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SARI 

Oktafiyani, Ayu. 2017. Transformasi Makna Simbolik Mihrab pada Novel ke Film 

Dalam Mihrab Cinta: Kajian Ekranisasi. Skripsi. Program Studi Sastra 

Indonesia. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Suseno,S.Pd.,M.A. 

Pembimbing II: Prof. Dr. Agus Nuryatin., M.Hum. 

Kata Kunci: ekranisasi; makna simbolik mihrab; mihrab.  

Dalam dunia kesenian sering kita jumpai berbagai bentuk perubahan, antara 

kesenian satu menjadi kesenian yang lain. Misalnya saja perubahan dari novel ke 

dalam bentuk film. Dalam perkembangan kesenian juga sangat lumrah satu jenis 

kesenian mengambil kesenian lain sebagai sumbernya atau dikenal dengan istilah 

transformasi. Pada proses transformasi, media yang digunakan berbeda, sehingga 

akan menimbulkan perubahan. Faktor film yang terkait dengan durasi menyebabkan 

para pekerja film harus kreatif untuk dapat memilih peristiwa-perisitiwa yang penting 

untuk difilmkan. Pengubahan dari novel ke film diharapkan mampu memberikan 

kesan dan pesan yang positif kepada penikmatnya sehingga perlu adanya interpretasi 

makna pada karya tersebut. Permasalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) 

bagaimana bentuk transformasi makna simbolik mihrab pada novel ke film (2) apa 

faktor yang menyebabkan transformasi makna simbolik mihrab (3) bagaimana 

interpretasi makna mihrab pada novel dan film. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan 

ekranisasi dan teori semiotik Riffaterre untuk memaknai simbolik mihrab pada novel 

dan filmnya. Teori ekranisasi tersebut digunakan untuk menemukan faktor yang 

menyebabkan terjadinya transformasi mihrab pada novel dan film Dalam Mihrab 

Cinta.  

Hasil penelitian ini adalah (1) transformasi makna simbolik mihrab pada 

novel dan film tidak jauh berbeda. Keduanya bermuara pada perjalanan pencarian jati 

diri Syamsul, untuk menjadi ornag yang ditakdirkan baik oleh Allah dengan 

mendekatkan diri kepada-Nya. (2) faktor-faktor terjadinya transformasi dilihat dari 3 

bentuk perubahan yaitu, penciutan, penambahan dan perubahan bervariasi. (3) makna 

simbolik mihrab dengan teori riffaterre menghasilkan matrik seniman sejati, model 

Dalam Mihrab Cinta, varian-varian berupa episode penceritaan. Selain itu hipogram 

actual antara novel dan film adalah teks novlenya karena terlebih dahulu tercipta 

sebagai patokan pembuatan film dengan judul yang sama. Hipogram actual 

merupakan implementasi kata pada novelnya, misalnya kata ditakdirkan baik oleh 

Allah yang erupakan kata kunci pemaknaan mihrab. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meneliti dan 

mengembangkan kajian dengan teori ekranisai. Peneliti juga berharap baik novel 

maupun film Dalam Mihrab Cinta mampu dikaji lebih dalam lagi dengan teori yang 

berbeda untuk memperluas wawasan dan kajian terhadap karya tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia kesenian sering kita jumpai berbagai bentuk perubahan, antara 

kesenian satu menjadi kesenian lain. Misalnya dari puisi ke musik, seperti puisi 

Taufik Ismail yang dilagukan oleh grup musik Bimbo, dari cerpen ke film seperti 

cerpen Tentang Dia yang kemudian diubah menjadi film Tentang Dia, dari novel ke 

drama seperti Bunga Raos Dari Cikembang karya Kwee Tek Hoy
 

dan lain 

sebagainya. Kegiatan tesebut dinamakan dengan istilah transformasi. Damono 

mempunyai istilah lain untuk mengubah satu jenis kesenian menjadi kesenian lain 

dengan istilah alih wahana. Alih wahana mencakup kegiatan penerjemahan, 

penyaduran, dan pemindahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian yang lain 

(Damono, 2012:1). Pamusuk Eneste menyebut dengan istilah Ekranisasi, yaitu 

pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam film (ecran 

dalam bahasa Perancis berarti layar) atau proses pengubahan dari kesenian yang 

dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja menjadi kesenian yang hanya dapat 

dinikmati di tempat-tempat tertentu dan pada waktu-waktu tertentu pula (Eneste, 

1991: 61). Selain ekranisasi—yang menyatakan proses transformasi dari karya sastra 

(novel)  ke film – yang disebut dengan  istilah filmisasi. 
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Dalam perkembangan kegiatan kesenian, sudah sangat lumrah satu jenis kesenian 

mengambil kesenian lain sebagai sumbernya. Proses itu sebenarnya sudah 

berlangsung sejak kapan, yang baru-baru ini saja mendapat perhatian, terutama di 

dunia akademik- sebagai bahan studi penelitian (Damono, 2012: 4). Jenis kesenian 

apapun sebenarnya bisa dijadikan film: tarian, nyanyian, sastra, drama, dan bahkan 

lukisan. Namun, dalam kegiatan alih wahana akhir-akhir ini, disamping 

penerjemahan buku, yang sering dilakukan dan menjadi bahasan pembicaraan dan 

bahan studi adalah pengubahan dari novel menjadi film. Tidak jarang juga dari ada 

cerpen dan naskah drama yang diubah menjadi film. Istilah film awalnya 

dimaksudkan untuk menyebut media penyimpanan gambar atau yang biasa disebut 

dengan celluoid, yaitu lembaran plastik yang dilapisi oleh emulsi (lapisan kimiawi 

peka cahaya). Dari situ, maka film dalam arti tayangan audio visual dipahami sebagai 

potongan-potongan gambar bergerak. Dalam pengertian universal, film adalah 

rangkaian gambar yang bergerak membentuk suatu cerita (Panca 2011:1). 

Di Indonesia, fenomena ekranisasi novel ke film sudah terjadi sejak tahun 1930-

an. Misalnya ekranisasi dari novel Bunga Raos dari Cikembang karya Kwee Tek 

Hoay yang juga disebut-sebut sebagai salah satu film bicara pertama yang dibuat di 

Hindia Belanda (Damono 2012:96). Selanjutnya di era 1970-an, Cintaku di Kampus 

Biru karya Ashadi Siregar difilmkan oleh Ami Prijono pada tahun 1976. Kemudian 

Roro Mendut karya Y. B. Mangunwijaya juga filmkan oleh Ami Prijono pada tahun 
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1984. Lalu Atheis karya Achdiat K. Mihardja yang difilmkan oleh Sjuman Djaya 

pada tahun 1975. 

Akhir-akhir ini juga banyak novel-novel Indonesia yang diangkat ke layar lebar. 

Misalnya novel karya Habiburahman El-Shirazy yaitu Ayat-ayat Cinta yang 

disutradarai oleh hanung Bramantyo pada tahun 2008, Ketika Cinta Bertasbih 1 & 2 

disutradarai oleh Chaerul Umam pada tahun 2009, Dalam Mihrab Cinta disutradarai 

oleh Habiburahman El-Shirazy pada tahun 2010, dan Cinta Suci Zahrana disutradarai 

oleh Chaerul Umam pada tahun 2012. Lalu  kemudian tiga novel dari tetralogi Laskar 

Pelangi karya Andrea Hirata yaitu Laskar Pelangi pada tahun 2008 dan Sang 

Pemimpi pada tahun 2009 yang disutradarai oleh Riri Riza, serta Edensor yang 

disutradarai oleh Benni Setiawan pada tahun 2013, dan lain sebagainya. 

Ada beberapa alasan yang mendasari seorang pekerja film mengangkat sebuah 

novel untuk difilmkan. Damono (2012:108) menyebutkan dua alasan kenapa sebuah 

novel layak difilmkan. Yang pertama adalah novel atau karya sastra yang dipilih 

tersebut sedang banyak peminatnya. Semakin terkenal novel tersebut, maka semakin 

familiar kisahnya di telinga masyarakat. Sehingga tidak sulit bagi pekerja film untuk 

memasarkan filmnya nanti. Yang kedua adalah pekerja film memiliki misi tersendiri 

dalam penggarapan filmnya untuk mengangkat hasil budaya yang pantas di angkat ke 

layar.  
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Alasan yang pertama mengenai sebuah novel yang diekranisasi sedang banyak 

peminatnya tersebut terdapat pada novel dan film Dalam Mihrab Cinta. Pada tahun 

2000an, dimana novel dan film tersebut diciptakan, sedang marak atau popular karya-

karya sastra yang bergenre atau ide islami di Indonesia. Karya sastra pertama yang 

populer karena ide yang mengangkat sisi islam adalah Ayat-Ayat Cinta, yang 

kemudian diadaptasi ke dalam film dengan judul yang sama. Selanjutnya muncul 

novel-novel dengan genre yang sama yang juga mendapat minat dari masyarakat, 

salah satunya Dalam Mihrab Cinta tersebu. Melalui  Ayat-Ayat Cinta nama 

Habiburrahman sebagai novelis menjadi terkenal dan mendapatkan penghargaan 

seperti Pena Award 2005, The Most Favorite Book And Writer 2005 dan IBF Award 

2006.  Karya-karya Habiburrahman terkenal sebagai karya yang dapat menggugah  

jiwa pembacanya, sebab dalam ceritanya Kang Abik, sapaan akrabnya selalu 

menyertakan  unsur dakwah dan agamis di dalam ceritanya.  

Pada proses transformasi , media yang digunakan berbeda, yaitu antara novel dan 

hasil filmnya. Novel adalah karya sastra berupa prosa yang menggunakan bahasa 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. 

Sedangkan film menyampaikan pesannya menggunakan sarana gambar yang 

bergerak. Alat utama dalam novel adalah kata-kata; segala sesuatu disampaikan 

dengan kata-kata. Cerita, alur, penokohan, latar, suasana, dan gaya sebuah novel 

dibangun dengan kata-kata. Sedangkan pada film, alat utamanya adalah gambar-

gambar yang bergerak berkelanjutan. Alur, tokoh, latar, suasana, gaya yang tadinya 



5 
 

 
 

dilukiskan atau diungkapkan dengan kata-kata kini harus diterjemahkan ke dunia 

gambar-gambar. Pada proses penggarapannya pun terjadi perubahan. Novel adalah 

kreasi individu dan hasil kerja perseorangan, sedangkan film merupakan hasil kerja 

gotong-royong yaitu antara: produser, penulis skenario, sutradara, pemain dan lain-

lain (Eneste:60). Oleh sebab itu pengubahan dari novel ke film tentu akan mengalami 

perubahan. Dengan perubahan-perubahan tersebutlah pada umunya penonton akan 

membanding-bandingkan antara film dengan novel aslinya, dan memicu kekecewaan 

penonton. Dalam percakapan sehari-hari, dan bahkan dalam beberapa tulisan, kita 

tidak jarang bertemu dengan pernyataan yang mengungkapkan kemarahan atau 

kejengkelan atau kekecewan karena ternyata film yang didasarkan pada novel tidak 

setia kepada sumbernya. Ada adegan-adegan yang dipotong, ada yang akhiranya 

diubah, ada yang bagian-bagiannya digeser kesana-kemari, dan bahkan banyak juga 

film yang menambah-nambahkan begitu banyak hal yang dalam novelnya tidak ada 

(Damono, 2012:106). 

