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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekranisasi novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya 

Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra yang bertransformasi ke dalam film dengan 

judul yang sama karya sutradara Guntur Soeharjanto. Jangkauan analisis penelitian ini meliputi 

latar, tokoh, penokohan, dan perbedaan berupa pengurangan, penambahan dan perubahan 

beberapa variasi. Pengkajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan 

pendekatan kualitiatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka 

dan studi documenter, selanjutnya metode analisis data menggunakan metode analisis isi dan 

analisis studi perbandingan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Latar yang terdapat dalam novel 

adalah Wina, kelas bahasa Jerman, kafe, rumah makan Der Wiener Deewan, Schoebrunn, Fan-

Zone, Vienna Islamic Center, Museum Louvre, Le Grande Mosquee de Paris, Mezquita, Sabiha 

Gokcen International Air Port yang berada di Istanbul, dam latar terakhir adalah Makkah. 

Sementara tokoh dan penokohan dalam novel adalah Hanum Salsabiela, Fatma Pasha, Rangga, 

Ayse, Selim, Latife, Oznur, Ezra, Imam Hasyim, Marion Latimer, Khan, Marjaa, Stefan, Gomez, 

Hassan, Sergio, Ranti Tobing dan Barran. (2) Latar yang terdapat dalam film adalah Vienna 

Islamic Center, Museum Louvre, Mezquita, ruang kelas anak-anak, kantin kampus, tempat 

ibadah kampus, bukit, perpustakaan kampus, dan Makkah. Tokoh dan penokohan dalam film 

adalah tokoh dan penokohan dalam novel adalah Hanum Salsabiela, Fatma Pasha, Rangga, Ayse, 

Selim, Latife, Oznur, Ezra, Imam Hasyim, Marion Latimer, Khan, Marjaa, Stefan, Sergio, Alex, 

dan Leon. (3) Hasil analisis ekranisasi dalam novel dan film 99 Cahaya di Langit Eropa 

menunjukkan adanya pengurangan, penambahan dan perubahan beberapa variasi. Hal ini terlihat 

pada 14 latar yang terdapat dalam novel, terjadi pengurangan dalam film sehingga berjumlah 11 

latar. Adapun tokoh yang terdapat dalam novel sebanyak 18, terjadi pengurangan 4 tokoh dan 8 

karakter dalam film. Sementara itu terdapat 3 latar tambahan dalam film, terdapat pula 3 tokoh 

tambahan dan 5 karakter tambahan. Perubahan variasi dalam latar terdapat pada prolog, beberapa 

perubahan di tengah cerita dan perubahan terbanyak terjadi pada epilog. Terdapat pula 5 tokoh 

dan penokohan yang mengalami perubahan dalam film.  
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Abstract 

The objective of this study is to analyze the ekranisasi of a novel entitle 99 Cahaya di Langit 

Eropa written by Hanum Salsabiela Rais and Rangga Almahendra which altered into a movie 

with the same title directed by Guntur Soeharjanto. The scope of this research are the 

background, characters, characterization, contrast of adding and reduction and several variations. 

This study used descriptive comparative method with qualitative approach. Data collection 

method was review of related literature method, documentary study and observation study. The 

data was analyzed by using content analysis method. The result of this study are: (1) The 

background of this novel are Wina, Germany class, cafe, Der Wiener Deewan restaurant, 

Schoebrunn, Fan-Zoe, Vienna Islamic Centre, Louvre Museum, Le Grande Mosquee de Paris, 

Mezquita,  Sabiha Gokcen International Airport Istanbul and Makkah. While, the background in 

the movie are Vienna Islamic Center, Louvre Museum, Mezquita,children classroom, campus 

cafeteria, campus‟ religion area, hill, library and Makkah. (2) Characters and characterization in 

the novel are Hanum Salsabiela, Fatma Pasha, Rangga, Ayse, Selim, Latife, Oznur, Ezra, Imam 

Hasyim, Marion Latimer, Khan, Marjaa, Stefan, Gomez, Hassan, Sergio, Ranti Tobing and 

Barran. While, characters and characterization in the movie are Hanum Salsabiela, Fatma Pasha, 

Rangga, Ayse, Selim, Latife, Oznur, Ezra, Imam Hasyim, Marion Latimer, Khan, Marjaa, 

Stefan, Sergio, Alex, dan Leon. (3) Ekranisasi novel into the movie 99 Cahaya di Langit Eropa 

shows that there are reduction, adding and variation. It can be seen in 14 backgrounds in the 

novel is reduced into 11 backgrounds. The characters in the novel are 18 characters; there are 

reduction 4 characters and 8 characters in the movie. Furthermore, there are 3 additional 

backgrounds, 3 additional characters and 5 additional characterizations. The variation in the 

background is in prolog, several changes in the middle of the story and mostly changes are in the 

epilog. There are also 5 characterizations and characterization that changed in the movie. 

