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ABSTRACT
Wina, Yogi. 2020. The Ecranisation of Storyline from Novel Dilan 1990 by
Novelist Pidi Baiq to Movie Dilan 1990 by Fajar Bustomi. Thesis.
Yogyakarta: Indonesian Language Literature Education Study Program,
Faculty of Teacher Training and Education, Sanata Dharma University.
The aim of the research is to describe the process of storyline ecranisation
in the form of downsizing, adding, transforming in variation aspects. Focusing on
the story line in ecranisation of storyline from novel Dilan 1990 by novelist Pidi
Baiq to movie Dilan 1990 by Fajar Bustomi. The purpose is to reveal differences
description of two creation.
The research methods used is comparative descriptive. The research data
sources are novel Dilan 1990 by novelist Pidi Baiq and movie Dilan 1990 by
director Fajar Bustomi. The focus of the research is the comparison between
novel and movie works. The data obtained by listening and note taking
techniques. Analytical techniques used are, (1) comparing the transcript of the
novel and the movie, (2) identifying the transformation of the storyline, (3) coding
to classify the storyine : exposition, conflict, climax, denouement.
The result of the research shows the ecranisation process happening on the
storyline are downsizing, adding, transforming in variation aspects. The
downsizing aspect of the storyline done is the subraction/deletion stories of the
novel in the form of movie. The adding aspect of the storyline indicated by the
emergence of additional story in the movie. The transforming in variation aspects
happened by the variations on the depiction of the novel stories into the movie.
Keywords: Downsizing, Adding, Transforming in Variation.
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ABSTRAK
Wina, Yogi. 2020. Ekranisasi Alur Cerita Novel Dilan 1990 karya Novelis Pidi
Baiq menjadi Film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi. Skripsi.
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses ekranisasi alur
cerita dalam bentuk kategori aspek penciutan, penambahan, dan perubahan
variasi. Ekranisasi alur cerita novel Dilan 1990 karya novelis Pidi Baiq menjadi
film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi berfokus pada alur cerita. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui deskripsi perbedaan kedua karya.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskiptif komparatif. Sumber
data penelitian ini adalah cerita novel Dilan 1990 karya novelis Pidi Baiq dan
Film Dilan 1990 karya sutradara Fajar Bustomi. Fokus penelitian ini adalah
perbandingan karya novel dan film. Data diperoleh dengan teknik menyimak dan
mencatat. Teknik analisis yang digunakan yaitu, (1) membandingkan transkrip
novel dan film, (2) melakukan identifikasi terhadap perubahan alur cerita, (3)
pemberian kode untuk klasifikasi alur cerita : exposition (perkenalan), conflict
(permasalahan), climax (puncak masalah), denouement (penyelesaian).
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses ekranisasi yang terjadi pada
alur cerita adanya penciutan, penambahan, dan perubahan variasi. Penciutan alur
cerita berbentuk pengurangan/penghilangan cerita novel yang dilakukan dalam
bentuk film. Penambahan alur cerita terjadi dengan munculnya cerita tambahan
pada film. Perubahan variasi alur cerita terjadi dengan varisasi penggambaran
cerita novel ke film.
Kata Kunci: Penciutan, Penambahan, Perubahan Variasi.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Novel dan film merupakan sebuah karya seni yang memiliki persamaan dan
perbedaan. Novel merupakan karya sastra berbentuk prosa yang dibuat oleh
seorang penulis (novelis). Film merupakan bentuk karya audio visual yang
disajikan dengan bantuan media. Film dibuat oleh penulis naskah dan sutradara.
Namun demikian novel dan film memiliki persamaan, yaitu memiliki alur, latar,
suasana, gaya, tokoh dan penokohan, tema atau amanat.
Novel dapat diadaptasi menjadi film. Namun, penonton dapat merasa
kecewa atau tidak puas dengan film yang diadaptasi dari novel karena alasan
tertentu. Hal tersebut didukung oleh Eneste ( 1991: 10) yang menyatakan bahwa
―penonton film pun sering merasa kecewa menonton film yang didasarkan pada
novel-novel tertentu‖. Lebih lanjut Eneste ( 1991:10 ) menyatakan kekecewaan
yang dialami oelah penonton sebagai berikut.
―Seorang kawaN penulis misalnya, menyatakan kekecewaanya atas film
Doctor Zhivago yang disutradaai David Lean. Ketika penulis tanyakan
―mengapa kecewa‖, kawan itu mejawab: ― Filmnya tidak seindah Dokter
