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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Adaptasi dari suatu novel ke dalam bentuk film merupakan suatu proses 

alih wahana yang berkaitan erat  dengan sastra bandingan. Penelitian sastra 

bandingan berangkat dari anggapan bahwa karya sastra tidak mungkin terlepas 

dari karya-karya yang telah ditulis sebelumnya karena suatu karya tidak mungkin 

lahir secara mandiri, sendiri tanpa adanya pengaruh dari ide karya lain yang sudah 

ada sebelumnya. Sebuah karya yang lahir pada saat ini bisa saja  mengacu pada 

karya sebelumnya. Begitupun selanjutnya karya yang telah dihasilkan dapat 

menjadi rujukan untuk kelahiran karya berikutnya. Dengan kata lain terdapat 

hubungan yang saling melengkapi dari dua karya. Endraswara (2014, hlm. 2) 

menjelaskan Sastra bandingan akan mengupayakan bagaimana menghubungkan 

sastra yang satu dengan yang lain atau karya yang satu dengan karya lain lalu 

melihat bagaimana pengaruh antar keduanya dan apa yang dapat diambil dan apa 

yang dapat diberikan dari keduanya. 

Adaptasi dari sebuah karya sehingga menghasilkan karya lain dalam 

bentuk yang berbeda seperti halnya novel ke film memberikan tanggapan yang 

beragam namun memberikan pengaruh yang saling menguntungkan bagi kedua 

karya. Penonton (penikmat) sastra yang menyukai film akan tertarik untuk 

membaca novel yang menjadi ide ceritanya. Begitupun sebaliknya pembaca sastra 

yang baik akan termotivasi menonton film yang diadaptasi dari novel asal mula 

ide cerita. Sehingga kedua karya tersebut dapat saling melengkapi dalam 

adaptasinya. Menurut Damono (2005, hlm. 96) “transformasi atau alih wahana 

adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain”. Karya sastra tidak 

hanya bisa diterjemahkan  dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga dari satu 

kesenian ke kesenian lain. 

Adaptasi cerita atau isi sebuah karya sebagai acuan lahirnya karya lain 

dapat terjadi pada karya sastra apa saja, misalnya dari puisi ke novel, novel ke 

teater atau novel ke film. Pengadaptasian isi cerita sebuah novel sering dilakukan 
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karena novel merupakan salah satu karya sastra yang memiliki pengertian luas  

dan kompleks. Selain itu, karena novel merupakan prosa naratif yang memiliki 

karakteristik berbeda dengan karya sastra lain dari segi cerita. Oleh sebab itu 

cerita novel yang menarik sering dijadikan inspirasi untuk ide penceritaan sebuah 

film. Ide-ide dari pengarang novel tersebut dijadikan acuan dalam sebuah alih 

wahana karya. film dapat menjadi salah satu contoh alih wahana dalam karya 

sastra untuk mengembangkan sebuh cerita. Berkaitan dengan pengembangan 

cerita didalam novel tidak hanya terjadi di indonesia tetapi juga diluar negri 

sebagai bentuk apresiasi terhadap sebuah karya. Di Indonesia adaptasi dari novel 

ke film telah marak dilakukan sejak tahun 1970 an. Film yang cerita nya diadopsi 

dari novel indonesia pada tahun 2016 diantaranya adalah novel Ketika Mas Gagah 

Pergi yang ditayangkan pada 21 januari 2016 karya Helvy Tiana Rosa, novel 

Raksasa Dari Jogja yang ditayangkan 31 maret 2016 karya Dwitasari , novel 

Winter In Tokyo karya Illana Tan ditayangkan 11 Agustus 2016, dan novel 

Catatan Dodol Calon Dokter yang ditayangkan 27 oktober 2016 karya ferdiriva 

hamzah. Novel-novel ini kemudian diadaptsi kedalam film dan difilmkan dengan 

judul yang sama. Sedangkan novel luar negri yang di flmkan yaitu diantaranya Me 

Before You karya Jojo Moyes, The BGF karya Roald Dahl, Allegiant karya 

Veronica Roth, Through The Looking Glass karya Lewis Carrol dan novel The 

Jungle Book karya Rudyard Kipling, dan masih banyak lagi film yang diadaptasi 

dari novel yang menghiasi layar didunia. 

