 
 
 
23. Ranu Kumbolo, siang hari… 
Kutipan 11 
“Semua layaknya anak kecil, langsung 
menghambur ke pinggir danau yang 
menyambut mereka dengan ombak-ombak 
kecilnya. Rombongan itu terduduk lelah 
melepaskan seluruh barang bawaan berikut 
alas kaki di pinggir danau-sesekali mereka 
menceburkan kaki menikmati air danau 

waktu pagi hari, dan suasana yang 
tergambar yakni perasaan lelah dan 
penat karena perjalanan yang mereka 
tempuh sangat panjang. Beberapa 
stasiun kereta api mereka lewati, duduk 
selama berjam-jam membuat badan 
mereka pegal dan kaku. 
 
 
Latar yang digunakan yaitu Stasiun 
Malang, dimana adalah stasiun terakhir 
yang akan mereka singgahi, latar waktu 
siang hari. Suasana yang tergambar 
yakni lelah bercampur senang karena 
setelah turun dari kereta, Genta harus 
mencari alat transportasi seperti angkot, 
yang akan membawa mereka menuju 
desa Tumpang. 
 
 
 
Latar yang digunakan yakni desa 
terakhir Ranu Pane, latar waktu malam 
hari, suasana yang tergambar yakni 
bahagia dengan udara dingin Ranu Pane 
yang menyambut mereka, membuat 
perasaan mereka terasa sejuk dan 
tenang, setelah selama beberapa waktu 
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(Hal 
342) 

yang dingin sekali. 
“Berarti ranu itu artinya danau ya, Ta?” 
Riani bertanya ke Genta. 
“Iya….” 
“Tadi di bawah Ranu Pane sekarang Ranu Kumbolo. 
 
 
 
 

24. Puncak Mahameru, pagi hari… 
Kutipan 12 
“Hanya beberapa langkah lagi… kita 
sampai di puncak….” 
“Hold my hand please…” Genta 
menjulurkan tangannya ke Riani di 
belakangnya. 
Riani tersenyum menggandeng tangan 
Dinda di belakangnya, Dinda memegang 
tangan Ian, Zafran dan Arial terus 
menyambung genggaman itu. 
“Siaaaap?” 
Genta tersenyum lepas…semuanya 
memandang satu sama lain. Setengah 
berlari mereka bergandengan memasuki 
jalur akhir pendakian yang tinggal sepuluh 
meter lagi. 
Tujuh meter… 
Lima meter… 

mereka menghabiskan waktu menaiki 
kereta api dan menikmati udara Stasiun 
yang tercemar asap kendaraan lain. 
 
Latar yang digunakan kutipan di atas 
yakni Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo 
adalah sebuah lahan hijau yang luas, 
dimana terdapat danau dengan air segar 
dingin yang menyejukkan. Tempat 
tersebut juga dijadikan tempat untuk 
mendirikan tenda bagi pendaki yang 
ingin beristirahat sebelum melanjutkan 
perjalanan. Latar waktu siang hari, dan 
suasana yang digambarkan yakni 
perasaan bahagia setelah melihat 
indahnya pemandangan danau tersebut. 
Setelah mereka memulai perjalanan dari 
Ranu Pane, sesampainya di Ranu 
Kumbolo, mereka tidak membuang-
buang waktu untuk merasakan 
dinginnya air danau tersebut. Untuk 
sementara waktu. Rasa lelah mereka 
pun hilang. 
 
Latar tempat kutipan di atas yakni 
tebing puncak Mahameru, latar waktu 
pagi hari, dan menggambarkan suasana 
menegangkan detik-detik saat mereka 
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Tiga meter……!!! 
“Dan…kita di Mahameru…” 

akan sampai puncak Mahameru. 
Perjalanan panjang yang melelahkan, 
juga berbagai macam rintangan dan 
peristiwa yang mereka alami, saat itu 
juga sirna ketika mereka mulai 
menghitung langkah ketika akan 
mendekati puncak Mahameru. Perasaan 
haru pun tidak tertahan, ketika mereka 
berhasil sampai puncak Mahameru. 

3. f. Tokoh dan 

penokohan  

(Hal 6-
7) 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
72) 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
26) 
 

Kutipan 1 
“Arial adalah sosok paling ganteng di antara 
mereka. Badannya besar dan kulitnya hitam, ke 
mana-mana selalu pakai sepatu basket. Tinggi dan 
gede, Arial yang selalu rapi, baju kebanggaannya 
adalah hem, celana kebangsaannya adalah celana 
permanent press pants. 
 
Kutipan 2 
“Arial lagi ngapain Dinda?” 
“Lagi barbelan…” 

“Oh lagi ngangkat barbel.” 
 
 
 
 
Kutipan 3 
“Kalo lo sayang sama adik gue, gue mau 
gimana lagi?” Tapi ada syaratnya….,” 

menggambarkan fisik Arial yang 
diceriitakan pada novel ia berwajah 
tampan dan selain itu juga tokoh Arial 
memiliki postur badan yang kekar karna 
gemar berolahraga. 
 
 
 
 
menggambarkan Arial yang senang 
berolahraga maka dari itu Arial 
memiliki badan yang atletis. Hidup 
sehat juga selalu diterapkan Arial 
terhadap teman-temannya, buktinya Ia 
sudah berhenti menghisap rokok, dan 
selalu pergi ke tempat fitnes untuk 
berolahraga. 
 
menggambarkan penokohan Arial yang 
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(Hal 
16-17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
50) 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
83) 
 
 

“Apa?” Zafran penasaran. 
“Lo pindah planet dulu…,” jawab Arial 
sambil ngelempar bantal sofa ke Zafran. 
Semuanya ngakak. 
 
Kutipan 4 
…Entah untuk keberapa kalinya, Genta yang 
kebetulan duduk diagonal di belakang Riani kembali 
mengagumi rambut Riani yang digulung membentuk 
konde cemplon, dipadu tusuk konde warna kuning 
gading. Beberapa helai rambutnya dibiarkan jatuh 
tergerai di dekat telinganya…, membuat lehernya 
tampak jenjang. Beberapa anak rambutnya terlihat 
liar di sekitar konde kecilnya, pas banget buat leher 
Riani yang putih. 
 
Kutipan 5 
“…Ian nggak salah juga lagi. Ian Cuma belum 
ngerti,” Riani berkata pelan dan lembut…,semuanya 
menatap kelembutan Riani dan setuju dengan Riani. 
Di sinilah saatnya wanita dibutuhkan dengan 
kelembutannya itu, Riani sepertinya telah menjadi 
jagoan di antara mereka berlima. 
 
Kutipan 6 
“Udah sebulan lebih lo ya disini…?” tanya 
Citra. 
“Riani mengangkat alisnya tanda 

selalu bisa menghibur teman-temannya, 
walaupun Arial dikenal sebagai teman 
yang tidak sering berbicara, tetapi 
ketika Ia mulai bercanda, maka teman-
temannya akan tertawa dibuatnya. Ia 
juga membuat suasana ketika mereka 
kumpul menjadi ramai dan seru. 
 
Kutipan di atas menggambarkan bentuk 
fisik Riani berdasarkan pendapat Genta.  
Riani punya inner beauty, kalau dia 
sudah ngomong pasti teman maupun 
orang lain mendengaran. 
 
 
 
 
 
 
 
Kutipan di atas menggambarkan sosok 
Riani, wanita lembut yang selalu ada 
menemani empat orang laki-laki itu. 
Walaupun Ia terkadang cerewet dan 
selalu ingin didengar dan diperhatikan 
oleh teman-temannya, ada sisi lembut 
pada dirinya, yang membuat reda emosi 
yang kadang menghampiri mereka. 
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(Hal 
18-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
56-57) 
 
 
 
 
 

mengiyakan. 
“Hebat lo. Baru magang tapi udah disuruh 
megang liputan…gimana caranya?” 
“Apa yang lo mau, lo kejar aja,…taruh di kepala lo 
terus, jangan sampai lepas,” Riani tersenyum, 
berkata pelan sambil membetulkan letak blazernya. 
 
