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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Susastra adalah seni ekspresi, yaitu ekspresi kehidupan. Bahan yang dipakainya 

adalah pengalaman. Tindakan, emosi, dan pikiran adalah tiga bagian besar kehidupan 

yang membentuk pengalaman. Susastra melukiskan pengalaman itu dengan media bahasa, 

dan mengembalikannya kepada pemahaman pembaca (Haniah, 2007, hlm. 3). 

Seiring berjalannya waktu pengetahuan manusia semakin luas, dan semakin 

luasnya pengetahuan manusia maka semakin berkembang pula karya sastra. Berangkat 

dari tiga tumpuan karya sastra yaitu, puisi, prosa, dan drama, bentuk-bentuk 

pengembangan karya sastra pun menjadi lebih luas. Salah satunya adalah dengan adanya 

bentuk alih wahana dari karya sastra atau disebut sebagai ekranisasi. 

Ekranisasi merupakan bentuk dari sebuah karya sastra yang ditranformasikan ke 

dalam bentuk film. Pada masa ini sudah banyak karya sastra tulisan seperti cerpen dan 

novel yang diubah kedalam bentuk film. Fenomena transformasi karya tulis ke film ini 

memang sudah sangat melekat dengan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan adanya 

buku-buku yang mengiming-imingi oleh covernya yang bertuliskan “segera difilmkan.” 

Ekranisasi pada umumnya dilakukan terhadap karya-karya yang mendapat 

sambutan hangat dari khalayak. Dengan begitu, karya hasil ekranisasi cenderung tidak 

lagi terbebani oleh upaya untuk membangun popularitas, tetapi justru terbebani oleh 

popularitas yang telah disandang oleh karya yang menjadi sumber ekranisasi (Saputra, 

2009, hlm. 44). 

Banyak faktor yang mempengaruhi meledaknya transformasi karya tulis ke film 

ini. Faktor  dari rasa penasaran para pembaca merupakan salah satunya. Maraknya karya 

sastra yang dialihwahanakan ke dalam bentuk film menimbulkan rasa penasaran bagi 

para pembaca karya tersebut, apakah film yang diangkat dari karya tulis tersebut akan 

sesuai dengan karya aslinya atau malah sebaliknya. 

Ekranisasi atau pengalihwahanaan karya tulis ke film ini memiliki hubungan 

sangat erat pada daya kreativitas sang sutradara atau penulis yang mengubah suatu karya 
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tulis tersebut ke dalam genre lainnya. Sudah sangat banyak naskah drama, cerpen bakan 

novel yang mengalami pelayarputihan ini ke dalam bentuk film. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, banyak pula reaksi dari para penikmatnya setelah melihat hasil 

ekranisasinya. Ada yang merasa puas bahkan ada pula yang merasa kecewa. 

Film yang diangkat dari karya tulis ini akan menimbulkan opini bagi para 

penikmatnya. Ada penikmat yang memberikan opini positif setelah menonton film hasil 

ekranisasi karena konteks isi dari film sesuai dengan karya tulis ataupun imaji para 

penikmatnya. Ada pula penikmat yang memberikan opini negatif setelah menonton film, 

karena tidak sesuainya konteks isi film dengan karya tulisnya ataupun dalam segi imaji 

para pembacanya. 

Proses ekranisasi tidak akan jauh kaitannnya dengan kajian intertekstual dan 

reaktualisasi. Hal tersebut karena kajian ekranisasi merupakan sebuah kajian yang 

melibatkan lebih dari satu objek yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Seperti yang dikatakan oleh Saputra dalam jurnal Humaniora (2009, hlm. 42), 

Perbedaan antar hubungan intertekstual dan proses reaktualisasi terletak pada mekanisme 

kerjanya, yakni yang satu dilakukan tanpa sengaja sedangkan yang lain dilakukan dengan 

sengaja. Reaktualisasi dari satu genre karya ke genre karya yang lain atau dari satu 

bahasa ke bahasa yang lain dilakukan dengan mekanisme disengaja. Dalam konteks 

fenomena reaktualisasi karya, tampaknya dapat dijajar beberapa istilah yang memiliki 

nuansa yang nyaris sama, tetapi memiliki bobot atau tingkat peniruan yang berbeda. 