Perbedaan-perbedaan tersebut dilakukan tentu bukan tanpa alasan. Faktor film 

yang terkait dengan durasi menyebabkan para pekerja film harus kreatif untuk dapat 

memilih dan memilah peristiwa-peristiwa yang penting untuk difilmkan. Oleh karena 

itu, seringkali ditemui adanya pergeseran khususnya berkaitan dengan alur cerita. 

Dalam penookohan pun terkadang juga ditemukan perubahan. Hal tersebut dilakukan 

mengingat masing-masing (antara novel dan film) memiliki karakter yang 

menyesuaikan dengan fungsi dari media karya. Dalam proses adaptasi terkandung 
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konsep konvensi, memilih dan memfokuskan, rekonsepsi dan rethinking sekaligus, 

disertai pemahaman terhadap karakter yang berbeda antara media yang satu dengan 

media yang lain (Nugroho, 1995:157). 

Pada sebuah proses ekranisasi dari sebuah novel ke film mau tidak mau 

mengakibatkan timbulnya pelbagai perubahan. Oleh sebab itu dapat dikatakan, 

ekranisasi adalah proses perubahan. (Eneste: 60). Dengan demikian, Eneste 

merumuskan tiga macam perubahan yang terjadi dalam ekranisasi, yaitu penciutan, 

penambahan, dan perubahan variasi (Eneste 1991:60-65). Perubahan yang terjadi 

dalam ekranisasi novel ke film adalah hal yang lumrah karena pada dasarnya novel 

dan film adalah dua bentuk kesenian yang benar-benar berbeda. Bahkan Bluestone 

(dalam Damono 2012:106) dengan tegas mengatakan bahwa studi bandingan yang 

tujuan awalnya adalah mencari persamaan antara novel dan film akan sampai pada 

kesimpulan bahwa keduanya berbeda sama sekali. Begitu juga pada film Dalam 

Mihrab Cinta yang merupakan ekranisasi dari novel aslinya Dalam Mihrab Cinta.. 

Sebagai hasil Ekranisasi, antara novel dan film mengalami perubahan. Perubahan 

nampak pada makna simbolik mihrab pada novel dan film, meskipun keduanya sama-

sama bercerita mengenai mihrab tokoh Syamsul tersebut. selain itu, perbedaam juga 

terdapat pada fokus cerita antara novel dan film yang menceritakan mengenai proses 

pencarian jati diri Syamsul. Pada novelnya, pengisahan dan fokus cerita lebih detail 

pada kisah Syamsul dari awal hingga akhir. Sedangkan pada film, fokus cerita 

berkisar konflik-konflik yang dialami Syamsul. Pada novel memang mengisahkan 
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konflik yang dialami Syamsul, tapi juga disertai alasan, penyebab dan bagaimana 

Syamsul bisa sampai bermihrab, mencari jati diri tersebut. Keunikan dari novel dan 

film tersebut, bahwa keduanya dipandang oleh sudut pandang yang sama, yakni 

Habiburrahman sebagai penulis novel dan sekaligus sebagai sutradara dari film 

tersebut. 

Film yang dianggap sebagai representasi persoalan kehidupan masyarakat yang 

kompleks, tidak terlepas dari peran penting di dalamnya yakni memberikan dampak 

dan peka di masyarakat. Damono (2012: 107) kemudian menjelaskan dampak film 

dan sastra pada khalayaknya pun berbeda-beda. Pembuat film memperhatikan adanya 

sensor ketat dalam masyarakat yang sudah mulai diperhitungkan sejak awal 

pembuatannya, sedangkan penulis sastra sama sekali tidak perlu memikirkan dampak 

karangannya terhadap orang ramai sebab dibaca sendiri-sendiri. Dampak tersebut 

dapat mengenai beberapa hal, misalnya persoalan agama. Agama menjadi salah satu 

yang penting di masyarakat sebab menjadi mayoritas agama yang dianut oleh 

penduduk Indonesia. Dampak keagamaan tersebut kemudian memicu lahirnya karya-

karya yang bertema islami, yang kemudian muncul pada era 2000-an yang bisa 

dikatakan dipelopori oleh Habiburrahman dengan kesuksesannya dalam membuat 

novel Ayat-Ayat Cinta yang kemudian difilmkan dengan judul yan sama. Selain Ayat-

Ayat Cinta, beberapa karya Habiburahman yang juga mengandung unsur agama yaitu 

Dalam Mihrab Cinta, Ketika Cinta Bertasbih dan lain sebagainya. Dan setelahnya 

mulai muncul berbagai karya sastra dengan tema –tema yang hampir sama, lalu 
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semakin berkembang dan maju perfilman Indonesia, mulai banyak pula genre-genre 

dengan tema yang beragam. 

Pengubahan dari novel ke film tersebut diharapkan akan memberikan 

dampak/pengaruh positif terhadap penontonnya, dan pada sebuah film juga 

diharapkan menghasilkan kesuksesan seperti dalam novelnya. Pengaruh positif 

tersebut dapat dilihat dari pesan pada film baik moral, sosial dan agama, 

tersampaikan dengan baik. Jika pesan tersebut tersampaikan dan menyentuh 

penontonya itu berarti sutradara dan penulis telah berhasil mentransformasi karya 

tersebut. Sebaliknya jika pada film hasil transformasi tidak tersampaikan dengan baik 

akan menimbulkan salah presepsi dan makna pada penontonnya. Untuk itu pada 

sebuah hasil transformasi perlu adanya memberikan interpretasi makna atau sebuah 

kesan yang ada pada sebuah film tersebut. Dan memang harus kita terima pandangan 

bahwa setiap pengalih wahana akan menghasilkan tafsir baru, elok atau tidak elok 

(Damono, 2012: 90). 

Dalam memaknai sebuah transformasi dari novel ke film, yang perlu diperhatikan 

adalah mencari tanda-tanda, unsur-unsur baik intinsik maupun ekstrinsik, serta unsur-

unsur pembentuknya. Sebuah struktur sebagai kesatuan yang utuh dapat dipahami 

makna keseluruhannya bila diketahui unsur-unsur pembentukya dan saling 

berhubungan diantaranya dengan keseluruhannya. Unsur-unsur atau bagian-bagian 

lainnya dengan keseluruhannya (Hawkes, dalam Pradopo, 2008: 108). Dalam 

penelitian ini kemudian memaknai sebuah simbolik mihrab menjadi salah satu kajian 
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penting  yang menggelitik penulis untuk kemudian mengkajinya karena pada sebuah 

karya yang diciptakan oleh penulis pastilah memiliki makna. Karya-karya yang biasa 

ditulis oleh Habiburrahman atau Kang Abik lebih banyak mengandung idiom-idiom 

islam, melihat latar belakang Kang Abik yang sebagai seorang santri dan karya yang 

dihasilkannya juga memiliki tujuan untuk menggugah jiwa si pembacanya. Contoh 

karya yang mengandung makna islam di dalam karyanya yaitu simbolik mihrab 

dalam sebuah karya berjudul Dalam Mihrab Cinta yang bahkan belum banyak 

diketahui maknanya dan belum pernah diteliti sebelumnya. 

Dalam asal katanya dalam bahasa parsi, mihrab berarti sebuah ceruk di dinding 

sebuah masjid yang menunjukkan kiblat. Sebagian ulama berpendapat, mihrab 

sebagai tempat memerangi setan dan hawa nafsu atau tempat mendekatkan diri 

kepada Allah. Mihrab sering kali disalah anggap sebagai mimbar, namun pada 

hakikatnya mimbar merupakan tempat khatib menyampaikan khutbahnya. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mihrab berarti ruang kecil di langgar atau di 

masjid, tempat imam berdiri waktu salat berjamaah. Makna simbolik mihrab dalam 

novel dan film memiliki perbedaan, meski keduanya bermuara pada makna yang 

sama, yakni sebuah proses pencarian jati diri. Pencarian jati diri di sini tercermin pada 

tokoh Syamsul, yang akhirnya dapat menuju mihrab yang berkaitan dengan ceruk 

tempat imam salat tadi, bahwa bagaimana menginterpretasi makna mihrab yang 

berkaitan dengan orang yang berada di depan, seorang imam/pemimpin, dan 

memerangi hawa nafsu pada diri sendiri. Tidak dipungkiri bahwa dalam mihrab 
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tersebut, tokoh Syamsul erat kaitannya dengan cinta, yaitu antara cinta yang menjadi 

salah satu faktor dari proses mihrab Syamsul itu sendiri. Cinta juga tidak dapat 

terlepas dari kehidupan manusia. Karya-karya Kang Abik juga selalu mengandalkan 

cinta dalam setiap judul maupun karyanya, sebab cinta merupakan perasaan yang 

dimiliki oleh semua makhluk.  

Belum banyak yang tahu mengenai makna mihrab dan belum banyak penelitian 

yang membahas mengenai mihrab, sebab beberapa penelitian yang menggunakan 

objek baik novel atau pun film Dalam Mihrab Cinta hanya berkisar pada kajian 

mengenai nilai-nilai islami, pesan moral, dan sosiologi yang terdapat di dalamnya. 

Namun kali ini penulis ingin memperdalam kajian dengan memaknai simbolik 

mihrab karena isi cerita, baik pada novel dan film lebih cenderung ke persoalan 

mihrab itu sendiri, seperti proses mihrab tokoh Syamsul, faktor terjadinya mihrab, 

dan bentuk mihrab yang dialami pada Syamsul hingga benar-benar menjadi mihrab 

yang sebenarnya. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dilakukan dengan cermat dan mendalam, tidak semua 

persoalan dalam identifikasi masalah dikaji, tetapi dibatasi pada beberapa masalah. 

Penelitian ini ditekankan pada permasalahan yang terkait dengan transformasi makna 

simbolik mihrab pada novel ke film Dalam Mihrab Cinta. Selain itu juga interpretasi 

makna simbolik mihrab pada novel dan film pada penelitian ini berfokus pada teori 

semiotik yang memaknai mihrab dalam karya sastra tersebut. Selain itu juga 
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mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan transformasi tersebut, dengan fokus 

kajian ekranisasi.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana transformasi makna simbolik mihrab pada novel ke film Dalam 

Mihrab Cinta? 

2. Apa saja faktor yang yang menyebabkan munculnya transformasi mihrab pada 

novel ke dalam film  Dalam Mihrab Cinta? 

3. Bagaimana interpretasi makna simbolik pada novel dan film Dalam Mihrab 

Cinta? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk transformasi makna simbolik mihrab pada 

novel ke film Dalam Mihrab Cinta. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan munculnya transformasi 

simbolik mihrab pada novel  ke dalam film  Dalam Mihrab Cinta  

3. Untuk menginterpretasi makna simbolik mihrab pada novel dan film Dalam 

Mihrab Cinta. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi 

pengembangan keilmuan sastra Indonesia terutama dalam pengkajian novel dan 

film dengan memanfaatkan  pendekatan Ekranisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala apresiasi pembaca 

sastra Indonesia terhadap transformasi novel ke film  

b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti sastra 

selanjutnya. 

c. Meningkatkan daya apresiasi mahasiswa terutama mengenai novel ke 

film. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemuas masyarakat tentang novel dan 

film. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka  

Pada sebuah penelitian diperlukan adanya kajian pustaka. Kajian pustaka 

berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian dan analisis sebelumnya 

yang telah dilakukan. Penelitan yang dapat dijadikan acuan, bandingan, serta tolak 

ukur untuk penelitian ini adalah penelitian dari  Stollery (2010), Aderia dkk (2013),  

Blackwell (2014), Pangutami (2014), Nafsi dkk (2014), Pratiwi (2015), Isnaniah 

(2015), Haryanto (2015), Shyviana (2016), Sulistiyawati (2016), Rasyadany (2016), 

Priyantini (2016) 

Stollery (2010) dengan  e-jurnal berjudul Transformation And Enhancement: 

Film Editors And Theatrical Adaptations In British Cinema Of The 1930s And 1940s, 

membahas mengenai perbedaan peningkatan antara editor film dan teater yang 

diadaptasi dari film pada tahun 1930 dan 1940-an. Dalam artikelnya, Stollery 

mendeskripsikan bagaimana tipe transformasi pengeditan antara  Thorold Dickinson 

dan Alfred Roome yang sesuai/menyimpang dari norma-norma klasik Hollywood 

kontemporer.  