Kutipan 7 
“Ada nyokap lo nggak?” Zafran sok basa-
basi. 
“Ada adik gue. Lo mau?” jawab Arial. 
“Mau…,” desis Zafran datar, lembut, statis seraya 
menyanggahkan dagu ke tangannya yang dikepelin 
persis seperti seorang pemikir dari Athena. Ia 
menarik napas setengah panjang-dalam sambil 
ngeliat keluar jendela mobil yang penuh dengan 
galir-galair air. Kata “mau” tadi dibuat Zafran 
seperti punya kesan yang dalam banget, dunia 
Zafran pun berhenti sejenak dalam dirinya…” an 
inner sanction”. 
 
Kutipan 8 
….Semua menikmati I Will dan The Beatles yang 
dinyanyikan oleh Zafran penuh penghayatan dengan 
suara yang agak keras. Semua memang setuju kalo 
Zafran emang punya bakat jadi vokalis (emang udah 
jadi vokalis, bukan?). 
 

 
menggambarkan sosok pribadi Riani 
yang selalu optimis dan kerja keras 
ketika ingin mewujudkan apa yang 
diinginkannya. Tidak hanya cantik dan 
baik hati, Ia juga memiliki kecerdasan 
dan tanggung jawab ketika diberikan 
sebuah pekerjaan. Hal tersebutlah yang 
membuatnya sukses dan dipercaya 
dalam menjalani pekerjaan. 
 
 
 
menggambarkan sosok Zafran yang 
selalu melakukan hal apapun seperti 
seorang penyair. Ia sangat bersemangat 
ketika mereka berkunjung ke rumah 
Arial, karena Ia bisa bertemu dengan 
saudaranya Arial yang ia sukai. Ketika 
Ia bertemu dengan Dinda, Zafran 
berubah menjadi sosok penyair yang 
lembut yang selalu membuat teman-
temannya geli dan berpura-pura ingin 
muntah melihat tingkahnya. 
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(Hal 
33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kutipan 9 
“Ada yang mau Indomie nggak?” Arial 
menawari teman-temannya. 
Semua menggeleng kecuali Ian. 
“Pake telornya dua yaa…,” Ian teriak. 
“Ntar gue minta aja sama Ian,” celetuk 
Riani. 
“Ya udah Indomienya dua…,” Ian teriak 
lagi. 
Ian melihat kesempatan untuk menambah 
porsi dengan mengambil keuntungan. 
“Satu aja…!” Riani menepuk perut Ian. 
“Kan lo minta!” 
“Kan kuahnya doing…,” Riani membela diri. 
 
Kutipan 10 
“…Pulangnya Ian langsung menuju 
komputernya yang Ia namakan “Si 
kompibaiksekalitemenIan”- computer yang 
sekaligus sahabat dan teman akrab Ian dari 
dulu, nemenin Ian main Counter Strike, 
CM; muter VCD bokep; main bola; yang 
udah penuh sama gambar bikini, gambar 
pemain bola, lirik lagu, kunci gitar, foto 
bugil, dan banyak lagi. 
Ia yang lagi intelek sedikit gara-gara harus bikin 

menggambarkan bahwa selain suka 
bersyair, sosok Zafran juga pandai 
ketika memainkan alat musik terutama 
bernyanyi. Ketika sedang berkumpul, Ia 
selalu menghibur teman-temannya 
dengan suaranya yang khas dan enak 
didengar. Maka dari itu, pekerjaan 
sampingan Zafran adalah menjadi 
vokalis band di kampusnya. 
 
menggambarkan sosok Ian yang suka 
makan Indomie. Di manapun mereka 
kumpul atau nongkrong, Ian selalu 
meminta makanan itu, dan Riani selalu 
meminta kuah dari mie yang dipesan 
Ian. Hal tersebutlah yang membuat 
mereka semakin dekat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain penokohan Ian yang suka makan, 
tokoh Ian juga digambarkan dalam 
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(Hal 
29) 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skripsi pun mulai memperbarui tampilan teman 
setianya ini. Ia ganti gambar desktop yang semula 
bergambar “ayah-nya Manchester United, Sir Alex 
Ferguson dengan gambar wisuda kampus megah 
milik kakaknyaa yang kebetulan udah lulus dan satu 
kampus sama Ian. 
 
Kutipan 11 
…Genta emang orang yang sangat perfeksionis kalo 
udah nyebur-nyebur ke wilayah customer intimacy 
dan service excellent. Genta adalah orang yang 
selalu ingin orang lain puas sepuas-puasnya, bukan 
cuma untuk rekan-rekan bisnisnya, tapi juga dalam 
hidupnya sehari-hari, apalagi sama teman-
temannya.” 
 
Kutipan 12 
“Riani yang ini…Riani yang itu. 
…Bel-bel kecil di gantungan kunci 
Doraemon itu seolah tiba-tiba berbunyi 
sendirian di otak Genta. Tiba-tiba Genta 
sadar kalau besok Senin males. Bisa jadi 
karena kali ini Riani nggak bisa ikut di 
event-nya. Iya, kali ini Riani nggak bisa ikut 
karena dia lagi magang di salah satu 
stasiun TV swasta. 
“Genta bengong mulu nih…,” tiba-tiba Riani 
nyeletuk sambil memukul lembut dengkul Genta. 

kutipan di atas sebagai sosok yang 
gemar dengan bola, walaupun Ia tidak 
bisa bermain bola karena bobot 
badannya. Segala macam pernak-pernik 
tentang bola dunia ada di kamarnya, 
berita terbaru tentang olahraga tersebut 
selalu diketahuinya. Tidak hanya suka 
dengan sepak bola, Ian juga gemar 
mengumpulkan VCD dewasa beserta 
fotonya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan penokohan Genta yang 
sangat peduli terhadap teman-temannya. 
ia selalu mendahulukan kepentingan 
orang lain daripada kepentinganya 
sendiri. Maka dari itu, teman-temannya 
selalu mematuhi atau mengikuti saran 
dari Genta. 
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(Hal 
72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
20) 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
88) 
 
 

 
Kutipan 13 
“Kalo Arinda di kampus gimana?” 
“Biasa aja.” 
“Mmh…salah lagi gue…,” Zafran garuk-
garuk kepala. 
“Kampusnya gimana?” 
“Rame!” 
“Kalo dikampus nongkrongnya di mana?” 
“Nggak nongkrong.” 
“Oh pasti Dinda jarang nongkrong ya, 
banyak tugas dari dosen atau bikin 
makalah.” 
“Kalo di kampus Dinda duduk kok, nggak 
nongkrong.” 
Kutipan 14 
“Malam, Tante…” 
“Oh malam anak-anak…mau main disini 
lagi ya? Untung Tante baru beli singkong 
keju…” 
“Iya Tante….”  
“Seneng deh ketemu kalian lagi.” 
“Semuanya udah kayak anak Tante sendiri…” 
 
Kutipan 15 
“Kamu udah asar belum?” tanya Indy 
pelan sambil menyapukan blast on ke 
pipinya. 

Penokohan Genta juga tergambar dalam 
kutipan di atas. Walaupun Genta 
dikenal dengan sosok cerdas yang baik 
hati. Pikiran-pikiran bebas dan vulgar 
juga sering menghampirinya, terutama 
saat dekat dengan Riani. Sudah sejak 
lama Genta sangat mengagumi sosok 
temannya itu, Ia selalu membayangkan 
hal-hal aneh yang memuja sosok Riani, 
namun Ia tidak berani 
mengungkapkannya. 
 
 
 
menggambarkan penokohan Arinda 
saudara Arial. Arinda adalah sosok 
perempuan cantik yang sangat polos 
dan lugu, hal tersebutlah yang membuat 
Zafran mengaguminya. Walaupun 
Zafran sempat dibuat terkejut dengan 
tingkah Arinda, namun hal tersebut 
justru menjadi daya tarik yang dimiliki 
Arinda. 
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(Hal 
83-84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
117) 
 
 
 
 
 
 
 

“Belum…hehehe…,” sambil tertawa kecil 
Arial menjawab pertanyaan Indy. 
Sekali lagi ini yang Arial suka dari Indy, 
selalu mengingatkan dirinya untuk salat-
suatu kewajiban yang sering dia tinggalkan. 
“Dasar…nggak apa, tapi nanti harus 
magrib yaa!” 
“Iya,” Arial menjawab pelan. 
 
