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ABSTRAK 
 

Analisis Fakta Cerita Novel Perahu Kertas  
Karya Dewi Lestari dalam Film Perahu Kertas 1 dan 2 

 
Oleh 

Baiq Nofia Fardiana Utami 
E1C 110 025 

 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah bentuk fakta 
cerita (karakter, alur, dan latar) dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, 
(2) bagaimanakah bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam film Perahu 
Kertas 1 dan 2, serta (3) bagaimanakah hasil perbandingan fakta cerita (karakter, 
alur, dan latar) antara novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan film 
Perahu Kertas 1 dan 2. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk 
fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam novel Perahu Kertas karya Dewi 
Lestari, (2) mengetahui bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam film 
Perahu Kertas 1 dan 2, serta (3) mengetahui hasil perbandingan fakta cerita 
(karakter, alur, dan latar) antara novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan 
film Perahu Kertas 1 dan 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif noninteraktif (penelitian analitis). Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode studi pustaka dan studi dokumenter, selanjutnya pada 
metode analisis data digunakan metode deskriptif dengan variasi analisis isi dan 
analisis studi perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) bentuk fakta cerita 
novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari terdiri dari 41 karakter, menggunakan 
alur maju, dan latar-latar yang digunakan adalah Amsterdam, Jakarta, Bandung, 
stasiun kereta api, Kampung Bojong Koneng, Ubud, Pantai Sanur, dan Pantai 
Ranca Buaya di Jawa Barat, (2) bentuk fakta cerita film Perahu Kertas 1 dan 2 
terdiri dari 25 karakter, menggunakan alur maju, dan latar-latar yang digunakan 
adalah Jakarta, Bandung, stasiun kereta api, Kampung Bojong Koneng, Ubud, dan 
Pantai Ranca Buaya di Jawa Barat, serta (3) hasil perbandingan fakta cerita antara 
novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan film Perahu Kertas 1 dan 2 
menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan diantara novel dan film tersebut.  
Persamaan tersebut dapat dilihat dari beberapa karakater utama dan tambahan 
yang sama, penggunaan alur maju, dan adanya latar yang sama, sedangkan 
perbedaannya terletak pada beberapa karakter tambahan yang tidak ditampilkan 
dan mengalami perubahan karakter dalam film, beberapa tahapan alur yang 
berbeda dan adanya pengurangan latar.  
 

Kata Kunci: Fakta cerita, novel dan film 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transformasi karya sastra ke karya seni lainnya telah terjadi selama 

beberapa dekade. Karya sastra sebagai seni mampu beradaptasi dengan baik 

dengan berbagai seni lainnya. Karya sastra rekaan misalnya, dapat diubah menjadi 

seni tari, musik, drama maupun film, begitu juga dengan puisi, bisa diubah 

menjadi lagu ataupun lukisan. Hal yang sebaliknya bisa saja terjadi, misalnya film 

bisa diubah menjadi novel, sebuah lukisan ataupun lagu bisa menjadi inspirasi 

terciptanya sebuah puisi, dan lain sebagainnya. Damono (2005:96) menyebutkan 

bahwa, perubahan dari suatu jenis kesenian ke jenis kesenian lainnya adalah 

bentuk alih wahana. 

Fenomena karya sastra yang beralih wahana tersebut dapat dibandingkan 

dengan karya seni lain yang menjadi hasil transformasinya misalnya, puisi yang 

diubah menjadi lagu, keduanya dapat dibandingkan berdasarkan pada tema, 

makna, isi, dan lain-lain, karya sastra rekaan seperti novel yang diubah menjadi 

film keduanya dapat dibandingkan berdasarkan pada alur, karakter, latar, dan lain-

lain, begitu juga dengan transformasi kesenian lainnya. Karya seni yang 

bertransformasi ini banyak yang sukses menarik perhatian penikmatnya, tidak 

terkecuali dengan karya seni rekaan seperti cerpen ataupun novel banyak pula 

yang sukses diubah menjadi film, bahkan film Hollywood yang terkenal banyak 

yang berasal dari karya sastra khususnya novel seperti, The Lord of the Rings, 
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Harry Potter, Twlight, Percy Jakson, dan masih banyak lagi yang lain. Sejumlah 

besar film tersebut, terbilang sukses khususnya dari segi jumlah penonton dan 

apresiasi dari masyarakat. 

Sementara itu, transformasi karya sastra ke film di Indonesia telah dimulai 

sejak tahun 70-an. Sederet film maupun sinetron banyak juga merupakan hasil 

transformasi dari karya sastra (novel), bahkan film pertama produksi anak bangsa 

merupakan hasil transformasi, yaitu Lutung Kasarung (yang diangkat dari cerita 

rakyat), Sengsara Membawa Nikmat, Roro Mendut, Atheis, Si Doel Anak Betawi, 

Darah dan Mahkota Ronggeng, Lupus, Ayat-Ayat Cinta, Laskar Pelangi, Refrain, 

Bidadari-bidadari Surga, Perempuan Berkalung Sorban, Perahu Kertas dan 

masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan belum lama ini ada film yang diangkat 

dari roman, yakni Di Bawah Lindungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal Van 

Der Wijck karya Buya Hamka. Selain diangkat dari novel dan roman, ada pula 

film yang diangkat dari cerita pendek. Cerpen Tentang Dia !!! karya Melly 

Goeslaw adalah salah satu contoh cerpen yang telah difilmkan pada tahun 2005 

oleh sutradara Rudi Soedjarwo. 

Fenomena transformasi karya sastra ke dalam film tersebut, seolah sedang 

menjadi trend perfilman Indonesia saat ini, tidak terkecuali dengan novel Perahu 

Kertas yang ditransformasi menjadi film dengan judul yang sama yakni Perahu 

Kertas. Novel Perahu Kertas ini dibagi menjadi dua film yakni, Perahu Kertas 1 

dan Perahu Kertas 2. Komposisi cerita yang padat, memaksa sang sutradara, 

Hanung Bramantyo membagi film ini menjadi dua bagian. Yang menarik dalam 

film Perahu Kertas 1 dan 2 ini adalah karena Dewi Lestari (penulis novel Perahu 
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Kertas) yang langsung menulis skenarionya. Hal tersebut menjadi nilai lebih 

dalam film ini, karena sebagai penulis novelnya, Dewi Lestari tentunya lebih 

mengetahui cerita dan karakter-karakter yang terdapat dalam novelnya. Selain 

menjadi penulis skenario, Dewi Lestari juga menciptakan lagu dalam film ini 

yang dinyanyikan oleh Maudy Ayunda pemeran Kugy dalam film tersebut. 

Film Perahu Kertas merupakan satu-satunya film Indonesia yang 

menembus daftar ‘10 Film Paling Populer di Indonesia Sepanjang 2013’ 

dikalangan pengunjung dunia maya. Film produksi Starvision yang dibintangi 

oleh Maudy Ayunda dan Adipati Dolken ini menempati urutan ketujuh terpopuler. 

Selebihnya didominasi film-film Hollywood, sedangkan puncak jawara ditempati 

film Iron Man 3, kemudian disusul The Counjuring, Twilight, Despicable Me 2, 

Man of Steel, hingga Pacific Rim. Meski dirilis pada 16 Agustus 2012, film 

garapan Hanung Bramantyo ini masih jadi pusat perhatian sepanjang 2013. 

Film hasil transformasi karya sastra masih banyak diminati oleh pencinta 

film, namun kerap menyisakan persoalan, utamanya adalah persoalan originalitas. 

Banyak pihak yang menganggap film hasil karya sastra kurang berkualitas, 

sejumlah pendapat lainnya menyebutkan bahwa cerita dalam film cenderung tidak 

sama atau melenceng dari karya sastra (novel)-nya. Film cenderung tidak mampu 

menangkap inti cerita dari karya sastra sehingga ceritanya berbeda. Hal ini 

disebabkan, karena film dianggap telah merusak citra cerita karya sastra tersebut. 

Beberapa anggapan tersebut sering muncul dalam pembicaraan pemfilman karya 

sastra. Bukan saja dari penonton, tetapi juga dari pengarang karya sastra itu 
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sendiri. Pendapat-pendapat tersebut muncul sebagai ungkapan kekecewaan 

terhadap hasil transformasi tersebut.  

Kreativitas film terhadap novel aslinya disebabkan karena adanya 

perbedaan yang mendasar anatara novel dan film, yakni medium. Jika novel 

menggunakan medium bahasa, maka film menggunakan medium gambar dan 

suara. Sehingga, ada peristiwa tertentu yang dapat dimunculkan dengan baik pada 

novel tetapi tidak dapat dimunculkan pada film, atau sebaliknya. Dalam hal ini, 

kajian alih wahana diharapkan mampu menjembatani perdebatan dan pertikaian 

anggapan serta justifikasi bahwa film telah merusak citra cerita karya sastra, 

diseputar persoalan transformasi karya sastra ke film. 

Persoalan transformasi karya sastra tidak pernah ada habisnya. Oleh 

karena itu, untuk melihat perbedaan yang terdapat dalam karya sastra yang beralih 

wahana dapat dilakukan dengan cara membandingkan karya sastra yang beralih 

wahana tersebut dengan memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang dimaksud 

antara lain dari fakta ceritanya yang meliputi karakter, alur, dan latar, tema, 

bentuk, hubungan antara sastra dan seni lain, serta keterkaitan sastra untuk 

menjelaskan perkembangan teori sastra dan kritik sastra.  

Hasil sebuah transformasi tentu saja tidak sama persis dengan sumber 

transformasinya. Kelaziman yang muncul dalam sebuah transformasi adalah 

adanya perubahan dan penyesuaian. Perubahan bentuk atau struktur dan 

penyesuaiannya dengan medium yang digunakan dalam transformasi tersebut. 

Hal tersebut juga terjadi pada film Perahu Kertas hasil transformasi dari 

novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Dalam film Perahu Kertas tersebut ada 
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beberapa adegan yang tidak sesuai dengan isi dalam novelnya, misalnya dari fakta 

ceritanya yang terdiri dari karakter, alur, dan latar.. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa perlu mengadakan 

penelitian bandingan lebih lanjut pada film Perahu Kertas 1 dan 2 karya Hanung 

Bramantyo. Penelitian ini akan membandingkan teks rujukan yang berupa novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan film hasil akhir proses transformasi 

Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Penelitian ini 

difokuskan pada analisis fakta cerita yang meliputi karakter, alur dan latar yang 

berdasar pada teori Robert Stanton dengan menggunakan kajian alih wahana pada 

setiap genre dan membandingkan diantara keduanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam novel 

Perahu Kertas karya Dewi Lestari? 

2. Bagaimanakah bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam film 

Perahu Kertas 1 dan 2? 

3. Bagaimanakah hasil perbandingan fakta cerita (karakter, alur, dan latar) antara 

novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan film Perahu Kertas 1 dan 2? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Menggambarkan bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar)  dalam novel 

Perahu Kertas  karya Dewi Lestari. 

2. Menggambarkan bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam film 

Perahu Kertas 1 dan 2. 

3. Menggambarkan hasil perbandingan fakta cerita (karakter, alur, dan latar) 

antara novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan film Perahu Kertas 1 

dan 2. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara teoritis adalah mampu menambah rujukan penelitian sastra 

bandingan khususnya dalam penerapan studi sastra yang berkaitan dengan 

ilmu-ilmu lain. 

2. Manfaat secara praktis adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran bentuk fakta cerita (karakter, alur, dan latar) dalam novel dan film 

Perahu Kertas, serta mampu memberikan gambaran hasil perbandingan fakta 

cerita antara novel dan film Perahu Kertas kepada para penikmat kedua karya 

tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang 

berbeda, maka perlu kiranya peneliti memaparkan rujukan peneliti yang mengkaji 

beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang akan peneliti 

teliti. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan untuk melihat persamaan ataupun 

perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan peneliti. 

Penelitian yang mengkaji tentang transformasi antar karya seni pernah 

dilakukan oleh Aderia (2013), dengan judul Ekranisasi Novel ke Film Surat Kecil 

Untuk Tuhan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang episode cerita film dan 

novel Surat Kecil untuk Tuhan dan membandingkan di antara keduanya. Dalam 

penelitian tersebut terdapat penciutan, penambahan, serta perubahan bervariasi 

yang merupakan bagian dari ekranisasi yang terdapat dalam novel dan film Surat 

Kecil untuk Tuhan. 

Penelitian lain yang menganalisis fakta cerita pernah juga dilakukan oleh 

Lutfia (2012), dengan judul Analisis Cerpen “Lintah” dan “Melukis Jendela” 

dalam film “Mereka Bilang, Saya Monyet!”, penelitian ini mengkaji tentang fakta 

cerita dan bahasa dalam cerpen Lintah dan Melukis Jendela, mengkaji fakta cerita 

dan bahasa dalam film Mereka Bilang, Saya Monyet!, serta membandingkan fakta 

cerita dan bahasa antara cerpen Lintah dan Melukis Jendela dengan struktur fakta 
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cerita dan bahasa dalam film Mereka Bilang, Saya Monyet. Dari penelitian ini 

ditemukan bahwa film Mereka Bilang, Saya Monyet! merupakan perpaduan antara 

cerpen Lintah, Melukis Jendela, dan satu cerita yang menuturkan tentang tokoh 

anak dalam kedua cerpen untuk disesuaikan dengan satu cerita yang lain.  

Senada dengan dua penelitian sebelumnya, Setyorini (2009) dalam 

tesisnya juga meneliti tentang transformasi karya sastra ke film yang berjudul 

Transformasi Novel Rebecca (1938) karya Daphne Du Maurier ke bentuk film 

Rebecca (1940) karya Alfred Hitchcock: Analisis Ekranisasi. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa dalam film hasil transformasi banyak diberikan variasi setting 

waktu dan tempat maupun perubahan berupa penambahan tokoh dan alur 

sekaligus mengadakan penghilangan tokoh maupun alur yang tidak memberikan 

peran dalam perkembangan penceritaan. Hasil penelitian juga menunjukkan 

adanya perubahan fungsi yang menghasilkan perbedaan alur antara novel dan 

film. Perubahan fungsi tersebut menerapkan prinsip transformasi, haplologi, 

ekserp, modifikasi, dan ekspansi. 

Berdasarkan ketiga penelitian di atas dapat dismpulkan bahwa penelitian 

tersebut sama-sama membandingkan karya hasil transformasi alih wahana yakni 

dari karya sastra (novel ataupun cerpen) menjadi film. Dari ketiga penelitian 

tersebut, dua diantaranya menggunakan kajian ekranisasi, yakni pada penelitian 

yang dilakukan oleh Aderia dan Setyorini, sedangakan penelitian yang dilakukan 

oleh Lutfia, menganalisis dan membandingkan fakta cerita dan bahasa dalam 

kedua karya yang beralih wahana tersebut. Sama halnya dengan ketiga penelitian 

yang telah dilakukan di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 



9 
 

bermaksud untuk menganalisis dan membandingkan fakta cerita dari dua genre 

kesenian yang berbeda, yakni karya sastra (novel Perahu Kertas karya Dewi 

Lestari) dan film (Perahu Kertas yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo), 

dengan menggunakan kajian alih wahana. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Alih wahana 

Damono (2005: 96) menyebutkan bahwa perubahan dari satu jenis 

kesenian ke jenis kesenian lain disebut dengan alih wahana. Perubahan tersebut 

terjadi pada semua jenis kesenian, misalnya seni sastra bisa diubah menjadi seni 

pertunjukan, seni musik bisa diubah menjadi seni tari, seni lukis bisa diubah 

menjadi seni ukir, dan lain sebagainnya. Hal tersebut bisa dilakukan selama 

kesenian-kesenian tersebut bisa dialihwahanakan dan tidak melenceng jauh dari 

kesenian asalnya. 

Sastra merupakan salah satu kesenian yang dapat dialihwahanakan 

menjadi beberapa kesenian misalnya, cerita rekaan (novel dan cerpen) bisa diubah 

menjadi drama, atau film, begitu juga dengan puisi bisa diubah menjadi lagu 

ataupun lukisan. Hal yang sebaliknya bisa juga terjadi, yakni novel bisa ditulis 

berdasarkan film atau drama, begitu juga dengan puisi dapat berasal dari sebuah 

lagu ataupun lukisan. 

Alih wahana dari novel menjadi film disebut dengan istilah ekranisasi. 

Eneste (1991: 60) menyebutkan bahwa ekranisasi adalah pelayarputihan atau 

pemindahan sebuah novel ke dalam film melalui berbagai penyesuaian dan 
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perubahan di dalamnya. Pemindahan novel atau karya sastra rekaan lainnya ke 

dalam film berarti terjadinya perubahan pada medium penyampaian informasi 

yang digunakan. Medium utama yang digunakan dalam novel berupa kata-kata 

(visual) sedangkan film menggunakan medium audio visual yang berupa gambar-

gambar bergerak yang disertai dengan suara-suara. Perpindahan dari suatu karya 

seni yang berlainan ini mau tidak mau akan menimbulkan berbagai perubahan dan 

penyesuaian. Proses perubahan ini dapat berupa pengurangan, penambahan 

(perluasan), dan perubahan bervariasi. 

a. Pengurangan 

Salah satu langkah yang ditempuh dalam proses transformasi karya sastra 

ke film adalah pengurangan. Pengurangan adalah pemotongan unsur cerita karya 

sastra yang dianggap tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam proses 

transformasi. Eneste (1991: 62), menyatakan bahwa pengurangan unsur karya 

sastra dapat dilakukan terhadap unsur seperti cerita, alur, tokoh, latar, ataupun 

suasana. Dengan adanya pengurangan ini, maka tidak semua hal yang ada dalam 

novel akan ditemukan dalam film, hanya informasi yang dianggap penting saja 

yang akan ditampilkan dalam film. 

Pengurangan atau pemotongan unsur cerita pada karya sastra dilakukan 

karena beberapa hal, yaitu anggapan bahwa adegan maupun tokoh tersebut tidak 

terlalu penting jika ditampilkan dalam film. Latar cerita dalam novel tidak 

mungkin secara keseluruhan ditampilkan dalam film. Jika latar dalam novel 

ditampilkan secara keseluruhan, maka film akan menjadi panjang sekali. Hal 

tersebut didasari atas pertimbangan durasi waktu penayangan yang singkat dan 
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keterbatasan teknis film atau medium film. Serta adanya anggapan bahwa jika 

menghadirkan unsur-unsur tersebut dapat mengganggu komposisi cerita dalam 

film. 

b. Penambahan 

Penambahan adalah perubahan yang berupa perluasan ide cerita yang 

terdapat dalam proses transformasi karya sastra ke dalam film. Sama halnya 

dengan proses pengurangan, dalam proses ini juga dapat terjadi pada unsur seperti 

pada cerita, alur, tokoh, latar, ataupun suasana. Penambahan tersebut dilakukan 

oleh seorang sutradara berdasarkan alasan tertentu, misalnya penambahan itu 

penting dari sudut filmis, penambahan dilakukan untuk memperjelas jalan 

ceritanya atau penambahan itu masih relevan dengan cerita secara keseluruhan. 

c. Perubahan Bervariasi 

Hal lainnya yang dapat terjadi juga dalam proses transformasi dari karya 

sastra ke film adalah adanya perubahan bervariasi. Proses ekranisasi 

memungkinkan terjadinya veriasi-variasi tertentu dalam novel dan film. Variasi 

bisa terjadi pad ide cerita, gaya penceritaan, dan sebagainnya. 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. 
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2.2.2 Fakta Cerita 

Menurut Stanton (2012: 22-25), fakta cerita merupakan catatan-catatan 

kejadian imajinatif dalam sebuah cerita fiksi. Semua unsur tersebut dinamakan 

‘struktur faktual’ atau ‘tingkatan faktual’ cerita. Struktur faktual tidak dapat 

terpisahkan dari sebuah cerita fiksi dan disorot dalam satu sudut pandang. Struktur 

faktual merupakan salah satu cara mengungkapkan detail-detail cerita. Adapun 

fakta cerita tersebut terdiri dari: 

a. Karakter atau Penokohan  

Menurut Stanton (2012: 33), pengertian karakter merujuk pada dua 

konteks. Konteks pertama merujuk pada tokoh-tokoh yang muncul dalam cerita, 

baik itu tokoh utama maupun tokoh-tokoh pendukung. Konteks kedua merujuk 

pada pencampuran berbagai sikap, kepentingan, emosi, keinginan, dan prinsip 

moral yang dimiliki tokoh dalam cerita atau dengan kata lain pewatakan yang 

dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan 

satu ‘karakter utama’ yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang 

berlangsung dalam cerita. Meskipun seorang tokoh diberi porsi dialog yang 

sedikit, namun jika semua kejadian dalam cerita dianggap relevan dan 

berdasarkan pengalaman tokoh tersebut, maka tokoh tersebut bisa dikatakan 

sebagai karakter utama dalam fiksi tersebut. Jadi, panjang pendek dialog tokoh 

bukan merupakan syarat utama seorang tokoh dikatakan memiliki karakter utama. 