Keyword: Ekranisasi, Film, Novel 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Kombinasi gambar dan suara yang 

selanjutnya disebut film, menjadi media yang 

sangat berpengaruh dari masa ke masa melebihi 

media-media yang lain bagi perkembangan 

kehidupan manusia. Perkembangannya bagitu 

cepat dan tidak dapat diprediksi. Selain karena 

formatnya yang menarik, secara audio dan visual 

film dengan sangat mudah memberikan efek 

hiburan dan ingatan yang kuat pada penontonnya 

(Rani, 2011: 2).  

Sejak awal, film memang tidak hanya 

berfungsi sebagai media penghibur semata. Film 

juga digunakan sebagai alat berbagi informasi dan 

pendapat terutama menyangkut tujuan sosial 

(Subarkat, 2008). Hal inilah yang lambat laun 

menyajikan pengaruh secara emosional terhadap 

jiwa manusia. Kesanggupannya mencapai banyak 

segmen sosial membuat film memiliki pengaruh 

terhadap masyarakat luas. Film dapat dijadikan 

sebagai dokumen kehidupan yang mewakili 

kenyataan hidup masyarakat, baik kenyataan 

tersebut tertuang dalam bentuk khayalan ataupun 

fakta.  

Munculnya film dilatarbelakangi oleh 

adanya novel yang bermuatan rangkaian cerita 

bertema kehidupan pada saat lahirnya revolusi 

industr. Film hadir dengan menyuguhkan 

kekhasan dan gaya baru kepada khalayak ramai 

yang mempertontonkan karya gemilang para 

seniman. Hal ini sama sekali berbeda dengan 

novel, dan ini merupakan bukti bahwa film tidak 

bertujuan untuk mendahului eksistensi novel. 

Beberapa waktu terakhir, kesuksesan 

novel dalam memikat perhatian pembaca atau 

menjadi best seller di kancah nasional maupun 

internasional telah menarik perhatian banyak 

kalangan, seperti para seniman, pemerhati film, 

sutradara, sampai editor untuk mencapai 

kesuksesan serupa dengan mengangkat sebuah 

karya sastra tertentu seperti novel ke dalam 

sebuah film. Fenomena ini menciptakan dunia 

baru berupa ekranisasi atau film adaptasi.  

 

 

 Dunia perfilman nasional maupun 

internasional telah banyak mengangkat sebuah 

karya sastra tulis seperti novel, komik  atau 

cerpen ke dalam sebuah film. Dunia perfilman 

mancanegara dari dunia barat atau Hollywood 

telah mengenal film Harry Potter yang 

dilayarputihkan dari sebuah novel karya 

seorang ibu rumah tangga asal Inggris bernama 

J.K Rowling. Film tersebut dikomandoi oleh 

sutradara yang berbeda-beda dalam 

mengangkat seri novel namun kemudian 

menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. 

Terdapat pula film Beautiful Creatures yang 

diangkat dari judul buku yang sama karya 

Kami Garcia dan Margareth Stohl yang 

bercerita tentang romansa seorang gadis yang 

memiliki kemampuan supranatural, yang baru 

pindah ke sebuah kota kecil. Sementara 

filmnya, digarap oleh sutradara Richard 

Lagravenese. Film yang menampilkaan Alden 

Ehrenreich dan Alice Englert. Muncul pula 

film Warm Bodies yang disutradarai Jonathan 

Levine diangkat dari sebuah novel thriller 

berjudul sama, karya Isaac Marion yang 

berkisah tentang seorang zombie yang jatuh 

cinta pada seorang anak manusia. 

Sementara itu, dunia perfilman 

Indonesia tak kalah semarak. Beberapa novel 

yang bertransformasi ke dalam film antara lain, 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata kemudian 

bertransformasi ke dalam film yang 

disutradarai oleh Riri Riza. Selain itu, sebuah 

film drama religi Ayat-Ayat Cinta, tentang 

kehidupan seorang pelajar di universitas Al 

Azhar, Mesir. Film yang dibintangi oleh Fedi 

Nuril tersebut diangkat dari novel Ayat-ayat 

Cinta karya Abdurrahman El-Shirazy. Muncul 

pula film 5 Cm yang disutradari oleh Rizal 

Mantovani diangkat dari novel best seller 

dengan judul yang sama karya Donny 

Dirgantoro. 

Selain ketiga film yang telah disebutkan 

di atas, terdapat pula novel Perahu Kertas yang 

bertransformasi ke dalam film dengan judul 

yang sama. Novel lain yaitu, Cinta Suci 

Zahrana yang telah difilmkan dengan judul 

yang sama pula. Novel lain yang bertema – 
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drama religi yang telah difilmkan yaitu Ketika 

Cinta Bertasbih. Terdapat pula kisah Sepatu 

Dahlan yang juga telah difilmkan dengan judul 

yang sama. Mayoritas film tersebut sebagian 

besar ber-genre drama. Film yang paling baru 

adalah 99 Cahaya di Langit Eropa karya 

sutradara Guntur Suhajanto, sebuah film yang 

diangkat dari novel nonfiksi dengan judul yang 

sama tentang jejak-jejak Islam di Eropa milik 

Hanum Salsabiela Rais dan suaminya, Rangga 

Almahendra. Karya tersebut ditulis tahun 2012 

lalu yang tercipta dari hasil perjalanan dan 

pengalaman hidup selama tiga tahun di pulau biru, 

benua Eropa.  