Di Indonesia, karya tulis yang bergenre drama sudah sangat populer. Berbagai 

toko buku pun sudah tak terhitung lagi karya prosa yang mengangkat isu-isu persoalan 

kehidupan manusia yang sering dijumpai seperti persoalan keluarga, percintaan, 

keyakinan, bahkan hingga persoalan diskriminasi. Hal ini juga terjadi dalam industri 

perfilman di Indonesia. Hal ini disebabkan karena para pengarang Indonesia cukup jeli 

melilhat persoalan yang biasa ditemui namun sebenarnya menarik untuk diangkat dan 

dikaji lebih luas. 

Dalam ranah sastra Perancis dikenal sebuah genre sasrta dengan istilah Roman 

Epistoliére. Hal tersebut dikuatkan dalam pernyataan Husen (2003, hlm. 1) kumpulan 

surat merupakan genre littéraire tersendiri, yang di Prancis disebut genre épistolaire 
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(Latin: epistola=surat) dan dibedakan dari roman épistolaire, yakni kisah roman yang 

diungkapkan melalui surat-surat. 

Oleh karena itu, peneliti akan mengungkap proses reaktualisasi yang ada dalam 

penelitian ini. Yaitu, peneliti akan mengungkap unsur kesengajaan yang timbul dalam 

pengubahan lintas genre yang terjadi dalam objek kajian yang akan diteliti. 

Karya sastra Indonesia sendiri sudah banyak yang mengalami proses ekranisasi. 

Bahkan film Indonesia yang pertama yang berjudul Loetoeng Kasaroeng (1926)  dibuat 

berdasarkan cerita rakyat masyarakat Sunda. Beberapa diantaranya seperti Laskar 

Pelangi, Sang Pemimpi (Andrea Hirata), Di Bawah Lindungan Ka’bah, Tenggelamnya 

Kapal Van Der Wijck (Hamka), Surat Kecil Untuk Tuhan (Agnes Danovar),  Waktu Aku 

Sama Mika (Indi), Negeri 5 Menara (Anwar Fuadi), Cintapucinno (Icha Rachmawati), 

Jomblo (Aditya Mulya), Ketika Cinta Bertasbih (Habiburrahkman El Shirazy), Perahu 

Kertas, Rectoverso, Madre (Dewi Lestari), 9 Summer 10 Autumn (Iwan Setyawan) dan 

lain-lain. 

Salah satu film yang berhasil diadaptasi dari karya tulis adalah film berjudul Cinta 

Tapi Beda. Film ini diangkat dari kumpulan catatan blog Dwitasari yang membentuk 

beberapa fragmen cerita. Kumpulan catatan blog Dwitasari ini ditulis dalam blognya 

yang dapat diakses di http://dwitasarii.blogspot.com/search/label/%23CintaTapiBeda. 

Kumpulan tulisan ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama dipublikasikan pada tanggal 7 

September 2012 dengan judul Mereka yang Berjuang Walau Kesakitan. Tulisan ini 

menjelaskan tentang pendapat Dwitasari terdadap fenomena yang dialami oleh 

sahabatnya yang menjalani cinta bersama kekasihnya yang memiliki perbedaan 

keyakinan. Tulisan kedua dipublikasikan pada tanggal 11 September 2012 dengan judul 

Cintaku, Cintamu, Beda! Tulisan tersebut menceritakan ketika Dwitasari menanggapi 

curhatan sahabatnya. Sahabatnya menceritakan ketika ia pertama kali bertemu dengan 

kekasihnya di pentas pertunjukan tari. Kemudian di tulisan ini dijelaskan sosok pria yang 

menjadi kekasih sahabatnya adalah seorang juru masak. Dijelaskan juga bawa pria 

tersebut adalah seorang muslim yang taat. Begitu juga sang wanita seorang umat Kristen 

yang taat. Kemudian wanita terdapat dimana adegan wanita tersebut menanyakan tentang 

akhir bhubungan mereka. Tulisan ketiga berjudul Salahkan jika Melipat Tangan dan 

http://dwitasarii.blogspot.com/search/label/%23CintaTapiBeda
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Menengadahkan Tangan Bersatu? Tulisan ini menceritakan ketika Dwitasari berada di 

depok menemui sahabatnya. Saat itu ia kembali mendengarkan curhatan sahabatnya. 