Zhivago-nya Boris Pasternak. Dalam novel kita dapat membaca bagianbagian yang sangat halus, sedangkan dalam film tidak kita jumpai hal itu‖.
Pembaca yang sudah membaca novel mempunyai harapan yang besar
terhadap film yang diadaptasi dari novel. Novel yang hanya sebatas dibaca
menjadikan pembaca dapat mengembangkan imajinasi dalam memahami
keseluruhan cerita novel. Berbeda dengan pembaca novel, imajinasi seorang
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penonton film terbatas karena keseluruhan cerita sudah digambarkan melalui
adegan, dialog, dan unsur lainya melalui media audio visual. Hal tersebut
seringkali memicu kekecewaan penonton karena adanya perubahan dalam
adaptasi novel menjadi film.
Ketidaktahuan penonton mengenai proses perubahan novel menjadi film
membuat mereka memiliki penilaian tersendiri terhadap perbedaan yang terjadi.
Seringkali penonton menginginkan film hasil adaptasi lebih menarik dari novel
yang mejadi bahan, terutama pada jalan cerita. Namun, dalam kenyataannya film
yang diadaptasi dari novel tersebut tidak semenarik novel yang sudah dibaca.
Cerita novel rata-rata memiliki jumlah 300 halaman. Diperlukan waktu yang
banyak untuk membaca novel. Berbeda dengan film yang memiliki durasi waktu
sekitar kurang lebih 2 jam. Perbedaan kedua hal tersebut menyebabkan semua
cerita novel tidak bisa masuk ke dalam film yang mengakibatkan perubahan pada
cerita.
Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan analisis lebih mendalam
terkait dengan adaptasi novel ke dalam film. Melalui analisis tersebut diharapkan
mampu menjawab rasa kekecewaan dan rasa tidak puas penonton terhadap
perubahan novel ke film. Untuk melihat proses perubahan tersebut dibutuhkan
teori ekranisasi, yaitu teori tentang perubahan novel menajdi film. Teori tersebut
meliputi penciutan, penambahan, dan perubahan variasi. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan Eneste ( 1991 :60 ) bahwa ―pemindahan novel ke layar putih
mau tidak mau mengakibatkan perubahan. Oleh sebab itu dapat dikatakan,
ekranisasi adalah proses perubahan‖.
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Peneliti memilih untuk menganalisis perubahan novel Dilan“Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi film Dilan 1990
disutradarai oleh Fajar Bustomi karena menganggap memiliki cerita menarik
terutama pada penyampaian kisah pada setiap bab. Cerita yang dituliskan dalam
novel tersebut membuat peneliti ingin mendalami perbedaan setelah menjadi film.
Novel Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq
terbit tahun 2014, sedangkan film Dilan 1990 disutradarai yang oleh Fajar
Bustomi dirilis pada Kamis, 25 Januari 2018. Novel Dilan“Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq sangat menarik dalam penyampaian babnya.
Demikian juga dalam film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi. Film ini
memiliki penggambaran adegan alur cerita yang sangat bagus.
Film Dilan 1990 yang disutradarai oleh Fajar Bustomi merupakan film yang
sangat populer tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan peringkat kedua kategori 15
film Indonesia peringkat teratas dalam pemerolehan jumlah penonton tahun 2018
dengan jumlah penonton 6.315.664 (Filmindoneisa.or.id. pada Rabu, 21 Maret
2018) Film ini juga masuk peringkat empat besar film terlaris sepanjang masa
tahun 2018 (Ayobandung.com. pada Senin, 19 Februai 2018). Kepopuleran itulah
yang membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti perubahan novel
Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi film
Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi
Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada alur cerita untuk
membandingkan perubahan alur novel menjadi film. Alasan peneliti hanya
berfokus pada alur cerita sudah mewakili keseluruhan unsur lain yang ada dalam
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film. Alur cerita menggambarkan urutan peristiwa atau kejadian dalam sebuah
cerita. Stanton (2007:22) menyatakan bahwa ―secara umum alur merupakan
rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita‖. Setiap peristiwa akan
mempengaruhi peristiwa yang lainya karena mempunyai hubungan. Selain itu
Stanton, (2007:28) menyatakan alur sebagai berikut.
―Alur merupakan tulang punggung cerita. Sebuah cerita tidak akan seutuhnya
dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang
mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan kebengpengaruhannya. Sama
halnya dengan elemen-elemen lainya, alur memiliki hulum-hukum sendiri; alur
hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan
logis, dapat menciptakan kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri
ketegangan-ketegangan.‖

