
 
 

1 
Ulpah Nurhasanah, 2016 
BENTUK REAKTUALISASI NOVEL ASSALAMUALAIKUM BEIJING KARYA ASMA NADIA KE DALAM 
FILM ASSALAMUALAIKUM BEIJING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Adaptasi novel ke film merupakan salah satu upaya memperluas jangkauan 

penikmat novel. Dalam sastra bandingan adaptasi termasuk alih wahana. Yang 

dimaksud alih wahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian 

lainnya. Karya sastra tidak hanya dapat diterjemahkan, yakni dialihkan dari satu 

bahasa ke bahasa lain, tapi juga dialihwahanakan, yakni diubah menjadi jenis 

kesenian lain. Cerita rekaan misalnya, dapat diubah menjadi seni tari, drama, atau 

film; sedangkan puisi dapat diubah menjadi lagu atau lukisan (Damono, 2005, 

hlm. 96). Selain itu karya sastra juga dapat diubah menjadi sebuah film. Bentuk 

dari karya sastra yang dapat diadaptasi ke dalam film seperti novel, cerpen, puisi, 

cerita rakyat dan yang lainnya. Menurut Eneste (1991, hlm. 60-61) pelayarputihan 

atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam sebuah film disebut 

ekranisasi. 

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 (Humaniora, 2009, hlm. 42) perbedaan 

antara 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. 
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Ekranisasi dari sebuah novel ke film memunculkan banyak perubahan. Hal 

ini disebabkan novel adalah dunia kata-kata yang kemudian dipindahkan ke film 

yang merupakan dunia gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. Apa yang 

semula dilukiskan atau diungkapkan dengan kata-kata, kemudian harus 
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diterjemahkan ke dunia gambar-gambar. Konsekuensi perubahan ini adalah 

berubah pula proses penikmatan, yakni dari “membaca” menjadi “menonton”, 

penikmatnya pun berubah dari “pembaca” menjadi “penonton” (Erneste, 1991, 

hlm. 60-61).  

Erneste menyebutkan bahwa pemindahan dari novel ke layar putih mau 

tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh karena itu, 

ekranisasi juga bisa disebut sebagai proses perubahan, bisa mengalami penciutan, 

penambahan (perluasan) dan perubahan dengan sejumlah variasi.  

Novel yang bersifat populer yang diadaptasi kedalam film biasanya lebih 

mampu menarik perhatian penonton untuk menyaksikannya. Ketertarikan 

penonton yang sudah membaca novel untuk menyaksikan film yang diadaptasi 

dari novel tersebut biasanya akan membandingkan imajinasi mereka yang bersifat 

personal ketika membaca sebuah novel dengan visualisasi yang dihadirkan oleh 

sutradara. Hal tersebut menciptakan pasar tersendiri bagi industri bagi industri 

perfilman.  

Di Indonesia karya sastra sendiri sudah banyak yang mengalami proses 

ekranisasi. Film yang pertama kali diadaptasi dari sebuah karya sastra di 

Indonesia adalah film yang berjudul Loetoeng Kasaroeng (1926). Film tersebut 

diadaptasi dari cerita rakyat masyarakat Sunda. 

Seiring berkembangnya zaman, pada abad 20an banyak karya sastra yang 

diadaptasi kedalam film atau layar lebar, diantaranya novel Assalamualaikum 

Beijing karya Asma Nadia, 2013; novel 99 Cahaya Di Langit Eropa karya Hanum 

Salsabiela Rais Rangga Almahendra, 2011; novel Tenggelamnya Kapal Van der 

Wijck karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, 1939;  novel Perahu Kertas 

karya Dewi Lestari, 2009; dan yang lainnya.  

Dalam perkembangannya di Indonesia fenomena ekranisasi telah terjadi 

pada zaman Hindia Belanda. Hal ini terjadi sejak tahun 1927 dengan difilmkannya 

Eulis Atjih oleh G. Krugers dan berakhir pada tahun 1942 sebelum Jepang 

menduduki Nusantara dengan difilmkannya Siti Noerbaja oleh Lie Tek Swie. 
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Proses ekranisasi pada periode ini kurang dipahami, tetapi sangat penting untuk 

memahami sejarah ekranisasi, sebuah tindakan sosial yang sekarang kerap 

menghasilkan film-film Indonesia yang laris manis. 

Dalam penelitian ini, yang dianalisis adalah ekranisasi pada novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia yang diadaptasi menjadi film 

Assalamualaikum Beijing. Peneliti lebih tertarik pada pada novel 

Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia yang terbit pada tahun 2013, karena 

novel ini adalah salah satu novel best seller Asma Nadia pada tahun 2013 yang 

benar-benar mengangkat tema percintaan yang didasari dengan nilai religi dan 

membahas sebuah legenda yang berada di Beijing yang diselipkan pada cerita dari 

novel tersebut sehingga dengan membaca novel dan menonton film 

Assalamualaikum Beijing peneliti benar-benar mendapatkan suguhan suasana 

Beijing. Selain itu novel dan film ini menceritakan bagaimana perkembangan 

islam di Cina.  