Beragam genre karya sastra novel berdasarkan isi cerita menghasilkan 

persamaan dan perbedaan tanggapan bila telah diadaptasi menjadi karya lain 

(film). Persamaan dan perbedaan tanggapan yang diberikan oleh pembaca dan 

penonton dapat dikatakan sebagai keunikan karya sastra yang dapat ditanggapi 

dalam banyak hal. Keunikan sastra ini dapat terjadi karena salah satu karya 

tersebut mempunyai keterbatasan teknis dan setiap pengarang memiliki dunia 

sendiri dalam menghasilkan karyanya. Hal ini dapat dipicu juga dengan cara 

seseorang mengenali karya tersebut, khususnya novel. Seseorang yang berperan 

sebagai pembaca mengenali maksud pengarang melalui pembacaan novel secara 

keseluruhan, sedangkan seseorang yang berperan sebagai penonton mengenali 

maksud pengarang melalui daya simaknya terhadap film. Oleh sebab itu, respons 
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terhadap novel dan film menjadi berbeda  meskipun keduanya merupakan hasil 

karya pengarang yang sama.  

Persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan karya sastra tersebut 

memunculkan studi untuk membandingkannya, kemudian mencari sebab 

munculnya perasamaan dan perbedaan yang salah satunya dengan mengetahui 

unsur karya sastra tersebut. Meskipun tanggapan terhadap dua karya tersebut 

kadang berbeda tetapi adaptasi novel kedalam film selalu sukses disajikan. 

Kesuksesan dalam adaptasi novel menjadi film menarik untuk dapat diteliti 

sebagai kajian bandingan sastra mengingat besarnya perhatian banyak orang 

terhadap dua karya tersebut. Endaswara (2011, hlm.2) mengemukakan “upaya 

membandingkan dua karya atau lebih merupakan kegiatan studi sastra 

bandingan”.  

Adaptasi dari novel ke film dapat dijadikan sebagai media dalam 

pembelajaran alih wahana. Pembelajaran alih wahana telah diperkenalkan dan 

dimasukan dalam kurikulum baik dibangku-bangku perguruan tinggi maupun 

sekolah-sekolah menengah. Kurikulum yang hampir merata digunakan oleh 

lembaga pendidikan pada saat ini adalah kurikulum 2013. Mulyasa (2013, hlm. 7) 

menjelaskan bahwa Kehadiran kurikulum 2013 merupakan jawaban dari 

diperlukannya nilai pendidikan terutama berkaitan dengan pendidikan karakter 

yang hilang dari kehidupan bangsa demi kepentingan daya saing di era global agar 

mampu memahami hakikat perubahan, dan memanfaatkan peluang yang timbul, 

sehingga tertanam nilai-nilai yang diharapkan untuk menjaga rasa nasionalisme.  

Pendidikan karakter yang diharapkan dalam kurikulum 2013 lebih kepada 

peningkatan mutu dari sebuah proses dan hasil akhir dari pendidikan yang 

mengharapkan akhlak mulia dan budi pekerti yang baik dari peserta didik. Sejalan 

dengan yang dikemukan Ratna (2014, hlm.109) yang meyakini bahwa dari ilmu 

pengetahuan dapat ditanamkan pendidikan karakter. Menanamkan nilai karakter 

pada diri siswa dalam ilmu pengetahuan diharapkan mampu melatih kemandirian 

peserta didik memanfaatkan pengetahuannya hingga membentuk perilaku yang 

berkarakter dalam kesehariannya. Pencapaian tersebut merupakan tujuan  

penanaman nilai-nilai karakter dan akhlak mulia siswa yang didapat dan diperoleh 

melalui pembelajaran apresiasi sastra disekolah. 
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Pentingnya penanaman nilai-nilai karakter pada diri siswa sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan Soedarsono (2008, hlm. 25) bahwa “karakter adalah 

kemudi hidup yang akan menentukan arah yang benar bahtera kehidupan seorang 

manusia”. Hanya saja kita merasa khawatir dan prihatin dengan situasi yang 

terjadi pada bangsa indonesia akhir-akhir ini. Karakteristik bangsa Indonesia yang 

dikenal ramah tamah, sopan santun, suka bergotong royong dan religius mulai 

pudar. Sebagai buktinya sekarang ini hampir setiap pekan berita yang kita 

saksikan tentang Indonesia lebih banyak dihiasi hal-hal yang memprihatinkan. Hal 

tersebut membuktikan bahwa kehidupan remaja dan generasi muda kita banyak 

yang mengalamai erosi moral. Beberapa faktor penyebab terjadinya berbagai 

perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat Indonesia antara lain sebagai 

akibat kurangnya informasi tentang nilai-nilai dan penyaringan yang tepat dari 

perkembangan teknologi informasi. Hal-hal semacam itulah yang nantinya 

menyebabkan minimnya pembentukan karakter yang baik pada diri siswa.  