Nurgiyantoro (2012: 166), menyebut karakter dengan istilah penokohan. 

Penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan 

bagaimana penempatan serta pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 
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memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca. Penokohan juga dimaksudkan 

untuk teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam cerita tersebut. 

Tokoh menurut Nurgiyantoro (2012: 176), dapat dibedakan ke dalam 

beberapa jenis penamaan, diantaranya:  

1) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya, tokoh dibagi menjadi 

dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh penting 

yang ditampilkan secara terus-menerus sehingga terasa mendominasi sebagian 

besar cerita serta tokoh yang diutamakan penceritaannnya, baik sebagai pelaku 

kejadian atau yang dikenai kejadian. Tidak semua tokoh utama muncul dalam 

setiap kejadian, namun kejadian-kejadian yang terjadi tetap berkaitan atau dapat 

dikaitkan dengan tokoh utama. Tokoh utama sangat menentukan perkembangan 

plot secara keseluruhan.  

Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali 

atau beberapa kali dalam cerita, dengan porsi penceritaan yang relatif sedikit. 

Tokoh tambahan hanya sebagai pelengkap cerita. Ada dan tidak adanya tokoh 

tambahan tidak terlalu mempengaruhi jalan cerita.  

Tokoh utama dalam sebuah fiksi mungkin saja lebih dari satu orang, walau 

kadar keutamaannya tidak sama. Kadar keutamaan tokoh-tokoh dalam sebuah 

fiksi itu bertingkat, yakni tokoh utama (yang) utama, tokoh utama (tambahan), 

tokoh tambahan utama, tokoh tambahan (yang memang) tambahan (Nurgiyantoro, 

2012: 178). 

2) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 
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Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, tokoh 

hero, tokoh yang sering dikagumi. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang 

sesuai dengan pandangan dan harapan pembaca.  

Tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu bertentangan dengan tokoh 

protagonis. Tokoh ini seringkali tidak disukai oleh pembaca karena memiliki sifat 

yang bertentangan dengan pembaca. 

3) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

Berdasarkan perwataknnya, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh 

sederhana dan tokoh kompleks atau tokoh bulat. Menurut Forster dalam 

(Nurgiyantoro, 2012: 181-182), tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya 

memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Sifat 

dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, tidak 

memberikan efek kejutan bagi pembaca. Adi (2011:46) menyebut tokoh 

sederhana ini dengan istilah tokoh statis. 

Tokoh bulat atau tokoh dinamis adalah tokoh yang memiliki watak yang 

berubah-ubah selama cerita berlangsung. Seringkali tokoh bulat memunculkan 

sifat yang bertentangan dan tak terduga sebelumya. Perwatakan tokoh bulat sulit 

dideskripsikan secara tepat. Tokoh bulat lebih menyerupai watak manusia yang 

memilki sifat yang berubah-ubah. 

4) Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap 

(sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan ke 
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dalam tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal merupakan penggambaran, 

pencerminan, atau penunjukkan terhadap orang atau sekelompok orang yang 

terikat dalam sebuah lembaga yang ada di dunia nyata. Penggambaran tersebut 

bersifat tidak langsung dan tidak menyeluruh. Pembaca yang dapat 

menafsirkannya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan persepsinya. 

Tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. 

Ia merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia 

fiksi. Kehadirannya tidak berpotensi untuk mewakili atau menggambarkan 

sesuatu yang diluar dirinya. Pembaca mengalami kesulitan untuk menafsirkannya 

dari kenyataan dari dunia nyata. 

b. Alur 

Stanton (2012: 26), berpendapat bahwa alur merupakan rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Alur biasanya hanya terbatas pada 

peristiwa-peristiwa yang memiliki hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-

akibat tidak hanya terbatas pada hal-hal fisik saja seperti ujaran atau tindakan, 

akan tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter, kilasan-kilasan 

pandangannya, keputusan-keputusannya, dan segala yang menjadi variabel 

pengubah dalam dirinya. 

Nurgiyantoro (2012: 110), menyebut alur dengan istilah plot. Plot 

merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tak sedikit orang yang 

menganggapnya sebagai hal yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang 

lain. Plot merupakan cerminan atau perjalanan tingkah laku para tokoh dalam 

bertindak, berfikir, berasa, dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah 
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kehidupan. Kejadian, perbuatan, tingkah laku yang khas, mengandung unsur 

konflik, saling berkaitan, menarik untuk diceritakan, serta bersifat dramatik, inilah 

yang termasuk dalam kategori plot. 

Adi (2011: 36-37), menyebutkan bahwa plot dapat diketahui melalui jalan 

cerita, namun jalan cerita belum tentu mengandung plot jika dalam cerita tersebut 

tidak digerakkan oleh berbagai alasan tertentu. Konflik adalah sumber adanya 

cerita yang merupakan inti dari plot. Dengan adanya konflik sebuah cerita 

menjadi lebih menarik dan lengkap. 

Tasrif dalam (Nurgiyantoro,2012: 149-151), membedakan tahapan plot 

menjadi lima bagian, yaitu: 

1. Tahap situation: tahap penyituasian, tahap ini merupakan tahap pengenalan 

situasi latar dan tokoh cerita, pemberian informasi awal dan pembukaan cerita. 

Pada tahap ini pengarang mulai melukiskan suatu keadaan awal. 

2. Tahap generating circumstances: tahap pemunculan konflik, tahap ini 

merupakan tahap awal munculnya konflik. Konflik pada tahap ini akan 

dikembangkan pada tahap selanjutnya. Peristiwa yang bersangkut-paut mulai 

bergerak. 

3. Tahap rising action: tahap peningkatan konflik, konflik yang berkembang 

pada tahap sebelumnya semakin berkembang pada tahap ini. Peristiwa 

dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan menegangkan. 

4. Tahap climax: tahap klimaks, konflik yang terjadi mencapai titik intensitas 

puncaknya. Sebuah fiksi yang panjang bisa saja memiliki lebih dari satu 

klimaks. 
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5. Tahap denouement: tahap penyelesaian, pengarang memeberikan pemecahan 

soal dari semua peristiwa. Konflik yang telah mencapai klimaks diberi 

penyelesaian, ketegangan dikendorkan, masalah-masalah yang dihadirkan 

diberi jalan keluar, cerita diakhiri. 

c. Latar 

Stanton (2012: 35), menyebutkan bahwa latar adalah lingkungan yang 

melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan 

peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekorasi, 

waktu, dan suasana. Latar biasanya diketengahkan lewat baris kalimat deskriptif. 

Latar dapat mempengaruhi karakter-karakter tokoh dan dapat pula sebagai 

repersentasi tema. 

Menurut Nurgiyantoro (2012: 217), latar memberikan pijakan cerita secara 

konkret dan jelas. Hal ini untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, 

menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah benar terjadi dan nyata.  

Latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu: 

1. Latar Tempat, menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi.unsur tempat yang digunakan dapat berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, atau mungkin tempat tertentu 

tanpa nama jelas. Penggunaan latar haruslah mencerminkan, atau paling tidak 

tak bertentangan dengan tempat aslinya secara geografis tempat yang 

bersangkutan. 

2. Latar Waktu, berhubungan dengan “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa 

dalam karya fiksi. Biasanya berhubungan dengan waktu faktual, waktu yang 
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ada kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa dalam karya fiksi. Latar 

waktu dapat berupa tahun, tanggal, pagi, siang, sore, malam, pukul, saat bulan 

purnama, atau kejadian yang menyaran pada waktu tipikal tertentu. 

3. Latar Sosial, menyaran pada hal-hal yang berubungan dengan prilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya 

fiksi. Latar sosial dapat berupa tata cara kehidupan sosial masyarakat, 

kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, dan lain-lain yang tergolong 

latar spiritual. 

 

2.2.3 Novel  

Novel adalah sebuah karya fiksi yang berbentuk prosa tertulis dan naratif. 

Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia “novella” yang 

berarti sebuah kisah, sepotong berita. Novel lebih panjang dan lebih kompleks 

dari cerpen, dan tidak dibatasi keterbatasan struktur seperti pada sajak ataupun 

puisi.  

Novel menurut Nurgiyantoro (2012: 11), merupakan bentuk karya sastra 

fiksi yang bersifat kreatif imajinatif yang mengemas persoalan kehidupan manusia 

secara kompleks dengan berbagai konflik di dalamnya, sehingga pembaca 

memperoleh pengalaman-pengalaman baru tentang kehidupan. Novel dapat 

mengemukakan sesuatu secara bebas, lebih banyak, lebih rinci, lebih detil, dan 

lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. 

Novel yang menarik perhatian pembaca biasanya menampilkan alur cerita 

yang menarik pula. Novel sebagai sebuah fiksi menawarkan sebuah dunia yang 
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berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui 

berbagai unsur pembangun yang terdapat di dalamnya. 

 

2.2.4 Film 

Film adalah gambar hidup yang sering disebut dengan sinema atau movie. 

Bluestone dalam (Eneste, 1991: 18), menyatakan bahwa film adalah gabungan 

dari berbagai kesenian yaitu, musik, drama, lagu, dan kadang-kadang terdapat seni 

tari, serta ditambah dengan unsur fotografi. Film merupakan perpaduan antara 

audio dan visual. Eneste (1991: 60) menyatakan bahwa film merupakan hasil 

kerja kolektif atau gotong royong.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

film merupakan perpaduan beberapa kesenian yang ada kaitannya dengan aspek 

audio dan visual, seperti seni musik, tari, drama, lagu, dan lain-lain yang 

dikerjakan oleh banyak orang atau kerja tim. Baik atau tidaknya film yang 

dihasilkan tergantung pada kerja sama antar pekerja film yang terlibat di 

dalamnya seperti produser, penulis skenario, sutradara, pemain, dan lain-lain. 

Menurut Pranajaya ( 2014: 7) film terdiri dari dua bentuk, yakni non-cerita 

dan cerita. Film non-cerita terbagi dalam iklan, layanan masyarakat, dan 

dokumenter. Film iklan biasanya berdurasi 30 sampai 60 detik dengan media 

tayang di televisi. Film iklan bertujuan untuk mempromosikan suatu barang atau 

produk. Film layanan masyarakat juga sama dengan film iklan biasanya berdurasi 

30 sampai 60 detik dengan media tayang di televisi. Film layanan masyarakat 

bertujuan untuk mempengaruhi penonton untuk melakukan sesuatu, misalnya 
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untuk ber-KB, menjauhi narkoba, untuk tidak golput dalam pemilihan umum, dan 

lain-lain. Sementara itu, film dokumenter rata-rata berdurasi 30 sampai 60 menit, 

bahkan bisa lebih. Media tayangnya bebas, selain di televisi juga dapat 

ditayangkan pada event-event tertentu yang sifatnya tidak mengikat. 

Sementara film cerita dibagi menjadi film cerita panjang dan cerita 

pendek. Film cerita panjang biasa disebut film cerita atau film saja. Umumnya 

film cerita panjang diputar  di bioskop-bioskop, dengan durasi antara 120 sampai 

180 menit. Film cerita pendek berdurasi sekitar 10 sampai 20 menit. Film cerita 

panjang dibuat dengan sasaran komersial, sedangkan film cerita pendek dibuat 

untuk eksperimen atau umumnya untuk para pemula. Karena itu, film cerita 

pendek hingga sekarang belum memiliki media tayang secara khusus. Di luar film 

cerita panjang dan film cerita pendek, film (cerita) televisi baik lepas, seri, 

ataupun serial, masuk pula pada kategori film cerita. 

Unsur-unsur penting dari sebuah film adalah audio-visual. Unsur audio 

menyangkut masalah dialog, musik, dan suara efek. Dialog berkaitan dengan 

percakapan yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di dalamnya. Musik adalah 

suara-suara yang dapat memberikan penekanan pada situasi atau suasana tertentu, 

seperti adanya ketegangan, rasa riang gembira, sedih, mencekam, dan lain-lain. 

Suara efek adalah suara-suara yang terdapat dalam film seperti suara sirene mobil 

patrol polisi, mobil ambulan, suara hujan, guntur, petir, dan lain-lain. 

Unsur visual menyangkut pemain, set, properti, objek, dan cahaya. Pemain 

terkait dengan ciri fisik yang ada kaitan dengan karakter tokoh yang diperankan. 

Set menyangkut tempat kejadian. Properti terkait dengan masalah waktu dan 
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penekanan pada ciri-ciri khusus. Objek terkait dengan benda-benda yang sewaktu-

waktu dapat berdiri sendiri walau ia sesungguhnya dalam keadaan normal 

merupakan bagian dari properti. Dan yang terakhir cahaya merupakan hal yang 

dapat memberikan penekanan tentang waktu seperti waktu pagi, siang, malam. 

Termasuk juga memberikan penekanan pada suatu keadaan tertentu.  Film yang 

baik akan berkomunikasi dengan memadukan semua unsur dengan masing-

masing aspeknya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tidak 

mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan penghayatan terhadap 

interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris.  

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian noninteraktif (non interactive inquiry) disebut juga penelitian analitis, 

yakni mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti 

menghimpun data yang berupa fakta cerita yang berasal dari novel Perahu Kertas 

karya Dewi Lestari dan film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh 

Hanung Bramantyo, kemudian data tersebut diidentifikasi, dianalisis, dan 

selanjutnya dilakukan pembandingan unsur-unsur fakta cerita teks rujukan yaitu 

novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dengan unsur fakta cerita hasil adaptasi 

film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 

 

3.2 Data dan sumber data 

3.2.1 Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan berupa angka-angka. Wujud data dalam penelitian ini adalah berupa 

kata-kata, frase, kalimat, dan wacana yang termasuk dalam fakta cerita dalam 
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novel Perahu Kertas Karya Dewi Lestari dan film Perahu Kertas 1 dan 2 yang 

disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer dalam penelitian ini adalah novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari 

dan film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Selain 

dua sumber data primer tersebut terdapat juga data sekunder yang berupa buku-

buku teori sastra dan penelitian, dan beberapa artikel yang terdapat di internet. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

antara lain: 

3.3.1 Metode Studi Pustaka 

 Metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi berdasarkan 

literatur yang berupa buku-buku sastra yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang diangkat sebagai objek penelitian. Metode ini diterapkan untuk mempelajari 

sasaran dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dipecahkan. Kepustakaan yang dimaksud adalah buku-buku teori ssatra, 

metodologi penelitian, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Salah satunya dengan membaca teks novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari secara keseluruhan dan untuk melengkapi data yang telah 

dikumpulkan dengan mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan 

pembahasan sebagai data sekunder.  
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3.3.2 Studi Dokumenter (Documentary Study) 

 Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, 

dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu 

dan utuh. Jadi, studi dokumnter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan 

atau melaporkan kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan 

dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.  

 Penelitian ini akan menggunakan dua dokumen yaitu berupa dokumen 

tertulis yang berasal dari novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dan dokumen 

audio visual yang berupa film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh 

Hanung Bramantyo. Kedua dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan 

dibandingkan fakta cerita yang terdapat di dalamnya. 

 

3.4 Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan variasi analisis isi atau dokumen (content or document 

analysis).  Analisis isi atau dokumen (content or document analysis) ditujukan 

untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen atau buku-buku teks, 

baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Dalam penelitian ini dokumen yang 

akan dianalisis adalah dokumen tertulis yang berupa novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari dan dokumen audio visual yang berupa film Perahu Kertas 1 dan 2 

yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 
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 Selain metode analisis isi atau dokumen (content or document analysis), 

dalam penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan variasi studi 

perbandingan. Analisis data deskriptif dengan variasi studi perbandingan 

merupakan gabungan antara deskripsi, analisis dan perbandingan. Langkah kerja 

metode ini adalah mendeskripsikan fakta cerita yang terdapat pada novel Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari dan pada film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai 

oleh Hanung Bramantyo, menganalisisnya, dan kemudian membandingkan unsur-

unsur fakta cerita di antara keduanya, dengan menampilkan kutipan-kutipan yang 

terdapat dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dan Film Perahu Kertas 

1 dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo untuk menghasilkan analisis 

yang lebih mendalam.  

Langkah-langkah analisis yang akan dilakukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun data-data yang dibutuhkan dengan cara membaca dengan cermat 

novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dan menonton film Perahu Kertas 1 

dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Data-data yang 

dikumpulkan oleh peneliti melalui studi pustaka dan studi documenter yang 

berupa kutipan-kutipan fakta cerita, diantaranya berasal dari novel Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari, film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh 

Hanung Bramantyo, serta berbagai buku teori yang berkaitan dengan kajian 

sastra bandingan dan kajian ekranisasi yang digunakan sebagai rujukan. 
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b. Tahap selanjutnya, akan dilakukan identifikasi data-data berdasarkan pada 

fakta cerita yang terdapat pada novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dan 

film Perahu Kertas 1 dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. 

c. Kemudian data yang telah diidentifikasi tersebut dianalisis dan dideskripsikan. 

Data pertama yang akan dianalisis dan dideskripsikan adalah data yang berasal 

dari novel Perahu Kertas karena sumber data rujukan alih wahana adalah teks 

sastra. Analisis ini mencakup unsur-unsur fakta cerita. Dilanjutkan dengan 

menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur fakta cerita pada film Perahu 

Kertas 1 dan 2. 

d. Setelah menganalisis dan mendeskripsikan data, selanjutnya akan dilakukan 

pembandingan unsur-unsur fakta cerita teks rujukan yaitu novel Perahu 

Kertas karya Dewi Lestari dengan unsur fakta cerita hasil adaptasi film 

Perahu Kertas 1 dan 2 karya Hanung Bramantyo. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Fakta Cerita (Karakter, Alur, dan Latar) dalam Novel Perahu Kertas  

Karya Dewi Lestari 

Novel Perahu Kertaskarya Dewi Lestari pertama kali diterbitkan dalam 

bentuk digital oleh salah satu perusahaan content providerpadabulan April 2008. 

Novel ini sempat mengalami mati suri selama sebelas tahun, sebelum akhirnya 

dikonversi ke dalam format digital dan diperdagangkan lewat perusahaan 

telekomunikasi seluler.Setelah novelPerahu Kertas dengan versi digital mendapat 

sambutan yang sangat baik dari para pembaca, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 

novel Perahu Kertas diterbitkan dalam versi cetaknya. 

