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Abstrak 

 

Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini, yaitu (1) unsur-unsur intrinsik yang terdapat di 

dalam novel dan film “Jilbab Traveller Love Spark In Korea Karya Asma Nadia,” dan (2) 

proses ekranisasi yang muncul pada tahapan tokoh dan alur di dalam novel dan film “Jilbab 

Traveller Love Spark In Korea Karya Asma Nadia.” Tujuan penelitian ini, yaitu (1) 

mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel dan film “Jilbab 

Traveller Love Spark In Korea Karya Asma Nadia” dan (2) mendeskripsikan proses 

ekranisasi yang muncul pada tahapan tokoh dan alur di dalam novel dan film “Jilbab 

Traveller Love Spark In Korea Karya Asma Nadia.” Teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa teknik membaca, teknik menonton, dan teknik mencatat. Metode dan 

teknik analisis data yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode 

dan teknik penyajian hasil analisis data yang digunakan, yaitu (a) rumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa,  termasuk juga penggunaan terminologi yang bersifat teknis 

dan (b) rumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang biasa disebut 

dengan metode formal. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) unsur intrinsik novel dan film, 

yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat dan (2) 

proses ekranisasi terjadi pada unsur tokoh dan alur terjadi karena media yang digunakan di 

dalam pembuatan novel dan film berbeda. Secara keseluruhan penciutan yang dilakukan 

karena penghilangan cerita, tokoh dan alur pada bagian yang tidak begitu penting untuk 

divisualisasikan. Penambahan tokoh dan alur  di dalam film dibuat semenarik-nariknya secara 

keseluruhan masih relevan dengan cerita yang ada di dalam novel, hanya pada visualisasi di 

dalam film dibuat lebih menarik dengan banyaknya konflik cerita, adanya tokoh dan alur 

tambahan yang dimunculkan sehingga cerita di dalam film tidak monoton di dalam novel.  

 

Kata kunci: Ekranisasi, Intrinsik  
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ABSTRACT 

 

The problem in this study are (1) the intrinsic elements that found in the “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea by Asma Nadia” novel and film, and (2) the ecranisation that appear in 

the characterizations and the plot in the that novel and film. The purposes of this study are (1) 

to describe the intrinsic elements that found in the “Jilbab Traveller Love Spark In Korea by 

Asma Nadia” novel and film, and (2) to describe the process of ecranisation that appear in the 

characterizations and the plot in that novel and film. In this study, data were collected 

through reading , watching, and note taking. In analyzing the data, the writer uses descriptive 

qualitative. Methods and techniques used in presenting the result of data analysis are (a) 

formulation with common words, including the use of technical terminology and (b) 

formulation by using signs or symbols that called as formal method. The result of the study 

shows that (1) the inrinsic elements of that novel and film are theme, characters and 

charactererization, plot, setting, point of view, language style, and values and (2) the 

ecranisation found in the characters element and plot happened because the media used in the 

novel and film are diffrent. Wholly, the reduction happened because of removing some parts 

in the story, the characters and also plot that is not really crucial to be visualized. The 

appearance of some new addtional characters and also the additional plot in the film created 

as interesting as possible are still relevant with the story of the novel. However, the 

visualization in the film is more interesting with many conflicts and the appearance of 

additional charactersand plot make the story in the film not as monotonous as in the novel. 

 

 

Keywords: Ecranisation, Intrinsic    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

 

Karya sastra pada umumnya berisi 

tentang permasalahan yang melengkapi 

kehidupan manusia. Permasalahan itu 

dapat berupa permasalahan yang terjadi di 

dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, 

karya sastra memiliki dunia sendiri yang 

merupakan hasil pengalaman sastrawan 

terhadap kehidupan yang diciptakan 

sendiri, baik berupa film, novel, puisi, 

maupun drama. Semuanya dapat 

dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat. 

Film yang diadaptasi dari novel atau 

dari cerita pendek. Tentu saja hal tersebut 

akan mengalami perubahan fungsi. 

Perubahan tersebut merupakan akibat 

perubahan alat-alat yang dipakai, yakni 

mengubah dunia kata-kata dari novel 

menjadi dunia gambar-gambar yang 

bergerak berkelanjutan di dalam film. 