Kutipan 16 
“Mobil lo di mana, Cit?” 
“Tuh…,” Citra menengadahkan kepalanya 
sedikit sambil menunjuk sebuah mobil MPV 
silver kelas menengah. 
“Lo apa gue yang nyetir?” Riani bertanya 
ke Citra. 
“…lo aja deh. Gue capek banget, lagian macet. 
Perut gue juga lagi sakit banget, biasaa…,” 
 
Kutipan 17 
Bapak Sukonto Legowo tiba-tiba berdiri,  
“Sekarang kamu ikut saya, Ian.” 
“Ke mana Pak?” 
“Ke ruangan saya!” 
“Ngapain, Pak?” 

“Saya bantu kamu bikin kuisionernya.” 
 
 

 
menggambarkan sosok Mama Arial 
yang merupakan tokoh tambahan. 
Mama Arial digambarkan sebagai 
seorang ibu rumah tangga yang baik, 
tidak hanya terhadap anaknya sendiri, 
tetapi pada teman-teman dari anaknya. 
Ia selalu ramah menyambut teman-
teman Arial dan menyediakan berbagai 
makanan enak di rumahnya. 
 
Sosok Indy yang perhatian dan baik 
tergambar dalam kutipan di atas. 
Perhatian yang diberikan Indy terhadap 
Arial, selalu tulus, maka dari itu Arial 
semakin memuja sosok Indy. Dia lah 
nantinya yang akan menjadi 
pendamping hidup Arial, dan 
melahirkan seorang putra. 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan sosok Citra, rekan 
kerja Riani. Ia orang baik yang selalu 
setia mengantar Riani pulang dari 
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(Hal 
118-
119) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hal 
118-
119) 
 
 
 
 
(Hal 
198-
199) 
 
 
 
 

Kutipan 18 
“Oh maaf…,” 
“Saya mau ketemu sama Pak Dono… udah 
janji, tadi udah telepon.” 
“Oh  Pak Dono… sebentar ya.”satu jam 
kemudian, “Sori banget, Ian. Gue lagi ada 
rapat sama direksi, mana kuisionernya?” 
“Eh, Mas. nggak apa-apa Mas. ini 
kuisionernya, semua ada dua ratus lembar, 
satu orang dua lembar. Ini surat izin 
penelitian dari kampus.” 
“Oh iya… kapan mau diambil, Yan?” 
“Seminggu lagi…” 
 
Kutipan 19 
 “Eh…Slamet, mahasiswa gendut yang tadi telpon 
nyariin gue udah dateng belum? Kasih aja 
kuisionernya langsung, males gue ngurusin begituan 
nggak ada duitnya.” 
 
 
Kutipan 20 
“Hompej iku opo? Dompet?” 
“Ini, yang wewewe dotcom.” 
“Oh… wewewe dotcom.” (mas Gembul baca: dwot 
chom). 
“Aku nggak ngerti itu opo artinya, Cuma buat 
bergaya saja karena di TV sering dengar ada yang 

kantor, ia juga selalu setia mendengar 
curhat Riani tentang teman-temannya. 
citra merupakan tokoh tambahan yang 
perannya hanya sedikit. 
 
 
 
 
menggambarkan sosok Pak Sukonto 
Legowo, dosen pembimbing Ian yang 
membimbing Ian dalam menyelesaikan 
skripsinya. Walaupun Pak Sukonto 
Legowo terkadang membimbing Ian 
dengan keras, namun Ia memiliki hati 
yang baik dan bersedia membantu Ian 
agar bisa menyelesaikan skripsinya dan 
cepat diwisuda. 
 
Ia bersedia membantu Ian untuk 
mengisi kuisioner di perusahaan 
tersebut, karena Mas Dono sering 
berkunjung keruman Ian. Mas Dono 
merupakan tokoh tambahan karena 
kemunculannya dalam cerita sangat 
sedikit. 
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(Hal 
213) 

ngomong www. dwot chom… iku berarti angkot ini 
punya Suhartono Gembul.” 
Semuanya ngakak lagi. 
“Aku salah ya...,” Mas Gembul ikut ketawa. 
“Enggak, enggak, Mas Gembul emang keren…,” 
Genta menepuk-nepuk pundak Mas Gembul. 
 
Kutipan 21 
“Ini juga salah satu petualangannya…,” 
Deniek dan teman-temannya tampak 
tersenyum dan mengangkat tangannya ke 
atas. 
“Kayu putih!” tiba-tiba Deniek meloncat, 
mengambil segenggam daun dari pohon 
yang terjuntai rendah di atas jip yang masih 
merangkak mendaki. 
“Apaan tuh?” Zafran tertarik. 
“Tau minyak kayu putih? Cajuput oil?” 
“Ini daunnya,” kata Deniek sambil 
membuka telapak tangannya. Daun hijau 
halus agak berserat terlihat di genggaman 
tangannya. “Cium deh.” 
“Hangat kan? Alam memang baik sama kita. Di 
tempat dingin begini kita dikasih daun hangat, 
buakannya kaktus atau nanas…hehehe…,” Deniek 
berujar, tersenyum ramah. 

 
 
 
 
 
 
Pak Nono merupakan tokoh tambahan 
dalam novel karena kemunculannya yan 
sangat sedikit. Dalam novel, Ia 
diceritakan seorang manager yang mata 
duitan karena meminta imbalan pada 
Ian jika ingin kuisionernya di isi. 
 
menggambarkan tokoh tambahan lain 
yaitu Mas Gembul. Sesuai dengan 
namanya, Ia berperawakan besar bulat 
sehingga dipanggil Gembul, orangnya 
ramah dan baik hati. Selama dalam 
perjalanan, Ia selalu membuat Riani dan 
teman-temannya tertawa karena 
celotehan Mas Gembul. Ia juga 
memberikan nasihat kepada mereka 
untuk selalu berhati-hati di jalan. 
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Sosok Deniek tergambar dalam kutipan 
di atas. Ia adalah pemuda baik hati dan 
ramah yang sebisa mungkin membantu 
mereka. Ia seorang fotografer, yang 
suka memotret keindahan alam yang 
pastinya selalu membawa kamera. ia 
sudah mendaki puncak Mahameru 
hampir yang kelima kalinya, dan Ia 
selalu takjub dengan keindahan gunung 
tersebut. Daniek juga nantinya akan 
menjadi pasangan hidup Arinda, 
kembarannya Arial. 
 

 

Film 5 Cm karya Rizal Mantovani 

No Aspek Hal Kutipan Ket. 

1. d. Alur 
 Tahap awal 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Scene  
03.43) 
 
 
 
 
 
 

 
7. Tahap Awal  
Dialog 1 
“ok mas catat, mie telur konetnya empat, dua pake 
keju dua nggak, satu telurnya setengah mateng yang 
tiga mateng, setengah mateng yang tidak  pake keju, 
trus roti bakarnya empat srowbwry satu, konek keju 
satu, kacang coklat satu, dan nanas satu. Nanas agak 
angus yam as bakarnya, trus yang kacang coklat 

 
tahap pengenalan yang dimulai ketika Zafran 
dan keempat tokoh lainnya sedang menikmati 
roti bakar, dan indomi disebuah warung 
dipinggir jalan yaitu warung (ROTI BAKAR 
EDDY BLOK M). 
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 Tahap tengah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(Scene  
16.55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banyakan kacangnya daripada coklatnya. Tadikan 
indominya empat kary ayam semuanya sisa mangko 
kosong satu buat indominya minumnya the manis 
semua. Oh yam as jangan lupa kecapnya ya?” 
 