Dalam novel Perahu Kertas karya dewi Lestari ini terdapat fakta cerita 

yang terdiri dari karakter, alur, dan latar. Fakta cerita tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

4.1.1 Karakter atau Penokohan 

Dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari terdapat 

41karakter.Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari tokoh utama (yang) utama, tokoh 

utama tambahan, tokoh tambahan yang utama, dan tokoh tambahan (yang 

memang) tambahan. Tokoh-tokoh tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: 

1. Kugy merupakan tokoh utama (yang) utama dalam novel Perahu Kertaskarya 

Dewi Lestari. Kugy digambarkan sebagai gadis periang, yang bertubuh 

mungil,bercita-cita sebagai juru dongeng sehingga ia sering menghayal, tidak 
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heran ia sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, serta 

berpenampilan berantakan. Hal tersebut tergambar dalam kutipan berikut ini: 

…. Perempuan mungil setinggi dagunya, kelihatan seperti 
anak SMP, gaya berbusana tidak ada juntrungannya, 
rambut seperti orang baru kesetrum, kedua mata 
membelalak seperti mengancam… (Lestari, 2012:  21) 
 

 Dalam kutipan di atas menggambarkan ciri fisik Kugy dilihat dari 

pengamatan tokoh yang lain. Karakter tokoh Kugy yang lain juga dapat dilihat 

dalam kutipan berikut: 

“Gua sebetulnya anak buah Neptunus yang dikirim ke 
Bumi untuk jadi mata-mata,” papar Kugy lagi, “dan, 
SECARA KEBETULAN SEKALI, zodiak gua 
Aquarius.Ajaib, kan?” tambahnya dengan mata berbinar-
binar.(Lesatri, 2012: 33) 

Dalam kutipan di atas tergambar salah satu keanehan yang sering 

dilakukan Kugy.Kugy menganggap dirinya sebagai agen Neptunus yang 

diutus ke bumi sebagai mata-mata. Meskipun seringkali dianggap aneh, 

namun ia tetap percaya diri. Sosok Kugy yang lain juga dapat tergambar 

dalam kutipan berikut ini: 

 …. Anak ini adalah penulis yang luar biasa, tapi dia sama 
sekali tidak bisa menggambar, komentarnya dalam hati. 
(Lestari, 2012:  40) 

 
Dalam kutipan di atas tergambar kalau Kugy sangatberbakat sebagai 

penulis khususnya penulis dongeng, namun sayangnya ia tidak bisa membuat 

ilustrasi untuk dongengnya sendiri. Meskipun Kugy sering menghayal dan 

berpikiran yang aneh-aneh, nmaun ia adalah orang yang memiliki tujuan 

jelas dalam hidupnya. Hal itu terlihat ketika ia ingin menjadi juru dongeng, ia 

melakukan dengan tekun segala kegiatan yang dianggap menunjang cita-



29 
 

citanya. Dari kecil ia sudah mengumpulkan buku dongeng dari dalam 

maupun luar negeri, sampai-sampai ia sempat membuka perpustakaan mini 

di rumahnya. Selain itu, ia pun pernah menjadi pimpinan redaksi majalah 

sekolah dari mulai SMP sampai SMA. Itu sebabnya pada saat kuliah ia 

mengambil jurusan sastra. 

2. Keenan merupakan tokoh utama (yang) utama lainnya dalam novel Perahu 

Kertaskarya Dewi Lestari. Keenan digambarkan sebagaicowokblasteran Indo-

Belanda yang cerdas, pendiam, namun penuh dengan kejutan, cenderung 

bersikap dingin, lebih suka menyendiri, dan sangatberbakat melukis. Bakat 

melukis yang ia miliki merupakan turunan dari ibunya. Namun, bakatnya 

tersebut sempat mendapat tentangan keras dari ayahnya. Karakter Keenan 

dapat terlihat dalam beberapa kutipan berikut: 

...Dalam ingatan Eko, Keenan adalah anak bule berambut 
kecoklatan, kurus dengan tungkai-tungkai panjang, 
bersorot mata teduh dan selalu tersenyum ramah tapi 
jarang bicara. Dan sekarang Keenan menjulang tinggi dan 
tegap, rambutnya diikat tak lagi cokelat melainkan hitam 
pekat, tampak terjurai sedikit melewati pundak.Hanya 
sorot matanyalah yang tak berubah, yang sejak kecil 
membuat Keenan tampak lebih dewasa dari 
umurnya.(Lestari, 2012:  24) 
 

Dalam kutipan di atas digambarkan bentuk fisik Keenan berdasarkan 

pendapat tokoh lain. Karakter Keenan yang lain juga dapat terlihat pada 

kutipan berikut: 

… Bagaimana mungkin orangtuanya, sumber dari bakat 
melukis yang mengalir dalam darahnya, justru ingin 
memadamkan apa yang mereka wariskan? 
Papa khawatir Amsterdam akan menghidupkan seorang 
seniman dalam diri anaknya. Kenapa Papa takut?Keenan 
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dulu bertanya.Karena otakmu terlalu pintar untuk Cuma 
jadi pelukis, jawab ayahnya.(Lestari, 2012: 2) 
 

Dalam kutipan di atas terlihat bahwa Keenan sangat berbakat dalam 

melukis, namun tidak mendapat dukungan dari sang ayah.Melukis adalah bakat 

yang diturunkan dari ibunya, namun mendapat tentangan keras oleh ayahnya, 

dengan alasan bahwa Keenan memiliki kecerdasan yang sayang jika hanya 

digunakan untuk melukis.Meskipun papanya menentang keras bakat 

melukisnya, namun Keenan tetap tidak bisa lepas dari dunia lukis. 

Keenan juga memiliki karakter yang cenderung pendiam, dingin dan 

tidak ekspresif lewat kata-kata, namun lewat lukisanlah ia mampu berekspresi 

tanpa beban. 

3. Luhde yangmerupakan tokoh utama tambahan dalam novel Perahu Kertas 

karya Dewi Lestari memiliki peran yang cukup penting. Luhde memiliki 

paman yang bernama Pak Wayan, teman dekat mama Keenan dulunya.Luhde 

mampu membangkitkan semangat Keenan anak teman pamannya untuk 

melukis lagi setelah beberapa waktu vakum melukis. Ia juga senang menulis 

cerita anak-anak. Saat Keenan dekat dengan Luhde, ia merasakan roh Kugy 

(cewek yang ia sukai diam-diam)ada dalam diri Luhde. Perbedaannya, kalau 

Kugy sangat berantakan dan cerewet, Luhde justru sebaliknya. Ia lebih tenang 

dan kalem. 

Beberapa kutipan berikut ini dapat menggambarkan karakter Luhde, 

seperti: 

 …Sekilas,Luhde seperti remaja perempuan pada 
umumnya. Tubuhnya mungil, dan sikap malu-malunya 
membuat ia tampak makin ringkih. Yang mencuat adalah 
rambut panjangnya yang dibiarkan terurai melewati bahu 
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hingga menyerupai selendang hitam yang menggantung 
hingga pinggul.Namun, meski tampak ringkih dan pemalu, 
kedua mata besar itu berbinar penuh rasa ingin 
tahu.(Lestari, 2012: 201) 
 

Dalam kutipan di atas Luhde digambarkan seperti gadis remaja pada 

umumnya yang pemalu.Namun, dibalik sikapnya yang pemalu itu ada sesuatu 

yang membuatnya berbeda itu tampak dari matanya yang berbinar 

memancarkan rasa ingin tahunya yang besar.Hal itulah yang membuat Keenan 

merasa ada sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang. Karakter Luhde 

yang lain juga tergambar dalam kutipan berikut: 

“Saya juga lagi senang bikin cerita anak-anak.Saya ingin 
mengangkat hikayat kuno Bali, tapi dikemas lagi dalam 
kisah kanak-kanak.Banyak hal baik dari kebudayaan Bali 
yang bisa diangkat.Bukan cuma melayani turis.Tapi 
sepertinya orang-orang tidak tertarik untuk tahu,” Luhde 
menejelaskan.(Lestari, 2012: 376) 

 
Dalam kutipan di atas tergambar bahwa Luhde memiliki hobi yang sama 

dengan Kugy, yakni menulis dan secara kebetulan juga ia sedang menekuni 

cerita anak-anak yang diangkat dari hikayat Bali kuno. Dari kutipan di atas 

juga tergambar bahwa Luhde memiliki pemikiran yang bijak dan maju, 

kecerdasan serta dewasa. 

4. Tokoh utama tambahan yang lainnya dalam novel Perahu Kertas ini adalah 

Remi. Peran Remi dalam cerita cukup penting dan lumayan sering muncul 

dalam penceritaan. Remi yang merupakan direktur sebuah perusahaan 

periklanan memiliki sifat yang ramah dan hangat pada semua orang serta 

berpenampilan rapi, namun tetap mencerminkan anak muda dalam gayanya. 

Remi yang sangat menyukai lukisan merupakan pembeli pertama lukisan 
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Keenan.Beberapa kutipan berikut dapat menggambarkan karakter Remi, 

seperti: 

Dalam benaknya, Kugy membayangkan sosok Remigius 
Aditya yang jauh lebih tua. Tapi ternyata pemilik biro iklan 
AdVocaDo ini masih sangat muda, berpenampilan gaul 
dengan kemeja lengan pendek, jins hitam, dengan wajah 
tampan dan segar seperti baru keluar dari spa. (Lestari, 
2012: 250) 
 

Dalam kutipan di atas, menggambarkan sosok Remi pemimpin biro 

periklanan bernama AdVocaDo yang memilki kepribadian yang ramah dan 

hangat membuat Kugy langsung merasa nyaman. Karakter Remi yang lain juga 

tergambar dalam kutipan berikut ini:  

Matanya lantas tertumbuk pada Remi.Manusia satu itu 
seperti madu yang dikerubungi pada lebah.Yang 
melingkarinya semua perempuan.(Lestari, 2012:273) 
 
Remi berdiri dengan senyuman karismatiknya, menatap 
mereka semua dengan sopan, “sori, pinjam Kugy-nya, ya,” 
(Lestari, 2012: 289). 
 

Dari kutipan di atas digambarkan juga karakter Remi selain ramah dan 

hangat pada setiap orang, ia pun memiliki karismatik yang selalu jadi perhatian 

semua orang terutama cewek-cewek. Karakter Remi yang lain dapat 

digambarkan seperti pada kutipan berikut ini:  

“Gy, saya udah nggak bisa minta waktu tambahan lagi ke 
klien.Mereka udah harus syuting seminggu lagi.Nggak bisa 
nggak.Tapi sampai sekarang, storyboard belum ada, 
konsepnya juga masih gonta-ganti melulu. Kamu kan 
project leader. Keputusan harus datang dari kamu. Kalo 
kamu nggak bisa focus, satu tim kamu berantakan.” 
(Lestari, 2012: 359) 
 

Dalam kutipan di atas tergambar sisi lain Remi yang juga tetap 

profesional di dalam pekerjaannya, meskipun Kugy telah menjadi kekasihnya. 
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Remi menegur hasil kerja Kugy yang berantakan karena mulai fokus menulis 

dongeng lagi. Meskipun ia tahu Kugy adalah kekasihnya, namun ia harus 

tetap profesional dalam hal pekerjaan. 

5. Noni merupakan tokoh tambahan yang utama dalam novel Perahu Kertas ini. 

Noni adalah sahabat baik Kugy sejak mereka masih duduk di Taman Kanak-

kanak. Noni memiliki karakter yang berbeda dengan Kugy. Noni yang sedikit 

lebih cerewet selalu tampak lebih dewasa dan teratur dari Kugy. Dalam 

kelompok pertemanan mereka Noni diberi julukan Madam Perfect oleh 

teman-temannya. Karakter Noni yang teratur dan harus tampil sempurna dapat 

terlihat dalam beberapa kutipan berikut: 

… Noni adalah sahabatnya sejak kecil.Dialah orang yang 
paling menunggu-nunggu Kugy selesai berkemas supaya 
bisa langsung cabut ke Bandung. Noni juga orang yang 
paling repot, persis seperti panitia penyambutan di 
kampung yang mau kedatangan pejabat tinggi. Dia yang 
mencarikan tempat kos bagi Kugy, menyiapkan jemputan, 
bahkan menyusun daftar acara mereka selama seminggu 
pertama. Singkatnya, Noni adalah seksi sibuknya. (Lestari, 
2012: 6) 

Dalam kutipan berikut juga: 

… Bagi Noni, segala sesuatu harus sempurna dan bebas 
error. (Lestari, 2012: 168) 

Dari kedua kutipan tersebut terlihat bahwa Noni merupakan gadis yang 

telaten, teratur, dan segala sesuatunya haruslah sempurna sesuai rencana. 

Tidak heran ia menjadi sedikit lebih cerewet dibanding teman-temannya yang 

lain.  
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6. Eko merupakan tokoh tambahan utama dalam novel Perahu Kertas. Eko adalah 

pacar Noni. Eko memiliki sifat yang humoris, santai, tenang dan sedikit 

ceroboh. Hal tersebut dapat terlihat dari kutipan berikut: 

“Lu yakin dia pakai kereta jam lima? Kok nggak muncul-
muncul?” tanya Kugy pada Eko yang celingak-celinguk 
tanpa henti. 
“Gua yakin dia pakai kereta yang ini.Masalahnya, gua 
nggak tahu mukanya.” 
“HAH?” teriak Noni dan Kugy hampir berbarengan. 
“kok kamu nggak bawa tulisan atau apa, kek?” cecar Noni 
Eko nyengir masam. “He-he, ketinggalan Non.” 
 

Dari kutipan di atas terlihat kecerobohan Eko pada saat menjemput 

sepupunya di stasiun. Eko lupa wajah sepupunya tersebut ditambah ia tak 

membawa papan nama ataupun identitas lain yang bisa ia gunakan untuk 

menemukan sepupunya itu, dan tanpa rasa bersalah. 

7. Ojos merupakan tokoh tambahan yang utama dalam novel Perahu Kertas. Ojos 

adalah kekasih Kugy yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang 

dengan Kugy. Karakter Ojos dapat dilihat dalam kutipan berikut ini: 

“Gila ya si Eko! Nggak ada orang lain, apa? Masa kamu 
yang mereka andalkan? Di stasiun kan banyak kuli.bayar 
kek buat dorong mobil, ngemodal dikit. Nanti kalau kamu 
flu gara-gara kehujanan, memangnya si Eko atau si Fuad 
bisa gantiin kamu kuliah.(Lestari, 2012: 27) 
 

Dalam kutipan di atas, terlihat bahwa Ojos sangat perhatian dan sayang 

pada Kugy, sehingga ia tak rela kalau kekasihnya itu hujan-hujanan dan 

nantinya sakit karena mendorong Fuad mobil Eko saat hujan.Selain 

penyayang, Ojos juga memiliki sifat cemburuan dan sedikit egois. 

8. Lena (Mama Keenan)merupakan tokoh tambahan yang utama dalam novel 

Perahu Kertas ini. Lena adalah mama Keenan yang menurunkan bakat 
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melukisnya pada Keenan. Lena bersifat ramah, tenang dan lebih 

fleksibel.Meskipun, dialog Lena dalam novel terbilang sedikit, namun 

perannya cukup penting. Lena merupakan penghubung antara hubungan 

Keenan dengan Pak Wayan. 

9. Adri (Papa Keenan)termasuk tokoh tamabahan yang utama dalam novel 

Perahu Kertas ini, karena perannya yang lumayan penting. Adri memiliki 

karakter yang keras. Ia adalah orang yang paling menentang bakat Keenan 

untuk melukis. Karakter Adri tergambar dalam kutipan berikut ini: 

“inilah yang membuat saya nggak pernah setuju dia pergi 
ke Amsterdam! ini!” ayah Keenan berkata lantang, 
“Lena…lihat anak kamu, dia piker dia siapa? Berani-
berani minta berhenti kuliah hanya karena lukisannya laku 
segelintir. Dia nggak mikir bahwa saya, bapaknya, sudah 
setengah mati banting tulang buat bayar seluruh biaya 
sekolahnya dari dia kecil sampai sekarang,” ayahnya lalu 
menoleh pada Keenan, “bawa sini kalkulator! Kita hitung-
hitungan siapa yang keluar biaya paling besar. Bisa nggak 
kamu bayar papa untuk menggantikan uang sekolah kamu 
dari cek yang kamu terima dari Warsita? Ayo1kita 
hitung!” (Lestari, 2012:156) 

 

Dari kutipan di atas tergambar karakter Adri yang keras dan 

pemarah.Adri paling tidak suka kalau Keenan melukis.Apalagi sampai 

berhenti kuliah hanya karena ingin serius melukis. 

10. Pak Wayan merupakan teman lama Lena, mama Keenan. Meskipun Keenan 

bukan anak kandungnya, Pak Wayan sudah mengganggap Keenan seperti 

anaknya sendiri. Pak Wayan sangat sayang pada Keenan. Pak Wayan 

digambarakan memiliki karakter kebapakan, berwibawa, dan penyayang. Hal 

tersebut tersirat dalam beberapa kutipan berikut ini: 
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Ibunya adalah sahabat lama Pak Wayan, dan Keenan 
mengenal sosok pria itu sejak kecil.Pertemuannya dengan 
Pak Wayan terbilang jarang, tapi amat membekas di hati. 
(Lestari, 2012: 69) 
 

Dalam kutipan di atas tergambar bahwa Pak Wayan telah membuat 

Keenan merasa nyaman bersama dengan dirinya, hal itu terjadi karena Keenan 

sudah dianggap seperti anaknya sendiri.Meskipun pertemuan mereka sangat 

jarang, tapi memiliki kesan tersendiri buat Keenan.Karakter Pak Wayan 

tergabar juga dalam kutipan berikut ini: 

Dengan cepat Pak Wayan menggeleng.“Nggak, nggak ada 
itu.Kamu pelukis baru, dan kamu sudah seperti anak saya 
sendiri.Kamu butuh uang itu untuk bekalmu.Jangan 
pikirkan dulu soal galeri.Saya bisa cari rezeki dari karya 
saya sendiri. Kalau memang saya benar-benar butuh 
bantuanmu, saya kan bilang. Tapi tidak sekarang.Oke?” 
ujarnya tegas.(Lestari, 2012: 212) 
 

Dalam kutipan di atas tergambar bahwa Pak Wayan memiliki sifat 

yang bijaksana dan kebapakkan.Pak Wayan tidak memanfaatkan kehadiran 

Keenan untuk kepentingan galeri.Ia lebih mementingkan masa depan Keenan 

dengan memintanya menyimpan uang hasil penjualan lukisan untuk bekal 

Keenan nantinya. . 

11. Wanda merupakan sepupu jauh Noni dan seorang kurator muda yang 

dicomblangkan dengan Keenan. Wanda dijuluki dengan Miss Matching 

karena penampilannya yang selalu fashionable.Wanda memiliki sifat yang 

agresif dan ambisius. Hal tersebut tergambar pada saat ia mendekati Keenan, 

meskipun Keenan menanggapinya dengan dingin, ia tetap mengejar Keenan. 

Menurutnya, apapun yang ia inginkan haruslah ia dapatkan bagaimanapun 

caranya. Bahkan, iadiam-diam membeli lukisan Keenan, agar dapat lebih 
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dekat lagi dengan Keenan. Namun,karena hal itulahKeenan malah 

meninggalkannya. 

12. Karel kakak tertua Kugy jugatermasuk ke dalam tokoh tokoh tambahan yang 

utama dalam novel Perahu Kertas. Peran Karel lumayan penting karena ia 

merupakan orang yang pertama kali mengenalkan Kugy dengan ritual 

membuat Perahu Kertas yang dikirimkan ke Dewa Neptunus.Karel juga yang 

mengenalkan Kugy dengan Remi. Selain itu juga, pada saat Kugy ingin 

menyendiri, tempat Karel yang menjadi tujuannya.  

13. Jeroenmerupakan tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam novel 

Perahu Kertas, karena kadar penceritaannya yang sangat sedikit. Perannya 

hanya sebagai pelengkap cerita saja. Meskipun demikian karakter Jeroen 

dapat terlihat dari kutipan berikut: 

… Diam-diam ia mengamati kedua anak laki-lakinya yang 
terpaut jarak umur enam tahun, dan menyadari betapa 
berbeda keduanya. Jeroen yang ekstrover, atletis, 
diplomatis, senang bergaul dan berorganisasi, adalah 
cetak biru ayahnya. Sementara Keenan yang introvert, 
halus, tidak menyukai keramaian, dan lebih senang 
menyendiri untuk melukis, adalah cetak biru dirinya... 
(Lestari, 2012: 15) 
 

Dalam kutipan di atas dijelaskan perbedaan sifat Jeroen dan Keenan 

yang bertolak belakang, namun mereka tetap saling menjaga dan mengagumi 

satu sama lain. 

14. Omatermasuk ke dalam tokoh tambahan yang memang tambahan dalam novel 

Perahu Kertas, karena penceritaannya yang tidak terlalu banyak yang hanya 

terdapat di awal cerita saja. Oma adalah nenek Keenan yang tinggal di 
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Belanda. Oma sangat sayang kepada Keenan, begitu pula sebaliknya. Hal 

tersebut tergambar dalam kutipan berikut: 

…Dari celah pintu yang sedikit membuka, Keenan 
memandangi Oma membereskan taplak meja yang sudah 
rapi dan duduk menatap sup kacang merah yang mengepul 
di wajahnya. Sekalipun samar, Keenan dapat melihat mata 
tua itu berkaca-kaca, dan dalam gerakan cepat Oma 
tampak menyusut sesuatu dari ujung matanya. (Lestari, 
2012:  4) 
 

Dari kedua kutipan di atas, terlihat bahwa Oma begitu 

menyayangi cucunya, Keenan.Ketika Keenan kedinginan pada musim 

dingin pertamanya di Amsterdam dikarenakan pemanas di rumah 

mereka rusak, dengan penuh kasih sayang Oma mendekap dan 

menyelimutinya.Mereka tetap bertahan dengan posisi tersebut sampai 

pagi. 