Pemindahan wahana juga mempengaruhi 

perubahan ini. Novel merupakan bentuk 

visual yang mengarahkan pembaca 

mengandalkan pembayangan cerita, 

sedangkan film merupakan bentuk 

audiovisual yang memberi gambaran cerita 

kepada penikmat film dengan memadukan 

antara dialog dengan ekspresi pemain. 

Dengan perubahan-perubahan tersebut, 

pada umumnya penonton akan 

membandingkan antara film dengan novel 

aslinya. Dengan membandingkan antara 

novel dan film, sering ditimbulkan 

kekecewaan atau bisa juga kepuasan di 

dalam hati penonton termasuk para penulis 

novel aslinya. 

Perbedaan-perbedaan tersebut 

dilakukan tentu bukan tanpa alasan. Faktor 

film yang terkait dengan durasi 

menyebabkan para pekerja film harus 

kreatif memilih dan menilai peristiwa-

peristiwa yang penting untuk difilmkan. 

Oleh karena itu, sering ditemukan adanya 

pergeseran, khususnya berkaitan dengan 

alur cerita. Di dalam tokoh pun kadang-

kadang juga ditemukan perubahan. Hal 

tersebut dilakukan mengingat masing-

masing (antara novel dan film) memilih 

karakter yang sesuai dengan fungsi media 

karya. Dalam proses adaptasi kadang-

kadang konsep konvensi, memilih dan 

memfokuskan, rekonsepsi dan rethinking 

sekaligus disertai pemahaman terhadap 

karakter yang berbeda antara media yang 

satu dengan yang lain (Nugroho, 1995: 

157). 

Pelaksanaan perubahan novel yang 

diadaptasi menjadi film tentu 

membutuhkan proses kreatif. Eneste 

(1991: 61-66) juga mengatakan 

pemindahan dari novel ke layar lebar atau 

film juga tidak akan menimbulkan proses 

penciutan, penambahan dan perubahan 

variasi. Pada proses penciutan akan terjadi 

pemotongan peristiwa. Ada juga beberapa 



tokoh dan latar yang tidak ditampilkan 

karena dirasa tidak penting untuk 

ditampilkan di dalam film. Selain itu, 

Eneste (1991: 61-65) mengatakan proses 

kreatif pengangkatan novel ke layar lebar 

dapat berupa penambahan maupun 

pengurangan jalannya cerita. Hal tersebut 

terkait dengan faktor narasi yang tidak 

mengesampingkan faktor estetik. Proses 

kreatif tersebut diterapkan oleh sutradara 

di dalam pengangkatan novel ke layar 

lebar yang berjudul “Jilbab Traveller Love 

Spark In Korea.” Proses adaptasi dari 

novel ke bentuk film garapan sutradara 

Guntur Soeharjanto inilah yang akan 

menjadi objek kajian penelitian ini. 

Novel ini memiliki keunikan 

tersendiri. Hal tersebut berawal dari 

dongeng dan kisah Ibnu Battutah yang 

sering diceritakan oleh ayahnya kepada 

Rania. Rania kecil pada saat itulah mimpi 

dan tekadnya kian hari kian dewasa dan 

kian besar pula mimpi tersebut. Akhirnya, 

Rania menjadi seorang penulis best seller 

yang telah diakui oleh mata internasional. 

Ia berhasil menjadi seorang petualang dan 

penjelajah seperti Ibnu Battutah sekaligus 

mendapat gelar sebagai Jilbab Traveller 

atas perjalanan dan petualangannya dari 

satu negara ke negara lain. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti 

tertarik mengangkat judul penelitian 

“Analisis Ekranisasi Novel Ke Bentuk 

Film “Jilbab Traveller Love Spark In 

Korea” Karya Asma Nadia” selain judul 

penelitian tersebut belum pernah diteliti 

secara detail sebelumnya. 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian yang bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif melakukan analisis 

hanya sampai kepada taraf deskripsi, yaitu 

menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik sehingga dapat lebih mudah 

dipahami dan disimpulkan (Azwar, 2013: 

6). Penelitian ini akan menganalisis 

ekranisasi novel ke bentuk film” Jilbab 

Traveller Love Spark In Korea,” kemudian 

menyajikan hasil analisis tersebut secara 

sistematis agar mudah dipahami. 