Permasalah fenomena transformasi novel 

ke dalam film tidak ada habisnya sampai saat ini. 

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang 

mendalam untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan yang mendasar dengan cara 

membandingkan dua karya yang berasal dari 

genre yang berbeda tersebut. Aspek-aspek yang 

dapat dibandingkan, antara lain meliputi tema, 

tokoh, penokohan, alur, point of view dan lainnya.  

Terjadinya pengurangan, penambahan dan 

perubahan beberapa variasi merupakan hal yang 

tidak bisa dihindari dari kajian ekranisasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kajian ekranisasi 

menghasilkan karya yang berbeda antara novel 

dan film, meskipun memiliki judul yang sama. 

Hal ini juga terjadi pada film 99 Cahaya di Langit 

Eropa. Interpretasi antara penulis dan sutradara 

tidak mungkin sama meskipun dalam 

penggarapannya, penulis ikut terjun. Film tersebut 

memiliki hal mencolok yang berbeda dengan 

novelnya, antara lain persamaan dan perbedaan 

dalam tokoh, penokohan dan latar.  

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian 

lebih jauh mengenai perbandingan teks rujukan 

berupa novel 99 Cahaya di Langit Eropa karya 

Hanum Salsabiela Rais dan film karya sutradara 

Guntur Soeharjanto. Terdapat perubahan yang 

paling mencolok dalam penyajiannya kepada 

pembaca dan penonton, yaitu  perubahana tokoh,  

penokohan dan latar. Maka ekrnaisasi novel 99 

Cahaya di Langit Eropa ke dalam film dengan 

judul yang sama menarik untuk diangkat menjadi 

sebuah penelitian. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan 

agar tidak terjadi perluasan masalah, maka 

terdapat batasan masalah. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimanakah latar dalam novel dan film 

99 Cahaya di Langit Eropa? 

2. Bagaimanakah tokoh dan penokohan 

dalam novel dan film 99 Cahaya di Langit 

Eropa? 

3. Bagaimanakah ekranisasi berupa 

pengurangan, penambahan dan perubahan 

beberapa variasi  dalam latar, tokoh dan 

penokohan novel dan film 99 Cahaya di 

Langit Eropa? 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini bertujuan: 

1. Memaparkan dan menjelaskan latar dalam 

novel dan film 99 Cahaya di Langit Eropa 

2. Memaparkan dan menjelaskan tokoh dan 

penokohan dalam novel dan film 99 

Cahaya di Langit Eropa 

3. Memaparkan dan menjelaskan ekrnasasi 

berupa pengurangan, penambahan dan 

perubahan beberapa variasi dalam latar, 

tokoh dan penokohan dalam novel dan 

film 99 Cahaya di Langit Eropa  

Manfaat 

Setiap penelitian memiliki manfaat. 

Terdapat manfaat teoritis dan manfaat prkatis 

dalam penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini 

diaharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai karya sastra Indonesia, 

khususnya mengenai kajian transformasi novel 

ke dalam film. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

b) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberi 

pengetahuan mendalam mengenai transformasi 

sebagai sebuah kajian yang jarang diteliti. 

Selain itu, dari penelitian ini dapat – 
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ditemukannya fenomena perubahan yang ada 

dalam novel yang dilayarputihkan. 

a) Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pembaca untuk mengetahui perubahan-perubahan 

yang terdapat dalam novel dan film yang saat ini 

sedang booming di dunia perbukuan dan dunia 

perfilman Indonesia, yaitu novel dan film 99 

Cahaya di Langit Eropa. Penelitian ini juga dapat 

digunakan  sebagai bahan referensi pada 

penelitian selanjutnya. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif komparatif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode dalam status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang 

Nazir (2005: 48). Tujuan dari peneitian deskriptif 

adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistem, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 

yang diselidiki. Sementara itu, studi komparatif 

adalah studi yang membandingkan keberadaan 

suatu variabel pada dua atau lebih sampel yang 

berbeda atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 

2006: 11). Dalam hal ini, penelitian komparatif 

berfokus pada telaah teks karya dengan karya lain 

yang dibandingkan, misalnya karya X dengan Y, 

dan bahkan W dan Z (Endraswara, 2014: 159).  

Adapun pendekatan kualitatif merupakan 

suatu proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial berdasarkan pada penciptaan 

gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar 

alamiah (Silalahi, 2009: 77). Tujuan dari 

pendekatan ini yaitu untuk memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan 

manusia yang diteliti.  

Melaui metode dan pendekatan yang 

digunakan, penelitian ini dapat dijabarkan dengan 

menguraikan kernel dan satelit dalam novel 99 

Cahaya di Langit Eropa dan menguraikan kernel 

dan satelit dalam filmnya terlebih dahulu. 

 

Kemudian menyandingkan kedua uraian 

tersebut dan selanjutnya membandingkan 

kernel dan satelit yang ada dalam novel dan 

film. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis 

pengurangan, penambahan dan perubahan 

variasi dalam dua genre tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan kedua objek penelitian. 

