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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pengalihan sebuah karya sastra ke bentuk atau media lain telah lama 

dilakukan. Paling banyak dikenal adalah perubahan bentuk sebuah puisi menjadi 

sebuah lagu (musikalisasi puisi). Tentu bukan hal yang asing jika disinggung 

puisi-puisi Taufik Ismail yang dilagukan oleh Bimbo atau novel Hilman yaitu 

Lupus yang diangkat ke layar perak. Pengalihan atau perubahan bentuk karya seni 

tersebut adalah hal yang biasa. Dalam hal ini, adaptasi atau perubahan bentuk 

(media) karya sastra menjadi sebuah film menurut Eneste (1991: 11) disebut 

ekranisasi. Ekranisasi adalah pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan 

sebuah novel ke dalam film (ecran dalam bahasa Perancis berarti layar).  

Perubahan bentuk atau media ini tentu tidak bisa menghindari munculnya 

perubahan. Cerita, tokoh, alur, latar, dan bahkan tema, bisa mengalami perubahan 

dari bentuk asli (karya sastra) dalam bentuk film. Apabila teks karya sastra 

berbicara melalui bahasa dan kata-kata, maka film berbicara menggunakan bentuk 

visual (gambar).  

Karya sastra mengajak pembaca berimajinasi secara bebas mengikuti 

cerita. Pembaca bebas memiliki imajinasi tentang gambaran tokoh, latar, dan 

suasana dalam cerita. Di samping itu, dalam sebuah karya sastra tidak jarang 

pengarang berhasil memancing rasa penasaran pembaca dengan permainan kata-

katanya. Inilah sebabnya kata-kata merupakan hal yang sangat penting dalam 



2 
 

 
 

sebuah karya sastra. Seorang pengarang membangun cerita menggunakan kata-

kata.  

Berbeda dengan karya sastra, film berbicara menggunakan gambar. 

Penulis skenario, menurut Pudovkin (Eneste, 1991: 16), bergulat dengan plastic 

material. Penulis skenario harus cermat memilih materi yang bisa membawa 

gambaran yang tepat bagi filmnya. Pemilihan materi sebuah rumah mewah 

dengan isi perabotan yang juga mewah kiranya telah cukup memberi gambaran 

kepada penonton bahwa tokoh yang digambarkan adalah seorang yang kaya. 

Penentuan lokasi shooting di pedesaan cukup memberi gambaran mengenai latar 

cerita. Inilah yang disebut plastic material.  

Satu perbedaan yang mendasar pada proses pembuatannya, karya sastra 

adalah sebuah karya individu. Pengarang bergulat dengan dirinya sendiri untuk 

menghasilkan sebuah karya sastra. Kecermatannya menyusun kata-kata pada 

akhirnya bisa membawa pembaca pada alam imajinasi. Namun, film adalah 

sebuah bentuk karya seni yang melibatkan beberapa orang dari bidang (seni) yang 

berbeda.  

Terdapat beberapa unsur mendasar dalam film. Setelah skenario disiapkan 

penulis, sutradara tidak bisa meninggalkan peran juru kamera, juru rias, sound 

effect, penyunting, dan tentu saja aktor. Eneste (1991: 18) menyebut film sebagai 

gabungan beberapa ragam kesenian: musik, seni rupa, drama, sastra ditambah 

unsur fotografi. Film juga disebutnya sebagai total art, pan art, atau collective art. 

Ekranisasi juga menimbulkan beberapa perubahan pada sebuah karya 

sastra. Sebuah novel yang mungkin dibaca dalam beberapa hari bisa dinikmati 
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dalam waktu yang relatif lebih singkat (durasi rata-rata film 90 menit). Hal ini 

tentu menyebabkan adanya beberapa pengurangan atau penghilangan beberapa 

bagian dari karya aslinya. Contohnya, film Ayat-Ayat Cinta yang diangkat dari 

novel dengan judul sama. Terdapat beberapa tokoh yang tidak ditampilkan dalam 

filmnya, misalnya Tuan Boutross ayah Maria. 