Setiap penelitian pasti memiliki data. 

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki 

data. Di dalam penelitian sastra datanya 

berwujud kata-kata bukan berupa angka. 

Siswantoro (2010: 70) menjelaskan data 

adalah sumber informasi yang akan 

diseleksi sebagai bahan analisis, sehingga 

perlu adanya penugasan konsep atau teori 

di dalam menyeleksi data. 

Wujud data penelitian kali ini berupa 

kata-kata, frase, kalimat, dan wacana di 

dalam novel “Jilbab Traveller Love Spark 

In Korea” yang memiliki penciutan, 

penambahan,  dan perubahan variasi dari 

novel ke bentuk film. 



Sumber data penelitian ini adalah 

novel “Jilbab Traveller Love Spark In 

Korea” Karya Asma Nadia. Identitas 

sumber datanya sebagai berikut. 

1) Judul     : Jilbab Traveller Love Spark In Korea 

2) Pengarang     : Asma Nadia 

3) Penerbit     : AsmaNadia Publisihing House  

4) Kota Terbit    : Depok 

5) Tahun Terbit    : 2016 

6) Jumlah Halaman Buku       : 380 halaman 

7) Cetakan     : keenam belas 

  8) Sampul                        : Sampul berwarna putih dengan garis-garis  seperti pada peta    

dan terdapat tiga tokoh. 

Di dalam metode dan teknik 

pengumpulan data digunakan tiga teknik. 

Ketiga teknik tersebut, yaitu teknik 

membaca, teknik menonton, dan teknik 

mencatat. Langkah-langkah yang 

digunakan di dalam teknik-teknik tersebut 

sebagai berikut. 

1) Teknik membaca 

a) Membaca novel “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea” Karya Asma 

Nadia secara cermat bertujuan 

memperoleh pemahaman mengenai 

unsur intrinsik, ekranisasi tahapan 

tokoh, dan alur yang digambarkan 

di dalam novel. 

b) Menafsirkan dan membuat 

deskripsi data yang sudah didapat 

sehingga diperoleh pemahaman 

mengenai unsur intrinsik, 

ekranisasi, tahapan tokoh, dan alur 

yang digambarkan di dalam novel. 

2) Teknik menonton 

a) Menonton film “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea” Karya 

sutradara Guntur Soeharjanto 

secara cermat bertujuan 

memperoleh pemahaman mengenai 

unsu intrinsik, ekranisasi tahapan 

tokoh, dan alur yang digunakan di 

dalam film. 

b) Menafsirkan dan membuat 

deskripsi data yang sudah didapat 

sehingga diperoleh pemahaman 

mengenai unsur intrinsik, 



ekranisasi, tahapan tokoh, dan alur yang digambarkan di dalam novel. 

3

. Teknik mencatat 

Mendata dari sumber data berupa 

novel yang berjudul “Jilbab Traveller Love 

Spark In Korea” sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

unsur intrinsik, ekranisasi tahapan tokoh, 

dan alur (Faruk, 2012: 56) 

Instrumen yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri 

(human instrument), yaitu peneliti sebagai 

pelaku seluruh kegiatan penelitian. Peneliti 

sendiri yang berperan di dalam 

perencanaan menetapkan fokus penelitian, 

melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data, dan membuat simpulan sampai 

melaporkan hasilnya. 

Pengetahuan peneliti menjadi alat 

penting di dalam penelitian ini, sejak 

pencarian data sampai dengan selesainya 

penganalisisan data. Pengambilan data 

penelitian ini dilakukan dengan membaca 

novel “Jilbab Traveller Love Spark In 

Korea” dan menonton film “Jilbab 

Traveller Love Spark In Korea.” Setelah 

itu, dilakukan penyaringan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Data yang 

sudah diklarifikasikan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teori ekranisasi. 