Begitu juga terlihat pada kutipan kedua, saat Keenan akan 

kembali ke Indonesia. Oma begitu sedih ditinggal oleh cucu 

kesayangannya itu. Kesedihan yang ia rasakan tergambar pada kutipan 

yang mengatakan: 

… Keenan dapat melihat mata itu berkaca-kaca, dan dalam 
gerakan cepat Oma tampak menyusut sesuatu dari ujung 
matanya. (Lestari, 2012: 4) 

 
Kesedihan Oma digambarkan dengan mata yang berkaca-kaca, namun 

karena ia tidak ingin memperlihatkan kesedihanya itu ia langsung 

mengusapnya dengan segera.Oma berusaha terlihat tenang dan seolah tidak 

terjadi apa-apa. 
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15. Keluarga Kugy yang terdiri dari Mama, Papa, Karin, Keshia, dan Kevin 

kecuali Karel merupakan tokoh tambahan (yang memang) tambahandalam 

novel Perahu Kertasini.  Keluarga Kugy kecuali Karel hanya beberapa kali 

terlibat dalam penceritaan. Dalam beberapa kutipan terlihat bahwa keluarga 

Kugy merupakan keluarga yang saling mendukung satu sama lain dan 

harmonis. Berikut kutipan yang menunjukkan bahwa keluarga ini saling 

mendukung dan selalu harmonis: 

Semua anggota keluarganya berkelakuan aneh sejak tadi 
pagi.Ada yang mesem-mesem, ada yang cekikik-cekikik, 
ada yang bersiul-siul tanpa sebab. Kugy menyadari itu 
semua tanpa tahu harus merespons apa. 
Sejam sebelum ia dijemput, barulah Karin bersuara. 
“denger-denger, ada yang mau ke wedding exhibition, 
ya?” kakak perempuannya itu berceletuk. 
“jangan yang mewah-mewah, ya, Nak. Sederhana saja, 
yang penting bermakna.”Tahu-tahu ayahnya ikut 
berkomentar sambil berjalan lalu. 
“Papa apaan, sih?” protes Kugy segera. 
“Gy, EO-nya in-house aja,” tiba-tiba Kevin menyambar, 
“gue sanggup, kok. Gue udah punya tim sendiri, nih. 
Oke?Oke?Oke?” 
Mata Kugy langsung mencari Keshia.Tinggal si bungsu 
satu itu yang belum berkomentar.Kalau sampai dia ikutan 
juga … Keshia duduk di ujung sofa, mentapnya dengan 
nakal. “kalau begitu Keenan boleh buatku, dong,” cetus 
anak itu ringan. 
Muka Kugy langsung merah padam. “Ma!” ia memanggil 
ibunya, siap memuntahkan protes, ”lagi pada kenapa sih 
orang-orang di rumah ini? Norak!” 
“Gy, kamu mau pakai kebaya atau gaun? Kalau kebaya, ke 
temannya Mama aja, Bu Sugianto. Bagus deh buatnnya, 
murah lagi ….” 
Mulut Kugy menganga. “Mama kok ikut terlibat juga, 
sih?” tukasnya. 
“Lho… kita semua kan ingin mendukung!” sahut ibunya. 
“mendukung apa?” Tanya Kugy lagi. 
“Booo…please, deh!” sambar Karin. “Lu sangka siapa 
yang paling panic di rumah ini begitu tahu adik gue 
berencana melangkahi gue!” 
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“Jelas paniklah!Dia yang ngeluarin modal paling besar 
buat kecantikan di rumah ini, tapi justru yang paling 
berantakan yang dapat jodoh duluan,” ledek Kevin, lalu 
dia terpingkal-pingkal sendiri.(Lestari, 2012: 421-422) 
 

Dari kutipan di atas terlihat jelas bahwa semua keluarga Kugy 

mendukung rencana pernikahannya dengan Remi. Dengan gaya bercanda, 

semua anggota keluarga ikut berkomentar. Hal itulah yang membuat keluarga 

Kugy terlihat kompak dan selalu harmonis. 

16. Keluarga Pak Wayan di Ubud, Bali, yang terdiri dari Banyu, Agung, Pak 

Putu, Ibu Ayu, Pak Nyoman merupakan tokoh tambahan (yang memang) 

tambahan dalam novel Perahu Kertas, karena tokoh-tokoh tersebut hanya 

terlibat sedikit saja dalam cerita. Keluarga Pak Wayan ini merupakan keluarga 

seniman yang terpandang di Ubud. Hampir semua anggota keluarga memiliki 

bakat seni. Dari mulai pemahat, pelukis dan juga penari.   

17. Mas itok merupakan penjaga toko kaset yang sering dimintai tolong oleh Noni 

dan Eko untuk membeli tiket bioskop. Mas Itok dalam novel ini hanya sebagai 

tokoh tambahan (yang memang) tambahan saja. Kemunculannya dalam cerita 

sangat sedikit, yakni hanya dua kali. Pertama pada saat Noni, Eko, Kugy, dan 

Keenan menonton film di bioskop yang merupakan rutinitas mereka setiap 

malam minggunya. Satu kali lagi pada saat Noni, Eko, dan Keenan mengajak 

Wanda menonton film di nioskop yang sama. 

18. Bimo adalah teman kos sekaligus teman kampus Keenan. Bimo merupakan 

tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam novel ini. Karena 

kemunculannya dalam cerita sangat sedikit. Peran Bimo terdapat pada saar 

Keenan membahas kampus dan saat ia pindah kos, selain itu Bimo juga yang 
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mengantar Keenan ke Sakola Alit untuk mengajarkan anak-anak Alit 

menggambar. 

19. Ami dan Icalmerupakan tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam 

novel Perahu Kertas, karena kadar penceritaannya yang sangat sedikit.peran 

Ami dan Ical hanya muncul pada saat Kugy diajak sebagai pengajar di Sakola 

Alit. Peran Ami dan Ical di luar kegiatan di Sakola Alit tidak ada. 

20. Pak Somad merupakan tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam 

novel Perahu Kertas, karena kemunculannya dalam cerita sangat sedikit. 

Peran Pak Somad munculpada saat ia mengumpulkan anak-anak Bojong 

Koneng yang akan bersekolah di Sakola Alit. 

21. Pilik merupakan salah satu murid Kugy di Sakola Alit. Pilik merupakan anak 

berumur sepuluh tahun, namunia belum bisa baca tulis. Pilik hanyalah sebagai 

tokoh tambahan dalam novel Perahu Kertas. 

22. Pak Usep merupakan tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam novel 

Perahu Kertas. Pak Usep adalah Ayah Pilik. Kemunculannya hanya pada saat 

Kugy dan Keenan datang lagi ke desa Bojong Koneng untuk mencari Pilik, 

selain itu perannya tidak ada lagi. 

23. Hans merupakan Ayah Wanda pemilik galeri Warsita. Dalam novel Perahu 

Kertas ini Hans hanyalah sebagai tokoh tambahan (yang memang) tambahan, 

karena perannya hanya sedikit. Hans muncul pada saat Wanda meminta izin 

agar lukisan Keenan bisa masuk ke galeri Warsita. Selain itu, perannya dalam 

cerita tidak ada lagi. 
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24. Syahrani merupakan pendiri Galeri Warsita bersama dengan Hans, ayah 

Wanda. Sama halnya dengan Hans, Syahrani merupakan tokoh tambahan 

(yang memang) tambahan dalam novel Perahu Kertas. Syahrani adalah orang 

yang mendukung Wanda dan ikut membujuk Hans agar dapat 

mengikutsertakan Keenan dalam pameran yang diadakan di galeri Warsita. 

Selain itu, perannya dalam cerita tidak ada lagi. 

25. Virna adalah teman Wanda yang dimintai tolong menyimpan lukisan Keenan. 

Virna hanya sebagai tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam novel 

Perahu Kertas, karena perannya yang sang sedikit, yakni pada saat Wanda 

menitipkan lukisan-lukisan Keenan yang dibelinya. Selain itu, perannya tidak 

ada lagi. 

26. Mas Danar merupakan Petugas administrasi di kampus tempat Kugy kuliah. 

Mas Danar hanya sebagai tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam 

novelPerahu Kertas, karena perannya yang sangat sedikit. 

27. Karyawan di AdVocaDo yang terdiri dari Siska, Iman, Tasya, Fani, dan Gina. 

Karyawan-karyawan AdVocaDo merupakan tokoh tambahan (yang memang) 

tambahan dalam novel, karena peran mereka yang sangat sedikit. Peran 

mereka muncul hanya pada kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan 

kantor. Selain itu, tidak ada lagi. 

28. Ellen merupakan penghuni baru kamar kosyang dulu ditempati Kugy. Ellen 

hanyalah sebagai tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam novel 

Perahu Kertas, karena perannya sangat sedikit. Kemunculan Ellen hanya pada 
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saat ia menemukan bingkisan di dalam kamar kos yang dulunya ditempati 

Kugy. Selain itu, perannya tidak ada lagi. 

4.1.2 Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari 

adalah alur maju.Menurut Tasrif dalam (Nurgiyantoro, 2012: 149-151), tahapan 

alur atau plot dibagi menjadi lima, yakni: 

1. Tahap situation: tahap penyituasian, tahap ini merupakan tahap pengenalan 

situasi latar dan tokoh cerita. Dalam novel Perahu Kertas, tahap pengenalan 

atau awal cerita dalam novel ini menceritakan tentang Keenan yang ikut tes 

UMPTN jurusan manajmen di Bandung ternyata lulus. Keenan yang tidak 

menginginkan jurusan tersebut menyambut kelulusannya dengan tidak 

antusias. Hal tersebut tergambar pada kutipan berikut: 

…Sambil meringkuk dan memeluk lutut, Keenan 
menerawang di atas tempat tidur, bertanya-tanya pada diri 
sendiri: apakah ia salah karena tidak merasakan 
kebahagiaan yang sama? Apakah ia puas atas 
kesuksesanya menyenangkan orang lain? Dan apakah ia 
cukup berduka atas pengkhiantannya pada diri sendiri? 
(Lestari, 2012: 12) 

 

Dalam kutipan di atas terlihat jelas bahwa Keenan sebenarnya tidak 

bahagia karena ia merasa telah menghianati diri sendiri. Namun, untuk 

membahagiakan kedua orang tuanya terutama sang Ayah maka ia terpaksa 

masuk jurusan yang ayahnya inginkan.  

Sementara itu, ditempat dan waktu yang berbeda, Kugy yang juga 

diterima di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Bandung, satu kampus 

dengan Noni sahabatnya.Ia menyambut kelulusannya dengan sangat bahagia, 
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karena lulus pada jurusan yang ia inginkan, yakni jurusan sastra. Hal tersebut 

tergambar dalam kutipan berikut: 

Cewek bertubuh mungil itu tak henti-hentinya bergerak, 
berjingkat, kadang melompat, bahkan kakinya menendangi 
udara.Padahal kegiatannya hanyalah mengemas buku ke 
dalam dus, tapi dia memutuskan untuk mengombinasikannya 
dengan berjoget.(Lestari, 20212: 4) 
 
Dalam kutipan tersebut di atas, terlihat bahwa Kugy sangat menikmati 

kegiatannya mengemas buku-buku yang akan dibawanya ke Bandung. Kugy 

memang selalu melakukan semua kegiatannya dengan riang, apalagi kegiatan 

yang memang ia inginkan. Salah satunya pada saat ia mengemasi barang-

barangnya. Kugy melakukannya dengan riang sambil berjoget dan bernyanyi. 

Kugy bahagia karena bisa diterima di jurusan yang inginkan dan akan 

berkumpul lagi dengan sahabat-sahabatnyanya, Noni dan Eko (pacar Noni). 

Perkenalan keempat tokoh, yakni Kugy, Noni, Eko dan Keenan terjadi 

ketika keempat tokoh dipertemukan dalam suatu kejadian saat Eko, Noni, dan 

Kugy menjemput Keenan di stasiun. Keenan yang merupakan sepupu Eko 

akan tinggal dan kuliah di perguruan tinggi yang sama juga di Bandung. 

Mereka berempat  pun akhirnya menjadi sahabat akrab. 

2. Tahap generating circumstances: tahap pemunculan konflik, tahap ini 

merupakan tahap awal munculnya konflik. Pada novel Perahu Kertas ini, 

konflik awal muncul karena Keenan diam-diam mengagumi Kugy yang 

ternyata telah mempunyai kekasih bernama Joshua (Ojos) di Jakrata. 

Begitu juga dengan Kugy yang merasa Keenan adalah satu-satunya 

orang yang memahami dan mendukung dirinya.Kugy merasa cemburu ketika 
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mengetahui kalau Noni dan Eko ingin menjodohkan Keenan dengan Wanda 

sepupu Noni dari Australia, yang merupakan anak seorang pemilik galeri 

terbesar di Indonesia. 

3. Tahap rising action: tahap peningkatan konflik, konflik yang berkembang 

pada tahap sebelumnya semakin berkembang pada tahap ini. Pada novel 

Perahu Kertas, tahap peningkatan konflik terjadi ketika Kugy dan Keenan 

saling memendam rasa cintanya dan menjauh untuk saling menghargai 

perasaan pasangan masing-masing. Di sisi lain,perjodohan yang direncanakan 

Noni dan Eko berjalan lancar. Keenan dan Wanda semakin dekat. Kugy yang 

merasa tidak nyaman dengan kedekatan Keenan dan Wanda mencoba mencari 

kesibukkan lain. Dan tawaran Ami dan Ical menjadi pengajar di Sakola Alit 

menjadi jalan keluarnya. 

Alhasil, kugy menjadi jarang kumpul lagi dengan Nini, Eko, dan 

Keenan karena kehadiran Wanda.Kugy yang semakin sibuk dengan kegiatan 

kampus dan kegiatan di Sakola Alit banyak ketinggalan berita terbaru dari 

sahabat-sahabatnya. Bahkan rencana pameran Keenan di galeri Warsita dan 

rencana pesta ulang tahun Noni di Jakarta juga telat ia ketahui. 

4. Tahap climax: tahap klimaks, konflik yang terjadi mencapai titik intensitas 

puncaknya. Puncak konflik dalam novel Perahu Kertas ini terjadi pada saat 

Kugy tidak hadir pada pesta ulang tahun Noni yang diadakan di rumah 

Wanda. Noni sangat kecewa pada Kugy yang tidak hadir, karena ia telah 

menyiapkan kejutan spesial buat Kugy. Kugy tidak hadir pada pesta ulang 
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tahun Noni karena pesta ulang tahun itu diadakan di rumah Wanda. Kugy 

belum ingin bertemu dengan Keenan dan Wanda untuk saat itu.  

Saat pesta ulang tahun Noni itu juga terbongkar kebohongan Wanda 

yang ternyata telah memberikan harapan palsu pada Keenan.Keenan yang 

menyangka kalau semua lukisannya laku terjual pada saat pameran ternyata 

dibeli oleh satu orang, yakni Wanda.Keenan yang sudah terlanjur berhenti 

kuliah demi fokus melukis merasa sangat kecewa pada Wanda.Ia lalu 

mengembalikan cek hasil penjualan lukisan pada Wanda dan mengambil 

kembali semua lukisannya. 

Keenan yang sudah terlanjur pergi dari rumah tidak mungkin kembali. 

Akhirnya, dengan sisa tabungannya Keenan memutuskan untuk pindah kos ke 

tempat yang lebih kecil. Lukisan-lukisannya lalu dikirim ke Bali, ke rumah 

Pak Wayan, karena ia merasa disanalah tempat yang paling cocok untuk 

semua lukisannya.Dan benar saja,tak lama setelah mengirim lukisan-

lukisannya, salah satu diantara lukisan tersebut laku terjual. Dengan uang hasil 

penjualan itu ia memutuskan untuk berangkat dan menetap di Bali. 

Di lain sisi, Kugy merasa sangat bersalah pada Noni. Ia ingin meminta 

maaf dengan tulus dan menceritakan alasan kenapa ia tak hadir pada pesta 

tersebut, namun Noni malah menanggapinya dengan dingin. Kugy dan Noni 

akhirnya tidak pernah saling sapa lagi. Dengan kondisi yang tidak nyaman itu, 

Kugy memutuskan untuk pindah kos. Hubungan Kugy dan Ojos pun berakhir. 

Ia lalu semakin menyibukkan diri mencari pelarian dari semua masalah yang 

ia hadapi dengan kegiatan di kampus. Ia lalu mengambil semester pendek 



47 
 

supaya bisa segera lulus. Ditambah lagi dengan kegiata-kegiatannya di sakola 

Alit mampu mengalihkan pikirannya dari masalah-masalah yang sedang ia 

hadapi. 

5. Tahap denouement: tahap penyelesaian, pengarang memeberikan pemecahan 

soal dari semua peristiwa. Dalam novel Perahu Kertas ini, tahap penyelesaian 

konflik terjadisaat Noni mulai menyadari kesalahpahamannya pada Kugy. Ia 

pun akhirnya tahu kalau sahabatnya itu memiliki rasa pada Keenan. Setelah 

keduanya bertemu dan saling memahami, hubungan mereka kembali normal 

seperti semula. 

Kugy dan Keenan pun melanjutkan hidup mereka dan mulai 

menemukan pasangan baru.Kugy dipertemukan dengan Remigius yang 

merupakan atasannya di perusahaan Advocado.Sedangkan Keenan yang 

menetap di rumah Pak Wayan bertemu dengan Luhde.Keenan pun merajut 

cinta dengan gadis Bali yang menjadi motivator barunya itu.Kugy dan Keenan 

yang saling mencintai harus merelakan perasaanya dan mencoba realistis demi 

kebaikan mereka bersama.Walaupun pada dasarnya, mereka berdua masih 

saling mencintai dan menutupi perasaannya masing-masing. 

Kugy dan Keenan bertemu kembali pada saat pesta pertunangan Noni 

dan Eko dalam kondisi masing-masing yang telah berpasangan.Untuk saling 

menjaga perasaan pasangan masing-masing, Kugy dan Keenan sepakat untuk 

bersahabat saja, meskipun mereka tahu rasa sayang itu masih tetap ada. 

Kugy yang sudah menjalin hubungan dengan Remi atasannya di kantor 

putus hubungan sesaat setelah Remi membaca surat untuk Keenan yang 
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terselip di buku dongeng yang diberikan oleh Kugy. Begitu juga dengan 

Luhde keponakan Pak Wayan yang selalu menemani Keenan selama di Ubud, 

mulai menyadari bahwa sebenaranya yang Keenan cintai bukanlah dirinya, 

melainkan Kugy.Luhde lalu membiarkan Keenan kembali ke Jakarta kembali 

pada Kugy.Akhirnya, setelah mengalami berbagai peristiwa, Kugy dan 

Keenan kembali bersatu dan kali ini tidak akan terpisah lagi.  

 

4.1.3 Latar 

 Latar yang digunakan dalam novelPerahu Kertas ini ditulis secara 

langsung sebelum memulai cerita.Latar yang terdapat dalam novel dapat diamati 

dalam kutipan-kutipan berikut: 

1. Amsterdam, Juni 1999… 
 
Tidak ada alasan untuk meninggalkan Amsterdam pada 
musim panas. Inilah masa terbaik untuk bersepeda di 
sekitar Leidseplein dan Dam Square sambil menikmati 
sinar matahari yang merupakan surga tahunan bagi warga 
kota. (Lestari, 2012: 1) 
 
Keenan tahu saat ini akan hadir tak terelakkan. Hanya 
keajaiban yang bisa membatalkannya ke Indonesia. 
Keenan berharap dan berdoa keajaiban itu akan datang. 
(Lestari, 2012: 2) 
 

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

menggunakan latar tempat di Amsterdam, latar waktunya pada bulan Juni 

tahun 1999.Suasana yang tergambar yakni kesedihan yang dirasakan 

Keenan karena tidak bisa menikmati masa-masa terindahnya di 

Amsterdam. Hal tersebut diperjelas dengan kutipan selanjutnya yang 
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menyebutkan bahwa Keenan berharap adanya keajaiban yang 

membuatnya bisa lebih lama berada di sana. 