Pendapat Staton di atas memperkuat alasan peneliti untuk memfokuskan
penelitian hanya pada alur kedua karya seni yang diteliti. Alur cerita menajdi
bagian terpenting dalam perubahan novel ke film karena alur menjadi tulang
punggung. Pada sebuah cerita, secara tidak langsung alur dapat menggambarkan
unsur-unsur pembangun yang lain seperti tokoh, latar, tema, amanat, dan lain-lain.
Perubahan novel menjadi film disebut ekranisasi yang merupakan bentuk
dari alih wahana. Ekranisasi adalah

pelayar putihan atau perpindahan atau

pengangkatan sebuah novel ke dalam sebuah film (ecran dalam bahasa Perancis
berarti ―layar‖) (Eneste 1991: 60). Secara khusus, dalam penelitian ini akan
diteliti ekranisasi alur cerita novel Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya
novelis Pidi Baiq menjadi film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi.
Ekranisasi tersebut meliputi penambahan, penciutan, dan perubahan variasi. Pada
penambahan merupakan penambahan cerita pada film, Eneste (1991: 63)
menjelaskan bahwa ―karena penulis skenario dan sutradara telah menafsirkan
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terlebih dahulu novel yang hendak difilmkan, ada kemungkinan terjadi
penambahan-penambahan. Penciutan merupakan pengurangan pada bagian cerita
asli novel yang menjadi film. Perubahan variasi merupakan variasi dalam
penyampaian cerita pada novel menjadi film.
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alih wahana
merupakan kajian yang cukup penting dalam bidang pembelajaran bahasa dan
sastra Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi sarana dalam pembelajaran
mengapresiasi dan menginterpretasi sastra. Selain itu seorang peneliti alih wahana
juga dituntut untuk dapat menjadi seorang pembaca sekaligus penonton film yang
kritis. Kemampuan

berpikir kritis tersebut diperlukan agar peneliti mampu

memberikan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi pada karya yang diteliti.
1.2 Rumusan Masalah
Sesuai paragraf di atas, ekranisasi ini meliputi penambahan, penciutan, dan
perubahan variasi. Ketiga hal itu yang nantinya akan dibahas peneliti. Hal tersebut
disusun dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut.
a. Bagaimana deskripsi penambahan alur cerita novel Dilan 1990 karya
novelis Pidi Baiq dengan alur cerita Film Dilan 1990 yang disutradarai
oleh Fajar Bustomi?
b. Bagaimana deskripsi penciutan alur cerita film Dilan 1990 disutradarai
oleh Fajar Bustomi yang diadaptasi dari alur cerita novel Dilan 1990
karya novelis Pidi Baiq?
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c. Bagaimana deskripsi perubahan variasi alur cerita novel Dilan 1990 karya
novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 yang disutradarai oleh Fajar
Bustomi?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini akan menajwab
permasalahan ekranisasi yang meliputi penambahan, penciutan, dan perubahan
variasi. Ketiga hal itu yang nantinya akan dibahas peneliti dalam tujuan
penelitian. Tujuan suatu penelitian sebagai berikut.
a. Mendeskripsikan penambahan alur cerita novel Dilan 1990 karya novelis
Pidi Baiq dengan alur cerita Film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar
Bustomi.
b. Mendeskripsikan perbandingan penciutan alur cerita novel Dilan 1990
karya novelis Pidi Baiq dengan alur cerita Film Dilan 1990 disutradarai
oleh Fajar Bustomi..
c. Mendeskripsikan perubahan variasi alur cerita dari novel Dilan“Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 yang disutradarai oleh Fajar Bustomi.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut;
1.4.1. Manfaat Teoretis
Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