Ekranisasi juga salah satu bentuk interpretasi atau resepsi pembaca (dalam 

hal ini penulis skenario). Oleh karena itu, bukan tidak mungkin dalam filmnya 

terdapat penambahan dari karya aslinya. Di samping itu, sutradara juga bisa 

memberi interpretasi sendiri terhadap skenario sehingga terjadilah resepsi atas 

resepsi. Contohnya, film The Scarlet Letter. Dalam filmnya yang dibintangi Demi 

Moore, muncul tokoh Mituba yang tidak ada dalam novelnya. Film Ayat-Ayat 

Cinta menampilkan kehidupan poligami tokoh Fahri yang tidak terdapat dalam 

novelnya. Ini adalah satu bentuk interpretasi pembaca dalam rangka melahirkan 

karya baru. 

Perubahan yang bervariasi juga menjadi sebuah kemungkinan dalam 

ekranisasi. Contohnya, film William Shakespeare’s Romeo+Juliet. Perubahan 

besar muncul dalam film tersebut. Drama Elizabethan karya Shakespeare 

ditampilkan dengan wajah yang berbeda yaitu dengan latar waktu abad 20 dan 

latar tempat yang berbeda pula. Romeo tidak lagi berpedang tetapi berpistol dan 

tidak lagi berkereta kuda tetapi mengendarai mobil.  

Kegiatan memfilmkan novel di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak 

awal tahun 1990-an. Sederet judul novel Indonesia telah diangkat ke layar lebar. 

Selain itu ada pula yang diangkat ke layar kaca dalam bentuk sinetron. Sederet 
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judul seperti “Rara Mendut”, “Salah Asuhan”, “Atheis”, Ronggeng Dukuh 

Paruk”, “Si Doel Anak Betawi” adalah beberapa judul yang telah ditransformasi 

ke dalam bentuk film. Perkembangan adaptasi sebuah novel menjadi film kian 

melejit dan mendapat tanggapan serta antusias masyarakat yang cukup banyak, 

dapat terlihat dari era pemfilman “Ada Apa dengan Cinta” oleh Hanung 

Bramantyo. Booming ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sukses ini 

kemudian dilanjutkan dengan pemfilman dwilogi “Ketika Cinta Bertasbih”, dan 

“Laskar Pelangi”. 

Kalau pada dekade awal fenomena pemfilman karya sastra (novel) 

Indonesia masih diisi dengan diskusi dan berita ketidakpuasan beberapa pihak, 

terutama penulis novel, atas hasil pemfilman novelnya, pada dewasa ini mestinya 

yang demikian ini tidak perlu terjadi lagi. Bagaimanapun film, meskipun diangkat 

atau diadaptasi dari sebuah novel, ia tetap menjadi karya sendiri. Ia lahir sebagai 

teks baru yang tidak bisa dituntut untuk harus sama persis dengan novel sebagai 

hipogramnnya. Atau dengan istilah lain, perdebatan soal orisinalitas tidak perlu 

lagi mengemuka. 

Ekranisasi adalah bentuk intertekstual dan resepsi terhadap sebuah karya. 

Seorang pembaca yang aktif akan melahirkan sebuah karya baru sebagai wujud 

apresiasi terhadap sebuah karya. Perubahan yang muncul merupakan wujud dari 

apa yang disebut Jauss sebagai horizon harapan pembaca. Kolker (2002: 128) 

menyebutkan bahwa intertekstualitas (dalam film) adalah sebuah persepsi 

beberapa teks dengan mempertimbangkan budaya yang berkembang pada saat itu. 