Penjelasan tentang latar tempat tersebut diperjelas dengan penyebutan 

beberapa tempat yang terdapat di kota tersebut, seperti Leidsplien dan 

Dam Square.Penggunaan latar di Amsterdam hanya sedikit, yakni pada 

pembuka cerita saja. 

2. Jakarta, Juli 1999… 
 
Dua belokan dari rumah Kugy, ada sebuah kali.Meski 
berair cokelat, arus kali itu mengalir lancar dan tidak 
mampat seperti kebanyakan kali di Kota Jakarta. Kugy 
menyadari sesuatu ketika baru pindah ke Jakarta, di mana 
pun ia tinggal, ia selalu menemukan air mengalir dekat 
rumahnya. Seolah-olah ada yang menginginkan agar 
kebiasaannya yang satu it terus berjalan. (Lestari, 2012: 
12) 
 

Latar yang digunakan dalam kutipan di atas adalah sekitar rumah 

Kugy yang terletak di Jakarta.Kutipan di atas menggambarkan lokasi 

rumah Kugy yang tak jauh dari sana terdapat sebuah kali tempat Kugy 

biasanya melarungkan perahu-Perahu Kertasnya. Peristiwa dalam kutipan 

di atas terjadi pada bulan Juli 1999 sebelum Kugy pindah untuk kuliah ke 

Bandung. 

3. Bandung, Agustus 1999… 
 
Jawaban tegas Kugy menuntaskan kontroversi sore itu, dan 
meluncurkan Fiat 124S kuning itu memecah air di atas 
jalanan Kota Bandung yang basah. (Lestari, 2012: 20) 
 

Latar yang digunakan dalam kutipan di atas adalah Kota Bandung, 

terjadi pada sore hari yang baru turun hujan pada bulan Agustus 

1999.Keterangan tentang latar tergambar jelas dalam kutipan di atas. 
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4. Stasiun Citatah(keterangan tempat tidak ditulis langsung dalam novel) 

… Di atas kepalanya tergantung plang: Stasiun Citatah. 
Kereta itu bahkan belum menempuh separuh 
perjalanan.(Lesatri, 2012: 59) 
Di sebuah warung, Keenan berhenti. Aneka gorengan yang 
terpajang di sana tampak menarik, belum lagi bersisir-sisir 
pisang yang kuning masak tampak bergelantung di kayu 
penyangga tendanya. 
“Mangga, ngopi dulu, Den.” Ibu itu pemilik warung 
menyapa ramah. 
Baru saja Keenan hendak duduk di bangku kayu itu, tiba-
tiba dari sisi seberangnya muncul kepala dan kedua tangan 
mungil yangsedang meraih pisang susu. 
“Kugy?” 
“Hei!Udah bangun?Kok bisa nyampe sini juga?”Kugy 
heran bukan main. 
“Hmm. Radar Neptunus – mungkin?” cetus Keenan, 
antara geli dan rakjub. (Lestari, 2012: 60) 
 

 Latar yang digunakan dalam kutipan dialog di atas adalah di stasiun 

kereta api, stasiun Citatah di Bandung. Dalam kutipan di atas dijelaskan 

bahwa kereta api yang dinaiki Kugy dan Keenan mengalami 

keterlambatan. Keenan yang baru bangun, setelah mengetahui 

keterlambatan yang terjadi memutuskan untuk berjalan-jalan di pedesaan 

yang ada di sekitar stasiun. Saat sedang berjalan-jalan, tanpa disengaja dan 

janjian sebelumnya, Keenan dan Kugy bertemu di sebuah warung yang 

ada di sana. 

5. Kampung Bojong Koneng (keterangan tempat tidak ditulis langsung 

dalam novel)  

…Sekolah itu akan dinamai “Sakola Alit” dan akan 
mengambil tempat di alam terbuka di daerah perbukitan 
Bojong Koneng… (Lestari, 2012: 80) 
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Sore itu, setelah semua muridnya pulang, kembali Kugy 
duduk di saung kecilnya, menuliskan kisah petualangan 
Jenderal Pilik dan Pasukan Alit… (Lestari, 20212: 104) 

   
Latar yang digunakan dalam kutipan di atas adalah di kota Bandung, 

tepatnya di daerah perbukitan Bojong Koneng tempat sekolah Alit berada. 

Sekolah Alit merupakan sekolah darurat yang didirikan oleh Klub Kakak 

Asuh yang ada di Bandung.Suasana yang tergambar dalam kutipan 

tersebut adalah suasana lengang setelah para murid pulang ke rumah 

masing-masing pada saat sore hari. Kugy menyempatkan diri untuk 

melanjutkan dongeng yang dibuatkan untuk murid-muridnya di Sakola 

Alit. 

 

6. Ubud, Desember 1999… 
 
Meski terletak di Desa Lodtunduh yang agak jauh dari 
pusat kota, semua orang di Ubud tahu keberadaan 
kompleks keluarga satu itu. Di sana tinggallah Pak Wayan 
dan keluarga besarnya, disebuah tanah berbukit-lembah 
yang dilewati sungai dengan luas hampir lima hektar. 
Semua anggota keluarga itu menjadi seniman-seniman 
besar…(Lestari, 2012: 69) 
 

Latar yang digunakan dalam kutipan di atas adalah Desa Lodtunduh, 

Ubud tepatnya di rumahnya Pak Wayan pada bulan Desember 

1999.Kutipan di atas menggambarkan lokasi kompleks keluarga Pak 

Wayan.Semua anggota keluarga Pak Wayan menjadi seniman-seniaman 

besar di Ubud.Ada yang mendalami lukis, ukir, tari, patung, bahkan 

perajin perhiasan. 

7. Sanur, Mei 2003… 
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Matahari yang terik membuat pipi Kugy seperti tomat 
ranum. Sudah seharian ia dijemur, tapi anak itu tidak 
terganggu. Ia tetap lincah ke sana kemari mencoba segala 
macam permainan. Sehabis melayang-layang di udara 
dengan parasailing, ia mencemplung ke laut dengan 
banana boat yang terguling dua kali, mencoba jet ski, dan 
apa saja yang tersedia. Kugy dengan semangat mencoba 
semuanya. (Lestari, 2012: 371) 
 

Latar tempat yang digunakan dalam kutipan di atas adalah di Sanur 

pada bulan Mei tahun 2003.Suasana yang tergambar dalam kutipan di atas 

adalah suasana semangat dan menggembirakan. Hal tersebut dapat terlihat 

dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kugy di tempat wisata pantai 

tersebut, tanpa mengenal lelah ia mencoba semuanya.   

8. Pantai Ranca Buaya, Jawa Barat(keterangan tempattidak ditulis 

langsung dalam novel) 

“selamatdatang di Ranca Buaya,” Keenan tersenyum 
lebar, “ini bagian dari peraturan saya hari ini, yaitu kamu 
harus rela diculik ke mana pun….” 
…. 
…Malam yang masih muda terlihat jernih. Taburan 
bintang muncul tanpa perlawanan awan.Dan bulan 
bersinar megah dalam masa purnamanya. (Lestari, 2012: 
347) 
 
“ini-“ Kugy hampir tak sanggup melanjutkan, “ini hadiah 
paling indah yang pernah aku terima seumur-umur. 
Makasih, ya.”(Lestari, 2012: 350) 
 

Latar tempat yang digunakan dalam kutipan di atas adalah di pantai 

Ranca Buaya, Jawa Barat.Keterangan mengenai latar tempat tidak 

disebutkan di awal cerita seperti pada kutipan-kutipan sebelumnya, namun 

keterangan mengenai latar tersebut dapat diketahui dari perkataan Keenan 

yang menyebutkan lokasi mereka sedang berada di pantai Ranca 
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Buaya.Sedangkan keterangan mengenai waktu terjadi peristiwa tersebut 

tergambar pada kutipan kedua yang dideskripsikan langsung oleh 

pengarang.Waktu terjadinya cerita ini pada saat matahari baru 

tenggelam.Hal tersebut diperjelas lagi dengan keterangan selanjutnya yang 

mendeskripsikan keadaan langit saat itu yang bertabur bintang dan 

ditambah lagi adanya bulan purnama. 

Dari kutipan-kutipan di atas tergambar bahwa suasana pada saat itu 

sangat menyenangkan.Suasana malam hari di tepi pantai yang bertabur 

bintang ditambah sinar bulan purnama menambah romantisnya saat 

itu.Kugy yang sangat suka dengan pantai langsung jatuh hati pada tempat 

itu, begitu juga dengan Keenan yang sangat menyukai tempat itu juga.Hal 

tersebut tergambar jelas pada kutipan terakhir. Kugy hanya bisa terkagum-

kagum menyaksikan keindahan pantai pada malam itu, sampaiia tak bisa 

berkata banyak. Selain hanya bisaberterima kasih pada Keenan yang telah 

‘menculik’nya ke tempat yang sangat indah itu.Tempat itu menjadi tempat 

yang paling berkesan buat Kugy dan juga Keenan. 

 

4.2 Fakta Cerita (Karakter, Alur, dan Latar) dalam Film Perahu Kertas1 dan 

2 

Film Perahu Kertas yang diadaptasi dari novel Perahu Kertas karya Dewi 

Lestari dibagi menjadi dua, yakni Perahu Kertas1 dan 2. Komposisi cerita yang 

padat memaksa sang sutradara, Hanung Bramantyo, membagi cerita novel 

menjadi dua jilid.Film Perahu Kertas 1 merupakan pendahuluan bagi cerita cinta 
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karakter-karakternya, sedangkan padaPerahu Kertas 2 menyuguhkan cerita yang 

lebih intens dan kompleks, rumit namun saling terjalin dari karakter-karakter itu. 

Konflik-konflik yang mulai muncul pada bagian pertama akanmenemukan 

benturan terkerasnya dan juga penyelesaiannya dalam filmPerahu Kertas 2.Film 

Perahu Kertas 1 dirilis pada tanggal 16 Agustus 2012, sedangkan film Perahu 

Kertas 2 dirilis pada tanggal 4 Oktober 2012. 

Sama halnya dengan Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, dalam film 

Perahu Kertasini juga terdapat fakta cerita.Fakta cerita tersebut terdiri dari 

karakter, alur, dan latar.Fakta cerita yang terdapat dalam film initidak jauh 

berbeda dengan yang ada dalam novelnya.Berikut akan diuraikan fakta cerita 

yang terdapat dalam film Perahu Kertas1 dan 2. 

4.2.1 Karakter atau Penokohan 

Karakter yang ada di dalam film Perahu Kertasterdiri dari 25 karakter. 

Karakter yang terdapat dalam  filmhampir sama dengan karakter yang ada di 

dalam novelnya. Berikut karakter-karakter yang ada di dalam film Perahu Kertas: 

1. Kugy dalam film Perahu Kertas berperan sebagai tokoh utama (yang) utama. 

Ia dilukiskan sebagai cewek Jakarta yang kuliah Sastra di Bandung, suka 

menulis dongeng sehingga sering menghayal, menganggap dirinya sebagai 

agen Neptunus sehingga ia memiliki radar yang disebut dengan radar 

Neptunus, yakni sebuah kode telunjuk menempel di kedua sisi kepala 

menyerupai antena, namun ia tetap berpikiran realistis, ia juga suka dengan 

musik ’80-an terutama grup musik Culture Clubhal tersebut terlihat dari 
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poster-poster yang ada di dalam kamar kosnya. Salah satu karakter Kugy 

tergambar dalam kutipan dialog berikut: 

… 
Keenan :kata Eko kau suka nulis makanya masuk sastra. 

(Tanya Keenan sambil melihat piagam 
penghargaan  lomba menulis yang pernah Kugy 
ikuti) 

Kugy : nulis dongeng sih lebih tepatnya,tapi gak 
mungkin fakultas peternakan, kan? Ya, 
sastralah yang paling mendekati. Jadi, kuliah 
dulu, lulus, mapan, baru deh nulis, dongeng 
beneran.(sambil memegang burung kertas yang 
di pajang di kamar kosnya) 

Keenan :  ooh oke…berarti kamu berubah jadi orang lain 
dulu, baru balik lagi jadi diri kamu lagi gitu... 

Kugy : aku gak tau ya selama ini kamu tinggal di gua 
mana, tapi cita-cita menjadi pendongeng itu gak 
realistis, sedikit banget yang bisa survive cuma 
nulis dong, terus jadi sampingan deh… 

Keenan : ini… (memperlihatkan piagam milik Kugy yang 
ia pegang) ini sampingan. 

Kugy : (menoleh kea rah Keenan) 
Keenan : ohh,,sorry sorry (menggantung kembali piagam 

yang ia pegang) 
 

Dari kutipan dialog di atas tergambar bahwa Kugy adalah orang yang 

memiliki tujuan jelas dalam hidupnya. Ia lebih memilih jurusan sastra untuk 

menunjang hobinya yang suka menulis dongeng. Ia juga menulis buku 

kumpulan dongengnya sendiri dari kecil. Meskipun ia ingin menjadi 

pendongeng dan suka menghayal, namun ia tetap memiliki pikiran 

yangrealistis. 

2. Keenan merupakan tokoh utama (yang) utama juga dalam film Perahu Kertas. 

Keenan digambarkan sebagai cowok yang berpostur tubuh kurus, tinggi, 

sedikit gondrong,penuh dengan kejutan, dan memiliki bakat melukis. Hal 

tersebut tergambar dalam kutipan dialog-dialog berikut: 
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Dialog 1 
… 
Kugy : woooww…. Oke.(dengan penuh rasa kagum 

melihat lukisan-lukisan yang ada di dalam 
kamar kos Keenan) 

Keenan : welocome to the jungle (mempersilahkan Kugy 
masuk ke kamarnya) 

Kugy : jangan bilang ini kamu semua yang bikin 
(sambil keliling melihat lukisan-lukisan yang 
ada di dalam kamar Keenan. Seolah tak 
percaya bahwa semua karya yang ada di sana 
karya Keenan) 

Keenan : iya. 
Kugy : Nan, kamu ngapain kuliah ekonomi, sih. Kenapa 

nggak ngelukis aja. 
Keenan : pengennya juga gitu, tapi,,ya gimana, gak boleh 

sama papa. 
 

Dari kutipan dialog 1 di atas tergambar Keenan memiliki bakat 

menjadi seorang pelukis. Namun, bakatnya tersebut mendapat tentangan keras 

dari ayahnya.Karakter Keenan yang lain tergambar juga dalam kutipan dialog 

berikut: 

Dialog 2 
… 
Keenan : (mengambil buku dongeng milik Kugy di atas 

meja belajarnya) aku mau ngasih ini, balikin ini 
sih sebenranya,,h 

Kugy : haha,,,(sambil tertawa) 
Keenan :ada surprisenya, nih. 
Kugy : (mengambil buku dongeng itu, kemudian duduk 

dan membuka-buka lembaran buku dongeng 
itu). 

Keenan : yang ini Wortelina, terus yang ini penyihir Nyit 
Kunyit, yang ini pangeran Lobak (Keenan 
menjelasakan ilustrasi yang ia buat 
berdasarkan dongeng buatan Kugy) 

Kugy : (terharu) aaahh,,cengeng ya. Aku boleh pinjam 
gak (sambil meminta pada Keenan) 

Keenan : itu buat kamu kok. 
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Berdasarkan dialog 2tersebut, karakter Keenan yang tampak adalah 

suka memberi kejutan. Hal tersebut tergambar saat ia memberikejutan untuk 

Kugy berupa ilustrasi untuk serial dongengnya. Dari dialog itu juga tergambar 

bahwa Keenan memiliki kecerdasan salah satunya karena ia mampu 

menyelesaikan ilustrasi dongeng untuk Kugy dalam waktu singkat. Selain itu 

juga, ia mendapat nilai tertinggi pada semester awal pada jurusan ekonomi, 

meskipun ia masuk jurusan tersebut karena paksaan ayahnya. 

3. Tokoh lain dalam film Perahu Kertas ini adalah Luhde. Ia berperan sebagai 

tokoh utama tambahan dalam film ini. Luhde merupakan salah satu 

keponakan Pak Wayan yang berasal dari Kintamani, Bali. Luhde digambarkan 

sebagai gadis remaja yang memiliki sifat pemalu, namun jika sudah akrab ia 

bisa menjadi lebih cerewet, suka menulis, memiliki pembawaan yang kalem 

dan tenang. Luhde juga mampu membangkitkan semangat Keenan anak 

teman pamannya, untuk dapat melukis lagi setelah sekian lama tidak melukis. 

Karakter Luhde dapat terlihat dalam dialog berikut ini: 

Luhde : (sambil mengamati Keenan dari jauh. Berkata 
tiba-tiba) bapak tiang bilang, pelukis yang 
bagus itu bisa melukiskan kekosongan 
sekalipun. 

Keenan : (kaget kemudian melihat kea rah Luhde yang 
tiba-tiba sudah ada di belakangnya) berarti 
saya bukan pelukis yang baik, dong? 

Luhde : (jalan mendekati Keenan) keluarga Tiang 
semuanya pelukis. Tiang melihat seni lukis dari 
kecil.Menurut tiang lukisan Keenan bagus. 

Keenan :saya tahu kamu jujur, De. Tapi… 
Luhde :Keenan harus tahu,(menunjuk ke arah 

kanvas)anggap ini langit,sepertinya langit itu 
kosong, tapi kita tahu langit itu tidak pernah 
ksosong, langit itu cuma ketutup awan. Keenan 
harus percaya itu. Kalau Keenan bisa menyibak 
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awan itu, kanvas itu nggak akan pernah kosong 
lagi. 

Keenan : (tertawa kecil) ternyata bener yah kata Pak 
Wayan, kamu itu cerewet . . 

Luhde : (ikut tertawa) tiang cuma mau bantu Keenan, 
jangan tertipu kanvas kosong. Dari sekian 
banyak bintang, seorang seniman pasti akan 
menemukan bintang inspirasinya. 

Keenan :  de,,umur kamu berapa? 
Luhde :  jalan 18.. 
Keenan : kamu ABG paling bijaksana yang pernah saya 

temui 
Luhde : umur segitu udah gak ABG lagi. Tiang udah 

punya KTP 
Keenan :hehe..kamu ngingetin saya sama seseorang. 
 

Dari kutipan dialogdi atas tergambar bahwa Luhde memiliki 

kemampuan untuk memberikan inspirasi untuk orang lain dengan cara yang 

halus dan tenang, namun tepat sasaran. Luhde juga tampak seperti gadis yang 

lebih dewasa dari umurnya, ia juga dapat mengerti tentang berbagai seni 

karena ia berasal dari keluarga seniman. 

4. Tokoh utama tambahan yang lain dalam film Perahu Kertas adalah Remigius 

atau biasa dipanggil Remi. Remi adalah pemilik perusahaan periklanan di 

Jakarta. Iadigambarkan sebagai pria yang berpenampilan rapi, santai, ramah 

dan hangat pada semua orang, serta profesional dalam bekerja. Meskipun 

bukan seorang seniman, namun iasangat menyukai karya seni terutama 

lukisan. Karakter Remi dapat tergambar dari beberapa dialog berikut: 

Dialog 1 
… 
Remi : saya sahabatnya Karel, tapi belum pernah 

ketemu sama The K Family yang lain. Kamu 
bungsu. 

Kugy : hmmmm…bukan. Jadi, Karel, Karin, saya lalu 
Keshia. 

siska : nama kamu aneh sendiri ya Kugy. 
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Kugy : hehe..saya juga yang paling korslet soalnya 
Remi : kantor ini memang butuh orang-orang yang 

korslet soalnya, but it’s ok. Ya, mudah-mudahan 
betah, enjoy the team. Nanti biar Siska yang 
beri semuanya.Ya oke, semoga tambah korslet. 

Kegy :  siap mas. 
Remi : gak usah pake mas, just Remi, please. 
Kugy : oh ya wait. Just one question. Itu kenapa 

digantung (sambil menunjuk beberapa piala 
pengharagaan yang tergantung di ruangan 
tersebut) 

Remi : ya karena kalau di sini, gak ada yang korslet, ya 
mendingan digantung atau gak dibuang. 

Kugy : (tertawa kecil mendengar jawaban Remi) 
 

Dari kutipan dialog di atas tergambar bahwa Remi memiliki karakter 

yang ramah dan langsung akrab dengan Kugy yang baru ia temui. Remi juga 

memiliki selera seni yang tinggi, terlihat dari ornamen-ornamen yang ada di 

kantornya dan beberapa piala yang ia biarkan digantung di ruangannya 

sebagai hiasan. Sikap professional Remi ditunjukkan pada saat Kugy yang 

saat itu menjadi kekasihnya terlambat menyelesaikan pekerjaannya.Ia tak 

segan untuk menegur Kugy. 