pemikiran

dan

sumbangan pengetahuan mengenai pengembangan ilmu sastra bagi
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pendidik, serta sebagai bahan ajar bagi guru dalam menginterpretasi sebuah
karya sastra menjadi bentuk lainya.
1.4.2. Manfaat Praktis
a. Bagi penikmat karya sastra untuk meningkatkan apresiasi karya sastra di
Indonesia terutama pada perubahan bentuk karya sastra.
b. Bagi pembaca dan penonton film untuk menambah wawasan mengenai
perubahan karya sastra terutama cerita novel menjadi sebuah film.
1.5 Batasan Istilah
Pada penelitian ini terdapat tujuh batasan istilah sebagai berikut;
1.5.1

Novel
Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek

kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan secara halus (Tarigan
1993:32).
1.5.2

Film
Film merupakan kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam

frame, di mana frame demi frame di proyeksikan melalui lensa proyektor
secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu menjadi hidup (
Aesyad 2003: 45).
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1.5.3

Ekranisasi
Ekranisasi adalah

pelayar-putihan atau perpindahan/pengangkatan

sebuah novel ke dalam sebuah film (ecran dalam bahasa Perancis berarti
―layar‖) (Eneste 1991: 60)
1.5.4

Penambahan
Penambahan adalah ppada cerita, alur, penokohan, latar , atau suasana

Eneste (1991: 63).
1.5.5

Penciutan
Penciutan adalah penciutan atau pemotongan atas bagian-bagian

tertentu novel didalam film (Eneste 1991:67).
1.5.6

Perubahan Variasi
Penambahan variasi adalah membuat variasi-variasi dalam film,

sehingga terkesan film yang didasarkan atas novel tidak seasli novelnya
Eneste (1991: 67).
1.5.7

Alur
Alur merupakan pengisahan kejadian dalam waktu dengan tekanan pada

sebab-musabab Eneste (1991: 19).
1.6 Sistematika Penulisan
Penyajian hasil penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab I merupakan bab
pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
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manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penyajian. Bagian-bagian
tersebut merupakan kerangka acuan dalam penelitian ekranisasi alur cerita novel
Dilan 1990 karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh
Fajar Bustomi.
Bab II merupakan bab landasan teori. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu
yang relevan dan kajian teori mengenai novel, film, ekranisasi, penciutan,
penambahan, dan variasi dalam perubahan alur cerita novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di
sutradarai oleh Fajar Bustomi.
Bab III merupakan bab metodologi penelitian ekranisasi alur cerita novel
Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film
Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi. Bab ini berisi mengenai jenis
penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian,
teknis analisis data, dan triangulasi data yang digunakan dalam penelitian.
Bab IV adalah bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil
paparan analisis data dan pembahasan penelitian ekranisasi alur cerita novel Dilan
“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.
Bab V merupakan bab penutup ekranisasi alur cerita novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di
sutradarai oleh Fajar Bustomi. Pada bab ini berisi simpuan dari data yang sudah
diolah dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Penelitian yang Relevan
Penelitian mengenai ekranisai yang ada di Indonesia memang sudah banyak
dilakukan sebelumnya. Namun, kajian penelitian-penelitian itu sangat beragam
sesuai dengan masalah yang diamati. Dari beberapa penelitian yang sudah
dilakukan, peneliti mengambil dua penelitian yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.
Penelitian pertama oleh Ikbar Juanda (2018) berjudul ―Transformasi Novel
Dilan Tahun 1990 Karya Pidi Baiq ke dalam Film karya Fajar Bustomi
Menggunakan