Jadi, wajar bila sebuah karya masa lalu muncul kembali dengan wajah masa kini.   
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Salah satu kajian yang dapat dipergunakan untuk menganalisis 

perbandingan karya sastra yaitu kajian struktural. Kajian atau pendekatan 

struktural dipelopori oleh kaum Formalis Rusia dan Strukturalisme Praha. Ia 

mendapat pengaruh langsung dari teori Saussure yang mengubah studi linguistik 

dari pendekatan diakronik ke pendekatan sinkronik. Studi linguistik tidak lagi 

ditekankan pada sejarah perkembangannya, melainkan pada hubungan 

antarunsurnya.  

Masalah unsur dan hubungan antarunsur merupakan hal yang penting 

dalam pendekatan struktural. Unsur bahasa misalnya, terdiri atas unsur fonologi, 

morfologi, dan sintaksis, maka dalam studi linguistik pun dikenal adanya studi 

fonetik, fonemik, morfologi, dan sintaksis. Cara kerja yang demikian, yaitu 

adanya pandangan keotonomian terhadap suatu objek, juga dibawa ke studi 

kesastraan. Sebuah karya sastra juga memiliki sifat keotonomian, sehingga 

pembicaraan terhadapnya juga tak perlu dikaitkan dengan hal lain yang ada di luar 

karya itu.  

 Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi, menurut kaum Strukturalisme adalah 

sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur 

pembangunnya. Di satu pihak, struktur karya sastra dapat diartikan sebagai 

susunan, penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi 

komponennya yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, 

1981: 68). Di pihak yang lain, unsur (intrinsik) yang bersifat timbal balik, saling 

menentukan, saling mempengaruhi, yang secara bersama membentuk satu 

kesatuan yang utuh. Secara sendiri, terisolasi dari keseluruhannya, bahan, unsur, 
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atau bagian-bagian tersebut tidak penting, bahkan tidak ada artinya. Tiap bagian 

akan menjadi berarti dan penting setelah ada dalam hubungannya dengan bagian-

bagian yang lain, serta bagaimana sumbangannya terhadap keseluruhan wacana.  

 Selain istilah struktural di atas, dunia kesastraan (juga: linguistik) 

mengenal istilah strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai salah 

satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antarunsur 

pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme (disamakan dengan 

pendekatan objektif) dapat dipertentangkan dengan pendekatan yang lain, seperti 

pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik (Abrams, 1981: 189). Namun, di 

phak lain, strukturalisme, menurut Hawkes (1978, lewat Pradopo, 1987: 119-120), 

pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia 

kesastraan yang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. 

Dengan demikian, kodrat setiap unsur dalam bagian sistem struktur itu baru 

mempunyai makna setelah berada dalam hubungannya dengan unsur-unsur yang 

lain yang terkandung di dalamnya. Kedua pengertian tersebut tak perlu 

dipertentangkan, namun justru dapat dimanfaatkan secara saling melengkapi.  

 Analisis perbandingan struktur karya sastra, yang dalam hal ini novel dan 

film, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan 

fungsi dan hubungan antarunsur intrinsik yang bersangkutan. Mula-mula 

diidentifikasi dan dideskripsikan, misalnya, bagaimana keadaan peristiwa-

peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Setelah 

dijelaskan bagaimana fungsi masing-masing unsur itu dalam menunjang makna 

keseluruhannya, dan bagaimana hubungan antarunsur itu sehingga secara bersama 
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membentuk sebuah totalitas kemaknaan yang padu. Misalnya, bagaimana 

hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain, kaitannya dengan 

pemplotan yang tak selalu kronologis, kaitannya dengan tokoh dan penokohan, 

dengan latar dan sebagainya.  

 Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan 

secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antarberbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah kesatuan. Analisis struktural tak cukup 

dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya 

peristiwa, plot, tokoh, latar atau yang lain. Namun, yang lebih penting adalah 

menunjukkan bagaimana hubungan antarunsur itu, dan sumbangan apa yang 

diberikan terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. 