Metode dan pendekatan yang telah 

dipaparkan di atas dipergunakan untuk 

memperoleh deskripsi perbandingan kerneldan 

satelit dari transformasi novel ke dalam film 99 

Cahaya di Langit Eropa. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Latar  

a) Latar Novel 

1. Wina, Maret 2008  

Wina, Austria adalah tempat pertama 

yang dikunjungi tokoh utama dalam novel 99 

Cahaya di Langit Eropa. Hanum, sebagai 

tokoh utama pertama kali menginjakkan kaki di 

negera ini pada Maret 2008 ketika musim 

dingin masih berlangsung. 

2. Kelas bahasa Jerman  

Kelas bahasa Jerman merupakan tempat 

berlangsungnya sebuah kursus singkat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah Austria. 

Bahasa Jerman menjadi bahasa sehari-hari 

yang digunakan oleh penduduk asli Austria 

maupun pendatang. Maka terdapat beberapa 

tokoh yang mengikuti kursus untuk 

mempermudah mobilitas mereka di negara 

tersebut. 

3. Kafe  

Latar yang lain dalam novel 99 Cahaya 

di Langit Eropa yaitu sebuah kafe tempat 

beberapa tokoh menikmati suasana Wina pada 

siang hari. Sebuah peristiwa yang dapat 

dijadikan pelajaran terjadi di kafe tersebut, 

yaitu ketika Hanum mendengar olok-olokan 

„sensitif‟ dari meja yang berdampingan dengan 

mejanya. Akan tetapi Fatma tidak begitu saja 

membalas dendam atas olok-olokan tersebut. 
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4. Fan-zone  

Fan-zone merupakan arena pertandingan 

sepak bola yang sering digunakan untuk acara 

sepak bola dunia. Pertandingan sepak bola antara 

Turki dan Portugal saat itu menjadi bagian dari 

peristiwa yang dilewati oleh beberapa orang 

tokoh. 

5. Vienna Islamic center  

Vienna Islamic Center merupakan masjid 

terbesar yang ada di Wina, Austria. Masjid 

tersebut terletak berdampingan dengan taman 

hiburan dan tempat wisata. Letaknya yang 

berhadapan dengan tempat hiburan memberikan 

suasana lain pada masing-masing tokoh. 

6. Museum Louvre  

Museum Louvre merupakan destinasi 

wisata sejarah yang selanjutnya melengkapi 

peristiwa yang terjadi dalam novel 99 Cahaya di 

Langit Eropa. Sebuah museum yang mendapat 

julukan museum terlengkap di dunia terletak di 

kota Paris, Prancis. Pengunjung museum ini 

mencapai 10 juta orang pertahun atau 4 kali lipat 

dibanding destinasi nomor satu Indonesia, yaitu 

Bali. 

7. Le Grande Mosquee de Paris  

Le Grande Mosquee de Paris merupakan 

masjid besar yang terdapat di kota Paris. Masjid 

ini selalu ramai dikunjungi, bukan hanya sebagai 

tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat wisata. 

8. Mezquita  

Mezquita mendapat julukan Masjid 

Katedral. Mezquita terletak di Cordoba yang 

dahulunya sebuah masjid namun dialihfungsikan 

menjadi katedral. Bukti yang menandakan bahwa 

Mezquita dahulunya adalah sebuah masjid adalah 

adanya sebuah mihrab yang mengarah ke arah 

kiblat. 

9. Sabiha Gokcen International Airport, 

Istanbul  

Sabiha Gokcen merupakan bandara urutan 

kedua setelah Attaturk yang terletak di Istanbul, 

Turki. Halaman lepas landas bandara ini dipenuhi 

pesawat-pesawat yang berlalu lalang mengantar 

penumpang ke berbagai tujuan. 

10. Rumah Makan Der Wiener Deewan 

Rumah makan Der Wiener Deewan 

merupakan sebuah rumah makan miliki 

pengusaha Islam Pakistan di Wina. Rumah 

makan tersebut menerapkan sistem 

pembayaran unik dan menarik, yaitu “All You 

Can Eat. Pay as You Wish”: makan 

sepuasnya, bayar seikhlasnya. 

11. Schoenbrunn  

Schoenbrunn merupakan istana yang 

terdapat di Wina, Austria. Istana ini adalah 

ikon kota Wina. Bangunan megah  istana ini 

menunjukkan kekuasaan yang tinggi dari 

penguasanya dahulu. 

12. Makkah  

Makkah, Saudi Arabia merupakan 

tempat terakhir yang dikunjungi tokoh utama 

dalam mencari jejak Islam dalam novel 99 

Cahaya di Langit Eropa sebelum kembali ke 

Indonesia. 

b) Latar Film 

1. Ruang Kelas Anak-Anak 

Prolog film 99 cahaya di Langit Eropa 

diawali dari sebuah ruang kelas yang berisi 

anak-anak yang sedang mendengarkan 

penjelasan gurunya. Pelajaran dimulai dari 

pagi sampai siang hari.  

2. Kantin Kampus 

Kantin kampus tempat Rangga 

menimba ilmu adalah latar selanjutnya dalam 

film 99 Cahaya di Langit Eropa. Latar 

tersebut menggambarkan aktivitas Rangga 

yang kesulitan mencari makanan halal di 

Wina. 

