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BAB VI 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi berdasarkan hasil 

penelitian kajian bandingan novel Sabtu Bersama Bapak karya Adhitya Mulya 

dengan film adaptasinya dan nilai karakter yang terdapat didalamnya. Pertama 

akan dipaparkan simpulan berdasarkan hasil penelitian. Kedua, pemaparan hasil 

penelitian yang diimplikasikan ke dalam bentuk bahan ajar dalam bentuk buku 

pengayaan pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir adalah merekomendasikan 

buku pengayaan bagi pembelajaran dan penelitian selanjutnya. 

A.  Simpulan  

 Simpulan merangkum jawaban dari rumusan masalah penelitian yang 

didapatkan dengan  merumuskan hasil penelitian. Setiap pertanyaan dalam 

rumusan masalah penelitian menentukan simpulan dari sebuah penelitian. 

Simpulan dari hasil peneitian kajian bandingan novel Sabtu Bersama Bapak karya 

Adhitya Mulya dengan film adaptasinya dan nilai karakter yang terdapat 

didalamnya akan dipaparkan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Struktur dan Nilai Karakter Novel Sabtu Bersama Bapak 

Struktur novel Sabtu Bersama Bapak dalam penelitian ini didapatkan 

dengan menggunakan analisis semiotik yang terbagi dalam tiga aspek yang saling 

membangun, yakni aspek sintaktis, aspek semantik, dan aspek pragmatik. Dalam 

aspek sintaksis penulis memanfaatkan peristiwa secara detil. Peristiwa yang 

dimaksudkan adalah peristiwa yang terdapat didalam cerita pada sebuah karya. 

Pemaparan pada aspek ini memunculkan urutan satuan isi cerita yang didalamnya 

tidak hanya terdapat peristiwa tetapi juga memunculkan  latar pada cerita. Dalam 

USIC  (urutan satuan isi cerita ) novel Sabtu Bersama Bapak didapat 145 sekuen 

linear, 39 sekuen sorot balik, 2 sekuen kilas balik, dan 2 sekuen ingatan bayangan 

yang secara keseluruhan terangkum dalam 188 sekuen. Berdasarkan analisis 

tersebut terungkap bahwa pengaluran yang menunjukan kemajuan jalan cerita 

(sekuen linear) jauh lebih banyak dari pada sorot balik cerita, kilas balik, atau 
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ingatan bayangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaluran novel SBB lebih 

didominasi oleh sekuen linear. Maka dapat dikatakan bahwa novel Sabtu Bersama 

Bapak menggunakan alur maju dengan sisipan sorot balik dan sedikit sisipan kilas 

balik maupun ingatan bayangan. Dalam novel SBB terdapat 51 fungsi utama yang 

dapat membentuk kerangka cerita. Pada beberapa fungsi utama cerita, dapat 

dipahami bahwa Gunawan sebagai tokoh utama yang menjadi motor sebuah 

cerita. Fungsi-fungsi utama terhimpun dari sekuen-sekuen yang berhubungan dan 

saling membangun sebuah cerita. Hubungan antar fungsi utama tersebut tidak 

berdasarkan oleh urutan jalannya suatu peristiwa, namun berdasarkan sekuen-

sekuen yang saling berhubungan membuat satu benang merah. Fungsi-fungsi 

utama ini menyebar dan menghubungkan sekuen satu dan lainnya serta menjadi 

suatu jaringan logis. Jaringan logis tersebut yang nantinya akan menggambarkan 

suatu alur yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan suatu cerita kepada 

pembaca. Dalam novel terdapat 28 tokoh dan penokohan yang menghiasi bagian 

dalam cerita. Terdapat 22 latar yang terdapat dalam novel dan dimunculkan 

sebanyak 73 kali dalam penceritaan. Novel ini menggunakan sudut pandang orang 

ketiga mahatahu yang menunjukkan bahwa kehadiran penutur berada diluar cerita. 

Novel Sabtu Bersama Bapak memuat delapan nilai karakter yang tersebar dalam 

novel. Delapan nilai tersebut antara lain nilai religius, tanggung jawab, peduli 

sosial, menghargai prestasi, rasa ingintahu, komunikatif, kerja keras dan kreatif. 

2. Struktur dan Nilai Karakter film Sabtu Bersama Bapak 

Analisis pengaluran dan alur film Sabtu Bersama Bapak dilakukan dengan 

menonton film Sabtu Bersama Bapak dari awal hingga akhir sampai pada 

pemahaman keseluruhan cerita film. Dalam menganalisis pengaluran film, 

pengaluran dirincikan berdasarkan segmentasi adegan film. Alur dirincikan 

berdasarkan segmentasi sekuen dalam fungsi utama film. Dalam analisis 

dipaparkan peristiwa dalam setiap adegan yang mendeskripsikan cerita film 

beserta latar dan pelaku cerita. Detil tentang data peristiwa film beserta latar cerita 

akan disajikan dalam tabel segmentasi sekuen film berikut. Tabel segmentasi 

tersebut menunjukkan ada sebanyak 119 sekuen yang muncul dalam cerita film 

Sabtu Bersama Bapak. Sekuen tersebut tersebar kedalam babak penceritaan film.  