Sebuah karya akan bermakna jika mendapat sambutan dari pembacanya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Teeuw (1983: 59), karya sastra itu sangat erat 

hubungannya dengan pembaca, yaitu karya sastra itu ditujukan kepada pembaca, 

bagi kepentingan masyarakat pembaca. Di samping itu, pembacalah yang 

menentukan makna dan nilai karya sastra. Karya sastra tidak mempunyai arti 

tanpa ada pembaca yang menanggapinya. Karya sastra itu mempunyai nilai karena 

ada pembaca yang menilai.  

 Teori yang berhubungan dengan sambutan atau respon pembaca terhadap 

karya sastra adalah resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan pendekatan penelitian 

yang menitikberatkan pada bagaimana suatu karya sastra diterima oleh pembaca. 

Oleh karena itu, kajian ini mengalihkan studi sastra yang biasanya berorientasi 

pada teks sastra menjadi terarah kepada pembaca dengan dasar pemikiran bahwa 
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teks sastra ditulis untuk disajikan kepada pembaca. Jauss menggunakan istilah 

”cakrawala harapan”, baik yang bersifat estetik maupun nonestetik sebagai 

pengalaman literer, yakni penerimaan dan pengolahan dalam batin pembaca. 

Dengan kata lain, konkretisasi pembaca terhadap teks sastra sebagaimana 

dipahami pembaca yang bersangkutan menjadi objek penelitian. 

 Penghayatan dan pemahaman pembaca terhadap teks sastra tidak dapat 

dilepaskan dari cakrawala harapan dan pengalamannya. Hal ini mengimplikasikan 

bahwa pembaca dalam kaca mata resepsi sastra bisa berbeda-beda. Segers (2000: 

47) membedakan pembaca ke dalam tiga tipe, yakni pembaca ideal atau pembaca 

ahli; pembaca implisit atau pembaca yang kompeten; dan pembaca riil yakni 

pembaca yang sesungguhnya yang kontemporer. Seperti halnya Segers, penulis 

berpendapat bahwa pembaca riil memberikan arti individual terhadap struktur 

yang direpresentasikan oleh pengarang sehingga tipe pembaca ini lebih penting 

bagi penelitian resepsi sastra daripada dua tipe pembaca lainnnya.   

Salah satu karya yang layak mendapat apresiasi adalah novel mega best 

seller karya Andrea Hirata berjudul "Sang Pemimpi" yang diangkat ke layar lebar 

oleh sutradara muda Riri Riza dengan produser Mira Lesmana. Novel “Sang 

Pemimpi” merupakan kelanjutan dari “Laskar Pelangi” dan bagian kedua dari 

tetralogi Andrea Hirata. Novel bagian ketiga dan keempat berjudul “Edensor” dan 

“Maryamah Karpov” juga telah beredar di masyarakat.   

Selain mendapatkan respon yang cukup baik di masyarakat, film “Sang 

Pemimpi” yang merupakan hasil adaptasi dari bentuk novelnya, berhasil merebut 

juara ke-3 Audience Awards pada Udine Far East Film Festival yang berlangsung 
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di Italia, tanggal 23 April-1 Mei 2010 dan mendapatkan penghargaan dalam 

Festival Film Cinema Asia 2010 yang digelar di Belanda. Selain itu, film “Sang 

Pemimpi” merupakan film Indonesia pertama yang menjadi pembuka dalam 

Jakarta International Film Festival (JiFFest) 2009 pada 4 Desember 2009. 

Proses adaptasi novel ke dalam bentuk film hendaknya menjadi peluang 

bagi kita, khususnya pengajar, sebagai salah satu alternatif bahan pembelajaran 

sastra di sekolah. Jika selama ini guru dan siswa hanya terfokus kepada teks, 

hadirnya film hendaknya bisa menjadi pelengkap sekaligus sebagai proses 

pendalaman untuk memahami dan membandingkan persamaan maupun perbedaan 

di antara keduanya.   