3. Kelas bahasa Jerman 

Kelas bahasa Jerman merupakan salah 

satu latar yang ada dalam film 99 Cahaya di 

Langit Eropa. Hanum dan Fatma mengikuti 

kursus bahasa Jerman agar mereka dapat lebih 

mudah berinteraksi dengan masyarakat sekitar. 
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4. Museum Wina 

Museum Wina merupakan latar 

selanjutnya dalam film 99 Cahaya di Langit 

Eropa. Pengunjung dapat mengunjungi museum 

ini dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00. 

5. Vienna Islamic Center  

Vienna Islamic Center mrupakan tempat 

yang biasa dikunjungi oleh Rangga, Hanum 

ataupun Khan untuk mendirikan solat. 

6. Rumah Makan Deewan 

Rumah makan Deewan merupakan sebuah 

tempat yang menjadi latar dalam film 99 Cahaya 

di Langit Eropa. Rumah makan ini memiliki 

selogan, boleh makan sepuasnya, bayar 

seikhlasnya. 

7. Paris, Prancis 

Paris merupakan kota selanjutnya yang 

dikunjungi Hanum dan Rangga. Kota yang 

mendapat julukan sebagai pusat pashion dan kota 

teromantis di dunia. Kota ini merupakan salah 

satu jantung kekuatan yang ada di Eropa. 

8. Museum Louvre 

Museum Louvre terletak di jantung kota 

Paris. Museum ini. Meseum ini merupakan 

museum terbesar dan terlengkap di dunia. 

Koleksi-koleksi yang dimiliki berasal dari karya-

karya seniman tersohor, atau peninggalan sejarah. 

9. Cordoba 

Cordoba merupakan nama lain dari Negara 

Spanyol. Sejarah mencatat, masa kejayaan Islam 

paling gemilang dahulu berpusat di negara ini. 

Cordoba di sebut dengan the city of light atau 

cahaya kota. 

10. Mezquita 

Mezquita disebut masjid agung Cordoba 

pada zaman dahulu. Bangunan tersebut dulunya 

adalah sebuah sebuah masjid namun saat ini telah 

dialih fungsikan menjadi sebuah katedral. 

 

 

 

11. Istanbul 

Istanbul merupakan salah satu latar yang 

terdapat dalam film 99 Cahaya di Langit 

Eropa. Istanbul menyimpan banyak rahasia 

peradaban Islam yang masih ada hingga saat 

ini. Salah satunya adalah Hagia Shopia, sebuah 

bangunan yang dahulunya katedral, diubah 

fungsikan menjadi sebuah masjid. 

12. Tempat Ibadah di Kampus 

Tempat ini merupakan sebuah ruangan 

yang dikhususkan untuk semua umat 

beragama. Ruangan tersebut berisi fasilitas 

ibadah semua agama. Mahasiswa manapun 

dapat beribadah di dalamnya. Mahasiswa dapat 

menghadap Tuhan yang berbeda dalam satu 

ruangan. 

13. Bukit  

Sebuah bukit yang ada di kota Wina, 

Austria menjadi latar yang indah dalam film 99 

Cahaya di Langit Eropa. Puncak bukit dapat 

dijadikan tempat melihat seluruh kota Wina. 

14. Perpustakaan Kampus 

Latar yang lain dalam film 99 Cahaya 

di Langit Eropa adalah perpustakaan kampus 

yang luas dan megah dengan deretan buku 

yang menggunung di dinding tembok. 

15. Kafe 

Suasana kafe tersebut ramai 

pengunjung yang sedang bercanda, berdiskusi 

atau berbincang dengan sahabat masing-

masing. 

16. Makkah 

Makkah Al-Mukarramah merupakan 

latar terakhir yang terdapat dalam 99 Cahaya 

di Langit Eropa. Hanum meraih kesempatan 

untuk menginjakkan kaki di tanah suci 

tersebut. 

Tokoh dan Penokohan 

a) Tokoh dan Penokohan Novel 

1. Hanum merupakan tokoh utama serba tahu 

dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa 

karena dia sendiri yang menceritakan 

kisah yang terdapat dalam novel tersebut.  
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2. Fatma Pasha merupakan tokoh utama dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Perannya 

sebagai tokoh utama terlihat dari 

kehadirannya yang muncul pada banyak 

rangkaian cerita dan membantu jalannya 

cerita dengan kapasitasnya sebagai teman 

kelas kursus bahasa Jerman Hanum. 

3. Rangga merupakan tokoh utama dalam novel 

99 Cahaya di Langit Eropa. Dia merupakan 

suami dari Hanum yang sedang melanjutkan 

pendidikan doktoral di Wina, Austria. 

4. Ayse merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia 

berperan sebagai anak semata wayang Fatma 

Pasha yang berumur 3 tahun. 

5. Selim merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Seorang 

pria berdarah Turki sekaligus suami Fatma. 

Kemampuannya berbahasa Inggris yang 

mumpuni mengantarkannya untuk bekerja di 

sebuah toko elektronik di Wina. 