Persamaan penelitian Strollery dengan penelitian ini adalah keduanya sama-

sama membahas mengenai transformasi. Perbedaannya dari objek yang digunakan, 
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yaitu antara film-teater dengan novel-film.  Selain itu perbedaan juga terletak dari 

kajian, meskipun sama-sama membahas mengenai transformasi. 

Aderia dkk, dalam artikelnya berjudul ―Ekranisasi Novel Ke Film Surat Kecil 

Untuk Tuhan (2013)‖ mendeskripsikan tentang episode-episode cerita yang ada pada 

novel Surat Kecil untuk Tuhan dan filmnya, serta perbandingan episode diantara 

novel dan film tersebut. Pendeskripsian dimulai dari banyaknya episode pada novel 

yaitu terdiri dari 112 episode cerita, dan ada 69 episode yang tidak ditampilkan di 

dalam film. Pendeskripsian episode cerita pada film terdapat 91 episode cerita dan 

ada 27 episode yang tidak terdapat dalam novel tersebut. Perbandingan episode 

diantara novel dan film Surat Kecil Untuk Tuhan tersebut yaitu terdapat 32 episode 

cerita yang sama, yang mengalami perubahan variasi dari segi latar, peristiwa dan 

tokoh, dikarenakan adanya bentuk kreativitas dari sutradara saat mengadaptasi dari 

novel ke film.  

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mendapatkan persamaan dan 

perbedaan penelitian ini. Persamaannya terletak pada topik yang diangkat yaitu 

mengenai kajian Ekranisasi antara novel dan film. Perbedaanya terletak pada objek 

kajian yang digunakan, meskipun sama-sama menggunakan novel dan film, namun 

dalam pembahasanya berbeda. Pada penelitian ini, tidak hanya mendeskripsikan 

perbandingan antara novel dengan film dari segi struktural namun juga dari segi 

transformasi makna mihrab, yang berbeda antara novel  Dalam Mihrab Cinta dengan 

filmnya meski dengan kajian yang sama yaitu Ekranisasi. 
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Blackwell (2014), dalam e-jurnal berjudul Adapting Coriolanus: Tom 

Hiddleston’s Body and Action Cinema, bertujuan untuk menunjukkan keabsahan dari 

aktor yang berbasis adaptasi dan untuk lebih memahami panggilan yang dibuat oleh 

Deborah Cartmell dan Imelda Whelehan antara lain untuk naik 'aporias kesetiaan' 

dengan bekerja untuk model intertekstual atau dialogis. Hasil penelitian tersebut 

membahas mengenai gerak tubuh Tom Hiddleston sebagai superhero dalam film yang 

ia perankan dalam adaptasi (dir. Kenneth Branagh 2011).  

Persamaan penelitian Blackwell dengan penelitian ini bahwa keduanya sama-

sama mempelajari mengenai film. Jika pada penelitian Blackwell membahas 

mengenai gerak tubuh dan actor dalam sebuah film, dalam penelitian ini juga 

membahas mengenai film namun tidak hanya dari segi aktornya saja tetapi secara 

keseluruhan. Selain itu, dalam artikel tersebut lebih ke pembahasan mengenai peran 

Tom Hiddleston, atas keberhasilannya dalam memainkan film dir. Kenneth Branagh 

2011.  

Transformasi novel ke dalam bentuk karya sastra juga pernah diteliti oleh 

Pangutami (2014) dengan judul ―Transformasi Novel Ronggeng Dukuh Paruk Ke 

Film Sang Penari‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan 

mendeskripsikan  persamaan serta perbedaan struktur Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk  

ke film Sang Penari. Kemudian dikaji dengan metode atau pendekatan Sastra 

bandingan. Dalam penelitiannya, Tantri hanya mengkaji perihal perbedaan dan 

persamaan antara novel dan film berdasarkan segi strukturalnya.  

javascript:;
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Persamaan pada penelitian Pangautami (2014) dengan penelitian ini sama-

sama mengkaji bentuk transformasi karya sastra ke dalam film. Perbedaan kedua 

penelitian terdapat pada objek, meskipun sama-sama menggunakan karya sastra dan 

film. Pada penelitian Tantri, objek yang digunakan yaitu novel Novel Ronggeng 

Dukuh Paruk karya Ahmad tohari dan film Sang Penari, sedangkan penelitian ini 

menggunakan novel Dalam Mihrab Cinta dan film dengan judul yang sama.  

Nafsi Dkk (2014) dalam  artikelnya berjudul ―Ekranisasi Novel Cintaku 

Untuk Si Mata Indah Karya Sri Rokhati ke Film Habibie & Ainun Karya Sutradara 

Faozan Rizal‖ membahas tentang  perbedaan dan persamaan antara novel Cintaku 

Untuk Si Mata Indah dengan film Habibie & Ainun yang didasarkan pada  perbedaan 

dan persamaan pada episodenya. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut 

menggunakan  metode deskriptif  kualitatif yaitu dengan  menguraikan  perbedaan 

dan persamaan episode di dalam novel dan filmnya. Berdasarkan penelitian tersebut, 

terdapat 138 episode di dalam novel Cintaku Untuk Si Mata Indah, dan terdapat 87 

episode di dalam film Habibie & Ainun. Pada novel dan film tersebut, terdapat 10 

episode yang sama diantara keduanya, dan terdapat 111 episode dalam novel yang 

tidak ditampilkan dalam filmnya. Selain itu, terdapat pula 60 episode di dalam film 

yang tidak terdapat dalam novel Cintaku Untuk  Si Mata Indah.  

Persamaan  penelitian tersebut dengan penelitian ini selain dengan metode 

yang sama, kajian yang digunakan untuk mengkaji novel dan film sama-sama 
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menggunakan  teori Ekranisasi. Perbedaanya terdapat pada objek kajian, meskipun 

sama-sama menggunakan objek novel dan film namun berbeda.  

Penelitian oleh Pratiwi (2015) dengan judul ―Laskar Pelangi: Alih wahana 

dari novel ke film: Kajian Sastra Bandingan‖, yang bertujuan untuk memperlihatkan 

sejumlah persamaan dan perbedaan yang dihasilkan oleh alih wahana dari novel ke 

film Laskar Pelangi, berdasarkan unsure penceritaan. Penelitian tersebut 

mendeskripsikan  mengenai bentuk-bentuk perubahan unsur penceritaan yang terjadi 

dalam alih wahana dari novel Laskar Pelangi ke dalam film Laskar Pelangi.  Hasil 

penelitian menunjukkan beberapa perubahan antara  novel dan film. Bentuk 

perubahan tersebut dilihat dari beberapa latar yang tidak terdapat dalam cerita dan 

tokoh lainnya.  

Persamaan penelitian yang dilakukan Pratiwi dengan penelitian ini adalah 

objek kajiannya yaitu antara novel dan film.  Perbedaanya terdapat  pada teori kajian 

dalam penelitian  Prastiwi  juga menggunakan objek skenario film sebagai 

pembandin antara novel dan filmnya dengan  kajiannya yaitu sastra bandingan. 

Sedangkan dalam penelitian ini kajian ke ekranisasi dan makna mihrab dnegan kajian 

teori semiotik.  

Isnaniah (2015) dalam artikelnya dengan judul ―Ketika Cinta Bertasbih 

Transformasi Novel ke Film‖ meneliti mengenai transformasi pada novel Ketika 

Cinta Bertasbih ke dalam film Ketika Cinta Bertasbih dengan pemaknaan teori 

semiotik satra dan ekranisasi. Persaamaan antara penelitian Siti Isnaniah dengan 

penelitian ini adalah  kajian teori yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan 
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teori ekranisasi dan semiotik sastra. Pada penelitian Siti, makna  pada novel dan film 

disajikan di dalam  tabel untuk mencari tujuan dari perbedaan dari novel dan filmnya. 

Perbedaannya terletak padaa objek kajian, meskipun sama-sama menggunakan novel 

dan film namun dengan judul yang berbeda. Selain itu, dalam penelitian Siti, tidak 

memaparkan perbedaan secara structural, sedangkan pada penelitian ini juga 

membahas mengenai struktur novel dan filmnya. Penelitian oleh Siti Isnaniah juga 

tidak membahas mengenai 3 unsur pada ekranisasi, namun lebih ke pendapat 

pembaca secara perorangan, yang kemudian dikaitkan dengan sejarah, ideologi, 

formalisme dan representasi ke dalam kenyataan. 

Haryanto (2015) dalam artikelnya dengan judul ―Analisis Semiotik Film 

Laskar  Pelangi  Karya Riri Riza‖  bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

pesan-pesan pendidikan yang disampaikan dalam film Laskar Pelangi. Hasil 

penelitian pada artikel tersebut menjelaskan mengenai pesan-pesan pendidikan yang 

terdapat pada film tersebut, yang berupa pesan moral, kepemimpinan dan religius 

yang disampaikan melalui rangkaian cerita yang utuh.  

Persamaan penelitian Haryanto dengan penelitian ini bahwa keduanya sama-

sama menggunakan teori semiotik. Perbedaannya objek yang digunakan dalam 

penelitian  Haryanto yang hanya menggunakan film Laskar Pelangi, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan objek novel dan film Dalam Mihrab Cinta. 

Penelitian Haryanto menggunakan teori semiotik Roland Barths, sedangkan pada 

penelitian ini peneliti lebih ke kajian  semiotik Riaffaterre untuk mengkaji makna 

simbolik mihrabnya.  
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Penelitian oleh Shyviana (2016) dengan judul ―Ekranisasi Novel Ke Bentuk 

Film  99 Cahaya Di Langit Eropa Karya Hanum Salsabiela Rais Dan Rangga 

Almahendra‖ bertujuan untuk mendeskripsikan proses ekranisasi alur, tokoh, dan 

latar baik, dalam bentuk kategorisasi aspek penciutan, penambahan, maupun 

perubahan bervariasi dalam ekranisasi novel ke bentuk film 99 Cahaya di Langit 

Eropa karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. Metode yang 

digunakan dalam penelitian Shyviana adalah deskriptif kualitatif.  