Kajian

Ekranisasi.‖

Penelitian

tersebut

bertujuan

mendeskripsikan bentuk penciutan, penambahan, dan perubahan variasi

untuk
dari

transformasi novel Dilanku Tahun 1990 berdasarkan kajian ekranisasi. Penelitian
tersebut termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.
Sumber data penelitian ini adalah novel Dilan “Dia adalah Dilanku” Tahun 1990
karya Pidi Baiq yang diterbitkan oleh Patel Books, Mizan Media Utama Cetakan
XII di Bandung pada tahun 2018 dengan tebal 346 halaman dan film Dilan Dia
adalah Dilan ku Tahun 1990 produksi MAX Picture dengan durasi 105 menit.
Hasil analisis dalam penelitian tersebut ditemukan bentuk (1) penciutan dari
trasformasi novel ke film yaitu sebanyak dua belas tokoh, dan lima tahapan alur
pengenalan (eksposition), tahap kemunculan konflik (rishing action), tahap
konflik memuncak (klimak), konflik menurun (antiklimaks) tahap penyelesaian
(resolution), dan tiga latar yaitu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat (2)
10
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bentuk penambahan dari transformasi novel ke film adalah penambahan dua
tokoh.
Penelitian kedua oleh Arie Widhayani, Sariji Suwardi, dan Retno Winarni
(2018) yang berjudul

Ecranitation Study: From Novel to Film Dilan 1990.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud ekranisasi dalam novel
dilan ke film Dilan 1990 karya Pidi Baiq dan Fajar Bustomi. Penelitian yang
digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Data dikumpulkan melalui
studi pustaka, dan sumber data dari novel dan film Dilan 1990. Hasil penelitian
mmemaparkan wujud ekrranisasi novel ke film Dilan 1990 adanya penciutan,
penambahan, variasi baru baik dari isi cerita maupun unsur pembentuk ceritanhya.
Peneliti

menganggap

adanya

relevansi

terhadap

dua

penelitian

sebelumnya. Selain digunakan sebagai referensi dan acuan, penelitian tersebut
membahas perubahan karya novel menjadi film (ekranisasi) yang juga akan
dibahas dalam penelitian ini. Aspek pembeda pada penelitian sebelumnya adalah
membahas ekranisasi secara umum. Pada penelitian ini berfokus pada ekranisasi
alur cerita. Pemilihan alur cerita novel ke film dengan alasan untuk
medeskripsikan secara spesifik mengenai subjek perubahan novel ke film
2.2 Kajian Teori
Kajian teori dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung keakuratan
data. Dalam penelitian Ekranisasi Alur Cerita novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq
ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi akan dipaparkan teori novel, film, alur,
cerita dan ekranisasi. Pemilihan teori tersebut digunakan sebagai landasan
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penelitian Ekranisasi Alur Cerita novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan
1991 karya Fajar Bustomi
2.2.1 Novel
Novel berasal dari bahasa latin novellus yang diturukan dari kata novies
yang berarti ―baru‖. Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan jenisjenis sastra lainya seperti puisi, drama, dan lainya (Tarigan, 1984: 164).
Sebutan novel dalam bahasa Inggris kemudian masuk ke Indonesia melalui
bahasa Itali novella dan bahasa Jerman novella. Nurgiantoro (2013: 11-12)
mengartikan novel sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa.
Novel merupakan gambaran kehidupan manusia dengan jangka panjang
dan menampilkan konflik kehidupan yang dapat membuat perubahan pada
setiap pelaku. Konflik dapat berbagai macam bentuk seiring dengan
lingkungan kehidupan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Ensten (1978:12)
bahwa novel merupakan pengugkapan dari fragmen kehidupan manusia
(jangka yang lebih panjang), di dalamnya terdapat konflik-konflik yang
akhirnya meyebabkan terjadinya peruban jalan hidup antara para pelakunhya.
Pengertian novel menurut Tarigan (1993:32) merupakan karya fiksi
yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan
disajikan secara halus. Karya fiksi memiliki arti cerita yang tidak sebenarnya,
sedangkan aspek-aspek kemanusian muncul dari lingkungan sekitar manusia
atau dari dalam diri sendiri yang dicurahkan dengan karya. Pengarang selain
sebagai individu merupakan mahkluk sosial yang berinteraksi dengan
lingkunganya.