6. Latife, Oznur, Ezra termasuk tokoh tambahan 

dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa 

sekaligus merupakan teman dekat Fatma.  

7. Imam Hasyim merupakan imam di Vienna 

Islamic Center. Seorang imam bersuara 

lembut berusia sekitar 60 tahun yang tetap 

bertahan menguatkan langkah dan 

memelihara masjid meskipun letak Vienna 

Islamic Center berada di tengah-tengah taman 

yang menjadi tempat hiburan sekaligus 

tempat bercinta pasangan kekasih 

8. Marion Latimer termasuk tokoh tambahan 

dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa. 

Keberadaanya dalam cerita berhasil 

menjembatani petualangan Hanum dalam 

mencari jejak Islam di kota yang dikenal 

sebagai kota teromantis sekaligus pusat 

pashion dunia. 

9. Khan merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia adalah 

muslim asal India sekaligus teman kuliah 

Rangga dalam menempuh pendidikan doktor 

di salah satu kampus yang berada di Wina. 

10. Marjaa merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia adalah 

mahasiswi berkebangsaan Austria yang juga 

 

sedang menempuh pendidikan doktor. 

Marjaa adalah saingan Khan dan Rangga 

dalam menguasai kulkas atau microwave 

yang tersedia di kampus. 

11. Stefan merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. 

Keberadaannya tidak jauh berbeda dengan 

Marjaa yang merupakan penduduk asli 

Wina dan melajutkan pendidikan doktor di 

kampus yang sama. 

12. Gomez merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. 

Seoarang laki-laki berkebangasaan 

Cordoba (Spanyol) keturuanan muslim 

namun dia sendiri ateis. 

13. Hassan merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia 

adalah laki-laki tua berkebangsaan 

Aljazair yang merantau dan mencari 

nafkah di Spanyol. 

14. Sergio merupakan tokoh tambahan dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia 

adalah seorang pensiunan tour guide 

Mezquita yang memiliki kemampuan 

berbahasa yang baik karena telah terbiasa 

melayani para turis yang mengunjungi 

Mezquita selama bertahun-tahun. 

 

a) Tokoh dan Penokohan Film 
1. Hanum berperan sebagai tokoh utama. Ia 

digambarkan sebagai seorang wanita karir 

yang tidak biasa berdiam diri di rumah. Ia 

baru saja tiba di Wina,  menyusul 

suaminya yang mendapat beasiswa 

pendidikan doktor di salah satu kampus di 

Wina. 

2. Rangga merupakan tokoh utama yang 

berperan sebagai suami dari Hanum. 

Rangga digambarkan sebagai laki-laki 

berpostur tubuh tinggi dan berisi namun 

tidak gendut. 

3. Fatma Pasha merupakan tokoh utama 

tambahan dalam film 99 Cahaya di Langit  
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 Eropa. Perannya di dalam film yaitu sebagai 

penghubung antara alur yang satu dengan alur 

yang lain, karena dia telah banyak 

menunjukkan Hanum mengenai Islam dan 

sejarahya di Eropa. 

4. Ayse merupakan tokoh tambahan dalam film 

99 Cahaya di Langit Eropa. Dia berperan 

sebagai anak tunggal Fatma yang berumur 5 

tahun. 

5. Stefan merupakan tokoh tambahan yang 

berperan sebagai tokoh ateis. Dia adalah 

teman dekat Rangga yang memiliki watak 

keras kapala dan selalu tidak setuju melihat 

orang lain melakukan ibadah. 

6. Khan berperan sebagai tokoh tambahan 

dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia 

adalah mahasiswa muslim yang berasal dari 

India sekaligus sahabat baik Rangga. 

7. Marjaa adalah perempuan ateis yang sama 

seperti Stefan, sehingga dia memiliki ide 

yang dia ajukan kepada professor untuk 

memberikan satu ruang ibadah untuk semua 

pemeluk agama.  

8. Latife, Oznur, dan Ezra merupakan tokoh 

tambahan yang tidak diceritakan dalam film. 

Mereka hanya berperan sebagai teman Fatma 

yang belajar Al-Qur‟an dan belajar bahasa 

Inggris di rumah Fatma.  

9. Marion Latimer berperan sebagai sejarawah 

Wina yang menunjukkan banyak hal kepada 

Hanum. Keberadaan Marion berawal dari 

alamat yang diberikan Fatma kepada Hanum. 

10. Leon berperan sebagai tokoh tambahan dalam 

film 99 Cahaya di Langit Eropa. Dia adalah 

teman kelas Ayse di sebuah Taman Kanak-

Kanak di Wina. Leon berumur 5 tahun, sama 

halnya dengan Ayse. 

11. Alex berperan sebagai tokoh tambahan dalam 

film 99 Cahaya di Langit Eropa. Tempat 

tinggalnya berdekatan dengan Hanum dan 

Rangga, sehingga mereka bertetangga. 

12. Imam Hasyim berperan sebagai imam masjid 

di Vienna Islamic Center. keberadaannya 

tidak begitu banyak dibahas di dalam film. 

Dia hanya pernah menjadi imam ketika shalat 

Jum‟at ketika Rangga sedang melaksanakan 

ujian.   