Persamaan penelitian Shyviana dengan penelitian ini yaitu dari segi 

Ekranisasi antara novel dan film. Teori ini tidak jauh berbeda dengan penelitian ini 

karena  sama-sama menggunakan kajian teori ekranisasi, meskipun pendekatan dalam 

penelitian ini menggunakan teori semiotik Sastra sebagai pisau bedahnya untuk 

mencari makna mihrabnya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu 

penelitian oleh Shyviana menggunakan objek novel dan film 99 Cahaya Di Langit 

Eropa, sedangkan penelitian ini menggunakan objek novel dan dan film Dalam 

Mihrab Cinta.  Penelitian oleh Devi memberikan sumbangsih untuk penelitian ini 

berupa pandangan bentuk kajian ekranisasi  yang pada novel ke film meskipun 

dengan objek yang berbeda. Bentuk ekranisasi pada penelitian Devi meliputi 

perubahan, variasi, dan pengurangan antara novel dan film, serta perbedaan 

persamaan pada unsure-unsur intrinsik antara novel ke film (alur, tokoh,dan latar). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyawati (2016) dengan judul ―Kambing 

Jantan: Alih wahana dari novel ke film‖, yang bertujuan untuk memperlihatkan 
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sejumlah persamaan dan perbedaan yang dihasilkan oleh alih wahana dari novel ke 

film Kambing Jantan, berdasarkan unsur-unsur penceritaan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian Sulistiyawati yaitu metode atau pendekatan sastra bandingan. Dalam 

penelitian Sulistiyawati mengkaji mengenai perubahan unsur penceritaan yang terjadi 

antara novel Kambing Jantan dengan filmnya. Perbedaan itu didasarkan pula pada 

unsur struktural dengan melihat perbandingan-perbandingan antara novel dengan 

filmnya.  

Persamaan penelitian Sulistiyawati dengan penelitian ini selain dari segi 

kajian yaitu alih wahana, penelitian tersebut memberikan pandangan bahwa dalam 

kajian alih wahana tidak terlepas pada kajian sastra bandingan, karena menggunakan 

dua objek yang berbeda sehingga membandingkan kedua objek (novel dan film) 

untuk dikaji. Dari segi objek, kedua penelitian sama-sama menggunakan objek kajian 

novel dan film, meskipun dengan judul dan pengarang yang berbeda. Novel pada 

penelitian Sulistiyawati lebih ke jenis novel teenlit atau popular. 

Penelitian oleh Rasyadany (2016) dengan judul  ―Transformasi Wacana 

Pengaruh Peristiwa Geger Komunis 1965 pada Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk 

ke dalam Film Sang Penari: Kajian Ekranisasi‖, bertujuan untuk mengetahui seperti 

apa bentuk wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 dalam trilogi Ronggeng 

Dukuh Paruk, bentuk transformasinya dalam film Sang Penari, serta mengapa 

transformasi tersebut dapat terjadi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

ekranisasi sastra dengan teori wacana Foucault sebagai pisau bedah. 
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Hasil penelitian Rasyadany dapat disimpulkan menjadi empat bagian, yaitu 

bagian pertama adalah wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 di dalam 

trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, Bagian kedua adalah wacana pengaruh peristiwa 

Geger Komunis 1965 di dalam film Sang Penari, Bagian ketiga adalah pembahasan 

mengenai bentuk transformasi wacana pengaruh peristiwa Geger Komunis 1965 yang 

terdapat dalam film Sang Penari berdasarkan teori ekranisasi yaitu (1) penciutan, (2) 

penambahan, (3) perubahan bervariasi, dan bagian terakhir membahas tentang faktor 

apa yang menyebabkan terjadinya transformasi tersebut. 

Persamaan penelitian Rasyadany dengan penelitian ini bahwa keduanya sama-

sama menggunakan teori ekranisasi. Objek yang digunakan pun sama antara novel 

dan film, meski dengan judul yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Rasyadany bahwa meskipun menggunakan teori ekranisasi, namun untuk 

memperdalam kajian/pisau bedah menggunakan pendekatan yang berbeda. Pada 

rasyadany menggunakan teori wacana Foucault, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Semiotik Riffaterre untuk mencari bentuk makna mihrab di 

dalamnya. 

Penelitian oleh Priyantini (2016) dengan judul ―Transformasi kumpulan cerita 

Madre ke dalam film. Sebuah kajian sastra bandingan‖, memiliki tujuan yaitu (1) 

menjelaskan persamaan dan perbedaan unsur-unsur penceritaan antara novel dan 

film, (2) menjelaskan perubahan unsur-unsur penceritaan antara novel dan film. Hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses transformasi novel ke film 

menyebabkan adanya perubahan alur, tokoh, dan latar dalam proses sastra bandingan. 
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Penelitian oleh Priyantini tersebut membuka wawasan untuk penelitian ini bahwa 

dalam setiap kajian transformasi antara novel dan film tidak terlepas oleh kajian 

sastra bandingan, karena pada penelitian tersebut pasti mencari bentuk persamaan dan 

perbedaan antara karya sastra dengan hasil transformasinya.  

Persamaan dengan penelitian ini yaitu kajian transformasi yang menguraikan 

persamaan dan perbedaan anatara novel dengan filmnya, dan secara otomatis 

kajiannya juga sama-sama mnggunakan sastra bandingan. Perbedaannya pada 

penelitian ini penulis lebih fokus pada kajian ekranisasi dibandingan kajian sastra 

bandingan, karena tidak hanya menguraikan mengenai persamaan dan perbuhan 

tetapi juga transformasi makna mihrab dari novel dan filmnya. Selain itu, objek 

kajian yang digunakan juga berbeda, yaitu antara kumpulan cerpen Madre dan 

filmnya, dengan novel Dalam Mihrab Cinta dengan filmnya.  

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terlihat bahwa 

penggunaan teori ekranisasi umumnya membahas bentuk transformasi secara 

struktural maupun dari segi penceritaannya. Dalam penelitian ini, selain membahas 

tentang transformasi secara struktural,  tetapi juga membahas perbedaan yang nampak 

antara novel dan filmnya, dengan menggunakan teori ekranisasi sebagai teori yang 

lebih mengerucut dan Semiotik sastra untuk mengungkapkan makna pada novel dan 

filmnya. 
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2.2 Landasan Teoretis 

Ada lima teori yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu  (1) pengertian 

novel, (2) pengertian film, (3) sinematografi, (4) ekranisasi, dan  (5) semiotik. Teori 

tersebut akan dijadikan acuan dalam penelitian ini dan menjadi dasar yang kuat. 

2.2.1 Pengertian Novel 

Nurgiyantoro (2010: 10) mengemukakan bahwa novel merupakan karya fiksi 

yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya 

dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Novel merupakan jenis karya sastra 

yang ditulis dalam bentuk naratif yang mengandung konflik tertentu dalam kisah 

kehidupan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Sebutan novel dalam bahasa Inggris—dan 

inilah yang kemudian ke Indonesia—berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam 

bahasa Jerman: novella). Secara harfiah novella berarti sebuah barang baru yang 

kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa (Abrams, 

1999: 190). Dewasa ini istilah novella dan novella mengandung pengertian yang 

sama dengan istilah Indonesia ‗novelet‘ (Inggris novelette), yang berarti sebuah karya 

fiksi yang panjanganya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu 

pendek.  

Novel adalah jenis prosa yang mengandung unsur tokoh, alur, latar rekaan 

yang menggelarkan kehidupan manusia atas dasar sudut pandang pengarang dan 
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mengandung nilai hidup, diolah dengan teknik kisahan dan ragaan yang menjadi 

dasar konvensi penulisan. (Zaidan dkk. dalam Kamus Istilah Sastra, 1994: 136). 

Sejalan dengan itu, Virginia Wolf mengatakan bahwa novel merupakan sebuah teks 

plorasi atau suatu kronik kehidupan, merenungkan dan melukiskan dalam bentuk 

tertentu, pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran, atau tercapainya gerak-gerik manusia 

(dalam Tarigan, 1998: 164). Sementara Panuti dalam Kamus Istilah Sastra (1990: 

54), mendefinisikan novel sebagai prosa rekaan yang panjang yang menyuguhkan 

tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun.  

Cerita adalah pengisahan kejadian dalam waktu dan cerita adalah basis sebuah 

novel. Tanpa kehadiran cerita, sia-sialah usaha seorang pengarang untuk 

berkomunikasi dengan orang lain (pembaca). Cerita adalah hakikat sebuah novel. 

Adanya kejadian-kejadian saja belumlah menjamin apa-apa. Kejadian-kejadian 

sendiri baru sekadar bahan mentah. Maka itu, tugas pengaranglah merangkai-

rangkaikannya menjadi satu kesatuan utuh yang kemudian bernama novel (Forster 

dalam Eneste, 1991: 12-13). 

Novel menyampaikan cerita, ide, amanat atau maksud dengan pertolongan 

kata-kata. Oleh sebab itu, kata-kata menempati kedudukan penting dalam novel. 

Seorang novelis hanya bisa menyampaikan cerita atau amanatnya dengan kata-kata. 

Seorang novelis membangun alur, penokohan, latar, dan suasana dengan bantuan 

kata-kata (Eneste, 1991: 16). 
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2.2.2 Pengertian Film 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia film adalah selaput tipis yang dibuat 

dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk 

tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). Film juga diartikan sebagai 

lakon (cerita) gambar hidup. 

Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah Cinemathographie yang 

berasal dari Cinema + tho = phytos (cahaya) + graphie = grhap (tulisan = gambar = 

citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat 

melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita 

sebut dengan kamera. 

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dimana 

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ― film adalah karya cipta seni dan budaya 

yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan 

asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video 

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan 

ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau 

tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem mekanik, 

elektronik dan/atau lainnya.‖ 

Jadi, film merupakan tayangan audio visualyang merupakan kumpulan 

gambar yang bergerak, yang memberntuk suatu cerita, yang biasanya ditonton di 

bioskop dalam durasi waktu tertentu.  
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Unsur pembentuk film terbagi atas 2 unsur, yaitu unsur naratif dan unsur 

sinematik. Unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah (seperti tokoh, 

konflik, lokasi, waktu), sementara unsur sinematik atau gaya sinematik merupakan 

aspek-aspek teknis pembentuk film.  

Unsur naratif berupa pola linier dan non linier, dan struktur tiga babak dan 

alternative. Unsur sinematik terbagi menjadi 4 elemen pokok, yaitu, mise-en-scene, 

senimatografi, editing dan suara. mise-en-scene adalah segala hal yang berada di 

depan kamera, yang memiliki 4 pokok yakni, setting, tata cahaya, kostum, dan make-

up. Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan 

kamera dengan obyek yang diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke 

gambar lainnya. Suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap 

melalui indera pendengaran.  

Secara umum, jenis-jenis film dapat dibagi menjadi 3 jenis: documenter, fiksi, 

dan eksperimental. Kunci utama dari film dokumenter adalah penyajian fakta. Film 

fiksi terikat oleh plot sehingga sering menggunakan cerita rekaan di luar kejdian 

awal, serta memiliki konsep pengadeganan sejak awal. Film eksperimental umumnya 

berbentuk abstrak dan tidak mudah dipahami. Tidak memiliki plot, namun tetap 

memiliki struktur.  

Genre pada film (yang merupakan genre induk primer) terbagi atas 12 genre, 

yaitu aksi, drama, epic sejarah, fantasi, fiksi-ilmiah, horror, komedi, criminal dan 

gangster, musical, petualangan, perang dan western.  
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Film aksi berhubungan dengan adegan-adegan aksi seru, menegangkan, 

berbahaya, nonstop dengan tempo serita yang cepat. Film-film drama umumnya 

berhubungan dengan tema, cerita, setting, karakter, serta suasana yang memotret 

kehidupan nyata. Kisahnya seringkali diadaptasi dari pertunjukan, karya sastra, novel, 

puisi, catatan harian dan sebagainya. Genre epic sejarah ini umumnya mengambil 

tema periode masa silam (Sejarah) dengan larae sebuah kerajaan, peristiwa, tokoh 

besar yang menjadi mitos, legenda atau kisah biblical. Film fantasi berhubungan 

dengan tempat, peristiwa, serta karakter yang tidak nyata. Film fantasi berhubungan 

dengan unsur magis, mitos, negeri dongeng, imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi. 