12
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Novel digunakan sebagai sarana hiburan, lewat tulisan-tulisan berbentuk
prosa yang memiliki kisahan pelaku dan ditambah unsur intrnsik dan
ekstrinsik. Intrinsik sebagai unsur pembangun dalam cerita novel, sedangkan
ekstrinsik unsur yang membangun dari novel sendiri. Unsur-unsur novel
tersebut akan menjadikan sebuah novel menjadi lebih menarik karena pembaca
akan mengembangkan imajinasi lewat unsur-unsur tersebut. Hal tersebut
didukung oleh pendapat Abraham (dalam Nurgiyantoro 2013:5) seperti di
bawah ini.
Karya sastra novel merupakan jenis karya fiksi yang berupa prosa, fiksi
sendiri merupakansebuah cerita, dan mengandung tujuan memberikan hiburan
kepada pembaca. Prosa sendiri mempunyai arti yaitu kisahan dalam cerita yang
ditambahkan pelaku. Unsur-unsur novel antara lain adalah unsur intrinsik dan
ekstrinsik, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra tersebut
antara lain tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, gaya, dan amanat. Sedangkan
unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur luar yang ikut membangun, seperti budaya,
keagamaan, sosial, ekonomi dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.
Perpaduan unsur intrinsik yang akan membuat novel menjadi lebih hidup.

Paparan di atas menjelaskan bahwa unsur intinsik dan ekstrinsik menjadi
kesatuan yang membuat novel menjadi lebih hidup sebagai karya fiksi.
Pembaca dapat mengimajinasikan melalui bacaan yang memiliki unsur
intrinsik dari dalam cerita tersebut seperti tema, alur, latar, tokoh dan
penokohan, gaya, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik pembaca
mengimajinasikan melalui unsur luar cerita seperti budaya, keagamaan, sosial,
ekonomi dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Dari beberapa teori
para ahli dan penjelasan, kesimpulan dari novel menurut peneliti adalah karya
fiksi yang berbentuk prosa dan memiliki unsur pembangun intrinsik dan
ekstrinsik.
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2.2.2 Film
Film merupakan kumpulan dari beberapa gambar yang berada di dalam
frame, di mana frame demi frame di proyeksikan melalui lensa proyektor
secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu menjadi hidup (Aesyad
2003: 45). Frame diibaratkan sebagai kotak atau bingkai, tetapi dalam dunia
film frame sesungguhnya adalah media perekan zaman dulu. Kumpulan
serangkaian gambar yang dijadikan suatu untuk menjadi sebuah cerita melalui
media pendukung. Gambar-gambar bergerak dengan cepat seakan membuat
menjadi lebih hidup atau sama seperti kenyataan. film adalah suatu bentuk
komunikasi massa elektronik yang dapat dipertontonkan melalui media audio
visual yang akan menampilkan kata-kata, bunyi, citra, dan kombinasinya. Hal
tesebut didukung Sobur (2004: 126) bahwa ―film juga merupakan salah satu
bentuk komunikasi masa modern yang kedua muncul di dunia‖.
Film dapat dikatakan merupakan produk dari kebudayaan dan cerita
dalam film mayoritas adalah gambaran kebudayaan manusia. Hal tersebut
didukung dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009
mengenai perfilman bahwa film merupakan karya seni budaya yang merupakan
prantara sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah
sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukan.
Film dibuat dengan perpaduan berbagai seni dan perlu keahlian setiap
bidang seni. Hal tersebut disampaikan Bluestoe (dalam Eneste 1991: 60) film
merupakan gabungan dari berbagai ragam kesenian: musik, seni rupa, drama,
sastra ditambah dengan unsur fotografi.