 

13. Selim berperan sebagai suami dari Fatma 

Pasha. Dia memiliki postur tubuh tinggi 

dan berisi. 

14. Gomez berperan sebagai sopir yang 

menjemput Hanum dan Rangga dari salah 

satu bandara yang ada di Cordoba 

(Spanyol). 

 

c) Ekranisasi Novel dan Film 99 Cahaya di 

Langit Eropa 

1. Pengurangan  

Pengurangan latar yang dimaksud 

antara lain, Vienna pada tahun 1863 dengan 

suasana perang dan ketegangan yang 

mencekam, pengurangan Le Grande Mosquee 

de Paris, yaitu masjid terbesar di kota Paris 

dengan suasana ramai dengan jamaah dan 

wisatawan yang memburu wisata budaya, 

pengurangan Sabiha Gokcen Air Port yang 

berada di Istanbul yang memiliki arsitektur 

bangunan yang unik dan Fan-Zone yang 

menjadi tempat tim sepak bola Turki 

bertanding dengan Portugal. 

Adapun pengurangan karakter 

(penokohan) yang terdapat dalam film99 

Cahaya di langit Eropa beriringan dengan 

pengurang tokoh yang ada di dalamnya. 

Pengurangan karakter tersebut antara lain, 

karakter dari tokoh Barran, Sergio, dan Hassan 

yang dikurangi bersamaan dengan pengurangan 

peran dan tokohnya. Adapaun pengurangan 

karakter dalam film 99 Cahaya di langit Eropa 

antara lain, karakter tokoh Latife yang 

memiliki sebuah toko sembako dengan 

senyuman indahnya, pengurangan karakter ibu 

rumah tangga pada Oznur dengaan satu anak, 

pengurangan karakter tokoh Ezra yang baru 

saja Muallaf, dan pengurangan tokoh Imam 

Hassan semula berperan banyak dalam 

mengenalkan Hanum dengan Marion Latimer.  

2. Penambahan 

Film 99 Cahaya di Langit Eropa 

memiliki tiga latar tambahan, yaitu latar tempat 

berupa ruang belajar anak-anak, kantin kampus 

dan perpustakaan kampus. Ruang belajar anak- 
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anak merupakan prolog film 99 Cahaya di Langit 

Eropa. Sementara kantin kampus merupakan 

tempat Rangga mencari makanan halal yang sulit. 

Kantin tersebut hanya menyediakan ayam dan 

buah selain babi. Adapun perpustkaan kampus 

sering digunakan para tokoh untuk berdiskusi 

banyak hal, namun tidak jarang diskusi yang 

terjadi mengarah pada pertengkaran.  

Terdapat dua tokoh tambahan yang ada 

dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, yaitu 

Alex dan Leon. Dua tokoh tersebut membantu 

jalannya klimaks cerita. Alex berperan sebagai 

tetangga Hanum dan Rangga. Alex menciptkan 

ketegangan bertetangga layaknya hubungan dalam 

bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Alex 

sempat membenci Hanum dan Rangga secara 

berlebihan hanya karena bau masakan Indonesia 

yang dimasak Hanum. Leon juga merupakan 

tokoh yang tidak terdapat dalam novel namun 

muncul dalan film. Kehadirannya muncul pada 

prolog film sebagai seorang anak yang benci 

dengan orang berjilbab khususnya bangsa Turki. 

Kehadiran Leon sebagai musuh bebuyutan Ayse 

berhasil menutup cerita dengan bijaksana, dia 

mengirimi Ayse sebuah surat permintaan maaf 

atas kelakukannya dahulu. 

Adapun watak tambahan dalam film yang 

berasal dari tokoh yang sudah ada dalam novel 

adalah tokoh Fatma Pasha yang memiliki watak 

yang bertambah. Selain berhasil menjadi agen 

muslim yang baik di Wina dengan kecantikan 

yang ada dalam hatinya, dia juga merupakan 

seorang ibu muda yang senang mengenalkan 

sahabatnya pada orang lain. Termasuk kehadiran 

Marion Latimer yang bermula dari watak yang 

ditunjukkan Fatma.  

3. Perubahan Beberapa Variasi 

Perubahan variasi pada film 99 Cahaya di 

Langit Eropa yang bertransformasi dari novel 

dengan judul yang sama mulai terlihat dari prolog 

sampai dengan epilog cerita. Pertengahan novel 

99 Cahaya di Langit Eropa berisi rangkaian cerita 

perjalanan Hanum dan suaminya menjelajah 

beberapa kota tempat di Wina dan beberapa 

negara di Eropa Barat. Sementara di pertangahan  

film lebih banyak menceritkan kisah rumah 

tangga Hanum yang hidup berdampingan 

dengan masyarakat lain di sekitarnya. Adapun 

akhir cerita dalam novel bercerita tentang 

kedamaian hati Hanum ketika menginjakkan 

kaki di tanah suci Makkah, akan tetapi dalam 

film berubah menjadi gambar berjalan yang 

menjelaskan keadaan Ka‟bah. 