Berdasarkan teori yang berkaitan 

dengan ekranisasi, maka peneliti sebagai 

instrumen utama akan membuat indikator-

indikator yang dibutuhkan di dalam 

penelitian. Adapun indikator tersebut 

bertujuan untuk memudahkan proses 

penelitian, khususnya dalam hal 

pengambilan, pemilihan,  

pengklarifikasian, dan analisis data. 

Indikator yang dibuat peneliti adalah unsur 

intrinsik di dalam novel dan film, 

ekranisasi tahapan tokoh dan alur. 

Pendekatan yang digunakan di dalam 

analisis data penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Moleong (2002: 3) 

mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat diamati.  

Faruk (2012: 56) mengatakan bahwa 

data pertama-tama adalah penganalisisan 

sumber-sumber sesuai dengan teori yang 

digunakan. Selanjutnya, pemaknaan 

terhadap karya yang diteliti lalu struktur 

kedua karya tersebut dibandingkan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

proses penganalisisan data  penelitian ini 

sebagai berikut. 



a) Membaca novel “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea” hingga 

mendapat pemahaman unsur-unsur 

intrinsik serta ekranisasi tahapan 

tokoh dan alur. 

b) Membedah novel “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea,” lalu 

menganalisisnya dan membaginya ke 

dalam proses ekranisai tahapan tokoh 

dan alur. 

c) Mengamati film “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea” hingga 

diperoleh pemahaman unsur-unsur 

intrinsik serta ekranisasi tahapan 

tokoh dan alur. 

d) Membedah film “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea,” lalu  

menganalisis data dan membaginya 

ke dalam proses ekranisasi tahapan 

tokoh dan alur. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil analisis data penelitian ini disajikan 

dengan data metode. Kedua metode 

tersebut, yaitu (a) rumusan dengan 

menggunakan kata-kata biasa, termasuk 

juga penggunaan terminologi yang bersifat 

teknis. Cara ini biasa disebut dengan 

metode informal dan (b) rumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau lambang-

lambang yang biasa disebut dengan 

metode formal (Mahsun, 2012: 123). 

Penyajian hasil analisis data penelitian ini 

menggunakan metode informal, dengan 

pendeskripsian menggunakan kata-kata 

biasa. Di dalam penelitian ini, akan 

dideskripsikan hasil penelitian dengan 

dipaparkannya analisis ekranisasi novel ke 

bentuk film “Jilbab Traveller Love Spark 

In Korea” karya Asma Nadia. 

1. Unsur-Unsur Intrinsik yang 

Terdapat di Dalam Novel dan 

Film “Jilbab Traveller Love 

Spark In Korea”  

A. Unsur-Unsur Intrinsik yang 

Terdapat di Dalam novel dan 

film “Jilbab Traveller Love   

Spark In Korea” 

Di dalam sebuah novel dan film 

terdapat unsur-unsur yang membangun 

cerita agar novel tersebut menarik dibaca. 

Unsur intrinsik (intrinsic) adalah unsur-

unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri (Nurgiyantoro, 2013: 30). Salah 

satu unsur-unsur intrinsik tersebut, yaitu 

tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, 

sudut pandang, dan amanat. 

Di dalam novel “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea” ini terdapat 

beberapa tokoh dengan karakter yang 



berbeda-beda. Berikut akan dijabarkan 

unsur-unsur intrinsiknya. 

a) Tema 

Cita-cita, Jilbab, dan Petualangan 

(b) Tokoh dan Penokohan 

- Rania 

   Rania memiliki karakteristik 

penyayang dan tegar. 

- Hyun Geun  

   Hyun Geun memiliki karakteristik 

taktega dan religius. 

- Ilhan 

   Ilhan memiliki karakteristik 

khawatir. 

- Papa 

   Papa memiliki karakteristik 

memotivasi. 

- Mama 

   Mama memiliki karakteristik gigih. 

- Kak Tia dan Kak Eron 

   Kak Tia dan Kak Eron memiliki 

karakteristik baik. 

- Alvin 

   Alvin memiliki karakteristik baik. 

- Jeong Hwa 

   Jeong Hwa memiliki karakteristik 

acuh takacuh. 