Menurut Hartoko (1986: 1), dalam lingkungan akademik seperti sekolah, 

pengajaran sastra merupakan salah satu pengajaran penting, dan merupakan suatu 

bagian dari pelajaran bahasa.  Pentingnya pengajaran sastra untuk diajarkan di 

sekolah-sekolah terbukti di dalam kurikulum yang sampai saat ini masih tetap 

dicantumkan. 

Pengajaran sastra termasuk ke dalam pengajaran yang sudah tua umurnya 
hingga sekarang tetap bertahan dalam kurikulum pengajaran di sekolah. 
Bertahannya pengajaran sastra dalam kurikulum sekolah, tentulah 
disebabkan oleh nilai pengajaran sastra untuk mencapai tujuan pendidikan. 
Pengajaran sastra mempunyai peranan dalam mencapai berbagai aspek 
dari tujuan pendidikan dan pengajaran, seperti aspek pendidikan susila, 
sosial, perasaan, sikap penilaian, dan keagamaan (Rusyana, 1982: 5). 

 

 Menurut Rusyana (1982: 6), tujuan pengajaran sastra adalah untuk beroleh 

pengalaman dan pengetahuan tentang sastra. Kurikulum sekolah mencantumkan 

pengajaran sastra dengan tujuan agar siswa tidak hanya mengetahui pelajaran 

bahasa saja, tetapi juga dapat memperoleh pengetahuan sastra dan pengalaman 
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sastra. Adanya pengajaran sastra di dalam kurikulum memperlihatkan betapa 

pentingnya nilai-nilai yang terdapat di dalam sastra. Nilai-nilai tersebut tentu akan 

memberi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Di sinilah peran seorang 

pengajar bahasa Indonesia terasa sangat penting. Melalui usaha seorang guru, 

setidaknya apa yang direncanakan oleh pemerintah mengenai pengetahuan sastra 

akan mencapai sasaran. 

 Selaras dengan tujuan pengajaran sastra yang diungkapkan oleh Rusyana, 

di dalam kurikulum pun dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran sastra itu pada 

hakikatnya adalah agar siswa mampu memahami, menghayati karya sastra, 

mampu menggali nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam karya sastra 

Indonesia dan karya sastra terjemahan yang bermanfaat bagi kehidupan serta 

mampu menulis prosa, puisi, dan drama, serta mampu memahami kritik dan esei 

sastra.  

 Pelaksanaan pembelajaran sastra di sekolah-sekolah merupakan kegiatan 

yang bersangkut-paut dengan berbagai komponen. Pelaksanaan pembelajaran 

melibatkan komponen siswa, komponen guru, komponen pemilihan materi bahan 

ajar, metode yang digunakan, sumber pelajaran yang dipilih, sarana pendukung 

yang disiapkan, serta aspek-aspek pendukung lainnya, seperti pengetahuan teori 

pengkajian sastra yang dipilih.  

Seorang guru sastra juga merupakan guru bahasa. Hal ini karena media 

yang digunakan untuk mengajarkan sastra adalah bahasa. Bahasa, baik lisan 

maupun tulisan, merupakan bahan pokok sastra. Jika boleh kita katakan demikian, 

kiranya akan lebih tepat bila dikemukakan juga bahwa sastra mengandung 
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kumpulan dan sejumlah bentuk bahasa yang khusus, yang digunakan dalam 

berbagai pola yang sistematis untuk menyampaikan segala perasaan dan pikiran. 

“Sastra sebagai bentuk kegiatan kreatif manusia yang mempergunakan bahasa 

sebagai mediumnya sangat erat sangkut- pautnya dengan bahasa” (Rusyana, 1984: 

298). Oleh karena itu, seorang guru sastra harus menguasai bahasa sebaik-baiknya 

agar dapat diteladani oleh siswa. Melihat kenyataan ini, dapat diperkirakan sejauh 

mana peranan seorang guru sastra bagi kelangsungan proses belajar mengajar, 

khususnya di dalam bidang seni sastra. 