5. Noni, sahabat dekat Kugy dalam film Perahu Kertas berperan sebagai tokoh 

tambahan yang utama. Noni dan Kugy sudah bersahabat saat mereka masih 

duduk di Taman Kanak-kanak. Meskipun mereka telah lama bersahabat, 

namun karakter mereka bertolak belakang. Kugy yang berantakan, bertolak 

belakang dengan Noni yang lebih teratur. Noni juga sedikit lebih cerewet dari 

Kugy. Karena sifatnya itulah Noni terlihat lebih dewasa dari Kugy. Karakter 

Noni dapat tergambar dari kutipan monolog berikut: 
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Monolog 1 
Pada film Perahu Kertas, terlihat Noni yang sedang sibuk 
menyiapkan kamar kos yang akan ditempati Kugy sambil 
telponan dengan Eko, pacarnya.  
 
Kugy :  ini sahabatku Noni. Dia yang ngatur semuanya 

buat aku. Dari mulai paket kiriman barang-
barangku dari Jakarta, kamar kos,seprei, 
tempat tidur, pokoknya semuanya beres deh 
kalau sama Noni, ngeruk tanah jadi danaudia 
juga bisa kayaknya,,he. Jadi Perahu Kertas kita 
aman, Nus. (seolah sedang melapor ke Dewa 
Neptunus) 

  
Dari kutipan monolog di atas, tergambar bahwa Noni merupakan gadis 

yang rajin, teratur, dan telaten dalam mempersiapkan segala sesuatunya. 

Seperti pada saat Kugy akan pindah ke Bandung.Kugy tak perlu repot-repot 

mengurusi keperluannya di Bandung karena segala sesuatunya telah disiapkan 

oleh Noni. Karakter Noni juga tergambar dalam kutipan dialog berikut: 

Dialog 2 

Noni :  orangnya kayak gimana sih.  
Eko :  tinggi 
Noni : terus, putih? 
Eko : tau 
Noni : rambutnya? Ikal, gelombang…. 
Eko :  mana aku tahu, mau botak mau panjang 
Noni : kalau botak kamu kaliii… kamu tu gak ada 

inisiatif banget, sih, buat nelpon dia, nanya 
sekarang pake baju apa, nomor telponnya 
berapa. 

Eko :  pake apaan bawel 
Noni : iiihh…bener-bener, ya gak ada inisiatif, ya. 

Terus kamu terakhir ketemu dia kapan? 
Eko :  SD 
Noni : SD?(kaget) sekarang sudah lupa mukanya kayak 

gimana. 
Eko : lupa. 
Noni : pinterrr…gak bawa papan nama lagi. Gak ada 

inisiatif memang. 
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Dalam kutipan dialog di atas tergambar karakter Noni yang cerewet. 

Dalam kutipan tersebut juga Eko, pacar Noni, memanggil Noni dengan 

sebutan bawel yang berarti cerewet. 

6. Tokoh tambahan utama yang lain dalam film Perahu Kertasadalah Eko. Eko 

merupakan pacar Noni dan sekaligus seppupu Keenan. Di dalam film Perahu 

Kertas, Eko digambarkan memiliki sifat yang lebih santai dan tetap tenang 

dalam menghadapi sesuatu, bukan orang yang terlalu serius, dan sedikit 

ceroboh. Karakter Eko dapat terlihat dari kutipan dialog berikut: 

Eko : (telponan dengan Noni) gak kenapa-napa... Ya 
ampun kamu gak percayaan banget, sih 
(mencoba menenangkan Noni). 

Noni  : ya pokoknya aku gak mau tahu kamu harus 
  cepet nyampe sini. Karena Kugy bentar lagi 

nyampe jadi kamu harus nyampe duluan 
Eko :yah mau gimana…aku udah ngebut nih 

ngebuuuttt….(berbohong pada Noni, padahal 
mobilnya sedang mogok dan didorong oleh 
beberapa orang). 

 
Dalam kutipan dialog di atas tergambar sosok Eko yang tetap tenang 

dan santai meskipun mobilnya mogok saattelponan dengan pacarnya, Noni 

yang memintanya untuk cepat sampai ke kos sebelum Kugy sampai duluan.  

7. Ojos merupakan tokoh tambahan yang utama juga dalam film Perahu Kertas. 

Ojos adalah kekasih Kugy sejak SMA yang tinggal di Jakarta. Cowok yang 

hobi otomotif ini memiliki karakter yang cemburuan, namun perhatian, 

sedikitegois, dan tidak memiliki ketertarikan sama sekali dengan dunia hayal 

Kugy dan dongeng-dongengnya. Karakter Ojos tergambar dalam kutipan 

dialog berikut: 
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Dialog 1 

Ojos  : (sambil melihat-lihat majalah otomotif yang ia 
pegang) kemarin pas aku ke Bandung ketemu 
sama Noni, sama Eko, sama satu lagi temen 
kamu yang gondrong-gondrong, tuh siapa 
namanya? 

Kugy :  (sibuk membolak-balik buku cerita yang ia 
baca) Keenan… 

Ojos : oh ya,,kok dia punya huruf K samaan kayak 
kamu. Sengaja? 

Kugy : aku yang kasih. Kan dia aku lantik sebagai agen 
Neptunus 

Ojos : haa..serius kamu? (beralih menatap Kugy) terus 
dia mau? 

Kugy :  ya maulah…siapa yang gak mau 
Ojos : kok kamu gak pernah nawarin aku, sih? 
Kugy : (tersenyum) emang kamu mau?  
Ojos : ya gak juga..(kembali melihat majalahnya) 
 

Dalam kutipan dialog 1 di atas tergambar karakter Ojos yang cemburu 

dengan Keenan, sepupu Eko yang juga teman kuliah Kugy di Bandung.Dalam 

kutipan dialog di atas juga tergambar bahwa Ojos tidak memiliki ketertarikan 

dengan dunia hayal Kugy. Karakter Ojos yang lain juga tergambar dalam 

kutipan dialog berikut: 

Dialog 2 
 
Ojos  : (dengan nada tinggi) aku udah ngomong jauh-

jauh hari ngajakin kamu ke Bali. Masak kamu 
batalin, cuma gara-gara perlombaan di 
kecamatan itu. 

Kugy :  Jos..masalahnya keputusannya baru minggu 
lalu. Dan aku udah bilang sama kamu jangan 
beli tiket pesawat dulu. Kamu bayangin dong 
anak-anak itu udah setengah mati latihan buat 
lomba ini.kita ini kan cuma sekolah darurat, 
jadi ya, gini-gini tuh besar artinya buat kita. 
Oke… (menjelaskan sambil menahan tangisnya) 

Ojos : Kita? Buat kamu bukan buat aku. Aku kangen 
banget sama pacarku yang namanya Kugy, 
bukan pekerja sosial yang namanya bu Ugy. 
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Kugy : please…please..kita ganti minggu depan aja 
gimana? Aku besok subuh harus ke Bandung. 

Ojos : udah dah, Gy..kita bikin simple aja, 
gimana.besok pagi kamu tunggu aku di airport, 
tapi kalau kamu gak datang gak perlu ada yang 
diomongin lagi  

Kugy : jangan gitu dong. Jos…Jos... please oke 
(memegang tangan Ojos yang akan berdiri) kali 
ini aja. Aku..aku gak bisa ngorbanin anak-anak 
itu, oke.  

Ojos : selama ini mungkin kamu merasa banyak 
berkorban, tapi kamu harus tau, Gy, Aku yang 
paling banyak berkorban di sini. Buat sakola 
alit, buat kamu, dan juga buat dunia hayalmu 
yang nggak pernah aku ngerti (pergi 
meninggalkan Kugy). 

Kugy : (menangis menyesali yang baru saja terjadi. 
 

Dari kutipan dialog 2 di atas tergambar sifat Ojos yang egois, tidak 

mengerti kegiatan Kugy. Ojos tetap memaksa Kugy pergi liburan ke Bali 

tanpa memperdulikan kegiatan Kugy di Sakola Alit yang tidak bisa 

ditinggalkan.dalam dialog ini juga, memperjelas kutipan dialog sebelumnya 

yang menjelaskan bahwa Ojos tidak tertarik sama sekali dengan dunia hayal 

Kugy.  

8. Lena (Mama Keenan) merupakan tokoh tambahan yang utama dalam film 

Perahu Kertas ini. Keenan yang berbakat melukis merupakan bakat yang 

diturunkan dari dirinya.Meskipun sering muncul, dialog Lena sangat sedikit, 

ia lebih sering diam atau jadi penengah saat Keenan dan ayahnya berselisih. 

Lena digambarkan sebagai sosok ibu yang tetap tenang menghadapi segala 

sesuatunya, ramah, soapan santun dan penuh kasih sayang. Salah satu dialog 

yang menggambarkan karakter Lena adalah pada dialog berikut ini: 

Adri  : (dengan nada tinggi) gara-gara lukisan kamu 
laku, terus kamu berhenti kuiah, hah..Setengah 
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mati Papa kerja untuk biayain kuliah kamu. 
Memangnya bisa kamu gantiin semua itu 
dengan jual lukisan (memukul meja) 

Lena : tenanglah Pa..(menenangkan suaminya)  
Keenan : saya memang gak bakalan bisa balikin apa yang 

Papa kasih ke saya, tapi ini kesempatan saya, 
Pa. saya sudah ngikuin kemauan papa dari dulu 
sampai sekarang. Kuliah ekonomi.Melukis 
adalah hidupku. 

Adri : Keenan… kamu ini anak baru gede, tau apa? 
(membentak).   

Keenan :  saya tau kalau saya udah gak mau kuliah lagi. 
Adri : sampai kamu ngundurkan diri dari 

kampus…(belum selesai kata-katanya) 
Keenan : maaf Pa, itu sudah saya lakukan sebelum saya 

pulang ke Jakarta. 
Lena : my god..Keenan (kaget)  
Adri : (mengahmipiri Keenan dan serta merta 

melampiaskan semua amarahnya) 
Lena : (mencoba menarik dan menahan suaminya) 

 
Dalam dialog di atas terlihat bahwa Lena menjadi penengah yang tetap 

tenang saat Keenan dan ayahnya bertengkar. Meskipun Lena tidak setuju 

dengan keputusan Keenan yang berhenti kuliah, namun ia tak bisa melakukan 

apa pun karena hal tersebut sudah terjadi. Dalam adegan yang lain Lena tetap 

muncul tapi jarang ikut serta dalam dialog. 

9. Adri (Papa Keenan) merupakan tokoh tamabahan yang utama juga dalam film 

Perahu Kertas ini. Adri memiliki sifat keras kepala, cenderung memaksakan 

kehendaknya, tegas, dan tidak segan untuk ‘main tangan’ jika ia ditentang. Ia 

juga orang yang paling tidak suka melihat Keenan melukis, meskipun begitu 

dalam hati kecilnya Adri sebenarnya sangat sayang dan bangga pada Keenan. 

Karakter Adri tergambar dalam kutipan dialog berikut ini: 
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 Dialog 1 
 

Adri : (sambil menunjukkan nilai-nilai Keenan pada 
istrinya) Ini coba lihat nih nih..aku bilang juga 
apa, pelajaran kayak gini gak ada apa-apanya 
buat otak dia (memuji Keenan). Kalau kamu 
butuh apa-apa bilang sama papa. Papa akan 
support 

Keenan  : sebenarnya saya pengen sesuatu, Pa.  
Adri :  ya, bilang aja, apa? Buku?Laptop?Kalau mobil 

jangan dulu. 
Lena : (tersenyum) 
Keenan : saya pingin liburan ke Ubud belajar ngelukis ke 

temennya mama, Pak Wayan. 
Lena : (kaget mendengar permintaan anaknya) 
Adri : udah,,udah. Kamu tahu Pak Wayan   
Keenan  : dan saya pingin ekstra liburannya satu minggu 

liburannya, Pa. 
Suasana di meja makan mulai menegang. 
Adri : (menghentikan sarapannya) baru semester satu 

kamu sudah berani bolos. Supaya kamu tahu, 
kamu itu calon sarjana ekonomi, ngerti..! bukan 
pelukis (sambil melihat istrinya) 

 
Dari kutipan dialog di atas tergambar bahwa Adri sangat bangga 

pada Keenan. Keenan mampu membuat ia semakin bangga pada anak 

sulungnya itu. Keenan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di 

kampusnya. Adri akan memberikan apapun yang Keenan inginkan, 

membuktikan kalau ia juga sayang pada Keenan, meskipun permintaan 

anaknya itu tidak ia sukai. Karakter Adri yang lain tergambar juga dalam 

kutipan dialog berikut: 

 Dialog 2 
 

Adri  : (dengan nada tinggi) gara-gara lukisan kamu 
laku, terus kamu berhenti kuiah, hah..Setengah 
mati Papa kerja untuk biayain kuliah kamu. 
Memangnya bisa kamu gantiin semua itu 
dengan jual lukisan (memukul meja) 

Lena : tenanglah Papa..(menenangkan suaminya)  
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Keenan : saya memang gak bakalan bisa balikin apa yang 
Papa kasih ke saya, tapi ini kesempatan saya, 
Pa. saya sudah ngikuin kemauan papa dari dulu 
sampai sekarang. Kuliah ekonomi.Melukis 
adalah hidupku. 

Adri : Keenan… kamu ini anak baru gede, tau apa? 
(membentak).   

Keenan :  saya tau kalau saya udah gak mau kuliah lagi. 
Adri : sampai kamu ngundurkan diri dari 

kampus…(belum selesai kata-katanya) 
Keenan : maaf Pa, itu sudah saya lakukan sebelum saya 

pulang ke Jakarta. 
Lena :my god..Keenan (kaget) 
Adri : (mengahmipiri Keenan dan serta merta 

melampiaskan semua amarahnya) 
Lena : (mencoba menarik dan menahan suaminya) 
 

Dalam kutipan dialog di atas tergambar bahwa Adri memiliki karakter 

yang keras dan kadang-kadang main pukul juga. Adri melakukan itu semua 

karena ia tak ingin melihat anaknya berhenti kuliah hanya untuk serius 

melukis. Ia ingin melihat anaknya menjadi seorang bussnisman seperti dirinya 

10. Tokoh tambahan (yang) utama lainnya adalah Pak Wayan. Pak Wayan teman 

dekat Lena dulu. Pak Wayan bertemu kembali dengan Lena berkat Keenan. 

Keenan yang ingin mendalami seni lukis, jadi sering mengunjungi Pak Wayan 

di Ubud. Bahkan Keenan menganggap bahwa Ubud adalah rumah keduanya. 

Pak Wayan juga sudah mengganggap Keenan seperti anaknya sendiri. 

Karakter Pak Wayan dapat dilihat dalam kutipan dialog berikut ini: 

Lena    : (menelpon Pak Wayan) hai..Wayan 
Pak Wayan : ya, ini Wayan. Lena? 
Lena : katanya, Keenan ingin liburan lebih lama di 

tempat kamu. Saya hanya ingin memastikan 
kalau kamu tidak keberatan 

Pak Wayan : oh ya..ndak apa-pa. boleh, Keenan boleh 
datang kapan saja. Ini rumah dia 
juga.Anytime, Lena. 
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Dalam kutipan dialog di atas terlihat bahwa Pak Wayan yang ramah. 

Pak Wayan sudah menganggap Keenan seperti keluarganya sendiri.Pada saat 

Keenan berada di Ubud Pak Wayan memperlakukannya seperti anak sendiri. 

11. Wanda meupakan sepupu Noni dari Australia. Dalam filmPerahu Kertas ini ia 

sebagai tokoh tambahan (yang) utama juga.Ia adalah seorang kurator muda 

anak dari pemilik galeri Warsita. Wanda memiliki sifat yang ambisius 

sertaakan cenderung menjadi sedikit lebih agresif jika ia menginginkan 

sesuatu. Salah satunya saatia ingin mendapatkan hati Keenan, ia rela 

melakukan apapun demi mendapatkan hati Keenan. Karakter Wanda dapat 

terlihat dalam kutipan dialog berikut: 

Wanda  : (dalam keadaan mabuk berat) Keenan aku kan 
pacar kamu, I am your girlfriend  

Keenan : kita kan belum sepakat. Sekarang kamu istirahat 
aja yah. 

Wanda  : be..belum sepakat pacaran (terbata-bata).  
 Hei..kamu romantis banget sih. Keenan i love  
 you and I know you love me too. 
Keenan : bukan sekarang buat omongin ini. waktunya gak 

tepat ya. Sekarang kamu istirahat aja,oke.  
Wanda :(berteriak) Noo… gua udah bela-belain 
 semuanya buat loh, but you never care. you 

never love me and oohh.. you care about oh this 
stupid (melempar lukisan Keenan satu-persatu 
yang disembunyikan di bawah ranjangnya) 
stupid, stupid, stupid printing (menangis) 

Keenan : (seolah tak percaya sambil mengambil 
lukisannya) kamu bilang lukisan saya laku. 
Kenapa ada di sini, haa? Wanda? Kamu? 

Wanda : Keenan, I am just try help you. Saya Cuma mau 
bantuin kamu. Keenan.. Keenan.. Keenan… 
Noo,, Keenan. No Keenan Keenan I am just try 
help you, okey. 

Keenan : Wan,,mungkin kamu bisa membeli lukisan saya 
tapi kamu gak bakal pernah bisa membeli saya, 
Wan…(pergi meninggalkan Wanda tidak 
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memperdulikan teriakan Wanda yang 
memanggil-manggilnya sambil menangis). 

Dalam kutipan dialog di atas tergambar karakter Wanda yang agresif 

mendekati Keenan, meskipun Keenan tak pernah meresponnya. Wanda juga 

terlihat sebagai cewek yang ambisius, harus mendapatkan apa yang 

diinginkannya. Salah satunya pada saat Wanda menginginkan Keenan, ia 

melakukan berbagai cara termasuk membeli lukisan Keenan agar ia bisa lebih 

dekat dengan Keenan dan menyembunyikannya di dalam kamarnya. Wanda 

sesekali menggunakan bahasa Inggris disela-sela bicaranya karenaia berasal 

dari Australia. 

12. Karel merupakan tokoh tambahan yang utama juga dalam film Perahu Kertas. 

Karel adalah kakak tertua Kugy dan sekaligus sahabat baik Remi.Dia juga 

yang mengajakKugy bekerja di perusahaan milikRemi. Selain itu juga, pada 

saat Kugy ingin menenangkan diri, tempat Karel lah yang menjadi tujuannya. 

Karakter Karel dapat terlihat dari kutipan dialog berikut ini: 

Kugy : (sambil menangis) aku orang yang paling jahat 
sedunia, kak. Ada orang sebaik Remi 
sesempurna Remi yang sayang banget sama 
aku, tapi terus aku gak bisa 

Karel : karena Keenan! Kugy,,Gy.. dari dulu, kalau  
  kamu cerita soal temen kamu yang namanya 

Keenan mata kamu langsung bercahaya gitu, 
kamu tuh lebih hidup, nyawa kamu jadi nambah 
dua aja… Remi kan temen baik aku. Yah waktu 
aku tahu kamu deket sama dia aku orang yang 
paling seneng, tapi apa yah? Aku tuh gak lihat 
cahaya yang sama dengan apa yang aku lihat 
kalau kamu cerita tentang temen kamu yang 
namanya Keenan itu. 

Kugy  : aku ketemu pacarnya di Bali. Dia baik banget,  
 aku seneng lihat Keenan dapet cewek kayak gitu 

tapi tetep aja… 
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Karel :  ya,,kamu tetep patah hati, kan. Ya, kan… 
Kugy : (duduk) ini semua ngebingungin banget. Apalagi  
  ada ini (menunjuk cincin yang ada di jarinya). 

Kugy mau kabur aja ke Timbuktu kayak Donald 
Bebek…  

Keenan :  yahhh,,,kok ke Timbuktu, sih. Gy, inituh bukan 
dongeng.Ya ini hidup. Hadepin! Kamu harus 
berani. Kamu harus jujur sama diri kamu 
sendiri, jujur sama orang yang kamu sayangi. 
Gak semua dongeng bisa happy ending, apalagi 
realitas (menasehati adiknya) 

 
Dalam kutipan dialog di atas terlihat bahwa Karel berusaha 

menenangkan adiknya yang sedang bingung menghadapi persoalan cintanya 

yang mulai rumit. Karel adalah orang yang paling mengerti persoalan yang 

dihadapi Kugy saat ini, karena ia diam-diam mengamati adiknya itu. 