Tulisan keempat berjudul Beda Cinta, Setipis Keyakinan. Dalam tulisan ini diceritakan 

kembali Dwitasari pergi menemui sahabatnya di Depok. Selain itu dalam tulisan ini juga 

dijelaskan bagaimana kedekatan antara pasangan kekasih yang berbeda agama tersebut 

yang dibuktikan dengan adanya peristiwa saling mendoakan dengan doa agamanya 

masing-masing. Kemudian juga dijelaskan peristiwa dimana sang wanita sedang 

menunggu kekasihnya di selasar masjid. Tulisan kelima berjudul Perbedaan dan Air 

Mata. Tulisan ini menjelaskan bahwa sepasang kekasih tersebut bernama Diana dan 

Cahyo. Tulisan Dwitasari ini sukses merebut perhatian para pembaca di dunia maya 

khususnya para pembaca blog (blogger), bahkan hingga sutradara Hanung Bramantyo 

pun tertarik untuk mengadaptasikan tulisannya menjadi film. Hingga tulisan Dwitasari 

tersebut dapat berhasil ditransformasikan ke dalam sebuah film dengan judul Cinta Tapi 

Beda. 

Dari pengertian di atas, objek karya tulis dalam film Cinta Tapi Beda ini adalah 

berupa kumpulan lima surat penulis tentang cinta yang berbeda keyakinan yang akhirnya 

dimuat di blog pribadinya. Selain itu jug Dwitasari sang penulis catatan tersebut telah 

mengklain bahwa film berjudul Cinta Tapi Beda tersebut diangkat dari kumpulan catatan 

di blog pribadinya hal tersebut dapat dibuktikan dengan penggalan kutipan beliau sebagai 

berikut. 

“Awalnya, saya juga tak percaya ketika kisah nyata #CintaTapiBeda mau 

difilmkan oleh sutradara ternama Hanung Bramantyo dan Hestu Saputra. Saya masih sulit 

memercayai kalau proses syuting dan OST film #CintaTapiBeda ternyata telah selesai. 

Saya Masih tidak percaya bahwa tulisan saya yang hayna berbentuk curhat itu dijadikan 

tema film yang akan tayang Desember ini. Saya masih sulit bernapas. Tapi, semua ini 

nyata” (Dwitasari, 2012, #CintaTapiBeda). Kutipan tersebut merupakan pernyataan 

Dwitasari tentang film yang digarap dari catatan blognya. 

Film Cinta Tapi Beda ini rilis pada tanggal 27 Desember 2012 dengan durasi 

sebanyak 96 menit. Film ini berkisah tentang sepasang perjalanan hubungan kekasih yang 

berbeda agama. Film ini berawal dari dikhianatinya Cahyo oleh kekasih lamanya. Cahyo 
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adalah seorang pria muslim yang tinggal di Yogyakarta, ia berprofesi sebagai juru masak 

di sebuah restoran. Kemudian pada suatu hari Cahyo pergi ke Jakarta untuk melihat suatu 

pertunjukan tari kontemporer. Di sana lah ia akhirnya bertemu dengan Diana salah satu 

penari yang akan tampil di pertunjukan tari tersebut. Diana adalah seorang umat Kristen 

yang taat dan seorang mahasiswa jurusan seni tari. Ia tinggal di Jakarta bersama om dan 

tantenya di Jakarta. Setelah pertunjukan tari selesai, akhirnya Cahyo dan Diana pun 

berkenalan. Pada akhirnya moment perkenalan itu berlanjut menjadi sebuah pertemanan 

yang sangat dekat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. 

Selama menjalin hubungan, Cahyo dan Diana dapat saling menghormati agama mereka 

masing-masing. Bahkan ada satu adegan dimana Diana sedang menunggu Cahyo salat. 

Masalah muncul ketika orang tua mereka mengetahui hubungan mereka. Ayah Cahyo 

tidak menyetujui hubungan putranya dengan Diana. Begitupun sebaliknya, Ibu Diana 

tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Cahyo. Permasalahan itu pun berujung pada 

perpisahan yang dipaksa. Namun ketika Diana akan dinikahkan, Diana dapat memberi 

pengertian terhadap ibunya hingga ia dapat kembali menemui Cahyo. Begitu pula dengan 

Cahyo, ia dapat membuat ayahnya mengerti akan hubungan mereka. Hinga Cahyo dan 

Diana dapat bertemu kembali. 