 Untuk memahami karya sastra dengan lebih mendalam, baik bagi guru 

maupun siswa, akan sangat menolong apabila kita mau memahami tiga dorongan 

yang mendasari kehidupan manusia yang menjadi pusat perhatian kegiatan 

penulisan sastra sejak awal zaman hingga sekarang, yaitu yang bersifat religius, 

yang bersifat sosial, dan personal. Dari ketiga hal tersebut, kita perlu 

menggarisbawahi bahwa sebagian besar kepuasan kita dalam membaca karya 

sastra berasal dari kemampuan dan keterbiasaan kita mengapresiasi karya sastra.  

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Badudu (2003) dalam sebuah 

makalahnya yang berjudul Pengajaran Sastra di Sekolah. 

 “Tujuan pembelajaran sastra ialah meningkatkan kemampuan siswa 
mengapresiasi sastra, berhubungan juga dengan latihan mempertajam 
perasaan, penalaran, dan daya khayal, menumbuhkan kepekaan dalam 
masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Pengajaran sastra di sekolah 
bukanlah pengajaran tentang teori-teori yang kaku, yang membosankan 
siswa. Sambil membahas karya sastra yang sebenarnya, teori sastra 
disambilkan, misalnya teori tentang alur, penokohan, setting dalam cerpen 
atau novel. Yang terpenting dalam pengajaran sastra adalah apresiasi. 
Dalam pelajaran sastra, yang diutamakan adalah pemahaman siswa atas 
karya sastra itu, penghayatan atas isinya, ketertarikan akan jalan ceritanya 
serta karya sastra itu secara keseluruhan. Guru harus berusaha agar dia 
dapat menumbuhkan minat akan karya sastra itu terhadap diri siswa-
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siswanya dengan cara dan gayanya yang baik dan menarik dalam 
membahas karya-karya sastra. Untuk mecapai tujuan di atas itu, seorang 
guru yang baik harus memperkaya dirinya dengan pengetahuan sastra baik 
ilmu (teori) sastra maupun dengan penguasaannya atas isi karya sastra 
yang tersebar dari sastra lama, sampai sastra baru, kemudian sastra 
modern. Guru harus mengikuti perkembangan sastra, membaca karya-
karya mutakhir yang muncul sehingga dia tidak ketinggalan “kereta api”. 

 
 Untuk mecapai tujuan pembelajaran tersebut, melalui kegiatan 

pembelajaran di kelas, guru menggunakan berbagai metode dan teknik 

pembelajaran yang tepat. Ketepatan pemilihan metode dan teknik pembelajaran 

yang dipilih oleh guru sangat menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran 

sastra. Guru dituntut memiliki kemampuan dalam memilih metode yang tepat, 

yang sesuai dengan karakteristik bahan ajar yang akan disampaikan. Oleh karena 

itu, kompetensi dan kreativitas guru di bidang yang satu ini perlu terus menerus 

ditingkatkan agar mampu mendorong tercapainya tujuan pembelajaran sastra di 

sekolah. 

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan kajian perbandingan terhadap 

novel ”Sang Pemimpi” karya Andrea Hirata dan adaptasinya dalam bentuk film. 

Harapannya yaitu dapat menentukan persamaan maupun perbedaan struktur pada 

kedua karya tersebut. Hasil kajian perbandingan akan penulis aplikasikan terhadap 

pembelajaran apresiasi sastra untuk menelaah respon siswa terhadap adaptasi 

novel ”Sang Pemimpi” ke dalam bentuk film.   