14
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Seni musik akan membantu film untuk menemukan dan membuat musik
yang cocok mengiringi cerita film. Musik dapat menambah unsur dramatis
dalam film. Selain itu musik dapat menggambarkan suasana dalam sebuah
cerita.
Seni rupa berhubungan dengan properti film yang digunakan untuk
melengkapi latar cerita atau setting. Selain itu senirupa berhubungan dengan
seni menghias aktor atau aktris. Seorang tokoh akan terlihat berkarakter ketika
mendapatkan polesan seni.
Drama ditunjukan dengan seni pertunjukan. Keahlian bermain peran
sangat penting terutama dalam menjiwai sebuah film. Seorang tokoh dalam
cerita harus mampu menjiwai atau memerankan tokoh yang dimaksud
sutradara.
Sastra akan membantu dalam naskah film. Pemilihan dialog yang baik
akan meningkatkan cita rasa. Sastra dalam dialog akan menambah nilai suatu
film. Bahasa yang digunakan dalam dialog akan menggambarkan sebuah
suasna dalam cerita.
Seni dalam bidang fotografi membantu film dalam pengambilan gambar.
Teknik dalam fotografi akan mempengaruhi hasil akhir sebuah film dapat
dikatakan unsur fotografi merupakan yang dominan dalam film. Fotografi akan
menghasilkan gambar yang senyatanya. Keahlian dibidang fotografi akan
meningkatkan hasil dari film.
Peneliti menyimpulkan bahwa film merupakan penayangan gambar
bergerak mengandung cerita yang ditampilkan senyata mungking dengan
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menggunakan media pendukung dan mempunyai beberapa unsur seni dalam
proses pembuatanya.
2.2.3 Ekranisasi
Ekranisasi adalah

pelayarputihan atau perpindahan/pengangkatan

sebuah novel ke dalam sebuah film (ecran dalam bahasa Perancis berarti
layar) (Eneste 1991: 60). Novel menyampaikan segala bentuk sesuatu dengan
―kata-kata‖, jika merubah novel menjadi film berati mengubah dunia katakata menjadi dunia gambar, video, musik, dialog dan sebagainya. Menurut
Eneste

(1991: 60) ―pemindahan novel kelayar putih berarti terjadinya

perubahan pada alat-alat yang dipakai, yakni dunia kata-kata menjadi dunia
gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan. Ekranisasi lebih tajam dari
istilah adaptasi, menurut Eneste (11:1991) adaptasi bisa berarti hanya
mengangkat cerita atau tokoh-tokoh novel, sedangkan ekranisasi berarti
pemindahan novel ke layar putih atau dengan kata lain: memfilmkan novel
Novel merupakan karya dari perseorangan sedangkan film merupakan
sebuah karya dari orang banyak. Menurut Eneste (1991: 60) ―ekranisasi
berarti proses perubahan dari sesuatu yang dihasilkan secara individual
menjadi suatu yang dihasilkan secara bersama-sama (gotong-royong)‖. Selain
itu juga diungkapkan oleh Eneste (1991: 61) bahwa ―ekranisasi berarti pula
apa yag dinikmati berjam-jam atau berhari-hari harus diubah menjadi apa
yang dinikmati (ditonton) selama sembilan puluh sampai seratus menit.
Dengan kata lain, novel-novel tebal seperti Perang dan Damai atau Dokter
Zhivago mau tidak mau harus mengalami pemotongan atau penciutan‖.
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Dari penyataan para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa ekranisasi
merupakan perubahan suatu karya sastra novel menjadi sebuah film atau
pengadaptasian suatu novel menjadi sebuah film. Pada proses perubahan
novel menjadi film memunculkan berbagai perbedaan terhadap karya aslinya.
2.2.3.1 Penambahan
Eneste (1991: 63) menjelaskan bahwa ― karena penulis skenario dan
sutradara telah menafsirkan terlebih dahulu novel yang hendak difilmkan,
ada

kemungkinan

terjadi

penambahan-penambahan”.