Film ilmiah berhubungan dengan masa depan, perjalanan angkasa luar, percobaan 

ilmiah, penjelajahan waktu, invasi, atau kehancuran bumi. Film horror memiliki 

tujuan utama memberi efek rasa takut, kejutan, serta teror yang mendalam bagi 

penontonnya. Film horor umumnya menggunakan karakter-karakter antagonis on-

manusia yang berwujud fisik menyeramkan. Komedia adalah jenis film yang tujuan 

utamanya memancing tawa penontonnya. Film-film criminal dan gangster 

berhubungan dengan aksi-aksi criminal seperti, perampokan bank, pencurian, 

pemerasan, perjudian, pembunuhan, persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok 

bawah tanah yang bekerja di luar sistem hukum . genre musical adalah film yang 

mengkombinasi unsur music, lagu, tari (dansa), serta gerak (koreografi). Film 

petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, atau ekspedisi ke suatu wilayah 

asing yang belum pernah tersentuh. Genre perang mengangkat tema kengerian serta 
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teror yang ditimbulkan oleh aksi perang. Western adalah sebuah genre orisinil milik 

Amerika. Tema film western umumnya seputar konflik antara pihak baik dan jahat.      

2.2.3 Sinematografi  

Sinematografi adalah perlakuan terhadap kamera dan filmnya serta hubungan 

kamera dengan obyek yang diambil. Sinematografi mencakup perlakuan sineas 

terhadap kamera serta stok filmnya. Seorang sineas tidak hanya sekadar merekam 

sebuah adegan semata namun juga harus mengontrol dan mengatur bagaimana 

adehan tersebut diambil, seperti jarak, ketinggian, sudut, lama pengambilan, dan 

sebagainya. Setelah selesai, hasil rekaman gambar tersebut juga belum sempurna 

tanpa proses akhir pada stok filmnya. Sineas juga sering menggunakan efek visual 

yang membutuhkan perlakuan khusus terhadap filmnya yang baru dapat dilakukan 

pada tahapan ini.   

Sinematografi adalah sebuah pengaturan pencahayaan dan kamera ketika 

merekam gambar fotografis untuk suatu sinema. Sinematografi sangat erat 

hubungannya dengan seni fotografi tetap. Banyak kesulitan teknis dan kemungkinan-

kemungkinan kreatif yang muncul ketika kamera dan elemen adegan sedang 

bergerak.  

Menurut Kamus Ilmiah Serapan Bahasa  Indonesia (Aka Kamarulzaman: 2005, 

642) Sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu, 

teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf. Sedangkan  menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinematografi berarti teknik perfilman; teknik 

pembuatan film. 
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Unsur sinematografi secara umum dibagi 3 aspek, yakni kamera dan film, 

framing, serta durasi gambar. Kamera dan film mencakup teknik-teknik yang dapat 

dilakukan melalui kamera dan stok filmnya, seperti warna, penggunaan lensa, 

kecepatan gerak gambar, dan sebagainya. Framing adalah hubungan kamera dengan 

obyek yang akan diambil, seperti batasan wilayah gambar atau frame,  jarak, 

ketinggian, pergerakan kamera, dan seterusnya. Sementara durasi gambar mencakup 

lamanya sebuah obyek diambil gambarnya oleh kamera.  

2.2.4 Teori Ekranisasi  

Ekranisasi berasal dari bahasa Perancis, Ecran yang berarti layar. Eneste juga 

menyatakan bahwa ekranisasi merupakan proses perubahan pada alat yang dipakai, 

proses penggarapan, proses penikmatan, dan waktu penikmatan. Dalam bukunya 

Novel dan Film yang terbit pada tahun 1991, Pamusuk Eneste mengemukakan bahwa 

yang dimaksud dengan ekranisasi adalah pelayarputihan atau 

pemindahan/pengangkatan sebuah sebuah karya sastra terutama novel ke dalam film. 

Ia juga 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. Pada perkembangannya sekarang, ekranisasi bukan 

saja perubahan atau adaptasi dari novel ke film, tetapi sekarang banyak pula 

bermunculan adaptasi dari film ke novel.  

Ada dua alasan mengapa pembuat film memilih karya sastra tertentu untuk 

diekranisasi. Pertama, karya sastra yang dipilih untuk diekranisasi adalah karya sastra 
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yang sedang banyak peminatnya. Kedua, pembuat film juga terkadang memiliki misi 

tersendiri untuk mengangkat hasil budaya yang pantas diangkat ke layar (Damono 

2012:107-108). 

Dalam dunia pengkajian karya sastra, ekranisasi bukanlah sebuah teori yang 

berdiri sendiri. Dikutip dari blog Suseno mengemukakan bahwa ada beberapa teori 

yang dapat dipetakan kekerabatannya dengan teori ekranisasi, yaitu alih wahana, 

adaptasi, dan resepsi (http://bensuseno.wordpress.com). Jika digambarkan dalam 

bentuk diagram maka akan seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Teori ekranisasi terhadap teori lain 

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa teori ekranisasi berada di dalam 

ruang lingkup teori adaptasi atau alih wahana. Sedangkan teori adaptasi atau alih 

wahana berada dalam ruang lingkup teori resepsi. Perbedaan dari ketiga teori tersebut 

http://bensuseno.wordpress.com/
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yaitu batasan dan spesifikasi kajian teori ekranisasi yang lebih khusus, yaitu hanya 

sebatas adaptasi karya sastra ke film (http://bensuseno.wordpress.com).  

Batasan dari teori Ekranisasi tentu tidak dimiliki oleh teori resepsi maupun 

teori adaptasi, karena kesemuanya memiliki batasan dan jangkauan (genre) yang lebih 

luas. Ekranisasi dikatakan sangat terbatas jangkauan dan pembahasannya karena 

hanya berbicara perubahan dalam bentuk penambahan, pengurangan/penciutan, dan 

perubahan dengan variasi. Itu pun masih ditambah lagi dengan penjelasan dan 

uraiannya yang tidak menunjukkan satu bentuk analisis yang mendalam. 

Damono (2012:1-2) memperkenalkan istilah lain, yaitu alih wahana untuk 

menyebutkan proses pengolahan kembali sebuah karya seni menjadi karya seni yang 

baru. Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa alih wahana adalah perubahan dari satu 

jenis kesenian ke dalam jenis kesenian lain. Alih wahana mencakup kegiatan 

penerjemahan, penyaduran, dan pemindahan dari satu jenis kesenian ke jenis 

kesenian yang lain. 

Adaptasi atau pun alih wahana sama-sama merujuk pada suatu kegiatan 

mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dalam hal ini adalah 

karya seni yang sudah ada menjadi karya seni yang baru. Kegiatan ini bisa terjadi 

pada jenis kesenian apapun.  Hutcheon merumuskan ada tiga hubungan adaptasi. 

Yang pertama adalah dari cerita ke pertunjukan atau sebaliknya (telling↔showing). 

Adaptasi seperti ini terjadi antara cerita (karya sastra) dan seni pertunjukan (tari, 

musik, film, dan sebagainya). Yang kedua adalah dari seni pertunjukan menjadi seni 

http://bensuseno.wordpress.com/
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pertunjukan atau sebaliknya (showing↔showing) misalnya drama menjadi film. 

Yang terakhir interaksi ke cerita/pertunjukan atau sebaliknya 

(interacting↔telling/showing) yaitu interaksi penikmat karya menjadi sebuah 

cerita/pertunjukan atau sebaliknya misalnya video game menjadi film atau komik 

menjadi video game (2006:38-52). 

Selain adaptasi atau alih wahana, teori yang memiliki kedekatan dengan 

ekranisasi adalah resepsi. Resepsi sastra adalah pendekatan peneitian sastra yang 

tidak berpusat pada teks. Karena teks sastra bukan satu-satunya objek penelitian, 

pendekatan ini tidak murni meneliti sastra. Resepsi sastra justru meneliti teks sastra 

dalam kaitan tertentu. Teks sastra diteliti dalam kaitannya dengan pengaruh, yakni 

keberterimaan pembaca. Oleh karena dasar pemikirannya adalah teks sastra ditulis 

untuk disajikan kepada sidang pembaca (Endraswara 2011:118). Istilah resepsi sastra 

juga biasa dikenal dengan istilah estetika resepsi. Sedangkan menurut Abdullah 

(dalam Jabrohim 2001:117) mengatakan bahwa resepsi sastra dapat disebut sebagai 

aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi 

reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Pembaca selaku pemberi makna adalah 

variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial-budaya. Hal itu berarti bahwa 

karya sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang masa 

atau dalam seluruh golongan masyarakat tertentu. Ini adalah fakta yang diketahui 

oleh setiap orang yang sadar akan keragaman interpretasi yang diberikan kepada 

karya sastra. 
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Selain dekat dengan teori adaptasi atau alih wahana dan resepsi, ekranisasi 

juga memiliki hubungan dengan teori sastra bandingan. Endraswara (2013: 128) 

menyebutkan bahwa sastra bandingan antara sastra dengan bidang lain yang relevan 

atau dapat juga berarti upaya membandingkan dua karya atau lebih.  

Tujuan sastra bandingan menurut Endraswara (2013:129) memiliki 6 tujuan, 

yaitu: Pertama, untuk mencari pengaruh karya sastra satu dengan yang lain dan atau 

pengaruhnya pada bidang lain serta sebaliknya dalam dunia sastra. Kedua, untuk 

menentukan mana karya sastra yang benar-benar orisinil dan mana yang bukan dalam 

lingkup perjalanan sastra. Ketiga, untuk menghilangkan kesan bahwa karya sastra 

nasional tertentu lebih hebat dibanding dengan karya sastra nasional yang lain. 

Keempat, untuk mencari keragaman budaya yang terpantul dalam karya sastra satu 

dengan karya sastra lainnya. Kelima, untuk memperkokoh keuniversalan konsep-

konsep keindahan universal dalam sastra. Keenam, untuk menilai mutu karya-karya 

dari negara-negara dan keindahan karya sastra. Namun dari ke enam tujuan sastra 

bandingan tersebut tidak harus semuanya tercapai dalam sebuah kajian sastra 

bandingan. 

Sastra bandingan tidak hanya membandingkan antara karya sastra satu dengan 

karya sastra lainnya namun juga membandingkan antara karya sastra dengan bidang 

lain termasuk juga kesenian lain seperti film. Dengan kata lain, ekranisasi sebagai 

teori yang membandingkan antara karya sastra dengan film adaptasinya dapat pula 

disebut sebagai suatu kajian sastra bandingan karena membandingkan karya sastra 

dengan bidang lain (film).  
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Pemindahan novel ke layar putih, berarti terjadinya perubahan pada alat-alat 

yang dipakai, yakni mengubah dunia kata-kata menjadi dunia gambar-gambar yang 

bergerak berkelanjutan sebab di dalam film, cerita, alur, penokohan, latar, suasana 

dan gaya yang diungkapkan melalui gambar-gambar yag bergerak berkelanjutan. 

Pada proses penggarapannya pun berubah. Novel adalah kreasi individual dan hasil 

kerja perseorangan, sedangkan film hasil kerja gotong royong, antara banyak unit 

seperti produser, penulis scenario, pemain dll. Dengan demikian dalam proses 

pengubahan tersebut pastilah dapat menimbulkan perubahan-perubahan.  