 Objek dari penelitian ini yaitu novel ”Sang Pemimpi” karya Andrea Hirata 

yang diterbitkan oleh Bentang dan merupakan cetakan ke-26 (edisi revisi). Objek 

penelitian yang kedua adalah film ”Sang Pemimpi” yang disutradarai oleh Riri 

Riza dengan produser Mira Lesmana yang diproduksi oleh Miles Films dan 
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Mizan. Selain sebagai objek penelitian, novel dan film “Sang Pemimpi” akan 

dijadikan sebagai alternatif bahan pembelajaran apresiasi sastra, khususnya di 

sekolah menengah pertama.  

 Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis mengajukan penelitian dengan judul ”Pembelajaran 

Apresiasi Sastra Melalui Pendekatan Struktural dan Respon Pembaca terhadap 

Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata dan Adaptasinya ke dalam Bentuk 

Film serta Model Pembelajarannya di SMP Al Azhar Syifa Budi Parahyangan”. 

Sebelumnya, penelitian mengenai adaptasi karya sastra pernah dilakukan oleh 

Firman Venayaksa dengan judul “Adaptasi Film Biola Tak Berdawai ke Dalam 

Novel: Kajian Perbandingan” dan Suseno W.S. dengan judul “Filmisasi Karya 

Sastra Indonesia: Kajian Ekranisasi pada Cerpen dan Film “Tentang Dia”. 

 
 
1.2 Pembatasan Masalah 

 Untuk memfokuskan penelitian terhadap objek yang akan diteliti, maka 

penulis mencoba membatasi permasalahan agar arah masalah tersebut jelas dan 

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta tidak mengaburkan masalah yang 

sebenarnya. 

Sebuah masalah yang cukup jelas, tidak disalahkan untuk langsung 
dipergunakan sebagai topik sebuah karangan. Asal saja penulisnya 
mempunyai kemampuan yang cukup, dalam arti yang luas untuk mengolah 
masalah itu, termasuk di dalamnya soal waktu dan pengetahuannya yang 
menyeluruh tentang hal itu. Tetapi kalau ia hanya memiliki kemampuan 
terbatas, sebaiknya masalah itu dibatasi (Syamsudin, 1985: 2). 
  

 “Janganlah memilih suatu masalah yang memiliki scope terlalu luas, 

mengingat sempitnya waktu dan terbatasnya budget serta kemampuan intelektuil” 
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(Kartono, 1986: 57). Sesuai dengan kedua pendapat di atas dan mengukur 

kemampuan yang ada pada penulis, masalah penelitian ini akan dibatasi pada: 

a. Pembelajaran apresiasi sastra menggunakan pendekatan struktural dan respon 

pembaca yang membahas dan melibatkan novel dan film Sang Pemimpi; 

b. Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan film Sang Pemimpi arahan 

sutradara Riri Riza menjadi objek sasaran dalam pembelajaran apresiasi 

sastra; 

c. Pembelajaran apresiasi sastra difokuskan terhadap persamaan dan perbedaan 

unsur intrinsik antara novel dan film Sang Pemimpi, dan respon siswa 

terhadap adaptasi novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ke dalam bentuk 

film; 

d. Pembatasan pada rancangan model apresiasi menggunakan teori model 

pembelajaran dari Joyce dkk serta tahapan-tahapan (sintak) apresiasi dari 

Moody; sedangkan pemilihan bahan ajar menggunakan novel dan film Sang 

Pemimpi yang sebelumnya telah dikaji oleh peneliti.     

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

merumuskan beberapa masalah untuk memperjelas arah penelitian dan untuk 

menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada tujuan 

utama. Perumusan masalah itu sebagai berikut: 

a. Apakah pembelajaran apresiasi sastra dengan pendekatan struktural dan 

respon pembaca dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra? 