Hal yang menarik dari cerita Novel dan Film Assalamualaikum Beijing 

adalah cerita didalamnya dikaitkan dengan Legenda Patung Ashima yang berasal 

dari Negeri Yunan. Selain itu peneliti juga sependapat dengan Helvy Tiana Rosa 

dalam blognya tentang komentar novel dan film Assalamualaikum Beijing 

terdapat beberapa hal yang menarik tentang novel Assalamualaikum Beijing 

terkait penulis dan teknik kepenulisannya. Terkait penulisnya bahwa dalam 

beberapa bagian dalam cerita merupakan potongan-potongan yang dialami Asma 

Nadia selaku penulisnya. Misalnya perkenalannya dengan Mark Wu yang banyak 

membantunya saat di Beijing, termasuk memperkenalkan Asma pada legenda 

Ashima, tahun 2008. Perkenalan ini terjadi dengan cara yang serupa benar dengan 

adegan Zhongwen dan Asma di bus. Namun tentu saja Mark wu bukan 

Zhongwen, dan Asma Nadia bukanlah Asma dalam novel tersebut. Nama 

Zhongwen diberikan oleh anak Asma Nadia, saat sang ibu membuat novel 

tersebut. Konon Zhongwen berarti “yang terpelajar”. Tokoh lain, misalnya Sunny, 

juga merupakan tokoh nyata dengan nama sebenarnya. Sunny adalah seorang 
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gadis cerdas asal Beijing yang menguasai empat bahasa dan pernah menemani 

perjalanan Asma Nadia di Beijing. Selanjutnya dari berbagai kisah tersebut Asma 

Nadia meramunya dengan apik dalam novel Asaalamualaikum Beijing. Asma 

melakukan riset tentang latar peristiwa dan sejarah muslim di Cina, tentang 

penyakit APS (Anti Phospolipid Sindrom) dan lain sebagainya. Selain itu juga 

Asma Nadia membuka tiap bab pada novel Assalamualaikum Beijing dengan 

semacam quote, kutipan kata-kata bermakna yang diksinya indah dan langsung 

mengena ke hati pembaca. Kutipan-kutipan tersebut menjembatani pembaca 

masuk ke tiap babnya.  

Hal yang menarik kedua terkait penulisnya adalah “Asma” dalam novel 

tersebut justru ditemukan Asma Nadia sebelum ia bertemu Mark Wu, tahun 2005. 

Asma adalah seorang muslimah pengidap penyakit langka, yaitu APS (Anti 

Phospolipid Syndrom), penyakit sindrom kekentalan darah yang beresiko stroke, 

keguguran berulang kali, lumpuh, buta dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi 

demikian ada seorang lelaki tulus yang kemudian melamar perempuan tersebut 

menjadi istrinya. Jadi tokoh Asma dalam cerita benar-benar ada. Sosok ala Zhong 

Wen juga bukan fiktif semata.  

Hal menarik dari segi kepenulisannya adalah Asma Nadia menggunakan 

teknik penulisan berbeda terkait penggunaan sudut pandang tokoh utama (Ra dan 

Asma). Sebagai pembaca, peneliti baru mengetahui bahwa Ra dan Asma itu 

merupakan satu tokoh yang sama menjelang akhir cerita. Keping-keping peristiwa 

disebar dalam novel dengan alur yang maju, mundur dan penggunaan alur flash 

back.  

Berbeda dengan novelnya terkait sudut pandang tokoh utama, dalam 

filmnya Guntur Soeharjanto mengemas alur ceritanya secara berbeda. Sebagai 

penonton, peneliti dapat mengetahui bahwa tokoh Ra dan Asma adalah satu tokoh 

yang sama pada awal cerita, karena diperankan oleh satu pemeran dan alurnyapun 

menggunakan alur maju, jadi sangat mudah untuk mengikuti ceritanya.  
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Menurut Simbolon (dalam Saputra, 2009, hlm. 45) tidak dimungkiri bahwa 

novel yang dialihwahanakan ke dalam film berpotensi untuk berkembang, 

melenceng atau melebar. Sehingga tidak jarang penonton yang merasa kecewa 

karena isi novel yang mereka baca  berbeda dengan isi film  yang mereka tonton. 

Muatan dari novel Assalamualaikum Beijing berhasil mengangkat kisah 

cinta romantis antara Asma dan Zhongwen, dan eratnya persahabatan antara Sekar 

dan Asma. Film ini diperankan oleh sejumlah artis papan atas Indonesia, 

diantaranya Revalina S Temat sebagai Asmara Nadia, Morgan Oey sebagai Zhong 

Wen, Laudya Cynthia Bella sebagai sekar, Desta Mahendra sebagai Ridwan, 

Cynthia ramlan sebagai Anita, Carolyn Apple sebagai Sunny dan Ibnu Jamil 

sebagai Dewa. 