Eneste (1991:61—66) menjelaskan bahwa Ada tiga bentuk perubahan yang 

terjadi pada setiap karya ekranisasi, yaitu penciutan/pengurangan, penambahan dan 

perubahan bervariasi. 

1. Penciutan/Pengurangan  

Novel dapat dibaca kapan pun dan di mana pun, sedangkan menonton film 

memiliki keterbatasan waktu. Inilah salah satu alasan yang menyebabkan novel harus 

mengalami pengurangan/penciutan ketika di ekranisasi. Bentuk pengurangan tersebut 

dapat terjadi pada segi tokoh, alur, latar atau suasana, bahkan mungkin dari segi tema/ 

amanat. Novel-novel tebal harus mengalami pemotongan atau pengurangan 

mengingat tidak semua hal dalam novel dapat diungkapkan di dalam film.  

Eneste (1991:61—62) menjelaskan bahwa pengurangan atau pemotongan pada 

unsur cerita sastra dilakukan karena beberapa hal, yaitu: (1) anggapan bahwa adegan 

maupun tokoh tertentu dalam karya sastra tersebut tidak diperlukan atau tidak penting 
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ditampilkan dalam film. Selain itu, latar cerita dalam novel tidak mungkin 

dipindahkan secara keseluruhan ke dalam film, karena film akan menjadi panjang 

sekali. Oleh karena itu, lataryang ditampilkan dalam film hanya latar yang memadai 

atau yang penting-penting saja. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari pertimbangan 

tujuan dan durasi waktu penayangan. (2) Alasan mengganggu, yaitu adanya anggapan 

atau alasan sineas bahwa menghadirkan unsur-unsur tersebut justru dapat 

mengganggu cerita di dalam film. (3) Adanya keterbatasan teknis film atau medium 

film, bahwa tidak semua bagian adegan atau cerita dalam karya sastra dapat 

dihadirkan di dalam film. (4) Alasan penonton atau audience, hal ini juga berkaitan 

dengan persoalan durasi waktu.  

2. Penambahan  

Sebelum diubah menjadi film, sebuah novel tentu akan terlebih dahulu dipelajari 

dan ditafsirkan oleh penulis atau pun sutradara. Tentunya hal tersebut akan 

menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak ada pada novel dan ada pada film. 

Misalnya penambahan pada cerita, alur, penokohan, latar, atau suasana. Seorang 

sutradara tentu mempunyai alasan tertentu untuk melakukan penambahan ini. 

Misalnya dikatakan, penambahan itu penting dari sudut filmis. Atau, penambahan itu 

masih relevan dengan cerita secara keseluruhan atau karena pelbagai alasan yang lain 

(1991: 64). 
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3. Perubahan Bervariasi  

Selain penciutan dan penambahan, ekranisasi juga memungkinkan terjadinya 

variasi-variasi tertentu antara novel dan film. Hal tersebut disebabkan karena pada 

proses ekranisasi secara keseluruhan merubah media dari novel yang berbentuk kata-

kata menjadi film yang berbentuk audio visual.  

Eneste juga menyebutkan karena perbedaan alat-alat yang digunakan, terjadilah 

variasi-variasi di sana-sini. Di samping itu, film pun mempunyai waktu putar yang 

amat terbatas, sehingga tidak semua hal atau persoalan yang ada dalam novel dapat 

dipindahkan ke dalam film (1991: 66). 

Eneste (1991:67) menyatakan bahwa dalam mengekranisasi pembuat film merasa 

perlu membuat variasi-variasi dalam film, sehingga terkesan film yang didasarkan 

atas novel itu tidak seasli novelnya. Ekranisasi juga salah satu bentuk interpretasi atau 

semiotik 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 

semiotik. 

Selain itu, pada sebuah novel dan film pastilah memiliki unsur-unsur di 

dalamnya. Eneste (1991:12-59)  mengemukakan unsur-unsur dalam novel dan film, 

yaitu: 

1) Cerita 
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Menurut Forster (dalam Eneste, 1991:12) cerita adalah ―pengisahan kejadian 

dalam waktu‖ dan cerita adalah basis sebuah novel. Tanpa kehadiran cerita sia-sialah 

usaha seorang pengarang untuk berkomunikasi dengan orang lain (pembaca), sebab 

orang tidak akan menemukan apa-apa dalam novel bersangkutan. Lebih jauh lagi, 

seorang tak mungkin menulis novel dengan mengabaikan unsur cerita. Sebuah cerita 

dapata muncul dari berbagai factor, misalnya cerita muncul setelah melihat, atau 

menemukan kejadian-kejadian tertentu sebelumnya. Adanya kejadian-kejadian saja 

belumlah menjadmin apa-apa. Kejadian itu senduru baru sekadar bahan mentah. 

Maka itu, tugas pengaranglah merangkai-raikannya menjadi satu kesatuan utuh yang 

kemudian bernama novl. Dalam hal merangkai-rangkaian kejadian-kejadian, unsur 

waktu memegang peranan penting. Harus terlihat adanya perkembangan cerita dari A 

ke B, ke C, ke D dan seterusnya. Sebab, kalau tidak penonton akan dilanda 

kebosanan.  

Lazimnya, cerita dalam novel berkonotasi pada ―kelampauan‖. Artinya kejadian-

kejadian yang dikisahkan biasanya sudah lewat di belakang pembaca. Dengan 

dmikian, orang (pembaca) hanya bisa membayangkan apa yang dikisahkan 

pengarang, sebagai sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Maka dari itu dapat 

dikatakan, tugas pengarang ialah membukakan atau mengungkapkan ―masa lalu‖ itu 

kepada pembacanya, dengan kata lain, kejadian dalam novel tidak dapat 

dibayangkan pembaca sebagai ―sedang‖ terjadi, melainkan sebagai sesuatu yang 

―telah‖ terjadi pada masa lalu. 
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Pada hakikatnya, film juga merupakan pengisahan kejadian dalam waktu. Tetapi 

kejadian dalam dilm tidak berkonotasi pada ―kelampauan‖, melainkan berkonotasi 

pada ―kekinian‖, pada sesuatu yang ―sedang‖ terjadi. Melihat adegan pembunuhan 

atau pemerkosaan dalam film, penonton serasa ikut cemas dan ngeri, sebab kejadian 

itu disajikan langsung di depan mata.  

Berbeda dengan novelis yang ―bergulat‖ dengan kata-kata, penulis scenario 

―bergulat‖ dengan apa yang disebut Pudovkin sebagai plastic material. 

Pengertiannya dapat disimpulkan sebagai penggambaran secara langsung untuk 

menandai suatu hal, misalnya pintu otomatis, mebel-mebel mewah yang dapat 

disebut sebagai tanda rumah mewah dan kaya.  

Plastik material inilah kemudian yang dipotret juru kamare, sehingga 

menghasilkan gambar-gambar bergerak berkelanjutan yang terlihat di layar putih, 

sehingga terbentuk keutuhan cerita. Baik gerak yang ditimbulkan camera, gerak 

objek-objeknya, gerak hasil eitig, maupun pergerakan tokoh-tokoh dalam film, itu 

semua merupakan satu esensi film. Karena film merupakan medium audio-visual, 

suara pun ikut mengambil peran di dalamnya. Baik suara manusia (monolog, dialog), 

musik, atau sound effect. Sampai di sini jelas bahwa film merupakan gabungan dari 

berbagai ragam kesenian: musik, seni rupa, drama, dan sastra.  
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2) Alur 

Jika cerita merupakan pengisahan kejadian dalam waktu. Alur pun merupakan 

pengisahan kejadian dalam waktu. Hanya saja, pada yang elakangan ini harus 

ditambahkan unsur sebab-akibat. Dari segi kuantitafif, alur dalam novel dapat dibagi 

dua, yakni alur tunggal dan alur ganda. Pada alur tunggal hanya terdapat satu jalinan 

cerita, sedangkan alur ganda terdapat lebih dari satu jelinan cerita. Lazimnya, alur 

mempunyai bagian-bagian yang secara konvensional dikenal sebagai permulaan 

(beginning)¸pertikaian/perumitan (rising action), puncak (cklimax), peleraian (falling 

action), dan akhir (end).  

Pada permulaan biasnaya pengarang memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh 

satu dihubungkan dengan tokoh lainnya. Dari perhubungan ini akan terjadi pelbagai 

persoalan, yang makin lama makin memuncak. Kemudian cerita melaju pada 

peleraian. Tokoh-tokoh dalam cerita menempuh jalan sendiri-sendiri, sampai pada 

suatu akhir cerita. Walau demikian novelis tidak selamnya mengikuti urut-urutan 

tersebut.  

Dalam film pun ditemui adanya alur. Seperti halnya novelis, seorang sutradara 

film pun harus dapat memancing pertanyaan dan penasaran penonton. Seorang 

sutradara harus memperhatikan unsur tegangan (suspense). Seorang novelis dapat 

melukiskan apa saja yang dimauinya. Ia bisa mengungkapkan segala segi kehidupan 
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para pelakunya. Pendek kata, taka da peristiwa atau hal yang tak dapat dilukiskan 

novelis. Oleh sebab itu novelis bisa saja memakai alur ganda dalam novelnya.  

Tidak demikian halnya dengan film, yang mempunyai keterbatasan ruang dan 

keterbatasan teknik. Oleh sebab itu, film lebih sering memakai alur tunggal saja. 

Walaupun demikian bukan berarti film tidak dapat mengungkapkan persoalan-

persoalan yang kompleks. Sebuah cerita beralur berganda juga mungkin difilmkan, 

dengan catatan: waktu putar film itu akan bertambah panjang. Cara lain untuk 

memfilmkan cerita beralur ganda ialah dengan membuat film ini berseri. Tetapi itu 

pun akan menimbulkan persoalan tersendiri kelak.   

3) Penokohan 

Biasanya tokoh-tokoh dalam novel adalah manusia. Menurut Wallek & Warren, 

cara paling sederhana untuk mengenali tokoh-tokoh novel adalah dengan pemberian 

nama. Melalui sifat-sifat atau watak yang dimiliki tokoh-tokoh novel, pembaca dapat 

mengerti mengapa suatu tindakan atau kejadian terjadi. Watak yang dimiliki 

seseorang, juga merupakan motivasi untuk kejadian-kejadian selanjutnya yang 

terjalin dalam cerita dan alur.  

Menurut cara pengungkapannya, penokohan dapat dicapai dengan dua cara: cara 

analitik atau langsung dan cara dramatic atau tidak langsung. Pada cara analitik 

pengarang mengisahkan secara lansung: sifat-sifat, tabiat, latar belakang, pikiran dan 

perasaan seorang tokoh. Pada penokohan dramatic dapat diugkapkan melalui: 
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lingkungan hidup tokoh, cakapan (dialog) tokoh stau dengan tokoh lain, perbuatan 

tokoh dan lain-lain.  

Dalam film pun mempunyai tokoh-tokoh, sebagai pelaku dalam film. Berlainan 

dengan cara penampilan tokoh dalam novel, film menampilkan tokoh-tokohnya 

secara langsung dan secara visual. Dengan demikian, penokohan cara abnalitik 

(langsung) yang dikenal dalam novel, tidak dikenal dalam film. Sebab, tokoh dalam 

film tidaklah dibangun dengan kata-kata, melainkan tokoh itu langsung hadir di 

hadapan penonton film, dengan pertolongan gambar-gambar yang bergerak 

berkelanjutan di layar putih. Dari penampilan tokoh-tokoh film secara langsung 

(visual) itulah penonton mengetahui sifat (watak), sikap-sikap, kecenderugan-

kecenderungan sang tokoh.  