Rahmanto (1988, hlm. 16) menuturkan bahwa pengajaran sastra dapat 

memberikan sumbangan yang baik demi terwujudnya pendidikan yang utuh, yang 

berfungsi membantu dalam keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan 

budaya, mengembangkan cipta dan karsa serta menunjang pembentukan watak. 

Lebih lanjut Rahmanto menjelaskan, bahwa dalam pengajaran sastra akan 

membentuk karakteristik siswa karena pengajaran sastra dapat membina perasaan 

yang lebih tajam. Ratna (2014, hlm. 109) menyebutkan “ilmu sastra dianggap 

memiliki peran yang cukup besar dalam rangka pengembangan karakter”. Lebih 

lanjut Ratna menjelaskan bahwa sejak dulu sampai sekarang karya sastra 

merupakan sumber pendidikan moral, serta dapat menjadi filter pendidikan 

karakter. Sastra mempunyai kemungkinan yang lebih besar memperkenalkan 

siswa tentang seluruh rangkaian kehidupan manusia seperti keyakinan, 

kebahagiaan, sampai ketiadaan. Seseorang yang telah banyak mendalami karya 

sastra, biasanya memiliki perasaan yang lebih peka.  

Pengkajian tentang karya sastra Indonesia dapat juga dijadikan media 

untuk memperkenalkan dan mengingatkan kembali nilai-nilai karakter bangsa 

yang tertuang dalam berbentuk prosa, puisi, drama dan novel. Novel sebagai 

bentuk karya fiksi menawarkan sebuah dunia penuh warna yang berisi bentuk 
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kehidupan yang diinginkan berisi daya khayal yang dibangun melalui unsur 

intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, 

dan lainlain yang secara keseluruhan berbentuk inajinasi dan daya khayal 

pengarangnya. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan penikmat dan pengkaji 

sastra (pembaca) yang pada akhirnya memahami pesan dalam cerita serta maksud 

dan tujuannya seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan (2009, hlm. 4) yang 

menguraikan hubungan empat aspek yang terdapat didalam sastra yaitu penulis, 

pembaca, pesan yang ingin disampaikan, dan bahasa sebagai media. Selain itu 

Rahmanto (1988, hlm. 19-23) menyebutkan bahwa mempelajari sastra berarti 

mengembangkan kecakapan yang bersifat indra, penalaran, perasaan, kesadaran 

sosial, dan rasa religius. Artinya mempelajari atau memahami sastra membentuk 

siswa lebih peka terhadap makna baik yang tersurat maupun yang tersirat secara 

indrawi, cakap dan mampu mengembangkan fikiran secara logis, peka terhadap 

rasa dan emosi, menumbuhkan sifat sosial cinta lingkungan dan menghargai serta 

memiliki moral yang baik. 

Kajian bandingan tentang novel dan film adaptasinya dipilih sebagai suatu 

upaya  untuk meningkatkan motivasi apresiasi sastra pada diri siswa, khususnya 

pada bidang novel. Salah satu cara untuk mencapai hal itu, perlu kiranya diadakan 

pengkajian terhadap dua buah karya yang memiliki dan menanamkan nilai 

karakter pada diri siswa. Dua buah karya tersebut ialah novel Sabtu Bersama 

Bapak dan Film adaptasinya yang berjudul sama dan dipilih sebagai objek 

penelitian. Alasan peneliti memilih novel Sabtu Bersama Bapak dan Film Sabtu 

Bersama Bapak sebagai objek penelitian adalah keunikan cerita dan kandungan 

nilai karakter yang perlu dibentuk dalam keluarga dan patut  diteladani oleh 

penikmat sastra maupun siswa jika nantinya dijadikan bahan ajar sastra di 

sekolah. Nilai karakter dalam dua buah karya ini nantinya dapat ditemukan secara 

tersirat maupun tersurat dalam rangkaian ceritanya. Hal yang membuat novel dan 

film Sabtu Bersama Bapak menarik, karena mempunyai karakter yang cukup 

memikat, pelaku yang sanggup memukau pembaca, sehingga akan timbul kesan 

seakan-akan pembaca berhadapan langsung dengan rangkaian ceritanya.  