- Ayah Jeong Hwa 

   Ayah Jeong Hwa memiliki 

karakteristik baik. 

c) Alur  

Di dalam novel dan film “Jilbab 

Traveller Love Spark In Korea” 

menggunakan alur maju. 

d) Latar atau Setting 

- Latar Tempat  

Di dalam film “Jilbab Traveller Love 

Spark In Korea” dapat dikerucutkan 

dari ruang yang luas ke lebih kecil 

lagi. Secara luas, latar tempat berada 

di dua negara berbeda benua, yaitu 

Indonesia dan Korea. Indonesia dan 

Korea menjadi latar tempat bagi tokoh 

utama Rania dan Hyun Geun. 

Secara lebih sempit lagi, latar tempat 

di Indonesia, yaitu Jakarta, Baluran.  

Indonesia dan Korea menjadi latar 

utama sepanjang alur cerita, jalannya 

setiap konflik terjadi. Baluran menjadi 

tempat pertemuan dua tokoh penting 

Rania dan Hyun Geun. Dari sini latar 

tempat yang spesifik mengalar ke 

banyak lokasi daerah wisata seperti 

Kawah Ijen. Sementara Korea menjadi 

latar klimaks cerita, Hyun Geun 



mengungkapkan perasaannya kepada 

Rania. 

- Latar Waktu 

Latar waktu mencakup pagi sampai 

siang hari, lalu sore sampai malam 

hari. Latar waktu siang diisi oleh 

beragam kegiatan yang menghadirkan 

suasana riang dan semangat. 

Terutama Rania yang sangat aktif di 

dalam kegiatan penulisan. Hyun Geun 

latar waktu siang dan malam takjauh 

berbeda karena menghadirkan suasana 

tenang. Namun, ia berubah ketika 

bertemu dengan Rania di Baluran. 

Pada saat ia hendak mengambil 

gambar pemandangan di Baluran tiba-

tiba saja Rania masuk dan taksengaja 

ia mengambil gambar pemandangan 

baluran dengan Rania di dalam 

gambar tersebut. Lalu Rania menoleh 

ke belakang dan menghampiri Hyun 

Geun. Sementara latar sore hari 

sampai malam menghadirkan kesan 

hangat dan kekeluargaan. 

- Latar Sosial 

Latar sosial di dalam cerita ini 

menyangkut tentang kehidupan 

seorang gadis yang tumbuh menjadi 

pribadi yang mandiri dan tangguh. 

Rania menjadi seorang penulis best 

seller yang telah diakui oleh mata 

Internasional. Ia berhasil menjadi 

seorang Ibnu Batuttah sekaligus 

mendapat gelar sebagai jilbab 

Traveller atas perjalanan dan 

petualangannya dari satu negara ke 

negara lain. 

 

e) Gaya Bahasa 

Di dalam film “Jilbab Traveller Love 

Spark In Korea” dari sisi tokoh utama, 

Rania menggunakan gaya bahasa 

Apofasis. Apofasis ialah gaya bahasa 

yang berupa pernyataan yang 

tampaknya menolak sesuatu, tetapi 

sebenarnya justru menegaskannya. 

Sebagai contoh di dalam tuturan ini, 

“Maaf tapi saya keberatan difoto.” 

Jenis gaya bahasa pada saat kondisi 

tokoh Rania dan Hyun Geun bertemu di 

Baluran. Hyun Geun yang tidak 

mengerti Bahasa Indonesia karena ia 

berasal dari Korea. Untung saja pada 

saat itu ada Alvin yang menerjemahkan 

hal yang diucapkan Rania kepada Hyun 

Geun. 

f) Amanat 

Jangan pernah takut bermimpi, karena 

tidak ada yang mustahil di dunia ini 

jika Allah SWT telah berkehendak. 

Raihlah cita-cita itu dan wujudkanlah 

menjadi nyata. Jangan pernah merasa 

malu jika wanita berjilbab muda 



berasal dari keluarga miskin tidak 

akan menghalangi bila ingin menjadi 

apa pun yang  diinginkan. Berjilbab 

tidak menjadikan wanita terkekang 

atau tidak bebas melakukan semua hal 

yang besar. Petualangan mengajarkan 

kita bagaimana bertahan hidup di 

dalam kondisi yang ekstrim sekalipun 

dan mejadikan seseorang memiliki 

mental yang kuat ketika ia berada di 

dalam segala kondisi.  