15 
 

 
 

b. Bagaimanakah respon siswa terhadap  persamaan dan perbedaan unsur-unsur 

intrinsik yang terdapat di dalam novel dan film Sang Pemimpi? 

c. Bagaimanakah respon siswa terhadap adaptasi novel Sang Pemimpi ke dalam 

bentuk film? 

d. Bagaimanakah rancangan model pembelajaran apresiasi sastra yang efektif di 

sekolah menengah pertama dengan menggunakan pendekatan struktural dan 

respon pembaca terhadap novel dan film Sang Pemimpi? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila tardapat kesesuaian 

antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang didapat. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. mengetahui tingkat efektifitas pendekatan struktural dan respon pembaca 

dalam meningkatkan apreasiasi siswa terhadap karya sastra;  

b. mengetahui dan menganalisis respon siswa terhadap persamaan dan 

perbedaan unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam novel dan film Sang 

Pemimpi; 

c. mengetahui respon siswa terhadap adaptasi novel Sang Pemimpi ke dalam 

bentuk film; 

d. merancang model pembelajaran apresiasi sastra yang efektif di sekolah 

menengah pertama dengan menggunakan pendekatan struktural dan respon 

pembaca terhadap novel dan film Sang Pemimpi.  
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga 

memberikan kontribusi yang besar bagi dunia pendidikan, menambah wawasan 

pengkajian kesusastraan khususnya novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan 

membandingkannya dengan film sebagai sebuah proses adaptasi melalui kajian 

structural dan respon pembaca, dan bagi institusi dapat dijadikan sebagai alternatif 

model pembelajaran apresiasi sastra di SMP. 

 

1.5 Anggapan Dasar 

 Penelitian ini penulis susun berdasarkan beberapa anggapan dasar. 

Anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya dapat 

diterima oleh peneliti (Surakhmad, 1980: 40). Bertitik tolak pada pendapat 

Surakhmad di atas, yang menjadi anggapan dasar atau asumsi dari penelitian ini 

adalah: 

a. pembelajaran sastra bertujuan agar siswa dapat mengapresiasi karya sastra 

dengan baik; 

b. pembelajaran sastra akan mencapai hasil yang maksimal apabila 

menggunakan pendekatan yang tepat untuk memahami sebuah karya; 

c. pembelajaran sastra akan mencapai hasil yang maksimal apabila pemilihan 

bahan yang akan diajarkan tepat serta sesuai dengan perkembangan jiwa 

siswa; 

d. karya sastra khususnya novel menjadi salah satu bahan ajar di dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP); 
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e. novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata beserta filmnya merupakan salah 

satu kekayaan kesusastraan  yang harus dimaknai oleh masyarakat kita. 

  

1.6 Definisi Operasional 

a. Adaptasi novel Sang Pemimpi ke dalam bentuk film ialah pengolahan 

kembali suatu karya sastra dari satu jenis ke jenis yang lain dengan 

mempertahankan lakuan, tokoh, serta gaya dan nada aslinya. 

b. Analisis ialah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui apakah sebab-sebabnya dan bagaimanakah 

duduk perkaranya, dan sebagainya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa 

menganalisis berarti menyelidiki novel Sang Pemimpi dan adaptasinya ke 

dalam bentuk film dengan menguraikan bagian-bagiannya. 

c. Apresiasi sastra novel Sang Pemimpi di kelas pembelajaran sastra ialah suatu 

kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh melalui kepekaan 

pikiran dan perasaan untuk dapat mengenal, memahami, dan menikmati karya 

sastra sehingga timbul pengertian, penghargaan atau penilaian apakah karya 

sastra yang diapresiasi itu baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, dan lain-

lain. 

d. Film Sang Pemimpi ialah lakon atau gambar hidup dari isi cerita. 

e. Kajian atau pendekatan struktural novel Sang Pemimpi dan adaptasinya ke 

dalam bentuk film ialah salah satu kajian yang digunakan untuk mendekati 

atau memahami karya sastra dengan cara menganalisis struktur karya sastra 
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beserta unsur-unsurnya dan bagaimana keterkaitan antarunsur tersebut secara 

bersama menghasilkan sebuah makna yang utuh. 

f. Novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas.  

 

 