Terjadi pula perubahan beberapa variasi 

dari segi tokoh dan penokohan.  Perubahan 

tersebut terlihat pada tokoh Ayse yang berumur 

3 tahun dalam novel mengalami perubahan 

menjadi umur 5 tahun dalam film. 5 tahun 

merupakan umur yang setara dengan anak-anak 

yang baru masuk Taman Kanak-Kanak. Imam 

Hasyim menjadi tokoh yang banyak 

berkontribusi untuk Vienna Islamic Center, 

serta dialah yang memberikan alamat Marion 

Latimer kepada Hanum, namun dalam novel 

dia berperan sebagai seorang imam masjid dan 

juru bicara bagi pendatang yang berkunjung ke 

masjid tersebut. Adapun Sergio merupakan 

tokoh yang berperan sebagai guide di 

lingkungan Mezquita, telah mengalami 

perubahan peran guide tersebut dialihkan ke 

penjaga Mezquita tersebut. Barran adalah 

tokoh yang berperan sebagai anak Fatma yang 

berusia 3 bulan beralih peran menjadi Barran 

yang masih di dalam perut ibunya.  

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Latar-latar yang terdapat dalam novel 99 

Cahaya di Langit Eropa antara lain, Wina 

pada Maret 2008 dengan suasana musim 

dingin, kelas bahasa Jerman yang terdiri 

dari murid bule berwajah Eropa-Amerika 

dan dua murid bermuka Asia-Arab. Latar 

lainnya yaitu, kafe, rumah makan Der 

Wiener Deewan, Vienna Islamic Center, 

Museum Louvre, Le Grande Mosquee de 

Paris, Mezquita, Sabiha Gokcen 

International Air Port yang berada di 

Istanbul, dam latar terakhir adalah 

Makkah. Adapun latar-latar yang terdapat 

dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa – 
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tidak jauh berbeda dengan latar yamg 

terdapat dalam novel. Akan tetapi, terdapat 

beberapa perbedaan, yaitu pengurangan 

beberapa latar seperti Le Grande Mosquee de 

Paris, dan Sabiha Gokcen International Air 

Port. Sementara itu, ruang kelas anak-anak, 

kantin kampus, tempat ibadah kampus, bukit, 

perpustakaan kampus merupakan latar 

tambahan yang terdapat dalam film 99 

Cahaya di Langit Eropa 

2. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam 

novel 99 Cahaya di Langit Eropa antara lain, 

Hanum Salsabiela, Fatma Pasha, Rangga, 

Ayse, Selim, Latife, Oznur, Ezra, Imam 

Hasyim, Marion Latimer, Khan, Marjaa, 

Stefan, Gomez, Hassan, Sergio, Barran. 

Adapun tokoh dan penokohan yang terdapat 

dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa 

mengalami beberapa perbedaan dengan 

novel, antara lain adanya tokoh tambahan 

seperti Leon dan Alex dengan membawa 

karakter yang berbeda. Terdapat pula 

pengurangan tokoh dan penokohan seperti 

tokoh Gomez, dan Hassan. Sementara tokoh 

yang tetap berada dalam fil tetapi mengalami 

pengurangan karakter antara lain, Latife, 

Oznur, Ezra dan Imam Hasyim.  

3. Ekranisasi yang terjadi dalam novel dan film 

99 Cahaya di Langit Eropa yang 

bertransformasi dari novel yang sama antara 

lain, latar yang terdapat dalam novel 

sebanyak 12, terjadi pengurangan dalam 

novel sehingga berjumlah 8 latar. Adapun 

tokoh yang terdapat dalam novel sebanyak 17 

tokoh, terjadi pengurangan sebanyak 4 tokoh, 

dan terdapat 8 pengurangan karakter dalam 

film 99 Cahaya di Langit Eropa. Sementara 

itu, dalam hal penambahan, terdapat 3 latar 

tambahan. Latar tambaha tersebut tidak 

tercantum dalam novel. Adapun penambahan 

dalam hal tokoh dan penokohan yaitu, 

terdapat 3 tokoh tambahan dan 5 karakter 

tambahan. Bentuk ekranisasi yang lain dari 

novel dan film 99 Cahaya di Langit Eropa, 

yaitu perubahan beberapa variasi yang terjadi 

dalam latar, tokoh dan penokohan. Perubahan  

latar terdapat pada prolog, beberapa pada 

tengah cerita dan perubahan terbanyak terjadi 

di akhir cerita. Perubahan beberapa variasi 

dalam tokoh dan penokohan, yaitu berjumlah 5 

tokoh dan penokohan. 

Saran 

1. Pembaca novel disarankan dapat 

menemukan makna tersendiri dari maksud 

penulis yang menuangkan idenya ke dalam 

bentuk novel sehingga ketika menonton 

film, pembaca tersebut dapat 

memnemukan ide sutradara. 

2. Pembaca dan penonton lebih kritis 

terhadap apa yang dibaca dan yang 

ditonton. Cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan mencari pengurangan, 

penambahan dan perubahan beberapa 

variasi. 

Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan 

skripsi penulis dengan pembimbing I Dra. Siti 

Rohana Harian Intiana, M.Pd. dan dosen 

pembimbing II Murahim, M.Pd. 
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