Orang menonton film tidak seperti membaca novel, bila ada hal atau kejadian yang 

terlupa, pembaca novel dapat kembali ke halaman yang terlupa. Tidak demikian 

dengan film, orang menonton film hanya satu kali, bila ada yang terlupa orang tidak 

akan dapat kembali ke bagian atau adegan yang terlupa.  

4) Latar 

Latar berusaha menerangkan apakah suatu kjadian terjadi di rumah, gubuk, hotel, 

kereta apai, di desa atau di tempat lain. Latar juga dapat menjelaskan apakah 

peristiwa itu terjadi di siang hari, pagi hari, malam, atau subuh atau waktu lain. Latar 

juga menenrangkan apakah kejadian itu terjadi di zaman penjajahan, orde lama, masa 
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orde baru atau zaman lain. Hudson (dalam Eneste 1991: 33) membedakan latar 

menjadi latar-material dan latar-sosial. Akan tetapi, seorang novelis sudah tentu tidak 

melulu memakai latar-material atau latar-sosial saja, kerap kali kedua ragam latar 

tersebut digunakan secara bersama-sama secara bergantian.  

Latar dalam film ditampilkan secara visual melalui gambar-gamba yang bergerak 

berkelajutan, sehingga apa yang kelihatan di layar putih seolah-olah sedang terjadi 

dalam kehidupan sesungguhnya (kehidupan nyata). Apabila dalam novel (pembaca) 

hanya bisa membayangkan tempat tinggal seseorang, keadaan suatu keluarga, 

keadaan masyarakat, dalam film orang (penonton) menyaksikannya di depan mata.  

Latar dalam film juga mempunyai fungsi dramatic. Oleh sebab itulah, seorang penulis 

scenario harus hati-hati dalam mencari barang atau benda yang akan ditampilkan 

dalam film secara detail. Harus diakui pula ada hal-hal yang tak bisa diungkapkan 

dengan kata-kata tetapi diungkapkan melalui media film.  

5) Suasana  

Sebuah novel tentu mempunyai suasana tertentu. Tindakan tokoh-tokohya akan 

memberikan petunjuk bagaimana suasananya pada saat itu. Atar pun dapat 

menunjukkan suasana tertentu, sehingga cerita terasa lebih hidup. Dalam membangun 

suasana cerita, seorang pengarang perlu memperhatikan unsur situasi. Yaitu cocoknya 

disituasi pada saat itu dengan suasana yang diungkapkan. Seorang novelis harus 

menyesuaikan situasi tertentu dengan suasana yang hendak diungkapkan. Sampai di 
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sini dapat disimpulkan suasana adalah jiwa sebuah novel. Ia berfungsi menunjang 

cerita, alur, penokohan, dan latar, sehingga novel terasa hidup. Dengan kata lain, 

suasana adalah roh dalam novel. Tanpa roh tersebut sebuah novel akan terasa kaku, 

kering dan tidak hidup.  

Suasana pun memegang peranan penting dalam film. Seperti dalam novel, suasana 

dalam film juga berfungsi menunjang cerita, alur, penokohan, dan latar. Seperti dalam 

novel, suasana film pun harus diselaraskan dengan situasu tertentu. Seperti halnya 

novel, suasana dalam film pun adalah jiwa atau roh film secara keseluruhan. Suasana 

dalam film berfungsi menunjang cerita, alur, penokohan, dan latar secara 

keseluruhan.  

6) Gaya  

Gaya seorang pengarang bisa diketahui melalui karyanya. Karena seperti 

dikatakan Carlyle (dalam Eneste 1991: 44), ―gaya bukan hanya baju, melainkan kulit 

pengarang itu sendiri‖. ada juga anggapan mengatakan gaya seorang pengarang 

menyangkut pemilihan tema, tokoh-tokoh, pemilihan latar, dan seterusnya. 

Pengertian gaya dalam buku ini dalam arti smepir yakni hanya menyangkut cara khas 

seorang pengarang untuk mengutarakan/ mengemukakan cerita, ide, maksud, dan 

pesannya. Sudah barang tentu gaya ini tak lepas dari pemakaian bahasa dan lebih 

khusus lagi menyangkut gaya bahasa dan cara pengisahan atau cara bercerita. 
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Kesemua gaya bahasa dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan dan mengintensifkan 

apa yang hendak diutarakan pengarang.  

Film mengutarakan cerita, ide, atau maksudnya dengan plastic material . maka 

dari itu, gaya bahasa (perbandingan, eufimisme, paradox, metonomia, ironi, 

hiperbola, dan lain-lain) dan cara pengisahan yang lazim dipakai dalam novel, tidak 

ditemui padananya dalam film. Dibandingkan dengan novel, film relative lebih 

banyak memakai perlambangan sebagai alat pengucapannya. Dengan hanya 

menampilkan bunga yang tengah berkembang di layar putih misalnya, film telah 

melambangkan suatu kehidupan baru. Tentu saja tidak semua informasi bisa 

divisualkan. Di pihak lain kamera hanya bisa memotret plastic material , kamera 

hanya bisa membidik benda-benda atau barang nyata, objek berbentuk, dan objek 

visual.  

7) Tema/amanat 

Seorang pengarang (novelis) tentu saja menpunyai persoalan tertentu yang hendak 

dikemukakan atau diutarakan kepada pembaca. Ia mempunyai inti-persoalan, yang 

nanti dijabarkan melalui unsur-unsur novel. Alur, penikohan, latar, suasana dan gaya. 

Inti persoalan inilah yang penulis maksud dengan tema. Berkaitan dengan tema 

adalah amanat atau pesan, yaitu sesuatu yang menjadi pendirian, sikap atau pendapat 

pengarang mengenai inti-persoalan yang digarapnya. Dengan kata lain, amanat adalah 

pesan pengarang atas persoalan yang dikemukakan.  
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Film pun mempunyai tema tertentu, yakni inti-persoalan yang hendak 

diutarakan/disampaikan pembuat film kepada penontonnya. Tema itulah yang harus 

dituangkan dalam gambar-gambar, sehingga penonton dapat menangkap pesan atau 

ide pembuat film. Tentu saja tidak semua sutradara ingin mejejalkan amanatnya 

kepada penonton. Bukan tidak jarang sutradara hanya ingin mengemukakan persoalan 

(tema) saja. Bergantung penonton bagaimana menanggapinya: menerima, menolak, 

atau bagaimna. Artinya, penonton lah yang harus memberikan ―penyelesaian‖ atas 

film yang ditontonya. Di sinilah dibutuhkan ―kreativitas‖ penonton film. Mungkin 

itulah sebabnya mengapa timbul keluhan ―saya tidak/kurang mengerti filmnya‖ 

sehabis orang menonton film.  

2.2.5 Teori Semiotika 

Penelitian sastra dengan pendekatan Semiotik itu sesungguhnya merupakan 

lanjutan dari pendekatan Strukturalisme. Dikemukakan Junus (1981: 17) bahwa 

semiotik itu merupakan lanjutan atau perkembangan Strukturalisme. Strukturalisme 

itu tidak dapat dipisahkan dengan semiotik. Alasannya adalah karya sastra itu 

merupakan struktur tanda-tanda yang bermakna. Tanpa memperhatikan system tanda, 

tanda, dan maknanaya, dan konvensi tanda, struktur karya sastra (atau karya sastra) 

tidak dapat dimengerti maknanya secara optimal. 

Semiotik (semiotika) adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap 

bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. 

Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvesi-konvensi yang 
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memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Dalam lapangan kritik sastra, 

penelitian semiotik meliputi analisis sastra sebagai sebuah penggunaan bahasa yang 

bergantung pada (ditentukan) konvensi-konvensi tambhaan dan meneliti ciri-ciri 

(sifat-sifat) yang menyebabkan bermacam-macam cara (modus) wacana mempunyai 

makna (Preminger, dkk: dalam Pradopo., 1974:980). 

Semiotik adalah  ilmu tanda-tanda. Tanda mempunyai dua aspek yaitu 

petanda (signifier) dan  petanda (signifzed). Penanda adalah bentuk formalnya yang 

menandai sesuatu yang disebut petanda, sedangkan petanda adalah sesuatu yang 

ditandai oleh petanda itu yaitu artinya. Tanda itu tidak hanya satu macam saja, tetapi 

ada beberapa berdasarkan hbungan antara penanda dan petandanya. Jenis-jenis tanda 

yang utama adalah ikon, indeks dan symbol.  

Tokoh yang dianggap pendiri Semiotik adalah dua orang yang hidup sezaman, 

yang bekerja terpisah dalam lapangan yang tidak sama (tidak saling mempengaruhi), 

yang seorang ahli linguistik yaitu Ferdinan de Saussure (1857-1913) dan seorang ahli 

filsafat yaitu Charless Sander Pierce (1939- 1914). Dalam semiotik, tidak dapat 

terlepas dari tanda: penanda dan petanda; bahasa dan sastra (kesusastraan). 

Ikon  adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan yang bersifat alamiah 

antara penanda dan petandanya. Hubungan ini adalah hubungan persamaan, misalnya 

gambar kuda sebagai penanda yang menandai kuda (petanda) sebagai artinya.  

Indeks adalah tanda yang menunjukkan hubugan kausa/ (sebab-akibat) antara 

penanda dan petandanya. Misalnya asap menandai api, alat penanda angin 

menunjukkan arah angin dan sebagainya. 
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Symbol adalah tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan alamiah 

antara penanda dan petandanya, hubungannya bersifat arbitrer (semau-maunya). 

Artinya itu tidak ditentukan oleh konvensi. 

Perlu diperhatikan dalam penelitian sastra dengan pendekatan semiotik, tanda 

yang berupa indeks lah yang paling banyak dicari (diburu) yaitu berupa tanda-tanda 

yang menunjukkan hubungan sebab-akibat (dalam pengertian luasnya). Misalnya 

alam penokohan, seorang tokoh tertentu, misalnya dokter (Tono dalam Belenggu) 

dicari tanda-tanda yang memberikan indeks bahwa ia dokter. Misalnya Tono, ia 

selalu mempergunakan istilah-istilah kedokteran, alat-alat  kedokteran, mobil 

bertanda symbol dokter dan sebagainya.  

Sastra (karya sastra) merupakan karya seni yang mempergunakan bahasa 

sebagai mediumnya. Dalam karya sastra, arti bahasa ditentukan oleh konvensi sastra 

atau disesuaiakan dengan konvensi sastra saja karya sastra karena bahannya bahasa 

yang sudah mempunyai sitem dan konvensi itu tidaklah dapat lepas sama sekali dari 

system bahasa dan artinya. Oleh karena itu, wajarlah bila oleh Preminger (1974: 981) 

konvensi karya sastra tersebut disebut konvensi tambahan, yaitu konvensi yang 

ditambahkan kepada konvensi bahasa. Untuk membedakan arti bahasa dan arti sastra 

digunakan istilah arti (meaning) untuk bahasa dan makna (significance) untuk arti 

sastra. Makna sastra ditentukan oleh konvensi sastra atau konvensi tambahan itu. Jadi 

dalam arti bahasa ditingkatkan menjadi arti sastra atau makna meskipun tidak lepas 

sama sekali dari arti bahasanya.  
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Dikemukakan oleh Preminger dkk (1974: 981) bahwa  penerangan semiotik 

itu memandang objek-objek atau laku-laku sebagai parole (laku tuturan) dari suatu 

langue (bahasa:sistem linguistic) yang mendasari ‗tata bahasanya‘ harus dianalisis. 