2 Proses Ekranisasi yang Muncul pada 

Tahapan Tokoh dan Alur di Dalam 

Novel Film “Jilbab Traveller Love 

Spark In Korea” 

a) Proses Ekranisasi Tokoh dalam 

Novel dan Film “Jilbab Traveller 

Love Spark In korea” 

Di dalam subbab ini akan disajikan hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap proses 

ekranisasi tokoh di dalam novel dan film 

“Jilbab Traveller Love Spark In Korea”. 

Kategori pertama aspek penciutan 

tokoh merupakan penghilangan tokoh di 

dalam novel. Kategori kedua aspek 

penambahan tokoh merupakan 

penambahan tokoh di dalam. Artinya, ada 

beberapa penambahan tokoh di dalam film 

yang tidak terdapat di dalam novel. 

Kategori ketiga aspek perubahan bervariasi 

tokoh merupakan variasi penggambaran 

tokoh yang dilakukan di dalam visualisasi 

dari novel ke film. Hasil penelitian 

mengenai rincian deskripsi proses 

ekranisasi tokoh di dalam novel ke film 

“Jilbab Traveller Love Spark In Korea”. 

a) Aspek Penciutan  

Berdasarkan tabel hasil penelitian 

yang telah disajikan, untuk kategori aspek 

penciutan tokoh berjumlah 3 tokoh. 

Penciutan 3 tokoh tersebut terdapat di 

dalam tiga (3) bagian di dalam novel. 

Bagian-bagian tersebut, yaitu Camille pada 

B2, Kim Chin Sun pada B4,  dan Park 

Yung Su pada B12. Kategori aspek 

penciutan tokoh ini dilihat dari tidak 

ditampilkannya tokoh-tokoh di dalam 

bagian novel tersebut ke di dalam film. 

b) Aspek Penambahan  

Di dalam tabel hasil penelitian yang 

telah disajikan, ditemukan satu (1) tokoh 

pada kategori aspek penambahan tokoh. 

Penambahan satu (1) tokoh tersebut 

muncul pada satu (1) scene di dalam film. 

Ayah  Jeong Hwa muncul pada S30. 

Kemunculan Ayah Jeong Hwa pada S30 di 

dalam film ketika perayaan ulang tahun 

Jeong Hwa, Ayah jeong Hwa 

mengumumkan kalau anaknya akan 

menikah dengan Hyun Geun. 

 

 



b) Proses Ekranisasi Alur 

Berdasarkan Kategorisasi Aspek 

Penciutan, Penambahan, dan 

Perubahan Bervariasi 

a) Aspek Penciutan 

Di dalam tabel hasil penelitian yang telah 

disajikan, penciutan alur berjumlah 21 

deskripsi bagian untuk kategori aspek 

penciutan. Deskripsi bagian tersebut 

terdapat di dalam beberapa bagian yang 

berbeda di dalam novel. Bagian-bagian 

tersebut, yaitu B1, B3, B4, B5, B12, B14, 

B17, B18, B21, B22, B23, B24, B25, B26, 

B28, B30, B31, B33, B35, B36, dan B37. 

Kategori aspek penciutan ini dilihat dari 

tidak ditampilkannya bagian-bagian di 

dalam novel tersebut ke dalam film. 

b) Aspek Penambahan 

Di dalam tabel hasil penelitian yang telah 

disajikan, penambahan alur berjumlah 

enam (6) deskripsi adegan untuk kategori 

aspek. Kategori aspek penambahan ini 

dilihat dari penambahan cerita di dalam 

film. Artinya, cerita tersebut merupakan 

cerita tambahan padahal di dalam novel 

cerita tersebut  tidak ditemukan. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang 

berjudul “Analisis Ekranisasi Novel Ke 

Bentuk Film “Jilbab Traveller Love Spark 

In Korea” Karya Asma Nadia,” maka 

dapat ditarik beberapa simpulan sebagai 

berikut. 