13. Jeroen merupakan tokoh tambahan (yang memang) tambahan, karena kadar 

penceritaannya yang sangat sedikit. Karakter Jeroen adalahpendiam karena 

pada setiap kemunculannya jarang sekali ia ikutberdialog. Kemunculannya 

hanya sebagai pelengkap cerita. 

14. Hans dan Syahrani merupakan pendiri dan pemilik Galeri Warsita. Hans 

merupakan ayah Wanda, sedangkan Syahrani merupakan kerabat ayah 

Wanda yang juga sebagai pendiri Warsita.Dalam film Perahu Kertas Hans 

dan Syahrani muncul pada filmPerahu Kertas 1 saja. Hans dan Syahrani 

hanyalah tokoh tambahan (yang memang) tambahan karena kemunculannya 

yang sangat sedikit.  

15. Keluarga Kugy yang terdiri dari mama, papa, Karin dan Keshia merupakan 

tokoh tambahan (yang memang) tambahan dalam film Perahu Kertas karena 

perannya yang sangat sedikit. Adegan yang memunculkan keluarga Kugy 
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terjadi saat Kugy bersiap pergi melamar kerja di tempat sahabat Karel dan 

pada saat makan bersama sesaat sebelum Kugy pergi bersama Remi. Kugy 

menjadi bahan ejekan semua anggota keluarga di meja makan waktu itu. 

16. Ami merupakan teman kampus Kugy yang mengajak Kugy untuk ikut 

mengajar di Sakola alit. Ami merupakan tokoh tambahan (yang memang) 

tambahan dalam film Perahu Kertas karena perannya yang sangat sedikit. 

17. Banyu adalah salah satu keponakan Pak Wayan. Banyu merupakan tokoh 

tambahan (yang memang) tambahan dalam film Perahu Kertas. Banyu diam-

diam memiliki rasa sayang pada Luhde. Hal tersebut tergambar dari beberapa 

adegan yang memperlihatkan reaksi Banyu yang tidak suka dengan 

kedekatan Keenan dan Luhde, seperti pada adegan saat Luhde dan Keenan 

bicara berdua di halaman rumah Pak Wayan. Terlihat jelas Banyu tidak suka 

dengan kedekatan Luhde dan Keenan tersebut. Banyu yang menyimpan rasa 

sayang pada Luhde tergambar dalam dialog berikut ini: 

Banyu : (melangkah mendekati Luhde yang baru selesai 
meletakkan sesajen) tiang buat ini untuk Luhde 
(menyerahkan ukiran bentuk hati berinisial L di 
tengahnya) 

Luhde  : (mengambil ukiran itu). 
 

Dari kutipan dialog di atas tergambar Banyu tengah memberikan 

Luhde ukiran berbentuk hati berinisial L pada Luhde. Hal itu menandakan 

bahwa Banyu ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Luhde. 

18. Siska adalah partner kerja Remi di AdVocaDo. Siska merupakan tokoh 

tambahan dalam film Perahu Kertas. Siska diam-diam memiliki rasa pada 

Remi sejak lama. Hal tersebut tergambar dari beberapa adegan yang 
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memperlihatkan reaksi Siska saat Remi dekat dengan Kugy, seperti pada 

adegan saat Remi dan Kugy pulang kerja bersama, Siska yang 

menyaksikannya terlihat tidak suka. Lalu pada adegan pesta malam tahun 

baru semua karyawan AdVocaDo, Remi lebih memilih menyusul Kugy dan 

tidak memperdulikan Siska yang mendekat padanya, hal tersebut membuat 

Siska kesal dan terlihat tidak menikmati pesta malam itu. Dan beberapa 

adegan lainnya, diantaranya tergambar dalam kutipan dialog berikut: 

Remi : telat lagi…nih kantor lama-lama beken Cuma 
gara-gara deadline karet. Malu-maluin… 

Siska : semua kerjaan kita selama ini Cuma macet di satu 
orang, Tunaganmu!! 

Remi : gue emang kasih dia cincin, tapi kita gak 
tunangan. 

Siska :  tapi niat lo gitu, kan… 
Remi :dari awal Kugy masuk kerja di sini gue gak pernah 

ngeliat lo bersahabat sama dia. Ada masalah apa, 
sih lo sama Kugy.. 

Siska : well..selain kinerjanya yang menjadi melempem, 
selain isu profesionalisme dimana dia pacaran 
sama bosnya sendiri terus kita semua kena 
imbasnya, belum cukup itu semua! 

Remi :  belum. Karena gue yakin ada hal lain 
Siska : well…maybe karena dia udah bikin geu sadar 

kali, ya. Kalau gue tuh super tolol (pergi 
meninggalkan ruangan Remi sambil menangis) 

Remi : Sis..(memanggil Siska) 
 

Dalam kutipan dialog di atas terlihat bahwa Siska tidak suka dengan 

kehadiran Kugy di kantor. Kinerja kerja Kugy yang menurun hanya dijadikan 

alibi atas ketidaksukaannya pada Kugy. Alasan kuat ia tak suka pada Kugy 

karena ia tak bisa merebut hati Remi gara-gara hadirnya Kugy dalam 

kehidupan Remi. 
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4.2.2 Alur 

Dalam film Perahu Kertas yang disutradarai Hanung Bramantyo, alur 

yang digunakan adalah alur maju. Tahapan alur film Perahu Kertas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap situation: tahap penyituasian, tahap ini merupakan tahap pengenalan 

situasi latar dan tokoh cerita. Dalam film Perahu Kertas, tahap pengenalan 

dimulai ketika Kugy sedang bersiap-siap pergi ke Bandung diantar pacarnya 

Ojos. Sedangkan di Bandung, Noni sahabat Kugy, sedang sibuk menyiapkan 

kamar kos yang akan ditempati Kugy nantinya. Saat itu Noni sedang 

menelpon Eko, pacarnya, menyuruhnya agar tiba lebih dulu sebelum Kugy 

datang. Selanjutnya, keempat tokoh (Kugy, Keenan, Noni dan Eko) 

dipertemukan dalam suatu kejadian saat menjemput Keenan di stasiun. 

2. Tahap generating circumstances: tahap pemunculan konflik, tahap ini 

merupakan tahap awal munculnya konflik. Pada filmPerahu Kertas, konflik 

awal muncul karena masalah cinta diam-diam antara Kugy dan Keenan. 

Keenan diam-diam jatuh cinta pada Kugy merasa cemburu saat melihat Kugy 

makan malam dengan Ojos pacarnya dari Jakarta. 

Begitu juga dengan Kugy yang secara diam-diam mengagumi Keenan, 

merasa cemburu saat mengetahui Noni akan menjodohkan Keenan dengan 

Wanda, yang merupakan anak seorang pemilik galeri terbesar di 

Indonesia.Apalagi Wanda sangat mengerti soal lukisan membuat hubungan 

Keenan dan Wanda cepat akrab dan dekat. 
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3. Tahap rising action: tahap peningkatan konflik, konflik yang berkembang 

pada tahap sebelumnya semakin berkembang pada tahap ini. Pada filmPerahu 

Kertas, tahap peningkatan konflik terjadi ketika Kugy dan Keenan memendam 

rasa cintanya dan menjauh untuk saling menjaga perasaan.Proyek 

percomblangan yang direncanakan Noni dan Eko berjalan sesuai rencana. 

Keenan dan Wanda jadi semakin sering bertemu dan dekat, apalagi Wanda 

adalah orang yang mengusahakan agar lukisan Keenan bisa masuk ke galeri 

Warsita. Di lain sisi, Kugy yang merasa tidak nyaman melihatkedekatan 

Keenan dan Wanda mencoba mengalihkan fokusnya dengan jalan mencari 

kesibukkan lain, yakni menjadi pengajar di Sakola Alit. 

Kugy yang mulai sibuk dan asyik dengan kegiatan di sakola Alit, 

membuat Keenan merasa kehilangan.Hanya sesekali Keenan dan Kugy 

bertemu itupun karena tidak disengaja.Kugy tak pernah lagi berkumpul 

dengan sahabat-sahabtnya itu. Dengan keadaan tersebut, ia merasa hidupnya 

telah berubah, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. 

4. Tahap climax: tahap klimaks, konflik yang terjadi mencapai titik intensitas 

puncaknya. Puncak konflik dalam filmPerahu Kertas ini terjadi pada saat 

Keenan bertengakar hebat dengan ayahnya, karena keputusannya berhenti 

kuliah demi untuk serius melukis. Keenan lalu memutuskan untuk 

meninggalkan rumahnya. 

Disisi lainKugy memutuskan untuk tidak hadir pada pesta ulang tahun 

Noni yang diadakan di rumah Wanda. Noni sangat kecewa pada Kugy, karena 
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ia sangat mengaharapkan kehadiran Kugy saat itu. Kugy tidak hadir pada 

pesta ulang tahun Noni karena ia ingin mneghindar dari Keenan dan Wanda. 

Saat pesta ulang tahun Noni itu juga terbongkar bahwa ternyata Wanda 

yang membeli semua lukisan Keenan.Keenan sebelumnya menyangka kalau 

semua lukisannya telah laku terjual pada saat pameran ternyata dibeli oleh 

satu orang, yakni Wanda.Keenan yang sudah terlanjur berhenti kuliah demi 

fokus melukis merasa sangat kecewa pada Wanda.Ia lalu mengembalikan cek 

hasil penjualan lukisan pada Wanda dan mengambil kembali semua 

lukisannya.Keenan pergi meninggalkan Wanda yang menangis memintanya 

kembali. 

Keenan lalu pindah dan menetap di Bali tinggal bersama Pak Wayan, 

Sementara itu, Kugy memutuskan untuk pindah kos dan mempercepat 

kuliahnya. Hubungan Kugy dan Ojos pun berakhir karena Kugy lebih memilih 

menemani murid-muridnya di Sakola Alit dibanding ikut liburan dengan Ojos 

ke Bali.  

5. Tahap denouement: tahap penyelesaian, pengarang memberikan pemecahan 

soal dari semua peristiwa. Dalam filmPerahu Kertas ini, Kugy memutuskan 

untuk mempercepat kuliahnya, sedangkan Keenan menemukan kembali 

dunianya di Bali. 

Kugy dan Keenan pun mulai menemukan pasangan baru.Kugy 

menjalin hubungan dengan Remigius yang merupakan atasannya di 

perusahaan AdVocaDo tempatnya bekerja, sedangkan Keenan bertemu 
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dengan Luhdeyang merupakan salah satu keponakan Pak Wayan.Keenan pun 

merasa bahwa Luhde mampu mengisi hatinya yang kosong saat itu. 

Noni juga mulai menyadari kesalahpahamannya pada Kugy.Ia 

akhirnya tahu kalau sahabatnya itu telah lama memendam rasa pada Keenan. 

Hubungan Kugy dan Noni kembali normal seperti semula. 

Kugy dan Keenan bertemu kembali pada saat pesta pernikahan Noni 

dan Eko dalam kondisi masing-masing yang telah berpasangan.Untuk saling 

menjaga perasaan pasangan masing-masing, Kugy dan Keenan sepakat untuk 

bersahabat saja, meskipun mereka tahu rasa sayang yang terpendam itu masih 

tetap ada. 

Pada satu kesempatan, seluruh karyawan AdVocaDo berlibur ke 

Bali.Secara tak sengaja, Kugy bertemu dengan Luhde, yang terlihat anggun 

dengan pakaian Bali, di sebuah pura. Keduanya cepat menjadi akrab, dan 

saling mengagumi satu sama lain. Ketika Kugy menuliskan alamatnya, Luhde 

tersadar melihat tulisan tangan Kugy itu.Ia sangat mengenali tulisan itu, dari 

buku Jenderal Pilik yang selama ini telah menjadikan lukisan-lukisan Keenan 

begitu hidup.  

Ketika bertemu Remi, Kugy memperlihatkan beberapa foto di 

pura.Kugy tak menyangka ternyata Remi mengenal Luhde lebih dulu 

ketimbang Kugy, dan memberi tahu bahwa Luhde adalah keponakan dari Pak 

Wayan langganannya.Tak hanya itu, Remi menyampaikan bahwa Luhde 

adalah kekasih Keenan. Kugy baru menyadari kalau lukisan yang disukainya, 

terpajang di kantor AdVocaDo yang dilihatnya setiap hari itu adalah lukisan 
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Keenan. Iajuga baru menyadari bahwa lukisan itu terinspirasi dari buku 

Jenderal Pilik karyanya.  

Belum selesai Kugy menata hatinya, Remi memberinya cincin untuk 

membuktikan keseriusannya.Sepulang dari Bali, Kugy mencoba untuk 

menghindar dari Keenan dan Remi, menenangkan diri ke rumah Karel, 

kakaknya.Keenan yang merasa kehilangan pun mencari Kugy. Lewat Noni, 

Keenan mengetahui bahwa dulu Kugy menjauhkan diri dari Keenan, dan juga 

Noni serta EKo, adalah karena sebenarnya Kugy mencintai Keenan, tetapi 

terhalang oleh kedekatan Keenan dan Wanda.  

Keenan memutuskan untuk menemui Kugy untuk menuntaskan 

perasaan-perasaan terpendam mereka.Tetapi, peristiwa demi peristiwa 

kemudian menjalin, mempertemukan dan memisahkan hati,silih berganti 

antara Kugy, Keenan, Remi, Luhde, dan juga Siska beserta orang-orang lain di 

sekeliling mereka.Bahkan juga membuka bagaimana hubungan Pak Wayan 

dan kedua orang tua Keenan, Lena dan Adri. 

Dan pada akhirnya semua tokoh menemukan pasangannya masing-

masing.Selain Noni dan Eko yang akhirnya menikah, Kugy juga dapat bersatu 

kembali dengan Keenan. Remi menjalin hubungan dengan Siska partner 

kerjanya di kantor yang sejak lama suka padanya. Luhde akhirnya memilih 

Banyu untuk menjadi pasangannya.Serta Wanda yang juga menemukan 

tambatan hatinya yang baru.Film Perahu Kertas ini berakhir dengan bahagia. 

 

4.2.3 Latar 
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Latar yang digunakan dalam film Perahu Kertas1 dan 2 terdiri dari latar 

tempat, waktu, dan suasana.Latar yang ada dalam film Perahu Kertas adalah: 

1. Jakarta adalah kota asal Kugy. Jakarta juga tempat tinggal sebagian besar 

tokoh yang ada di film ini.  Penggunaan latar di Jakarta terdapat dalam kutipan 

monolog berikut ini : 

Kugy  : (menulis Perahu Kertas sebelum berangkat ke 
Bandung) Hai..Neptunus.apa kabar di laut biru? 
Perahu Kertas yang kali ini akan 
membawakanmu kisah tentang perjalanan hatiku. 
Seperti layaknya sebuah hati yang selalu 
mengharap bahagia.Hatikupun seperti.Dan hari 
ini hatiku siap berlabuh keluar Jakarta, 
kotaku.Sebentar lagi aku jadi anak kuliahan, 
Nus.Aku lagi sibuk pindahan. Dan nanti aku akan 
di antar Ojos, pacarku… 

 
 Dalam kutipan dialog di atas Kugy menyebutkan bahwa ia berasal dari 

Jakarta. ia akan kuliah di luar Jakarta dan sedang siap-siap pindahan. Suasana 

yang tergambar dalam monolog di atas adalah rasa penuh harap dan senang 

karena akan memulai kehidupan baru sebagai anak kuliahan. 

2. Bandung merupakan tempat kuliah Kugy, Keenan, Noni dan Eko. Di sinilah 

tempat keempat tokoh tersebut menjalin kisahnya. Penggunaan latar di 

Bandung dapat dilihat pada keterangan dalam film di pojok kiri bawah. Selain 

itu juga, ada beberapa tempat yang menjadi ciri khas kota Bandung yang 

ditampilkan dalam film seperti gedung sate, stasiun Bandung, dan lain 

sebagainya. 

3. Stasiun Kereta Api di Bandung merupakan salah satu latar yang digunakan 

dalam film Perahu Kertas. Hal tersebut dapat dilihat dalam adegan saat Kugy 

dan Keenan akan kembali ke Jakarta. Diceritakan bahwa dalam perjalanan itu, 
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kereta mereka bermasalah sehingga mereka diharuskan untuk turun sejenak. 

Keenan yang baru bangun, memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rel 

kereta. Saat itu, Kugy dengan kameranya diam-diam memotret Keenan. 

4. Kampung Bojong Koneng adalah desa tempat Kugy dan Ami menjadi 

pengajar di Sakola Alit. Dialog yang menunjukkan latar ini adalah sebagai 

berikut: 

Kugy :  Hari ini bu Ugy mau ngedongeng. 
  Dongengnya spesial banget, belum pernah 

ada di dunia. Mau tau gak dongengnya 
apa?  

Pasukan Alit : (menjawaab dengan penuh semangat) 
Mauuu..!! 

Kugy : Judulnya Pasukan alit dari kampung 
Bojong Koneng  

Pasukan Alit : yeeee….(bersorak gembira) 
 

Dari kutipan dialog di atas tergambar suasana saat Kugy mengajar di 

sakola alit yang terletak di kampong Bojong Koneng. Hal tersebut diketahui 

dari  dialog yang menyebutkan bahwa judul dongeng yang akan dibawakan 

Kugy adalah Pasukan Alit dari kampung Bojong Koneng, karena murid-murid 

Alit semuanya berasal dari kampong Bojong Koneng.Suasana yang tergambar 

dalam dioalog di atas adalah suasana riang gembira dan penuh semangat. 

5. Ubud, Bali merupakan salah satu tempat yang digunakan dalam filmPerahu 

Kertas. Ubud merupakan tempat tinggal Pak Wayan, sahabat Lena Mama 

Keenan. Penggunaan latar di Ubud dapat dilihat juga dari ornamen-ornamen 

khas Bali yang ditampilkan dalam film dan penggunaan dialek Bali yang 

kentaldari beberapa tokoh, seperti Luhde, Pak Wayan dan Banyu.  
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6. Pantai di Jawa Barat merupakan tempat favorit Kugy dan Keenan. Kugy 

pernah di ajak ke salah satu pantai di Jawa Barat dan ia langsung menyukai 

tempat itu. Berikut salah satu dialog Kugy dan Keenan saat berada di pantai di 

Jawa Barat: 

… 
Keenan : oke..aku tau kamu suka laut, Gy. Makanya kau 

bawa kesini.menurut aku ini laut paling keren 
yang pernah aku temui di Jawa Barat. 

Kugy : jujur dan aku setuju. Tapi aku mau tau yang 
paling jujur. 

Dalam kutipan dialog di atas menunjukkan bahwa Kugy dan Keenan 

sedang berada di salah satu pantai yang ada di Jawa Barat.Keenan mengetahui 

bahwa Kugy sanagat suka dengan laut, itu sebabnyaia membawa Kugy ke 

tempat itu. Karena menurut Keenan tempat itu adalah pantai yang paling 

indah di Jawa Barat yang pernah ia datangi. Suasana yang tergambar adalah 

suasana bahagia.Adegan tersebut terjadi pada malam hari. 

 
 

4.3 Perbandingan Fakta Cerita (Karakter, Alur, dan Latar) antara Novel 

Perahu KertasKarya Dewi Lestari dengan Film Perahu Kertas1 dan 2 

Fakta cerita yang terdapat dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari 

dan film Perahu Kertas1 dan 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo 

memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun pembahasan mengenai persamaan 

dan perbedaan fakta cerita yang terdapat dalam novel dan film tersebut adalah 

sebagai berikut: 

4.3.1 Persamaan Fakta Cerita antara Novel Perahu Kertas Karya Dewi 

Lestari dengan  Film Perahu Kertas1 dan 2 
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Persamaan fakta cerita yang terdapat dalam novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari dan film Perahu Kertas1 dan 2 adalah sebagai berikut: 

a. Karakter atau Penokohan 

Dalam novel dan film Pearahu Kertas karakter-karakter yang ada lebih 

banyak yang memiliki persamaan peran maupun sifatnya.Karakter utama (yang 

utama)nya masih tetap sama, yakni Kugy dan Keenan. Begitu juga dengan tokoh 

utama tambahannya, yakni Luhde dan Remi.Keempatnya saling mencintai dan 

saling menjaga perasaan. 