Film berjudul Cinta Tapi Beda ini akan menjadi objek kajian ekranisasi yang akan 

diteliti. Peneliti tertarik mengkaji film Cinta Tapi Beda ini karena terdapat keunikan dari 

sumber ekranisasinya. Sebagaimana kita ketahui film yang diangkat dari karya tulis 

khususnya novel sudah sangat banyak yang berhasil meraih kesuksesan. Hal itu 

dikarenakan sudah banyak yang membaca buku yang diekranisasikan tersebut sehingga 

filmnya dapat memiliki sebuah daya tarik tersendiri bagi para pembaca bukunya. Namun, 

film Cinta Tapi Beda ini berbeda dari film hasil ekranisasi yang lainnya yang dimana 

biasanya film tersebut diangkat dari novel atau cerpen, namun film berjudul Cinta Tapi 

Beda ini berbeda. Film Cinta Tapi Beda ini diangkat dari kumpulan lima Catatan Blog 

Dwitasasi. Terlihat bagaimana keterampilan seorang pengalihwahana (produser) yang 

dapat mengubah lima tulisan dari catatan di blog Dwitasari yang sebenarnya berbentuk 

esai. Catatan-catatan dari blog Dwitasari tersebut hanyalah catatan yang tidak 

mengandung unsure-unsur pembangun sebuah cerita, seperti tidak adanya latar waktu 
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yang jelas. Namun sang produser dapat mengubah kumpulan catatan blog tersebut 

menjadi suatu film yang utuh dan dapat menuai kesuksesan pada jamannya tersebut. 

Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti akhirnya mengangkat objek penelitian 

ekranisasi dari kumpulan catatan blog Dwitasari ke dalam film Cinta Tapi Beda yang 

diberi judul “Reaktualisasi ‘Catatan Blog Dwitasari’ ke dalam Film Cerita Cinta Tapi 

Beda: Kajian Sastra Bandingan”. Objek penelitian ini terfokus kepada film berjudul 

Cinta Tapi Beda dengan catatan blog milik Dwitasari. Selain itu, penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan struktural, berdasarkan teori Robert Stanton. 

Setelah melakukan penelusuran tentang penelitian yang akan dikaji, peneliti 

menyimpulkan bahwa belum ada kajian yang meneliti objek catatan blog dengan film 

Cinta Tapi Beda tersebut. Namun peneliti mengambil beberapa penelitian ekranisasi 

terdahulu yang menggunakan analisis yang relevan dengan kajian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hat Pujiati pada tahun 2009 dengan judul Cerita 

Cinta Tentang Dia; Tranformasi Ideologis dari Cerpen ke Film Kajian Ekranisasi, yang 

berupa artikel yang dimuat di jurnal Bulak dari Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pujiati merupakan penelitian ekranisasi yang terfokus pada analisis 

konsep cinta yang muncul dalam cerpen dan film Tentang Dia. Penelitiannya 

menyimpulkan bahwa transformasi dari cerpen Tentang Dia!!! ke film Tentang Dia yang 

memiliki media berbeda ternyata juga membawa perubahan pada ideologi yang 

dibawanya dalam wacana yang direpresentasikan oleh masing-masing bentuk. Inti dari 

cerita yang berkisar persoalan cinta homoseksual antara Gadis dan Rudi di dalam cerpen 

dikaburkan di dalam film. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Reslyana Malida S. pada tahun 2013 dengan 

judul Transformasi Novel Pintu Terlarang karya Sekar Ayu Asmara ke Dalam Film 

(Kajian Sastra Bandingan), yang berupa skripsi dari Universitas Pendidikan Indonesia. 

Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa transformasi novel Pintu Terlarang ke 

dalam film terdapat beberapa perbedaan. Hubungan intratekstual yang terjadi pada kedua 

objek penelitian ini meliputi analisis unsur cerita pada novel dan film Pintu Terlarang 

yang terdiri dari analisis tokoh dan penokohan, latar, konflik, dan tema. Hubungan 

intratekstual antara novel dan film Pintu Terlarang menunjukkan persamaan dan 
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perbedaan unsur-unsur cerita pada kedua karya tersebut. Persamaan koflik pada novel 

dan film Pintu Terlarang, yaitu mengenai misteri di balik pintu terlarang yang Talyda 

sembunyikan dari Gambir. Perbedaan yang paling menonjol pada bagian latar. Pada 

novel tidak diceritakan keberadaan Herosase, sedangkan dalam film Herosase merupakan 

latar tempat yang keberadaannya sangat penting pada cerita tersebut. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Septi Sariningsih pada tahun 2011 dengan 

judul Adaptasi Film ke Novel Brownies: Analisis Strukturalisme Robert Stanton, yang 

berupa skripsi dari Universitas Sebelas Maret. Penelitan yang dilakukan oleh Sariningsih 

ini merupakan penelitian analisis struktural dalam kajian ekranisasi. Analisis yang 

menggunakan teori Robert Stanton ini dibentuk episodis dalam menelaah objek 

kajiannya.Hasil kajiannya menyimpulkan adanya bentuk penciutan, penambahan dan 

perubahan bervariasi. Penciutan yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa di dalam film 

Brownies terjadi karena peristiwa tersebut dianggap penting oleh pembuat film sehingga 

perlu untuk ditampilkan. Penambahan terdapat di dalam peristiwa-peristiwa yang ada 

pada novel Brownies. Hal tersebut terjadi karena media novel tidak dibatasi oleh waktu, 

sehingga penulis bebas untuk melakukan berbagai penambahan cerita. Perubahan 

bervariasi dalam film dan novel Brownies terjadi karena perbedaan kepentingan masing-

masing media, sehingga tidak semua yang ada di dalam film disalin. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti 

menjabarkan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan analisis sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur cerita “Catatan Blog Dwitasari” dan film cerita Cinta Tapi Beda? 

2. Bagaimana bentuk reaktualisasi “Catatan Blog Dwitasasri” ke dalam Film Cinta Tapi 

Beda? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan struktur cerita Catatan Blog Dwitasasri dan film cerita Cinta Tapi 

Beda. 

3. Mendeskripsikan bentuk reaktualisasi “Catatan Blog Dwitasasri” ke dalam Film 

Cinta Tapi Beda. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoretis dan praktis. 

Manfaat tersebut adaalah sebagai berikut: 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai pembedahan antara 

struktur teks dan struktur film, sebagai suatu kajian ekranisasi sehingga dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kekayaan bentuk transformasi 

karya sastra di Indonesia. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat film Indonesia untuk 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan film ekranisasi. Juga bagi para 

pengkaji film ekranisasi sebagai bahan referensi kajian ekranisasi dalam film yang 

lainnya. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang 

menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah 

berisi tentang berbagai hal yang menjelaskan pemahaman tentang permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian. Batasan masalah adalah uraian tentan batasan-batasan 

permasalahan yang akan dikaji agar permasalahan tidak terlalu luas. Rumusan masalah 
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berisi tentang pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji. Tujuan 

penelitian berisi tentang rumusan jawaban dari permasalahan. Manfaat penelitian 

menjelaskan manfaat yang ada dalam penelitian ini. 

 

 

 Bab kedua menjelaskan teori-teori yang relevan dengan objek yang akan dikaji. 

Teori yang pertama merupakan teori film yang digunakan untuk membedah film ke 

dalam bentuk segmentasi adegan. Kedua adalah teori naratologi model A. J. Greimas 

yang digunakan untuk membedah struktur cerita objek catatan dan film. Teori yang 

ketiga adalah teori ekranisasi yang digunakan sebagai acuan pembanding kedua karya 

yang dikaji. 

 Bab ketiga menjelaskan tentang metode dan teknik penelitian yang akan 

digunakan. Bab keempat merupakan pembahasan dari objek kajian yang diteliti. Masing-

masing struktur objek akan dibahas terlebih dahulu menggunakan teori A. J. Greimas. 

Kemudian hasil dari kajian tiap objek tersebut akan dibandingkan satu sama lain 

menggunakan teori ekranisasi yang sudah dijelaskan. 

 Bab kelima merupakan silmpulan dan saran. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang sudah selesai serta menampilkan saran yang timbul 

untuk penelitan lanjutan maupun pembacanya. 