8. Tahap Tengah  
Dialog 3 
Genta  : kalian merasa bosan nggak sih sama, ya 

sama kita kayaknya gini-gini aja 10 tahun 
ini. Ntah kenapa guje inget kata-kata Ian 
di sekolah waktu malam dulu bingung 
juga gue kenapa sampai sekarang gue 
masih inget waktu Ian bilang Ian nggak 
punya teman selain kita berlima, mungkin 
perasaan gue aja tapi mungkin gue 
ngrasain hal yang sama. 

Zafran  : sama gue juga. 
Genta  : bener nggak sih kayaknya kita tidak 

punya temen lain diluar selain kita 
berlima. 

Zafran  : ya juga sih gini-gini aja  
Genta  : mungkin sebaiknya kita nggak ketemuan 

dulu 
Riani  : apa-apaan sih nggak, gue nggak mau. 

Kalian cowok-cowok pada kenapa sih kita 
kan baik-baik aja ko pada nggak mau 
ketemuan, aneh. 

Ian     : eh gue juga mau, gue pengen nyelesein 

 
 
 
 
 
konflik awal muncul ketika mereka mulai 
merasa bosan karena setiap hari bertemu dan 
munculnya perasaan déjà vu. Perasaan 
tersebut sering kali menghampiri Genta, Ia 
merasa jalan hidupanya hanya seputar mereka 
berlima tanpa ada kedekatan dengan yang 
lain. Genta ingin memberikan suasana yang 
baru kepada teman-temannya, yaitu dengan 
tidak bertemu selama tiga bulan, berinterkasi 
dengan teman-temannya yang lain dan akan 
melakukan sebuah perjalanan. 
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(Scene  
49.30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
1.28.33
) 

skripsi gue, kalian enak udah pada lulus gue 
belum. 

Genta    : nah langsung ada seseuatu yang baru 
kita lakuin gue nggak mau kita bosen. 

Zafran  : kita keluar aja dulu dari nyamannya kita, 
kiita kejar mimpi-mimpi kita yang  belum 
selesai kita cari mimpi-mimpi kita yang yang 
laen. 

Ian   : gue setuju, setuju banget 
 
 
 
9. Konflik  
Dialog 3 
Genta  : eh itu kereta kita mau berangkat. 
Arial  : yok 
Riani  : Ta, Ian mana Ta? 
Genta   : ok gini, semuanya naek kereta nanti gue 

keperon cari Ian. Rambo Jufle lo tunggu di 
pintu kereta ok. 

Zafran : Ta, ayo jalan Ta 
Genta  : mana itu anak sih, ah itu dia toh. Ian  
Zafran : ndut, ayo ndut  
Arinda : bang Ian, ayo bang Ian 
 
10. Puncak konflik 

Dialog 3 
Genta  :  kita mulai mendaki awas runtuhan batu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan terjadinya sebuah konflik.  
Konflik tersebut dimulai ketika mereka 
bertemu di stasiun Senen, tokoh Ian yang 
dalam film digambarkan saat berada di 
stasiun kereta dan hampir saja ditingal kereta, 
semua temannya merasa tegang saat Ian 
mengejar kereta yang sudah mulai berjalan 
hingga akhirnya ia bisa naik dbantu oleh 
teman-temannya. 
 
 
 
 
puncak konflik dalam film 5 Cm terjadi saat 
mereka mereka mulai berjalan mendaki 
dengan cuaca dingin yang menusuk tulang 
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(Scene  
1.37.35
) 
 
 
 
 
 
 

dari atas jangan  injak terlalu keras juga, 
nanti bisa lepas batunya. Pasang telinga 
baik-baik kalo ada teriaan batu atau rok 
lihat kearah batu jatuh dan siap-siap 
menghindar, erus suhu disini hampir 0 kita 
harus bergerak ndak boleh break terlalu 
lama jangan sampai kedinginan bahaya. 

Genta  : Arial mana? 
Arial  : nggak kuat saya  
Zafran : gawwat 
Genta  : dia kedinginan hebat 
Arial  : badan gue terasa ketusuk jarum  
Genta  : ayo peluk, semuanya peluk Arial 
Arial  : gua nggak kuat lagi  
Ian  : nggak boleh Ial lo masih kuat 
Zafran  : Ial, dikit lagi Ial, sama-sama di puncak 

Mahameru yah. 
Arial  : ayo jalan lagi. 
 
11. Suasana Punggung Puncak Mahameru 
Dialog 4 
Genta  : awas batu 
Arinda : Mas Ial 
Arial  : awas Dinda 
Arinda : bang Ianl 
Riani  : Ian 
Zafran  : Ian  
Genta  : Ian bangun Ian, bangun Ian  

menghinggapi mereka. Beberapa pendaki lain 
yang bersama mereka, meresahkan suasana 
tersebut hampir sampai tidak mampu untuk 
melanjutkan perjalanan menuju Mahameru. 
Arial merupakan salah satu pendaki yang 
merasakan hal tersebut, rasa dingin yang tidak 
bias ditahan, membuatnya menggigil dan 
meringkuk di tengah hutan tersebut. Teman-
teman yang lain sampai-sampai memeluk 
Arial agar bisa merasakan kehangatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konflik yang semakin berkembang pada tahap 
sebelumnya semakin berkembang pada tahap 
ini. Pada film 5 Cm tahap peningkatan konflik 
terjadi ketika beberapa bongkahan batu 
menggelinding dari atas atau puncak gunung 
Mahameru, Genta yang sigap berteriak 
memperingati teman-temannya yang ada 
dibawah. Saat itu juga, sebuah batu mengenai 
pelipis Arinda saudara kembar Arial. Darah 
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 Tahap akhir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
1.40.07
) 

Zafran  : Ian bangun ndut 
Riani  : jangan Ian jangan 
Zafran  : Ian bangun Ian jangan pergi dulu 
tinggalin kita  
Arial  : lo nggak boleh pergi  
Zafran  : lo kan mau wisuda ndut 
Riani  : Ian jangan tinggalin  
Riani  : jangan tinggalin gue dulu gue banyak salah    
sama lo Ian,  Ian longgak boleh pergi. Ian  
Ian     :kenapa teriak-teria fle, ko pada nangis, ko   
berdarah, darah siapa ni gue nggak apa-apakan? 
 
12. Tahap akhir  
Dialog 5 
Zafran  : kitaa..di Mahameruuu…..( berteriak 
sekencang-kencangnya dan berpelukan dengan 
teman-temannya ). 
 

segar mengucur dari atas telinganya. Suasana 
panik dan tangisan Arial pun memecah 
suasana gunung tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan ketika mereka berhasil 
mendaki puncak Mahameru. Bermacam 
peristiwa pahit yang menghampiri mereka 
selama di perjalanan, tidak menyurutkan 
keinginan mereka untuk dapat menyaksikan 
keindahan Mahameru dari puncak. Tidak 
henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya 
mereka berkeliling memandangi langit 
Mahameru dan keindahan alam dibawahnya. 
 

2. e. Latar/setting (Scene  
08.12) 
 
 
 
 

Rumah Arial, malam hari… 
Dialog 2 
Riani : truss mau ngapain donk? 
Arial : kerumah gue aja.. 
Genta : aahh,,bosenn!! 
Ian : bosen ah,,paling dapet singkong keju. 

Latar tempat kutipan di atas adalah rumah 
Arial dengan latar waktu malam hari. Suasana 
kutipan di atas menggambarkan bahagia, 
karena rumah Arial sering mereka kunjungi 
bukan hanya sebagai tempat berkumpul, 
tetapi juga bertemu dengan orang tua Arial 
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(Scene  
56.47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
1.00 
55) 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
1.10.37
) 

Arial : lu baru makan bubur,,(mendorong pelan Ian) 
 Zafran : eh, iyaudah bener, kerumah bang Arial aja,          

              sekalian silaturrahmi ama bokap nyokap. 
 
Dialog 3 
Genta    : Teman-teman, selamat datang di Malang 
(sambil    tersenyum bahagia) 
Riani   : habis ini kita kemana Ta,,? 
Genta   : ke daerah Tumpang. 
Zafran : Tumpang itu daerah apaan Ta? 
Genta   : Tumpang itu gerbang masuk tujuan kita. 
 