1. Unsur-unsur Intrinsik Novel dan Film 

“Jilbab Traveller Love Spark In Korea” 

Karya Asma Nadia 

Tema : Cita-cita, Jilbab, dan Petualangan. 

Tokoh dan penokohan : Rania memiliki 

karakter penyayang dan tegar. Hyun Geun 

memiliki karakter taktega dan religius. 

Ilhan memiliki karakter khawatir. Alur : Di 

dalam novel dan film “Jilbab Traveller 

Love Spark In Korea” menggunakan alur 

maju. Sudut Pandang : Novel dan film 

“Jilbab Traveller Love Spatk In Korea” 

menggunakan sudut pandang orang ketiga 

serba tahu. Amanat : Jangan pernah takut 

bermimpi, karena tidak ada yang mustahil 

di dunia ini jika Allah SWT telah 

berkehendak. Raihlah cita-cita itu dan 

wujudkanlah menjadi nyata. Jangan pernah 

merasa malu jika wanita berjilbab muda 

berasal dari keluarga miskin tidak akan 

menghalangi bila ingin menjadi apa pun 

yang  diinginkan. Berjilbab tidak 

menjadikan wanita terkekang atau tidak 

bebas melakukan semua hal yang besar. 

Petualangan mengajarkan kita bagaimana 

bertahan hidup di dalam kondisi yang 

ekstrim sekalipun dan mejadikan 

seseorang memiliki mental yang kuat 

ketika ia berada di dalam segala kondisi.  

2) Proses ekranisasi tahapan tokoh dan alur 

di dalam novel dan film “Jilbab Traveller 

Love Spatk In Korea”  



Proses yang dikaji dalam penelitian ini, 

yaitu (a) Proses ekranisasi tokoh di dalam 

novel ke bentuk film “Jilbab Traveller 

Love Spatk In Korea” ditemukan tiga (3) 

tokoh kategori aspek penciutan tokoh, 

terdapat 1 tokoh kategori aspek 

penambahan tokoh. (b) Proses Ekranisasi 

alur di dalam novel ke bentuk film “Jilbab 

Traveller Love Spatk In Korea” terdapat 

21 penciutan kategori aspek alur dan 

empat (4) penambahan kategori aspek 

penambahan alur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Azwar, Saifuddin. 2013. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Chatman, Seymour. 1980. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. 

Ithaca. 

Eneste, Pamusuk. 1991. Novel dan Film. Flores. Nusa Indah. 

H.T., Faruk. 2012. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 

                    2001. Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan Ideologi. Yogyakarta. Gama 

Media 

Karkono. 2009. Ayat-ayat Cinta: Kajian Ekranisasi. Tesis S2. Yogyakarta: Program 

Pascasarjana, FIB UGM Yogyakarta. 

Mahsun, 2012. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Moeloeng, Lexy J. 2002. Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosakarya. 

Nadia, Asma. 2015. Jilbab Traveller Love Spark In Korea. Depok: AsmaNadia Publishing 

House. 

Nugroho, Garin. 1995. Kekuasaan dan Hiburan. Yogyakarta: Bentang Budaya. 

Nurgiantoro, Burhan. 2012. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 

  2013. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah mada University 

Nuri, Nazir Yuniar. 2016. Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Karya Ilmiah. Mataram: 

FKIP UNRAM. 

Ratna, Nyoman Kutha. 2009. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: 

Pustaka Belajar. 

Rokhani. Umilia. 2008. Transformasi Novel ke Bentuk Film: Analisis Ekranisasi Terhadap 

Novel Ca Bau Kan. Tesis S2. Yogyakarta: Program Pascasarjana, FIB UGM 

Yogyakarta. 

Suseno. 2010. Transformasi Politisi Filmisasi Sastra Indonesia: Kajian Ekranisasi Cerpen 

Lintah dan Melukis Jendela Ke Dalam Film Mereka Bilang, Saya Monyet Karya 

Djenar Maesa Ayu Dalam PerspektifPosmodernisme Hutcheon. Tesis S2. 

Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, FIB UGM Yogyakarta. 



Sylado, Remy. 1999. Ca-Bau-Kan: Hanya Sebuah Dosa. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer 

Gramedia) berkerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford 

Foundation. 

 