Dikatakan selanjutnya oleh Preminger bahwa studi semiotik sastra adalah usaha 

untuk menganalisis sistem tanda-tanda. Oleh karena itu penelitian harus menentukan 

konvensi-konvensi apa yang memungkinkan karya sastra mempunyai makna.  

Karya sastra merupakan sebuah sistem yang mempunyai konvensi-konvensi 

sendiri. dalam menganalisis karya satra, penelii harus menganalisis sitem tanda itu 

dan menentukan konvensi-konvensi apa saha yang memungkinkan tanda-tanda atau 

struktur tnda-tanda dalam ragam sastra itu mempunyai makna. Di samping metode 

yang telah terurai, ada meode yang lebih khusus untuk meneliti karya sastra secara 

semiotik: pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutic atau retroaktif.  

Teori semiotik yang dikemukakan oleh Riffaterre, membagi metode 

pembacaan semiotik meliputi (1) pembacaan heuristik, (2) pembacaan  hermeneutik, 

(3) matriks, model, varian, dan (4) hipogram. 

1) Pembacaan heuristik 

Pembacaan heuristik adalah pembacaan dalam tafsir mimesis. Pembacaan ini 

didasarkan pada sistem konvensi bahas.  Mengingat bahasa memeiliki arti referensial, 

maka untuk menangkap arti, pembaca harus memiliki kompetensi linguistik. 

Pembacaan heuristik, pada dasarnya, merupakan inter pretasi tahap pertama, yang 

bergerak dari awal ke akhir teks sastra, dari atas bawah mengikuti rangkaian 
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sintagmati. Pembacaan tahap pertama ini akan menghasilkan serangkaian arti yang 

bersifat heterogen. 

Pembacaan heuristik pada sajak dan cerkan pastilah berbeda meskipun pada 

prinsipnya sama. Hal ini disebabkan cerkan bahasanya tidak begitu menyimpang dari 

tata bahasa baku. Pembacaan heuristik cerkan adalah pembacaan ―tata bahasa‖ 

ceritanya, yaitu pembicaraan dari awal sampai akhir secara berurutan. Untuk 

mempermudah  pembacaan  ini dapat berupa pembacaan sinopsis cerita. 

Pembacaan heuristik ini adalah pembacaan menurut sistem bahasa, menurut sistem 

bahasa normatif, karya sastra, lebih-lebih puisi, ditulis secara sugestif, hubungan 

antarbaris dan baitnya bersifat implisit.  

Heuristik, merupakan langkah melakukan interpretasi secara referensial melalui 

tanda-tanda linguistik. Dalam hal ini pembaca diharapkan mampu memberi arti 

terhadap bentuk-bentuk linguistik yang mungkin saja tidak gramatikal 

(ungramaticalities). Pembaca berasumsi bahwa bahasa itu bersifat referensial, dalam 

arti bahasa harus dihubungkan dengan hal-hal yang nyata. Realisasi dari 

pembacaan heuristik dapat berupa sinopsis, pengucapan teknik cerita, gaya bahasa 

yang digunakan atau pesan yang dikemukakan. 

2) Pembacaan hermeneutik 

Pembacaan ini didasarkan pada konvensi sastra. Pada tahap ini, pembaca dapat 

memaparkan makna karya sastra berdasarkan interpretasi yang pertama. Dari hasil 

pembacaan yang pertama, pembaca harus bergerak lebih jauh untuk memperoleh 

kesatuan makna. 
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Pembacaan hermeneutik merupakan kelanjutan dari pembacaan heuristik untuk 

mencari makna. Metode ini merupakan cara kerja yang dilakukan pembaca dengan 

bekerja secara terus menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari 

awal sampai akhir (Riffaterre dalam Sangidu, 2004:19).   

Hermeneutik merupakan pembacaan bolak-balik melalui teks dari awal hingga 

akhir. Tahap pembacaan ini merupakan interpretasi tahap kedua yang bersifat 

retroaktif yang melibatkan banyak kode di luar bahasa dan menggabungkannya 

secara integratif sampai pembaca dapat membongkar secara struktural guna 

mengungkapkan makna (singificance) dalam sistem tertinggi, yakni makna 

keseluruhan teks sebagai sistem tanda.  

Langkah-langkah penerapan Hermeneutik adalah dengan mengkaji makna melalui 

pembacaan yang berulang-ulang dengan meramalkan makna yang terkandung secara 

tersirat pada karya sastra itu sendiri dengan menggunakan segenap pengetahuan yang 

dimiliki Dalam menerapkan Hermeneutik memperhatikan segala bentuk kode yang 

ada diluar kode bahasa guna menemukan makna yang terkandung dalam karya sastra 

tersebut. 

3) Matriks, model, varian 

Kata kunci atau intisari dari serangkaian teks, disebut matriks. Matriks merupakan 

abstrak yang tidak pernah teraktualisasi dan tidak muncul dalam teks. Matriks dapat 

berupa kata, frase, klausa, atau kalimat sederhana. Aktualisasi pertama dari matriks 

adalah model yang dapat berupa kata atau kalimat tertentu. Model ini kemudian 
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diperluas menjadi varian-varian sehingga menurunkan teks secara keseluruhan. Ciri 

utama model adalah sifat puitisnya.  

Jika matriks merupakan motor pengerak derivasi tekstual, maka model adalah 

pembatas derivasi tersebut. Matrik senantiasa terwujud dalam bentuk-bentuk varian 

yang ditentukan oleh model sebagai aktualisasi pertama matriks. 

4) Hipogram 

Untuk memberikan makna yang lebih penuh dalam pemaknaan sastra, sebuah 

karya sastra perlu dijajarkan dengan karya sastra lain yang menjadi hipogram atau 

latar belakang penciptaanya (Tewuw, 1983: 65-66). Menurut Riffaterre (Teuww, 

1983: 65), sebuah sajak (karya sastra) itu merupakan respon  terhadap karya sastra 

lain. Respon (jawaban, tanggapan) ini dapat beruba penentangan atau penerusan 

tradisi atau dapat berupa; baik penentangan dan penerusan tradisi.  

Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra. Latar penciptaan ini dapat 

berupa masyarakat, peristiwa dalam sejarah, atau alam dan kehidupan. Untuk 

menafsirkan responi ini adalah tugas pembaca (Teuww, 1983: 65), kritikus termasuk 

pembaca canggih. Jadi, untuk menentukan dan menjadi hipogram ini adalah tugas 

peneliti, sebagai pembacanya juga. 

Hipogram adalah teks yang menjadi latar penciptaan sebuah teks baru. Hipogram 

merupakan landasan bagi penciptaan karya yang baru, mungkin dipatuhi, tetapi 

mungkin juga disimpangi oleh pengarang. Menurut Riffatrre (1978:23), hipogram itu 

ada dua macam, yaitu hipogram potensial dan hipogram aktual. Hipogram potensial 

tidak tereksplisitkan daalam teks, harus diabstraksikan dari teks. Hipogram potensial 



52 
 

 
 

itu adalah matriks yang merupakan inti teks atau kata kunci, dapat berupa satu kata, 

frase atau kalimat sederhana.  

Transformasi pertama matriks atau hipogram potensial adalah model, kemudian 

ditransformasikan menjadi varian-varian. Hipogram potensial terwujud dalam segala 

bentuk aplikasi makna kebahasaan, baik yang berupa presuposisi, maupun sistem-

sistem deskripsi atau kelompok asosiasi konvensionalnya. Hipogram  aktual  

terwujud dalam  teks-teks yang sebelumnya, baik berupa mitos, maupun karya sastra 

lainnya (Riffaterre, 1978:23).  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai transformasi makna 

simbolik mihrab novel ke film Dalam Mihrab Cinta, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

Bentuk transformasi simbolik mihrab pada novel dan filmnya memiliki 

perbedaan. Pada novel mihrab diartikan sebagai pencarian jati diri Syamsul yang 

ingin menjadi orang yang ditakdirkan baik oleh Allah sehingga ia mendekatkan diri 

kepada Allah. Sedangkan pada filmnya dimaknai sebagai perjalanan Syamsul 

memenuhi keinginannya sukses dengan mendekatkan diri kepada Allah. Bukti-bukti 

berupa kalimat ataupun dialog terdapat pada pembahasan.  

Faktor adanya transformasi mihrab pada novel dan film berdasarkan rumusan 

Eneste ada 3 yaitu berupa penciutan, penambahan dan perubahan bervariasi. Dalam 

novel maupun filmnya terdapat 3 bentuk perubahan tesbut, dan ketiganya merupakan 

bagian dari cerita perjalanan mihrab antara novel dengan di filmnya.  

Makna mihrab pada novel dan film dengan teori semiotik Riffaterre ada 3 

model pembacaan yaitu, (1) pembacaan heuristik dan hermeneutik pada novel dan 

film menghasilkan makna bahwa mihrab merupakan sebuah proses perjalanan 
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pencarian jati diri Syamsul untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi 

orang yang ditakdirkan baik oleh Allah yang tercermin pada tokoh Syamsul, (2) 

matriks, model, varian pada novel dan film yaitu seniman sejati, yang kemudian 

dikaitkan dengan Dalam Mihrab Cinta yang erat kaitannya dengan isi novel dan film 

ketika Syamsul berkalana mencari jalan hidupnya dan jalan mihrab-Nya. Kemudian 

varian-varain diuraikan menjadi episode-episode (alur) cerita Dalam Mihrab Cinta. 

(3) Hipogram aktualnya yaitu teks novel Dalam Mihrab Cinta, sebab teks novel lebih 

dahulu diciptakan sebelum lahirnya film hasil adaptasi novel tersebut, yang keduanya 

meski hasil transformasi tetap memiliki perbedaan. Hipogram potensial kaitan dengan 

teks-teks dalam novel, misalnya Siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan 

membuatnya memahami ajaran agama (islam). Kalimat tersebut merupakan 

implementasi dari makna mihrab. 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat disampaikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di bidang sastra 

maupun film yang akan mengkaji novel Dalam Mihrab Cinta dan film Dalam 

Mihrab Cinta dengan menggunakan pendekatan yang sama maupun dengan 

pendekatan yang berbeda agar dapat memperluas khazanah kajian sastra 

Indonesia. 
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2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian novel maupun film Dalam Mihrab 

Cinta menggunakan teori ekranisasi, diharapkan mampu mengembangkan lebih 

lanjut. Dengan memilih teori yang berbeda, sehingga dapat memperoleh hasil yang 

lebih mendalam. 
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Bening, dan Bulan Madu di Yerussalem. Kini novelis tersebut tinggal di kota Salatiga 

bersama istrinya, Muyasaratun Sa'idah dan kedua buah hatinya Muhammad 

Ziaul Kautsar dan Muhammad Neil Author. Aktivitas kesehariannya lebih banyak 

digunakan untuk memenuhi undangan mengisi seminar dan ceramah, disamping juga 

menulis novel yang menjadi pekerjaan utamanya dan sesekali menulis skenario 

sinetron untuk sinemart (sebuah rumah produksi yang menaungi karya-karyanya di 

dunia perfilman dan persinetronan). 

 

 

 

 