Karakter tambahan (yang) utama di dalam novel dan film Perahu Kertas 

juga msih sama terdiri dari delapan karakter, yakni Noni, Eko, Ojos, Lena, Adri, 

Pak Wayan, Wanda, dan Karel. Selain itu karakter tambahan (yang memang) 

tambahan banyak yang masih memiliki peran yang sama terdiri dari tiga belas 

karakter, yakni Jeroen, Mama Kugy, Papa Kugy, Karin Keshia, Banyu, Pilik, 

Ami, Pak Usep, Hans, Syahrani, Siska, dan Iman. Pengurangan karakter banyak 

terjadi pada karakter tambahan (yang memang) tambahan karena perannya yang 

tidak terlalu penting sehingga dikurangi. 

Menariknya, dalam novel dan film ini, setiap tokoh yang saling mencintai 

memiliki karakter masing-masing yang saling menutupi kekurangan.Kugy, gadis 

mungil, pengkhayal, dan berantakan mencintai Keenan yang sikapnya sangat 

dingin dan cuek.Begitu juga dengan Wanda (Wanita yang mencintai Keenan) dan 

Joshua (Pacar Kugy).Wanda memiliki sikap yang agresif, sedangkan Joshua yang 

merupakan kekasih Kugy, orangnya teratur.Begitu pula dengan Noni dan Eko 
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yang juga sepsang kekasih. Noni yang karakternya tegas dan perfeksional, 

sedangkan Eko lebih humoris dan apa adanya. 

Karakter berbeda justru muncul dari Remi dan Luhde.Remi yang 

merupakan direktur sebuah perusahaan periklanan merupakan replika dari Keenan 

dengan versi lebih ramah dan hangat pada semua orang.Berbeda dengan Keenan 

yang sangat dingin dan lebih senang menyendiri.Sedangkan Luhde merupakan 

gadis yang bisa membangkitkan semangat Keenan.Kemiripan Luhde dan Kugy 

terletak pada sikap mereka yang senang dengan sastra.Hal inilah yang membuat 

Keenan jatuh cinta pada Luhde.Keenan merasakan roh Kugy dalam diri 

Luhde.Perbedaannya, kalau Kugy sangan berantakan dan cerewet, Luhde justru 

sebaliknya.Ia lebih tenang dan kalem. 

Tokoh lainnya adalah Adri dan Lena.Sepasang suami-istri yang memiliki 

karakter berbeda. Adri bersifat keras dan tegas, sedangkan lena lebih fleksibel dan 

ramah. Wayan yang merupakan sosok lain diantara Lena dan Adri, karakternya 

lebih seperti humoris dan berjiwa seni tinggi. Tidak heran, kalau ia menjadi 

pelukis terkenal dan sangat dikagumi oleh Keenan yang memang mencintai dunia 

lukis. 

b. Alur 

Dalam novel dan film Perahu Kertas alur yang digunakan adalah alur 

maju.Pada novel dan film Perahu Kertas, secara garis besar semua tahapan 

alurnya sama. Tahapan alur yang sama terjadi pada tahap pemunculan konflik, 

peningkatan konflik, dan pada tahap klimaksnya. 
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Tahap awal pemunculan konflik yang terjadi dalam novel dan film Perahu 

Kertas terjadi karena masalah cinta diam-diam antara Kugy dan Keenan.Perasaan 

cinta tersebut semakin sulit diutarakan karena Kugy masih memiliki pacar 

bernama Ojos, sedangkan Keenan semakin dekat dengan Wanda, sepupu Noni. 

Tahap selanjutnya, konflik cinta antara Kugy dan Keenan membuat 

mereka semakin menjaga jauh dan jarang bertemu. Kugy yangmemutuskan untuk 

menjadi pengajar di sakola Alit menjadi semakin sibuk, sedangkan Keenan 

menjadi semakin dekatdengan Wanda membuat Kugy semakin menghindar dari 

Keenan. 

Klimaksnya terjadi pada saat pesta ulang tahun Noni. Kugy yang menjadi 

tamu teristimewa saat itu memutuskan tidak hadir, karena ia tidak ingin bertemu 

dengan Keenan dan Wanda. Hal tersebut membuat hubungan Kugy dan Noni 

menjadi merenggang.Selain itu juga, pada saat pesta ulang tahun Noni, Keenan 

memutuskan hubungannya dengan Wanda, karena Wanda ketahuan telah 

membohonginya soal penjualan lukisan.Keenan yang terlanjur pergi dari rumah, 

memutuskan tinggal di Ubud bersama dengan Pak Wayan, sahabat 

mamanya.Keenan menemukan dunia barunya di Ubud. 

c. Latar 

Latar yang digunakan dalam novel Perahu Kertas dan terdapat juga dalam 

filmnya adalah Jakarta, Bandung, stasiun kereta api, kampung Bojong Koneng, 

Ubud, dan pantai Ranca Buaya di Jawa barat. 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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Kota Jakarta merupakan kota asal sebagian besar tokoh, seperti Kugy, 

Keenan, Remi, Karel, Lena, Adri, Wanda, dan lain sebagainya menjadikan kota 

Jakarta latar utama dalam novel dan film Perahu Kertas. Begitu juga dengan kota 

Bandung yang merupakan kota tempat Kugy, Keenan, Noni dan Eko kuliah. 

Banyak adegan penting yang terjadi di kota ini. Di Kota Bandung ini juga Kugy 

menjadi pengajar di sekolah darurat yang diberi nama Sakola Alit yang terletak di 

kampung Bojong Koneng. Selain itu juga, latar yang lumayan penting terjadi di 

stasiun kereta api. Kereta api merupakan transportasi yang digunakan Kugy dan 

Keenan saat pulang ke Jakarta. Di stasiun ini juga Kugy dan Keenan pertama kali 

bertemu. 

Tempat lain yang digunakan dalam novel dan film Perahu Kertas adalah 

di Ubud, Bali. Ubud merupakan tempat tinggal Pak Wayan, sahabat Lena Mama 

Keenan.Di Ubud juga tempat Keenan dan Luhde bertemu dan menjalin 

kasih.Keenan juga pernah tinggal di tempat ini lumayan lama. Latar terakhir yang 

sama-sama ada dalam novel dan film Perahu Kertas adalah Pantai Ranca Buaya 

di Jawa Barat. Kugy pernah diajak oleh Keenan ke pantai ini dan ia lansung 

menyukainya. Pantai ini merupakan tempat favorit Kugy dan juga Keenan.Dan di 

pantai ini juga Kugy dan Keenan kembali bertemu untuk bersatu selamanya. 

 

4.3.2 Perbedaan Fakta Cerita antara Novel Perahu Kertas Karya Dewi 

Lestari dengan Film Perahu Kertas1 dan 2 

Perbedaan fakta cerita yang terdapat dalam novel Perahu Kertas karya 

Dewi Lestari dan film Perahu Kertas1 dan 2 adalah sebagai berikut: 



84 
 

a. Karakter atau Penokohan 

Perbedaan antara novel dan film, terjadi pada bagian penguatan karakter 

tokohnya.Karakter yang terdapat dalam novel mengalami pengurangan.Dalam 

novel Perahu Kertas terdiri dari 41 karakter, sedangkan dalam filmnya 

mengalami pengurangan menjadi 25 karakter.Dalam novel juga, karakter tokoh 

tergambar dengan sangat rinci, sedangkan pada film, karakter tokoh tidak terlalu 

lengkap. Hanya penggambaran bagian besarnya saja, sehingga watak lain dari 

tokoh tidak ada dalam film.  

Film yang merupakan hasil adaptasi dari novelnya tentu saja memiliki 

perbedaan.Ada beberapa tokoh yang mengalami penambahan, pengurangan dan 

perubahan bervariasi.Namun, di dalam film Perahu Kertas tidak terjadi 

penambahan karakternya.Film Perahu Kertas mengalami pengurangan 

pertimbangannya karena beberapa tokoh tambahan tersebut kurang memiliki 

peran yang mendukung cerita, sehingga tidak dimasukkan dalam film.Ada juga 

beberapa karakter yang berubah karakternya dalam film untuk memberikan 

variasi cerita yang berbeda. 

Karakter-karakter yang ada di dalam novel, namun tidak dimunculkan 

dalam film, yakni karakter Oma (nenek Keenan yang tinggal di Amsterdam), 

Kevin (kakak Kugy yang beda hanyasatu tahun dengannya), keluarga Pak Wayan 

(terdiri dari Agung, Pak Putu, Ibu Ayu dan Pak Nyoman), Bimo (teman sekelas 

Keenan di kampus), Ical (teman Ami sesama relawan di Sakola Alit),Mas Itok 

(penjaga toko kaset yang menyambi sebagai pengantri tiket buat Noni), Pak 

Somad (salah satu warga Kampung Bojong Koneng), Virna (teman Wanda yang 
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dimintai tolong menyimpan salah satu lukisan Keenan yang ia beli), Mas Danar 

(petugas administrasi di kampus Kugy), karyawan Advocado (terdiri dari Tasya, 

Fani dan Gina), dan juga Ellen (penghuni baru kamar kos yang pernah ditempati 

Kugy dulunya). Karakter-karakter tersbut tidak dimunculkan dalam film. 

Selain beberpa karakter yang dikurangi ada juga beberapa karakter yang 

mengalami perbedaan dari novel dan film Perahu Kertas diantaranya adalah 

karakter Jeroen, Siska dan Banyu. Jeroen yang di dalam novelnya dijelaskan 

memiliki karakter yang ekstrover, atletis, diplomatis dan senang bergaul, tidak 

tergambar di dalam filmnya.Jeroen malah digambarkan sebagai anak yang tidak 

banyak bicara. 

Selain Jeroen, karakter lainnya yang berbeda adalah Siska. Di dalam 

novelnya, Siska digambarakan sebagai salah satu karyawan biasa di perusahaan 

AdVocaDo milik Remi.Perannya juga tidak terlalu banyak.Peran Siska di filmnya 

berbeda dengan yang ada di dalam novelnya. Siska di dalam film Perahu Kertas 

digambarkan sebagai salah satu Partner kerja Remi di AdVocaDo yang memiliki 

sifat sedikit tegas dan kurang bersahabat terutama dengan Kugy. Siska diam-diam 

memendam rasa cintanya pada Remi.Kedatangan Kugy di perusahaan membuat 

Siska merasa tersaingi dan menjadi lebih jutek. 

Begitu juga dengan Banyu yang mengalami perubahan karakter dari novel 

dan film Perahu Kertas. Karakter Banyu di dalam Novel tidak terlalu 

banyak.Banyu berperan sebagai salah satu keponakan Pak Wayan yang menemani 

Keenan saat tinggal di Ubud, selain itu perannya tidak ada lagi. Berbeda dengan 

karakter yang ada di novelnya, di dalam film Perahu Kertas karakter Banyu selain 



86 
 

menemani Keenan saat tinggal di Ubud, ia juga digambarkan diam-diam cinta 

pada Luhde. Banyu tidak suka melihat kedekatan Luhde dengan Keenan, namun 

ia tidak memiliki cukup keberanian untuk menunjukkannya. Setelah Luhde dan 

Keenan berpisah barulah Banyu berani mendekati Luhde. 

b. Alur 

Perbedaan mendasar pada alur terjadi pada bagian komposisinya.Pada 

novel, bagian-bagian alurnya lebih spesifik dan terinci.Kelebihan inilah yang 

kemudian membuat bagian alur pada novel lebih banyak.Dalam novel konflik 

yang terjadi lebih banyak dibanding film.Dalam novel, intuisi pembaca seolah-

olah terombang-ambing dalam permainan konflik dan puncak konflik yang 

dilakukan penulis.Inilah yang menjadi nilai lebih novel dibanding film. 

Film yang merupakan hasil adaptasi dari karya fiksi, novel, mengalami 

beberapa penyesuaian perihal alur.Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan 

durasi waktu dan medium yang digunakan.Perbedaan alur yang terdapat didalam 

novel dan film Perahu Kertas adalah pada tahappenyituasian di awal cerita dan 

tahap penyelesaian. 

Pada tahap penyituasian di awal cerita di dalam novelnya di buka dengan 

Keenan yang tinggal di Amsterdam bersama Omanya bersiap pulang ke Jakarta 

untuk mengikuti UMPTN. Sebenarnya Keenan lebih suka tinggal di Amsterdam 

karena bisa leluasa melukis daripada pulang ke Indonesia dan dipaksa masuk 

kuliah ekonomi pilihan ayahnya, namun ia juga tidak bisa menentang keputusan 

ayahnya tersebut. Ia pun terpaksa pulang dan mengikuti tes tersebut dan akhirnya 

lulus kuliah di Bandung. 
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Berbeda dengan Keenan yang tidak bahagia masuk kuliah, Kugy masuk 

kuliah dengan sangat bahagia karena ia lulus di jurusan yang diinginkan, yakni 

jurusan sastra dan itu juga artinya ia bisa berkumpul lagi dengan sahabatnya, 

Noni.  

Dalam film Perahu Kertas, awal cerita dimulai saat Kugy bersiap-siap 

berangkat ke Bandung diantar Ojos pacarnya. Di saat yang bersamaan, di 

Bandung Noni sedang menyiapkan kamar kos untuk Kugy sambil menelpon Eko 

pacarnya. Kemudian beberapa saat setelah Kugy berada di Bandung, Noni dan 

Eko mengajak Kugy ke stasiun untuk menjemput Keenan sepupu Eko yang akan 

kuliah di Bandung juga. Lalu mereka menjadi sahabat dan menyebut persahabatan 

mereka dengan sebutan geng Pura-pura Ninja. 

Selain perbedaan pada tahap penyituasian, perbedaan juga terjadi pada 

tahap penyelesaian.Dalam novel, ceritanya diakhiri dengan bersatunya kembali 

Kugy dan Keenan setelah silih berganti bertemu dan berpisah sebelumnya, 

sedangkan pada film, ceritanya diakhiri dengan para tokoh yang akhirnya 

menemukan pasangannya masing-masing.Noni dan Eko akhirnya menikah.Remi 

menjalin hubungan dengan Siska.Luhde juga sudah dapat membuka hatinya 

kembali untuk Banyu.Serta Wanda yang menemukan tambatan hatinya yang 

baru.Dan tentunya Kugy dan Keenan yang bersatu kembali.Perbedaan yang 

terjadi antara novel dan film menjadi variasi tersendiri bagi penikmat kedua karya 

tersebut. 
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c. Latar 

Saat harus mengonfersi sebuah novel ke dalam film, latar merupakan hal 

yang selalu menjadi masalah terbesar.Pesoalannya adalah bagaimana sulitnya 

memvisualkan gambaran yang ada pada novel dengan realitasnya.Seperti mencari 

tempat yang ada dalam benak penulis pada novel dengan tempat yang 

sebenarnya.Sehingga, pada pembuatan latar, sutradara film dituntut sekreatif 

mungkin agar dapat memberikan tenpat yang sesuai dengan novelnya. 

Pada film Perahu Kertas yang disutradarai Hanung Bramantyo ini ada 

latar yang tidak ditampilkan, yakni latar yang terjadi di Amsterdam dan Pantai 

Sanur, Bali. Ada juga beberapa latar yang di dalam novel dan filmnya sama, 

namun adegan yang terjadi berbeda. Contohnya saja pada adegan saat Kugy, Noni 

dan Eko menjemput Keenan di stasiun.Di dalam novelnya diceritakan pada saat 

mereka menjemput tersebut, Kugy dan Keenan sempat berpapasan, namun 

mereka belum saling tahu.Setelah itu Kugy berinisiatif memanggil Keenan lewat 

pengeras suara yang ditinggalkan oleh petugas jaga. Ulah Kugy tersebut membuat 

Noni dan Eko kaget dan pergi mengahmpiri Kugy, dan saat itu juga Keenan yang 

berdiri tidak jauh dari sana merasa namanya telah dipanggil datang mendekat ke 

sumber suara. Berkat ulah Kugy itu juga akhirnya, Eko bertemu dengan sepupu 

yang dicarinya itu. 

Berbeda dengan adegan di dalam novelnya, dalam filmnya adegan saat 

menjemput Keenan digambarkan sedikit berbeda.Kugy yang diajak Noni dan Eko 

untuk menjemput Keenan sepupu Eko ke stasiun pergi dengan kondisi yang baru 

bangun.Kugy yang putus asa karena belum juga menemukan Keenan, 
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memutuskan untuk mencari sepupu Eko yang belum pernah dilihatnya itu dengan 

‘radar Neptunus’nya.Dan tanpa disengaja radar itu dapat menemukan sepupu Eko 

tersebut. 

Perbedaan lainnya juga terjadi pada adegan saat Keenan dan Kugy 

kembali ke Jakarta.Dalam novel, diceritakan bahwa di tengah perjalanan, kereta 

mereka bermasalah sehingga mereka diharuskan untuk turun sejenak.Ketika turun 

itulah Kugy pergi menelusuri jalan-jalan desa dekat stasiun tempat berhentinya 

kereta.Ia pun menikmati suasana desa ditemani Keenan yang dengan ‘radar 

Neptunus’nya dapat menemukan keberadaan Kugy. Merekapun makan di warung 

bersama ditemani gerimis hujan yang membasahi tanah yang gersang.Sedangkan 

pada film, hanya digambarkan suasana di rel kereta yang sedang berhenti karena 

ada masalah.Saat itu, Kugy dengan kameranya diam-diam memotret Keenan yang 

sedang berjalan di rel kereta. 

Perbedaan yang terjadi saat mengubah suatu karya khususnya karya sastra 

menjadi film memang wajar saja terjadi.Hal tersebut tentunya berdasarkan banyak 

pertimbangan yang telah dibicarakan oleh semua pihak, diantaranya oleh penulis, 

sutradara, produser dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, serta 

pertimbangan teknis lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Fakta cerita novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari terdiri atas karakter, alur 

dan latar. Karakter yang terdapat dalam novel ada 41 karakter dengan 

menggunakan alur maju, dan latar di Amsterdam, Jakarta, Bandung, stasiun 

kereta api, Kampung Bojong Koneng, Ubud, Pantai Sanur, dan Pantai Ranca 

Buaya di Jawa Barat. 

2. Fakta cerita dalam film Perahu Kertas 1 dan 2 terdiri atas karakter, alur, dan 

latar. Karakter yang terdapat dalam film ada 25 karakter dengan menggunakan 

alur maju, dan latar di Jakarta, Bandung, stasiun kereta api, Kampung Bojong 

Koneng, Ubud, dan Pantai Ranca Buaya di Jawa Barat. 

3. Hasil perbandingan fakta cerita antara novel Perahu Kertas karya Dewi 

Lestari dengan film Perahu Kertas 1 dan 2 menunjukkan adanya persamaan 

dan perbedaan di antara novel dan film tersebut. Persamaan fakta cerita 

tersebut dapat dilihat dari beberapa karakater utama dan tambahan yang 

terdapat dalam novel dan film. Alur yang digunakan oleh kedua karya tersebut 

adalah alur maju. Dan beberapa latar yang terdapat dalam novel dan sekaligus 

dalam filmnya. Selain persamaan, dalam novel dan film Perahu Kertas juga 

terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada beberapa karakter 

tambahan yang tidak dimunculkan dan tiga karakter yang mengalami 
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perubahan sifat dalam film, tahapan alur yang perubahan di awal dan akhir 

cerita serta dua latar yang dikurangi, yakni latar di Amsterdam dan Pantai 

Sanur. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Pembaca ataupun penonton film Perahu Kertas tidak perlu mempertentangkan 

perbedaan antara novel dengan film karena kedua media tersebut memang 

berbeda jadi perbedaan itu wajar saja terjadi. Pemahaman atas perbedaan-

perbedaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kajian ekranisasi. 

2. Masyarakat sebaiknya dapat melihat film yang beralih wahana sebagai sebuah 

film tanpa dibayang-bayangi oleh novelnya. 

3. Membaca novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dan sekaligus menonton 

film Perahu Kertas 1 dan 2, termasuk memahami perbandingan fakta cerita 

pada kedua jenis karya tersebut dapat memberikan pemahaman makna 

kemanusiaan dan meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra dan karya seni 

lainnya. 
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