 
 
 
 
Dialog 4 
Genta  :   sudah sampai di Ranu Pane, desa terakhir. 
Dari  sini mulai dimulai dengan melangkah. 
 
 
 
 
 
 

Dialog 5 
Riani     :  Taa,,kita lgi ada dimana(tersenyum lebar) 
Genta : teman-teman, selamat datang di Ranu 

dan saudara kembarnya yang ramah terhadap 
mereka. 
 
 
suasana bahagia Genta saat tiba di Stasiun 
tersebut. Hal tersebut, karena stasiun Malang 
adalah stasiun terakhir yang akan mereka 
singgahi setelah selama seharian penuh 
mereka berada di dalam kereta. Rasa penat 
dan lelah yang menghinggapi mereka selama 
berada di dalam kereta, bisa terobati ketika 
mereka sampai di stasiun Malang, karena 
kendaraan selanjutnya yang akan mereka 
gunakan adalah mobil jeep yang akan 
mengangkut mereka ke daerah Tumpang. 
 
menggambarkan ketika mereka sampai di 
desa Ranu Pane yang merupakan desa 
terakhir. Suasana yang mereka temukan di 
desa tersebut, sangat berbeda dengan tempat-
tempat lain yang sebelumnya mereka 
singgahi. Suhu dingin yang berasal dari 
pegunungan menghinggapi mereka ketika 
sampai pada desa Ranu Pane. 
 
menggambarkan ketika mereka sampai di 
Ranu Kumbolo. Suasana Ranu Kumbolo yang 
menurut gambaran mereka tampak seperti 
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(Scene  
1.39.36
) 

Kumbolo. Surganya gunung Semeru 
 
 
 
 
Puncak Mahameru, pagi hari 
Dialog 6 
Zafran :   kitaa,, di Mahameruuu…….(berteriak 
sekencang - kencangnya) 

surga, berhasil menghipnotis mereka sesaat. 
Keindahan danau yang dikelilingi oleh 
pegunungan, membuat mereka tidak henti-
hentinya memuji keindahan danau tersebut. 
 
Latar yang digunakan adalah Puncak 
Mahameru, latar waktu pagi hari, dan suasana 
yang tergambar bahagia. Setelah akhirnya 
berhasil sampai ke puncak Mahameru. Rasa 
haru tidak bisa mereka tahan, tatkala mereka 
takjub dengan keindahan langit yang ada di 
atas mereka dan bumi yang ada di bawah 
mereka dari puncak gunung. 

3. f. Tokoh dan 

penokohan  

(Scene  
05.58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog 7 
….cinta…” 
Cinta ada hanya untuk cinta…”! ucap Zafran di 
depan cermin di dalam kamarnya. 

 (Tiba-tiba Ibunya yang sedang menggunakan 
masker wajah, masuk ke kamar Zafran dengan 
muka cemberut dan mencabut kabel agar musik 
yang sedang di putar Zafran mati)” 
Ibu       :  berissiiik….”(mengambil sebuah CD di 
meja  Zafran). Punya band aja nggak jelas, ngetop 
aja nggak udah punya the best of. Gak enak lagi 
lagu - lagunya. Kamu itu udah di kuliyahin, udah 
sarjana, ngapain kek!! cari kerja kek! Jadi anak 
nurut kenapa sih sama orang tua” 
Zafran  : eeh ma maaa maa tunggu ma (mengejar 

tergambar bahwa Zafran adalah orang yang 
benar-benar menyukai musik dan puisi, 
namun ibunya tidak mendukung kegemaran 
Zafran tersebut karna beliau beranggapan 
alangkah baiknya Zafran mencari pekerjaan 
daripada Ia membuang-buang waktu bermain 
musik dan berpuisi dirumah. 
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(Scene  
02.45) 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
03.24) 

ibunya). Maa,,denger ma,,Khalil Gibran. 
Ibu…anakmu    bukan anakmu. Mereka, adalah 
putra sang fajar. (membaca puisi dengan ekspresi 
yang di lebih-lebihkan). 
Ibu           :   Ooooh gitu yaaa…”. Oke,,!!mulai 
sekarang kamu  masak sendiri, cuci sendiri, setrika 
baju sendiri, gak akan mama masakin buat kamu. 
Makan aja sana di warteg (warung tegal). 
(menunjuk-nunjuk muka Zafran sambil berjalan 
keluar kamar). 
Zafran     :    maa bukan itu maksudnya 
maa,,”(dengan wajah                        

                    memelas) 
Ibu          :    enggaaak (keluar dari kamar) 
Zafran     :    mamaaaa…(berteriak memanggil 
ibunya)  
 
Dialog 8 
Ibu Ian       :   Ian jangan makan mie,,kamu ya 

tiap hari makan mie,,(berteriak saat Ian 
mau rebus mie) 

Ian       :  nggak ma..Ian bikin the lagian mienya 
nggak ada..malam ini giliran siapa ya..(saat Ian  
membuka lemari yang ada didapur isi lemari  
tersebut penuh denngan mie) 

 
Dialog 9 
Ian    : mas..ada disk desfre..?  national grafik yang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tergambar bahwa sosok Ian yang 
berperawakan besar, sangat suka makan mie 
instant. Orang tuanya selalu memperhatikan 
makanan yang akan di makan Ian, namun Ian 
selalu sembunyi-sembunyi menikmati mie 
instant kesukaannya. 
 
 
 
Ian juga sangat malas untuk mengerjakan 
tugas akhir atau skripsinya dan lebih senang 
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(Scene  
03.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
04.20) 
 
 
 
 

explorer yang hewan-hewan prasejarah, sama 
ada biografi Bill Gerd, Stif   Yob, Yos Lukers, 
sama nyiptain facbok dan twiter mas. 

 
Dialog 9 
Riani  :   ok mas catat…mie telur kornetnya empat, 

dua pake keju dua nggak satu telurnya 
setengah mateng yang tiga mateng, setengah 
mateng yang tidak pake keju terus roti 
akarnya empat, strobery satu kornet keju 
satukacang coklat satu nanas satu, nanas 
agak angus ya mas bakarnya terus yang 
kacang coklat banyakan kacangnya daripada 
coklatnya. Tadikan indomiennya  empat kari 
ayam semuanya sisa mangkok kosong satu 
buat indomienya minumnya teh manis 
semua....oohhh ya mas jangan lupa kecapnya 
ya…(saat Riani dan keempat temannya 
berada diwarung ROTI BAKAR DEDI BLOK 
M) 

Riani   :  Ian mintak kuahnya dong…? 
 
Dialog 10 
Ian      :  Ta…lo gimana Ta jadi untuk sewa kantor 
Zafran     :  Ta..(tanyak Zafran ke Genta) 
Riani     :  Ta (Riani juga ikut bertanya pada 
Genta)  
Genta    : (memandang Riani tanpa berkedik dan 

bermain game dan nonton film dari pada 
membuat skripsinya yang sudah lama 
ditinggalkan. 
 
tergambar bahwa sosok Riani yang sangat 
perhatian terhadap teman-temannya dan 
mereka sangat beruntung mempunyai teman 
seperti Riani, semua kebiasaan teman-
temannya dan apa yang disukai atau tidak 
disukai temannya Riani ketahui. Seringnya 
mereka bersama dan bercanda, menimbulkan 
kedekatan yang luar biasa yang terjalin di 
antara mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menggambarkan sosok Genta yang memulai 
atau merintis impiannya yang ingin dijadikan 
kenyataan, berawal dari menyewa kantor 
yang ingin dijadikan tempat dia mengadakan 
pertemuan atau rapat bersama rekannya. 
Genta yang mempunyai keinginan yang kuat 



133 
 

 
 
 
(Scene  
01.05) 
 
 
 
 
 
(Scene  
20.42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tersadar dari lamunnaya)..jadi jadi  
 
 
Dialog 11 
Genta  :  Buset ada kali kecap disini Ial 
Arial  :  ya buat jaga-jaga aja 
 