Novel Sabtu Bersama Bapak merupakan novel best seller yang sarat akan 

nilai-nilai yang dapat diteladani karya penulis ternama Adhitya Mulya. Adhitya 
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Mulya telah melahirkan beberapa karya emas berupa novel yang diantaranya 

berjudul Jomblo, Mencoba Sukses, Gege Mengejar Cinta, Bajak Laut dan 

Purnama Terakhir, Catatan Mahasiswa Gila dan Travelers Tale. Salah satu 

karyanya yang terlebih dahulu di film kan adalah novel Jomblo terbitan 2003 yang 

diperankan beberapa bintang ternama seperti Ringgo Agus, Christian Sugiono, 

Dennis Adhiswara, Rizky Hanggono dan juga menjadi nominasi piala citra untuk 

penulis skenario adaptasi terbaik. Adhitya Mulya lahir di Medan pada tanggal 3 

Desember 1977 yang juga berprofesi sebagai karyawan perusahaan logistik. 

Novel Sabtu Bersama Bapak yang diterbitkan pada tahun 2013 merupakan novel 

best seller kedua yang di fimkan. Novel Sabtu Bersama Bapak merupakan novel 

best seller sejak pertama kali diterbitkan. Penerbit gagas media Jeffry Fernando 

menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 Novel Sabtu Bersama Bapak selalu 

menjadi best seller dan terjual puluhan ribu karena sudah dicetak ulang sebanyak 

22 kali. 

Film  Sabtu Bersama Bapak diperankan oleh beberapa aktor dan aktris 

ternama seperti Abimana Aryasatya, Acha Septriasa, Deva Mahenra, Arifin Putra, 

dan Ernest Prakasa. Salah satu account twitter @idfilmcritics membuat sebuah 

polling, dan menempatkan film Sabtu Bersama Bapak diurutan pertama dengan 

perolehan suara 72% dengan melibatkan lebih dari 1800 nettizen. Beberapa 

pendapat pembaca novel dan penonton film (isu aktual) semakin mempertegas 

bahwa kedua karya tersebut adalah dua karya yang sarat akan nilai-nilai sehingga 

layak untuk dijadikan referensi bacaan dan tontonan yang bermanfaat. Beberapa 

pendapat tersebut diantaranya datang dari pembaca novel Ritia vinny “... Pesan-

pesan moral yang luar biasa. Yang disampaikan penulis dengan sepenuh dan 

setulus hati”,  Eka (the shallowbird) “... Pada akhirnya, buku ini memang 

dipenuhi nasihat kehidupan...”, Arya syaria “Bacaan ringan yang sarat makna. 

Kang adhitya mulya jenius merangkai kata memberi pesan tanpa terkesan 

menggurui...”, Ika “Udah lama banget nggak me-review buku i goodreads ini, but 

i believe sabtu bersama bapak deserves a shoutout. It is the best indonesian fiction 

i’ve read this year. Dan ini adalah buku terbaik Adhitya mulya yang pernah aku 

baca”, Selviana rahayu “...Novel ini sarat makna. Tanpa terkesan mendikte, kang 

Adhit sukses menjejalkan pesan dan nilai-nilai moral bagi pembacanya...”, Alvi 
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syahrin ”Memang, ini bagus banget, it’s close to ammazing, real close. Banyak 

kalimat bermakna yang akan saya ingat selalu seperti “ menjadi panutan bukan 

tugas anak sulung, kepada adik-adiknya. Menjadi panutan adalah tugas orang tua, 

untuk semua anak”, Tsaki “Ada beberapa hal dari novel ini yang kurang. Tapi toh 

kekurangan itu ditutupi dengan banyaknya kelebihan”.selanjutnya tanggapan dari 

penulis sendiri Adhitya mulya “... Buku tentang parenting, melihat dari “Sabtu 

Bersama Bapak” banyak yang bilang “ini novel parenting “ dan banyak nilai yang 

bisa dipelajari”. 