Bagan menunjukkan bahwa arah panah pengaluran yang menunjukkan majunya 
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cerita lebih banyak dari pada arah panah yang terbalik. Fungsi utama cerita 

dimaksudkan untuk memahami alur penceritaan film. Fungsi utama cerita film ini 

diambil dari sekuen-sekuen pada pengaluran sehingga nantinya dapat ditarik 

hubungan logis cerita dalam film. Terdapat 22 tokoh dalam film dan 17 latar 

tempat. Latar waktu tidak begitu dijelaskan seperti pada novel. Sudut pandang 

film Sabtu Bersama Bapak merupakan sudut pandang orang ketiga terbatas dilihat 

dari sudut pandang sinematis. Film Sabtu Bersama Bapak memuat lima nilai 

karakter yang tersebar dalam film. lima nilai tersebut antara lain nilai religius, 

tanggung jawab, menghargai prestasi, komunikatif, dan kerja keras. 

 

3. Perbandingan Struktur dan Nilai Karakter novel dengan film Sabtu Bersama 

Bapak 

Hasil analisis perbandingan aspek sintaktik terletak pada pegaluran dan 

alur dalam novel dengan film yang menunjukkan beberapa perbedaan. Perbedaan 

dai kedua karya tersebut terlihat dari pengaluran novel yang memiliki 188 sekuen 

serta 51 fungsi utama. Sedangkan pada film terdapat 119 sekuen dengan 43 fungsi 

utama. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah sekuen dan fungsi utama novel 

memilki jumlah yang besar. Perbedaan jumlah tersebut dikarenakan beberapa 

peristiwa dalam cerita novel tidak dimunculkan didalam film. Hal tersebut 

dikarenakan perbedaan media dan durasi waktu yang diharuskan untuk 

penyelesaian sebuah film. Novel merupakan media yang menampilkan banyak 

peristiwa dalam cerita yang terkadang menggunakan imaji yang tinggi. Imaji yang 

sulit dalam novel tentu saja memungkinkan tidak akan dikemukakan di dalam 

film karena film lebih bersifat visual. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk 

menamatkan sebuah novel yang memiliki cerita yang kompleks dan film yang 

rata-rata selesai ditonton dalam dua jam tentu saja berbeda, karenanya film tidak 

memunculkan semua peristiwa dalam novel karena keterbatasan waktu. akan 

tetapi, tidak ada keharusan bahwa cerita novel dan film adaptasinya harus dibuat 

sama persis. Kedua karya tersebut terkadang memang sengaja dibedakan untuk 

beberapa kepentingan diantaranya kreativitas penulis skenorio film. 
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Hasil analisis perbandingan aspek semantik terletak pada tokoh, penokohan, 

latar dan fungsinya. Dalam analisis tokoh dan latar terlihat bahwa beberapa tokoh 

dan latar dalam novel tidak dimunculkan didalam film sebaliknya terdapat 

penambahan beberapa tokoh  maupun penggantian latar di dalam film yang 

bertujuan membangun jalannya cerita.  

 Hasil analisis perbandingan aspek semantik terletak pada analisis sudut 

pandang. Kehadiran penutur pada analisis sudut pandang novel adalah sebagai 

orang ketiga maha tahu, yang hadir dari luar cerita. Sedangkan di dalam film, 

penutur hadir sebagai orang ketiga terbatas dari pandangan sinematis. Faktor 

media sangat berpengaruh pada kehadiran penutur karena dari media teks menjadi 

media gambar bergerak. Hasil analisis ini menunjukkan persamaan dan perbedaan 

sudut pandang penutur antara novel adan film. 

4. Perancangan Bahan Ajar  

Pemanfaatan penelitian berupa perancangan Bahan Ajar yang berbentuk buku 

pengayaan alih wahana.  Dalam buku pengayaan pengetahuan ini materi yang 

dipaparkan merujuk pada perbandingan novel dan film. Namun, isi dan 

pemaparannya telah menyesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dituju dalam 

penelitian yaitu SMA. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini dapat diimplikasikan untuk dijadikan sebagai materi 

penunjang dalam pembelajaran Bahasa indonesia di SMA. Dengan pemaparan 

mengenai struktur cerita dalam novel dan flm Sabtu Bersama Bapak serta nilai 

karakternya, maka akan mempermudah pembelajaran apresiasi sastra khususnya 

dalam bidang apresiasi bandingan karya alih wahana. Novel dan flm Sabtu 

Bersama Bapak juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan bagi 

peserta  didik maupun guru dalam mengenal sastra. Buku pengayaan ini mengacu 

pada prinsip penulisan bahan ajar dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  

Jika dikaitkan dengan karya alih wahana tersebut, guru dapat memberikn 

rujukan kepada peserta didik untuk mampu  memahami dan menerapkan nilai-

karakter yang tercermin dalam novel dan flm Sabtu Bersama Bapak. Dengan 

adanya apresiasi karya sastra alih wahana denagn kajian bandingan, maka 
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pembelajar dapat membangun kembali pemahaman mereka dengan tujuan agar 

lebih dapat menemukan persamaan dan perbedaan tanpa harus menilai karya 

mana yang lebih baik karna pada hakikatnya semua karya akan baik bila 

mengandung nilai didalamnya. 

C. Rekomendasi 

Bahan ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini direkomendasikan untuk 

siswa SMA dan guru Bahasa Indonesia agar lebih memahami tentang konsep alih 

wahana. Dalam pembelajaran sastra buku ini dapat dijadikan sebagai buku 

penunjang dalam memahami materi sehingga lebih memperkaya wawasan tentang 

apresiasi satra. Dengan adanya bahan ajar hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk memilih buku sumber yang kaya akan materi yang sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan jenjang pendidikannya. semoga buku 

dan penelitian ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan harapan penulis dan 

kebutuhan pembaca.  

 