 
 
 
Dialog 12 
Zafran       :   halo Dinda  
Arinda       :   abis dari mana ? 
Zafran       :   abis makan bubur 
Arinda      :   kok Arinda gak diajak ? 
Zafran      :   Dinda, itu anu 
Riani       :   lagi apain Din ? 
Arinda       :   Oo ini lagi buat paper ekonomi, ada 
yang tau kurva SLM  nggak  
Riani       :  Ta 
Genta      :   macro atau micro ekonomi  
Arinda      :   macro, bang Genta tau ? buatin yea 
agak ribet  
Genta      :    kalo di micro gue nggak tau, taunya 
di micro 
Zafran     :    bang Zafran bantu aja buat paper 
ekonomi  
Arinda      :    emangnya bang Zafran bisa buat 

untuk membuat impiannya menjadi 
kenyataan. 
 
menggambarkan ketika mereka sedang makan 
bubur ayam diwarung pinggir jalan bersama 
teman-temannya, tiba-tiba Arial 
mengeluarkan botol kecap yang dibawanya 
dan membuat teman-temannya yang lain 
tertawa dengan tingkahnya. 
 
digambarkan sosok gadis cantik berambut 
panjang yang lurus yang mempunyai sifat 
lugu, polos dan juga ramah terhadap teman-
teman Arial terutama Genta. Ia juga ikut ke 
dalam perjalanan panjang lima sahabat 
tersebut menuju puncak Mahameru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
09.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
10.04) 
 
 

paper ekonomi 
Zafran      :    bisa, nanti bang Zafran bisa bikini 
desain sampe sampel papernya yang bagus dan 
bang Zafran masukin gambar ilustrasi yang bagus-
bagus 
Arinda       :    tapi, nggak disuruh kok sama 
dosennya. Iyadah lo gitu Dinda naik lanjutin ngetik 
dulu yea, Dinda  naik dulu yea    bae semua 
Zafran        :   dia ngajakin ke kamar  
Riani         :   huuss 
Ian            :   orang mau ngerjain tugas 
 
Dialog 13 
Arial   :    ma  
Ibu : Hay,,,hay sayang 
Riani :   hay tambah cantik aja tante 
Bapak :   ma papa brangkat  
Ibu  :   hati-hati dijalan ya  
Bapak :   Arial papa jalan dulu 
Arial :   hati-hati ya  
Bapak :   kalian santai aja (Genta dan kawan-            
kawan berujar)ok  Om…hati-hati Om) 
 

Dialog 14 
Ibu    : kalian pasti mau main kesini lagi yea ? 

hmm untung tante sudah baru beli singkong keju 
Riani :   makasih tante 
Ibu         :  senang banget tante bisa ketemu lagi, Ooo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tergambar keluarga Arial dengan ramah 
menyambut kedatangan Arial dan teman-
temannya. Sosok ibu yang cantik menyapa 
mereka dengan senyum yang ramah dan 
selain itu juga sosok Bapak yang ikut 
menyapa teman-teman Arial ketika mau 
berangkat kerja. 
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(Scene  
05.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yea tunggu bentar (Arinda !!!” mama Arinda tiba- tiba 
teriak ) 
Arinda :   iya ma 
Ibu :   ini ada teman-teman mas Ial turun sebentar 
saying 
Arinda :   hae semua , hae bang Genta  
Riani :   hae  
Arinda :   hallo bang Ian, halo bang Zafran  
Zafran :   Ian, gua dipanggil bang puitis banget 
Ian :   semua dipanggil bang lagi ple 
 
Dialog 15 
 ….cinta…” 
     Cinta ada hanya untuk cinta…”! ucap Zafran di 
depan cermin di dalam kamarnya. 
 (Tiba-tiba Ibunya yang sedang 
menggunakan masker wajah, masuk ke kamar 
Zafran dengan muka cemberut dan mencabut kabel 
agar musik yang sedang di putar Zafran mati)” 
Ibu :   berissiiik….” (mengambil sebuah CD di 
meja                 
Zafran). punya band aja nggak jelas, ngetop aja             
nggakudah punya the best of. Gak enak lagi lagu-
lagunya. Kamu itu udah di kuliyahin, udah  
sarjana, ngapain kek!!cari kerja kek! Jadi anak 
nurut kenapa sih sama orangtua” 
Zafran       :  eeh ma maaa maa tunggu ma 
(mengejar ibunya).   Maa,,denger ma,,Khalil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mama Zafran merupakan tokoh tambahan 
dalam film 5 Cm karena kemunculannya yang 
sedikit. Ia digambarkan sebagai ibu rumah 
tangga yang sederhana, sedikit cerewet 
terutama terhadap anaknya sendiri. Namun 
dibalik itu, Ia adalah orang tua yang sangat 
memperhatika masa depan Zafran. 
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(Scene  
37.28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gibran. Ibu…anakmu        bukan anakmu. Mereka, 
adalah putra sang fajar. (membaca puisi dengan 
ekspresi yang di lebih-lebihkan). 
Ibu     :  Ooooh gitu yaaa…”. Oke,,!!mulai 
sekarang kamu masak sendiri, cuci sendiri, setrika 
baju sendiri,  gak akan mama masakin buat kamu. 
Makan aja sana di warteg (warung tegal). 
(menunjuk-nunjuk muka Zafran sambil berjalan 
keluar kamar). 

  maa bukan itu maksudnya maa,,”(dengan wajah 
memelas) 
Ibu           :  enggaaak (keluar dari kamar) 
Zafran :  mamaaaa…(berteriak memanggil 
ibunya). 
 
Dialog 16 
Arial :  mau kemana buk ? 
 Indy :  nggak tau, tapi lagi males pulang  
 Arial  :  sama, kepuncak aja yuk kan deket  
 Indy :  ngapain ? 
 Aria  :  ada vila keluarga gua disana kita bisa 
ngobrol-ngobrol aja ntar sekalian kita beli jagung 
bakar dan durian atau bandrek, gimana ? 
 Indy :  tapi jangan macem-macem ya pak 
 Ariall  :  maksudnya ? 
 Indy :  nggak, ya udah yuk ( saat berada di 
puncak ) 
 Indy :  enak banget ya jagungnya ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tergambar sosok Indy yang lagi makan jagung 
bakar dipinggir jalan menuju ke puncak 
bersama Arial. Dalam dialog ini juga, 
memperjelas kutipan dialog sebelumnya yang 
menjelaskan bahwa Arial menyukai Indy dan 
selain itu juga sosok Indy yang berkelakuan 
seperti anak kecil manja sama Arial 
tergambar pada saat kepuncak dan makan 
jagung bakar dipinggir jalan. 
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(Scene  
32.03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
35.05) 
 
 
 
 
 
 
(Scene  
35.54) 
 
 
 
 

 Arial  :  kamu kayak anak kecil  
 Indy :  daripada kamu apa aja nurut 
 Arial :  biarin 
 Indy :  hemm arial jelek. 
Dialog 17 
Mama  : Ian, ini mama buatin teh 
Ian  : terimakasih ma 
Bapak  : weh National Geografi 
Ian  : jangan Pa, itu rusa-rusak 
Bapak  : hah 
Ian  : DVD_nya rusak 
 
 
 
Dialog 18 
Ian       :  halo Mas Don, iya gimana kosionernya? 
Dono   : Ian, ada masalah FIRESI nggak ngijinin 
kosionermu, kosionernya yang udad diisi tidak 
boleh keluar kantor, data perusahaan yang ada di 
Ian keburu mau di tarik ma’af ya Ian 
Ian        :  iya nggak apa-apa Mas 
 
Dialog 19 
Ati         :   halo pak Rudi,,ini ada tamu mau ketemu 
bapak didepan. Ok terimakasi pak, mas tunggu 
sebentar ya? 
Rudi      :   Ian ya??Taruh aja kosionernya disini 
Ian      :   ini ada sekitar 300 lembar pas pak, ma’af 

 
 
 
 
Bapak dan Ibunya merupakan tokoh 
tambahan (yang memang) tambahan dalam 
film 5 Cm karena peran yang sangat sedikit. 
Adegan yang memunculkan keluarga Ian 
terjadi saat Ian sedang mengetik dan 
menyelesaikan skripsinya. Bapak dan Ibunya 
memberikan semangat agar Ian segera mau 
menyelesaikan skripsinya yang sudah lama 
tidak dikerjakannya. 
 