Kornelius ginting dalam situs www. Korneliusginting.web mengemukakan 

“Secara keseluruhan saya merasa terhibur dengan film yang diangkat dari judul 

yang sama Sabtu Bersama Bapak. Monty Tiwa selaku sutradara mampu 

mengemas dengan baik tulisan Adhitya Mulya. Tapi memang jika dibandingkan 

dengan buku  akan ada perbedaan. Ada beberapa bagian tidak ada atau ada 

penambahan di bagian lainnya. Nah dibagian itu selaku penikmat film dan 

pembaca buku kami sudah menjadi kritikus. Mencoba mencari kekurangan dan 

kelebihan. Akhirnya kami berdua sepakat, kami puas dan terhibur. Pesan 

moralnya sampai, dan terhibur juga dengan aksi kocaknya pemain. Terlebih film 

ini merupakan karya anak bangsa”. Selanjutnya dalam situs 

http//okezone.com/read/2016 Iwan fals penyanyi legendaris yang mengisi lagu 

soundtrack pada film tersebut juga turut memberikan apresiasi terhadap film 

Sabtu Bersama Bapak yang menurutnya diangkat dari cerita sederhana namun 

mnggambarkan kehidupan yang nyata. Masih banyak lagi tanggapan dan kritik 

yang datang dari pembaca maupun penonton film yang secara keseluruhan 

mengapresiasi novel dan film tersebut karna gaya penceritaan yang sederhana 

namun sarat akan nilai-nilai yang patut diteladani. 

Secara umum novel dan film Sabtu Bersama Bapak menceritakan tentang 

tanggung jawab seorang laki-laki yang disebut bapak terhadap keluarganya yaitu 

tanggung jawab terhadap kewajiban mendidik anak-anaknya meskipun sosoknya 

telah tiada. Novel dan film ini jug menceritakan seorang wanita yang dipanggil 

mama menjadi ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih dan istri 

yang baik bagi suaminya. Didalam cerita ini juga mengisahkan tentang seorang 

pemuda yang mencari cinta, tentang seorang pria yang belajar menjadi bapak dan 
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suami yang baik. Lebih dalam lagi novel dan film ini banyak menampilkan nilai 

karakter yang patut diresapi sebagai bahan pembelajaran.   

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan struktural - 

semiotik. Pendekatan struktural atau objektif digunakan untuk mengetahui unsur-

unsur yang membangun novel dan film sedangkan pendekatan semiotik 

melengkapi pengkajian kajian struktur sebagi tanda. Dengan meneliti novel dan 

film Sabtu Bersama Bapak  berdasarkan kajian struktur, semiotik dan nilai-nilai 

yang terdapat didalamnya peneliti berharap adanya kontribusi yang baik untuk 

perkembangan pembelajaran sastra khususnya dalam mengetahui struktur novel 

dan film serta menerapkan nilai karakter yang juga tertuang didalamnya. Meneliti 

struktur novel dan film Sabtu Bersama Bapak  peneliti berharap para siswa 

dengan mudah memahami sebuah karya sastradan menghapus anggapan 

pembelajaran sastra bukan lagi merupakan sesuatu yang sulit tetapi 

menyenangkan. Selain itu penelitian ini juga akan menguraikan nilai karakter 

dalam novel dan film Sabtu Bersama Bapak. Selain kontribusi bagi dunia 

pendidikan, meneliti novel dan film Sabtu Bersama Bapak  diharapkan memberi 

motivasi kepada seluruh pembaca dan penonton untuk dapat mencintai sastra. 

Perkembangan adaptasi dari sebuah novel menjadi film makin marak 

didunia perindustrian film dan menunjukan perkembangan yang pesat dan 

mendapat tanggapan yang baik serta antusias  dari masyarakat. Hanya  saja 

masyarakat cenderung lebih dahulu mengenal suatu cerita dari versi film 

dibandingkan dengan cerita dari novel yang diterbitkan lebih dahulu dengan judul 

yang sama. Melalui penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat agar mereka bisa menilai dan membandingkan 

sendiri persamaan dan perbedaan antara novel dan film. Selain itu, penulis 

berusaha mengajak dan membiasakan masyarakat membaca karya sastra sebelum 

karya sastra tersebut diadaptasi menjadi sebuah film atau karya seni yang lain. 