Cerita dari film Assalamualaikum Beijing ini berawal saat munculnya 

konflik dari kejujuran Dewa kepada Ra yang khilaf telah melakukan apa yang 

seharusnya tidak dia lakukan bersama Anita teman kantornya yang 

mengakibatkan Anita hamil sehingga Ra merasa sangat kecewa dan memutuskan 

untuk membatalkan pernikahan mereka yang satu hari lagi akan mereka 

laksanakan dan menyuruh Dewa untuk menikahi Anita.  

Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti akhirnya mengangkat objek 

penelitian ekranisasi dari novel Assalamualaikum Beijing diberi judul Bentuk 

Reaktualisasi Novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia kedalam Film 

Assalamualaikum Beijing. Objek penelitian ini terfokus kepada film yang berjudul 

Assalamualaikum Beijing dan novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. 

Peneliti mengambil beberapa penelitian ekranisasi terdahulu yang 

menggunakan analisis yang relevan dengan kajian ini. 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Ari Astuti pada tahun 2005 

mengenai Perilaku Agnormal Dalam Novel “Pintu Terlarang” Karya Sekar Ayu 

Asmara yang menggunakan pendekatan Psikologi Sastra. 
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Kemudian penelitian selanjutnya oleh Din Intania Putri pada tahun 2006 

dengan judul penelitian Transformasi Aspek Cerita Cerpen “Tentang Dia” karya 

Melly Goeslow ke dalam Skenario Film. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada objek kajian perbandingan. Pada penelitian terdahulu meneliti 

tentang cerpen yang ditransformasikan menjadi sebuah film. Pada rumusan 

masalah yang terdapat pada penelitian sebelumnya membahas mengenai 

hubungan intratekstual, hubungan intertekstual dan transformasi yang terdapat 

pada cerpen dan skenario film Tentang Dia. Sedangkan rumusan masalah pada 

penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana legenda patung Ashima yang 

diterapakan pada novel dan film Assalamualaikum Beijing, struktur cerita novel 

dan film Assalamualaikum Beijing dan proses reaktualisasi pada novel dan film 

Assalamualaikum Beijing. 

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. 

1.2 Batasan Masalah  

Penelitian ini difokuskan pada struktur cerita dan proses reaktualisasi dari 

novel ke dalam film yang menyoroti aspek cerita yang dibatasi oleh perubahan 
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struktur (tokoh, alur,  latar dan tema), dan bentuk reaktualisasi pada novel dan 

film Assalamualaikum Beijing. 

1.3 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah:  

1) Bagaimana struktur faktual novel Assalamualaikum Beijing dan struktur 

film Assalamualaikum Beijing? 

2) Bagaimana bentuk reaktualisasi antara novel Assalamualaikum Beijing 

dan film Assalamualaikum Beijing? 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui struktur faktual 

novel Assalamualaikum Beijing dan film Assalamualaikum Beijing, serta 

mengetahui bagaimana bentuk reaktualisasi pada novel Assalamualaikum Beijing 

dan film Assalamualaikum Beijing.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini semoga memberikan manfaat bagi 

perkembangan keilmuan sastra Indonesia terutama dalam pengkajian ekranisasi.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini semoga dapat memperluas 

cakrawala apresiasi pembaca karya sastra Indonesia terhadap sebuah film yang 

mengacu pada karya sastra tersebut dan menambah referensi penelitian karya 

sastra di Indonesia dan dapat menjadi sebuah acuan bagi peneliti sastra 

selanjutnya.  

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 
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Untuk mempermudah para pembaca dalam membaca dan memahami 

penelitian ini, penulis berusaha menyusun secara sistematis penulisan dalam 

penelitian ini.  

Bab 1 memuat pendahuluan yang mencakup 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 dibahas dalam penelitian. 

Batasan masalah merupakan uraian tentang batasan-batasan permasalahan yang 

akan dikaji agar permasalahan tidak terlalu luas. Rumusan masalah berisi tentang 

pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji. Tujuan penelitian 

berisi tentang rumusan jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian 

menjelaskan manfaat yang terdapat dalam penelitian ini baik manfaat untuk 

peneliti maupun untuk rujukan penelitian selanjutnya. 

Bab 2 berisi 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. Teori yang kedua adalah teori naratologi model 

George Savona 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 3 menjelaskan tentang metode dan teknik penelitian yang akan 

digunakan.  

Bab 4 berisi pembahasan dari objek kajian yang diteliti. Masing-masing 

struktur objek akan dibahas terlebih dahulu menggunakan teori struktural Robert 

Stanton, teori skema aktan George Savona yang merupakan modifikasi dari teori 

A. J. Greimas. Kemudian hasil dari kajian tiap objek tersebut akan dibandingkan 

satu sama lain menggunakan teori ekranisasi yang sudah dijelaskan. 

Bab 5 adalah penutup yang memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan 

dalam penelitian ini. 
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