Dono merupakan tokoh tambahan dalam film 
5 Cm. karena penceritaannya sangat sedikt 
dan sosok tokoh Dono tidak digambarkan 
melainkan  berdialog lewat telepon 
kemunculannya hanya sebagai pelengkap. 
 
 
 
tergambar karakter Rudi yang sombong dan 
mata duitan. Ia mengembalikan kuisioner 
yang Ian serahkan beberapa hari yang lalu 
dikembalikan seperti biasa tanpa 
ditandatangani satupun karna ia merasa hal 
tersebut tidak menghasilkan keuntungan 
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(Scene  
19.49) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seminggu lagi kira-kira bisa saya ambil pak?    
Rudi  :   kalol ada tamu yang cari saya, saya 
sedang rapat  ok. 
Ati         :   ok pak                                          
(seminggu kemudian) 
 
Ati          :   mas Ian, ini kosioner anda  
Ian         :  makasi mbak, mbak ko ini belum diisi 
semua mbak? 
Rudi       :   Ati 
Ati          :   sebentar ya mas 
Rudi    :  kalo mahasiswa gendut tadi telpon dateng 
bilang   aja kita tidak bisa bantuin dia males 
ngurus gituan nggak ada duitnya 
 
Dialog 20 
Pak Sukonto Legowo    :  kamu SD berapa tahun 
Ian  
Ian                   :  6 tahun pak, emangnya 
kenapa ? 
Pak Sukonto Legowo    :  kalo kamu selesaikan 
kuliah kamu 6                                                           
tahun juga, berarti otak kamu otak  anak SD. 
Selanjutnya BAB II saya kasi kamu waktu 4 hari 
harus selesai. 
Ian                                :  masak 4 hari pak ? 
Pak Sukonto Legow      :  kamu SD berapa tahun 
Ian 

apapun untuk dirinya. Hal tersebutlah yang 
membuatnya malas dan menyepelekan hal 
tersebut untuk ditanda tangani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak Sukonto Legowo merupakan dosen 
sekaligus pembimbing skripsinya Ian. Di 
dalam film 5 Cm, pak Sukonto Legowo 
digambarkan sebagai sosok yang suka marah 
dan tegas memimbing Ian.  Namun, hal 
tersebut dilakukan agar Ian lebih giat untuk 
menyelesaikannya. 
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(Scene  
28.55) 

Ian                                :  ya pak 
 
Dialog 20 
Citra  : Ni, yok balek, ngapain lo chating? 

        : Citra, guea mau curhat. Sumpah sekarang 
baru  

                  terasa banget bertahun-tahun gue simpan hati  
kayaknya gue lebih buat dia. 
Citra  : kalian juga terlalu deket sih. 
Riani  : itu dia gue nggak bisa bedain 
perhatiannya. 
Citra  : berani nggak lo bilang duluan? 
Riani  : kalo soal itu kayaknya gue nggak 
bisa Cit. 
Citra  : bertahun-tahun lebih losimpen 
semuanya dengan   
                                    rapi bisa lo ya? 
Riani  : iya gue ni saying ma dia atau saying 
ma nyawa    
                                    gue  
                                    sendiri? 
Citra  : lo nggak mau kan dia nggak tau itu 
semua? 
Riani  : dan tiba-tiba ada orang yang masuk 
dan dia bisa  
                                     nerimanya. 

 
 
Citra merupakan tokoh tambahan yang 
memang tanbahan dalam film 5 Cm, karena 
penceritaanya yang sangat sedikit. 
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SILABUS  PEMBELAJARAN  
 

Nama Sekolah : SMA/MA ......................  
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas   : XI 
Semester  :  1 
Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pembelajaran 

Nilai 
Budaya Dan 

Karakter 
Bangsa 

Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 
Pembelajaran 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian 
Alokas

i 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/ 

Alat 

7.1 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik 
hikayat 

 

Teks hikayat  
 ciri-ciri hikayat 
 unsur-unsur 

intrinsic ( alur, 
tema,  penokohan, 
sudut pandang, 
latar, dan amanat) 

 

 Bersahabat/ 
komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpi
nan  

 Keorisinila
n  

 Membaca teks 
hikayat  

 Mengidentifikasi ciri 
hikayat sebagai 
bentuk karya sastra 
lama  

 Menemukan unsur-
unsur intrinsik ( alur, 
tema,  penokohan, 
sudut pandang, latar, 
dan amanat) dalam 
hikayat  

 Menceritakan 
kembali isi hikayat 
dengan bahasa 
sendiri  

 Mengidentifikasi 
ciri hikayat 
sebagai bentuk 
karya sastra lama  

 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik ( alur, 
tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, 
dan amanat) 
dalam hikayat 

 Menceritakan 
kembali isi 
hikayat dengan 
bahasa sendiri  

 

Jenis Tagihan:  
 tugas individu 
 tugas 

kelompok 
 ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
 uraian bebas 
 pilihan ganda 
 jawaban 

singkat 

4 
 

buku 
hikayat 

7.2 
Menganalisis 

Novel Indonesia dan 
novel terjemahan 

 Bersahabat/ 
komunikatif  

 Kepemimpi
nan  

 Membaca novel 
Indonesia dan novel 

 Menganalisis 
unsur-unsur 

Jenis Tagihan:  
 tugas 

4 
 

novel 
Indonesia 
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unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik novel 
Indonesia/terjemah
an 

 unsur-unsur intrinsik  
( alur, tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, dan 
amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 
novel terjemahan(nilai 
budaya, sosial, moral, 
dll) 

 

 Kreatif   Keorisinila
n  

terjemahan  
 Menganalisis unsur-

unsur ekstrinsik dan 
intrinsik  ( alur, 
tema,  penokohan, 
sudut pandang, latar, 
dan amanat) novel 
Indonsia dan 
terjemahan 

 Membandingkan 
unsur ekstrinsik dan 
intrinsik novel 
terjemahan dengan 
novel Indonesia  

 

ekstrinsik dan 
intrinsik  ( alur, 
tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, 
dan amanat) 
novel Indonsia 

 Menganalisis 
unsur-unsur 
ekstrinsik dan  
intrinsik  ( alur, 
tema,  
penokohan, sudut 
pandang, latar, 
dan amanat) 
novel terjemahan 

 Membandingkan 
unsur-nekstrinsik 
dan intrinsik 
novel terjemahan 
dengan novel 
Indonesia 

 

kelompok 
 tugas 

kelompok 
 ulangan 
 
Bentuk 
Instrumen: 
 uraian bebas 
 pilihan ganda 
 jawaban 

singkat 

 
novel 
terjemah- 
an 

 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah  ................... 
 