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur hasil penelitian 

terdahulu, peneliti mencatat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Hat Pujiati dengan judul Cerita Tentang Dia; Transformasi Ideologis Dari 

Cerpen Ke Film Kajian Ekranisasi (BULAK Jurnal Sosial dan Budaya 
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Universitas Gadjah Mada volume 4 mei 2009). Penelitian ini menemukan 

perubahan ideologi pada kedua karya Cerpen Ke Film Tentang  Dia yang 

direpresentasikan oleh masing-masing bentuk. Penelitian  kedua yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Luh Lina Agustini Dewi, Ida Bagus Putrayasa dan I Gede 

Nurjaya pada tahun 2012 yang di jurnalkan dengan  judul Analisis Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara dan 

Relevansinya Terhadap Pengajaran Pendidikan Karakter Sekolah Di Indonesia 

(E-Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,Undiksha volume: vol 2 no.1 ). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan dan relevansi 

novel terhadap pengajaran pendidikan karakter sekolah di indonesia. Mutaqin 

pada tahun 2014 membuat tulisan dengan judul Perbandingan Struktur Novel 

Sang Pemimpi dengan Adaptasinya dalam Bentuk Film. Dalam Deiksis Jurnal 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 1 no.1. Artikel ini membahas 

perbandingan struktur Novel Sang Pemimpi dengan Adaptasinya dalam Bentuk 

Film dengan menggunakan pendekatan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan persamaan dan perbedaan struktur novel Sang Pemimpi dengan Film 

Sang Pemimpi karya Riri Riza. 

 Penelitian lain dapat terlihat dalam Jurnal Cakrawala Mandarin, volume 1 

no.1 oleh Erwani pada tahun 2017 dengan judul Ekranisasi Alur Cerita  Pada 

Novel (Jinling Shisan Chai) Karya Yan Ge Ling ke Film The Flower of War 

(Sebuah Kajian Alih Wahana). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses 

ekranisasi pada alur cerita dalam novel Jinling Shisan Chai Karya Yan Ge Ling 

yang digambarkan ke Film The Flower of War. Hasil penelitian ini adalah 

terdapat penambahan, pengurangan/penciutan yang terjadi pada alur cerita novel 

dan film. Selanjutnya Handayani pada tahun 2016 menulis sebuah jurnal dengan 

judul  Perbedaan Novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Karya Hamka dan 

Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Karya Sutradara Sunil Soraya. Dalam 

E-Journal Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses eranisasi dan mendeskripsikan perbedaan alur, tokoh dan 

penokohan, serta latar, baik dalam bentuk kategorisasi aspek penciutan, 

penambahan, maupun perubahan bervariasi dalam proes adaptasi novel 

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk  Karya Hamka dan Film Tenggelamnya Kapal 
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Van Der Wijk Karya Sutradara Sunil Soraya. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya aspek penciutan, penambahan, maupun perubahan bervariasi pada alur, 

tokoh dan penokohan, serta latar. Aspek penciutan terjadi dikarenakan terjadi 

karena keterbatasan teknik dari film yang tidak memungkinkan semua unsur 

instrinsik pada novel dimasukkan kedalam film. Aspek penambahan terjadi 

dikarenakan adanya penafsiran dan proses kreatif dari sutradara yang ikut 

dimasukkan selama pembuatan film. Aspek perubahan bervariasi terjadi 

dikarenakan adanya media yang berbeda antara novel dan film, sehingga 

memungkinkan adanya penambahan bervariasi yang dilakukan saat cerita 

diadaptasi ke dalan film.  

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini menjadi penting 

untuk diteliti. Kajian  Bandingan Struktur dan Nilai-Nilai Karakter Novel Sabtu 

Bersama Bapak Karya Adhitya Mulya dengan Film Adaptasinya Serta 

Pemanfaatan sebagai Buku Pengayaan Alih Wahana di Sma merupakan judul 

yang di angkat dalam penelitian ini.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan bahasan masalah yang sudah dikemukakan pada latar 

belakang, kemudian dapat disusun beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur dan nilai karakter novel  Sabtu Bersama Bapak ? 

2. Bagaimanakah struktur dan nilai karakter film  Sabtu Bersama Bapak ? 

3. Bagaimanakah perbandingan struktur dan nilai karakter novel dengan film 

Sabtu Bersama Bapak? 