 
............................................... 
NIP / NIK : 

 .......................,  ............... 20..... 
Guru Bahasa Indonesia 
 
 
............................................... 
NIP / NIK : 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 (RPP) 

 
IDENTITAS SEKOLAH,  SK, KD, INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI :, ALOKASI WAKTU 
 
NAMA SEKOLAH SMA/MA ....................... 
MATA PELAJARAN Bahasa dan Sastra Indonesia 
KELAS /SEMESTER XI (sebelas) / 1 (satu) 
PROGRAM   
ASPEK 
PEMBELAJARAN 

Membaca 

STANDAR 
KOMPETENSI 

7.  Memahami berbagai hikayat, novel 
Indonesia/novel terjemahan 

 
KOMPETENSI 
DASAR 

7.1   Menemukan unsur-unsur intrinsik  dan 
ekstrinsik hikayat  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi  
Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 

 Mengidentifikasi ciri hikayat sebagai bentuk 
karya sastra lama  

 Menemukan unsur-unsur intrinsik ( alur, 
tema,  penokohan, sudut pandang, latar, 
dan amanat) dalam hikayat 

 Menceritakan kembali isi hikayat dengan 
bahasa sendiri 

 Bersahabat/ 
komunikatif  

 Kreatif  
 

 Kepemimpinan 
 Keorisinilan  

 

ALOKASI WAKTU 4 x  45 menit ( 2 pertemuan) 
 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN 
 
TUJUAN  Siswa mampu menemukan unsur-unsur 

intrinsik  dan ekstrinsik hikayat 
  

MATERI POKOK 
PEMBELAJARAN 

Teks hikayat  
Ciri-ciri hikayat sebagai bentuk 
kesusasteraan lama 
Unsur-unsur intrinsik ( alur, tema,  
penokohan, sudut pandang, latar, dan 
amanat) 
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Unsur-unsur ekstrinsik (a.l. : latar belakang 
budaya  yang memengaruhi kelahiran dan 
perkembangan suatu hikayat)  

 
METODE PEMBELAJARAN 
 

v Presentasi  
v Diskusi 

Kelompok 
 

v Inquari  
v Tanya Jawab  
 Penugasan  
 Demontrasi 

/Pemeragaan 
Model 

 

 
STRATEGI PEMBELAJARAN  

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Memahami 
berbagai hikayat, 
novel 
Indonesia/novel 
terjemahan 

 Menemukan 
unsur-unsur 
intrinsik  dan 
ekstrinsik 
hikayat 

 Siswa dapat Menemukan 
unsur-unsur intrinsik ( 
alur, tema,  penokohan, 
sudut pandang, latar, dan 
amanat) dalam hikayat. 

 
KEGIATAN PEMBELAJARAN 

TAHAP KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 

Bangsa 
PEMBUKA 
(Apersepsi
) 

 Guru menceritakan  cuplikan 
sebuah hikayat yang menarik dan 
cukup terkenal, misalnya salah 
satu bagian cerita Hikayat Seribu 
Satu Malam. Kemudian siswa 
diminta untuk menebak judul 
ceritanya, pengarangnya, negara 
asal cerita, budaya yang 
mempengaruhi,  dan 
kelanjutan/akhir ceritanya. 

 Dengan melontarkan beberapa 
pertanyaan, Guru menuntun 
pengetahuan siswa untuk 
mengidentifikasi bentuk cerita 
tersebut adalah sebuah hikayat, 

 Bersahabat/ 
komunikatif  
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sebuah bentuk  sastra  lama yang 
memiliki kekhasan.   

 
 
INTI 

Pertemuan ke-1 ( 90’)    
 Eksplorasi 
 Siswa membaca secara intensif 

hikayat, misalnya berjudul  Tikus 
dan Kucing Hutan seperti yang 
tersaji di buku teks. 

 Guru menunjuk beberapa siswa 
untuk menceritakan kembali 
hikayat yang dibacanya dengan 
kata-kata sendiri 

 Guru menjelaskan latar belakang 
atau sejarah  kelahiran hikayat  
tersebut. 

 Elaborasi 
 Guru  membagikan artikel dari 

surat khabar/internet yang 
membahas tentang cerita hikayat 
dan meminta siswa untuk 
mempelajarinya. 

 Berdasarkan hasil pengkajiannya, 
siswa  diajak brain storming   
mengidentifikasi  dan merumuskan   
ciri-ciri hikayat. 

 Dengan berdiskusi kelompok, 
siswa menjawab sejumlah 
pertanyaan untuk mengidentifikasi 
ciri-ciri  hikayat Tikus dan Kucing 
Hutan  sebagai bentuk 
kesusasteraan lama. 

 Secara bergantian, setiap 
kelompok ke depan kelas untuk 
mempresentasikan hasil 
berdiskusinya. 

 Guru mengulas, merangkum, dan 
menyimpulkan tampilan 
presenstasi seluruh kelompok. 

 Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 
 Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  
 Menjelaskan tentang hal-hal yang 

belum diketahui. 

 Kreatif 

Pertemuan ke-2 ( 90’)  
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 Eksplorasi 
 Guru menjelaskan unsur-unsur 

yang membangun  hikayat, yaitu 
unsur intrinsik dan ekstrinsik. 

 Guru menjelaskan karakteristik 
unsur ekstrinsik yang membentuk 
hikayat. 

 Elaborasi 
 Siswa menjawab pertanyaan Guru 

seputar unsur intrinsik dan 
ekstrinsik  pada hikayat Tikus dan 
Kucing Hutan. 

 Guru menyampaikan tugas Geladi 
Kelompok: secara berkelompok 
siswa membaca sendiri sebuah 
hikayat, menganalisis unsur 
intrinsik dan ekstrinsiknya,  dan 
mengidentifikasi ciri-cirinya sebagai 
bentuk kesusasteraan lama. 

 Secara bergantian, setiap 
kelompok   mempresentasikan 
hasil berdiskusinya di depan kelas 
untuk ditanggapi bersama. 

 Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 
 Menyimpulkan tentang hal-hal yang 

belum diketahui  
 Menjelaskan tentang hal-hal yang 

belum diketahui. 

 Kreatif 

PENUTUP 
(Internalisa
si dan  
refleksi) 
 

 Siswa menjawab soal-soal Kuis Uji 
Teori untuk mereview konsep-
konsep penting   yang telah 
dipelajari 

 Siswa  diajak  merefleksikan nilai-
nilai  serta kecakapan hidup (live 
skill) yang bisa dipetik dari 
pembelajaran  

 Guru mengajak siswa untuk tidak 
melupakan hikayat sebagai 
warisan budaya nenek moyang 
yang mengandung nilai-nilai hidup 
yang sangat luhur.   

 Bersahabat/ 
komunikatif  
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SUMBER BELAJAR 
V Pustaka rujukan Panduan Belajar Bahasa dan Sastra 

Indonesia untuk SMA kelas X karya Alex 
Suryanto dan Agus Haryanto terbitan ESIS 
2007 halaman 63-68 
Hikayat Kalilah dan Dimnah karya Baidaba 
terjemahan Abdullah Ibnul Muqaffa terbitan 
Balai Pustaka halaman 152-156 
Menggali Khazanah Sastra Melayu Klasik 
karya Edwar Djamaris terbitan Balai Pustaka   
Cerita Rekaan dan Seluk Beluknya karya 
Frans Mido terbitan Nusa Indah halaman 13-
95.  

 Material: VCD, 
kaset, poster 

  
 

V Mediacetak dan 
elektronik 

artikel di koran atau majalah yang mengupas 
hikayat  

V Website internet website  yang memuat hikayat dari berbagai 
bangsa, artikel yang mengupas hikayat 

 Narasumber   
 Model peraga  
V Lingkungan Lingkungan   masyarakat  sekitar siswa 
 
PENILAIAN 
 
 
 
TEKNIK DAN BENTUK 

V Tes  Lisan  
V Tes Tertulis   
V Observasi Kinerja/Demontrasi 
 Tagihan Hasil Karya/Produk: tugas, projek, 

portofolio 
 Pengukuran Sikap 
 Penilaian diri 

 
INSTRUMEN /SOAL 
 
  

Tugas untuk membaca dan mengidentifikasi 
unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah 
hikayat. 
Tugas untuk mengidentifkasi ciri-ciri yang 
terdapat dalam sebuah hikayat yang 
menunjukkan bahwa hikayat tersebut 
merupakan bentuk kesusasteraan lama. 
Tugas mandiri untuk membaca hikayat, 
mendiskusikan unsur dan ciri-cirinya, serta 
mempresentasikan di depan kelas 
Daftar pertanyaan Kuis uji Teori untuk 
mengukur pemahaman siswa  atas konsep-
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konsep seputar hikayat yang telah dipelajari  
RUBRIK/KRITERIA 
PENILAIAN/BLANGKO 
OBSERVASI 

  
- 

 
       
 ...............,................... 
Mengetahui 
Kepala SMA/MA      Guru Mata 
Pelajaran 
 
 
 
...........................     
 ................................... 
NIP./NIK.       NIP./NIK. 
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