4. Bagaimanakah perancangan buku pengayaan alih wahana berdasarkan hasil 

analisis strutur dan nilai karakter novel dan Film Sabtu Bersama Bapak 

sebagai  bahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang struktur dan nilai karakter dalam novel dan Film Sabtu Bersama 
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Bapak. Berdasarkan uraian diatas secara operasional penelitian ini bertujuan untuk 

memeroleh deskripsi berkaitan dengan: 

1. Struktur dan nilai karakter dalam novel Sabtu Bersama Bapak. 

2. Struktur dan nilai karakter dalam Film Sabtu Bersama Bapak. 

3. Bandingan struktur dan nilai karakter novel dengan Film Sabtu Bersama 

Bapak. 

4. Perancangan buku pengayaan alih wahana berdasarkan hasil analisis struktur 

dan nilai karakter novel dan Film Sabtu Bersama Bapak sebagai  bahan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMA. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis (yang 

memberikan sumbangsihnya pada pengetahuan) maupun secara praktis (manfaat 

yang dapat diterapkan dalam masyarakat terutama dalam dunia pendidikan. 

1. Manfaat Teoritis  

a) Penelitian ini sebagai masukan dan bahan rujukan untuk menambah wawasan 

dalam pembelajaran apresiasi sastra khususnya dalam kajian sastra bandingan 

novel dan film. 

b) Memperkuat teori-teori kajian sastra khususnya novel dan film yang sudah 

ada sebelumnya, serta menambah khazanah penelitian kesusastraan Indonesia 

dalam memahami unsur struktur dalam suatu karya sastra. 

c) Menambah referensi bagi penelitian sejenis berikutnya untuk menemukan 

teori baru atau menguatan teori yang telah ada. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan 

rencana pembelajaran apresiasi sastra khususnya nilai karakter dalam novel 

dan film. 

b) Hasil penelitian ini sebagai masukan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran apresiasi sastra kususnya pada nilai karakter 

dalam novel dan film. 
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c) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang dapat membantu pembaca 

untuk memahami struktur novel dan film serta mengetahui nilai karakter yang 

menjadi objek penelitian ini.  

d) Sebagai informasi bacaan di SMA (sekolah menengah atas). 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis ini terdiri  tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, 

dan bagian akhir. Masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bagian awal, informasi yang dicantumkan pada bagian awal adalah halaman 

judul, halaman pengesahan, pernyataan tentang keaslian tesis, kata pengantar, 

ucapan terimakasih, abstrak, daftar isi, dan daftar lainnya. 

2. Bagian isi terdiri atas enam Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II 

Kajian Teoritis, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Analisis dan 

Pembahasan, Bab V pemanfaatan Bahan Ajar Teks Ulasan di SMP, dan Bab 

VI Simpulan, implementasi dan rekomendasi. 

3. Pada Bab I Pendahuluan, dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. 

4. Pada bab II Kajian Pustaka, dipaparkan tentang konsep kajian bandingan, 

Ekranasi, novel, film, teori semiotik, nilai karakter, bahan ajar dan penelitian 

yang relevan. 

5. Pada Bab III Metode Penelitian, dipaparkan tentang desain penelitian, sumber 

penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik. 

6. Pada Bab IV Hasil Kajian Data dan Pembahasan, dipapar tentang (1) analisis 

struktur novel Sabtu Bersama Bapak (2) analisis struktur film Sabtu Bersama 

Bapak, (3) representasi nilai karakter dalam novel Sabtu Bersama Bapak, (4) 

representasi nilai karakter dalam film Sabtu Bersama Bapak, (5) 

perbandingan struktur dalam novel dan film Sabtu Bersama Bapak . 

7. Pada bab V penyusunan bahan ajar dipaparkan tentang penyusunan dan 

penelaahaan pemanfaatan bahan ajar berupa buku pengayaan yang dapat 

dijadikan bahan ajar alih ulasan di SMA. 

8. Pada Bab VI dipaparkan simpulan, implikasi dan rekomendasi, simpulan 

merujuk pada tujuan penelitian yang hendak dicapai secara keseluruhan 
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hingga hasil perbandingan struktur dan nilai dalam novel dan film Sabtu 

Bersama Bapak . Implikasi dan Rekomendasi ditulis setelah simpulan dan 

ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil 

penelitian, dan kepada para peneliti berikutnya yang berminat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

9. Pada bagian akhir terdiri atas daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis. 

 

 