Kesimpulan

terhadap pernyataan tersebut adalah tasfiran novel tersebut dapat berupa
sebuah naskah yang sudah disepakati oleh sutradara dan penulis skerario
dan dapat menimbulkan penambahan-penambahan baik dialog, adegan,
latar, dsb. dalam sebuah film. Dalam penambahan sutradara dan penulis
skenario sudah memiliki alasan tertentu dalam melakukan hal tersebut.
Seperti halnya dalam kutipan Eneste (1991:64)
Dalam film Atheis pun ditemui penambahan serupa itu. Dalam satu
adegan, Sjuman Djaya menampilkan Kartini tengah terlentang dengan
kedua belah paha terbuka. Perlahan-lahan Rusli mendekat.... Kejadian
semacam itu tidak disebut-sebut sama sekali dalam novel Achdiat.
Sjuman Djaya sendiri mengakui, peristiwa itu adalah tambahanya sendiri.
Ketika penulis tanyakan ,mengenai adegan tambahan itu, Sjuman
menjawab: ―Rusli itu kan manusia juga dan tidak lepas dari nafsu birahi.

Hal tersebut menunjukan bahwa penambahan dapat terjadi pada
cerita, alur, tokoh dan penokohan, latar, atau suasana. Pada kutipan Eneste
(1991:64) di atas menjelaskan bahwa Sjuman Djaya memberikan
tambahan dengan menampilkan Kartini tengah terlentang dengan kedua
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belah paha terbuka cerita pada film Atheis dan memberikan alasan bahwa
manusia memiliki nafsu. hak tersebut meunjukan bahwa penambahan
cerita film terjadi terjadi di luar dari novel asli. Tambahan cerita tersebut
yang mengakibatkan perubahan pada cerita film, sehingga cerita di dalam
film tidak akan sepenuhnya sama dengan novel.
Dari pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa
penambahan berarti menambah cerita, baik dialog, adegan, dan narasi pada
bagian cerita asli novel yang akan diubah menjadi film. Tujuan
penambahan tersebut memiliki alasan tertentu guna menambah daya tarik
pada film. Penambahan pada film dapat berupa adegan, dialog, latar, atau
tokoh.
2.2.3.2 Penciutan
Penciutan adalah sebuah penciutan atau pemotongan atas bagianbagian tertentu novel di dalam film (Eneste 1991:67).

Hal tersebut

didukung oleh Eneste (1991: 61) bahwa ―tidak semua hal yang
diungkapkan dalam novel dijumpai pula dalam film‖. Penulis skenario dan
sutradara sebelumnya sudah mempertimbangkan mengenai hal yang
penting atau memadai sehinggga beberapa cerita, alur, tokoh-tokoh, latar
ataupun suasana yang akan menjadi film. Seperti kutipan dalam Eneste
(1991:61)
Dalam novel Dokter Zhivago misalnya, Pasternak melukiskan Yury
ikut angkat senjata ketika ia ditawan kaum partisa. Malahan, Yury sempat
melukai beberapa orang—sekalipun hati nuraninya menolak untuk
melakukanya. Dalam film Doctor Zhivago, kejadian semacam itu tidak
diungkapkan David Lean
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Pengurangan pada cerita novel Dokter Zhivago terjadi karena beberapa
sebab oleh David Lean dalam (Eneste 1991:61). Lean beranggapan bahwa

adegan tersebut tidak begitu penting ditampilkan di layar putih, selain itu
lean berpendapat bahwa adegan tersebut mengganggu gambaran orang
terhadap tokoh Yury. Hal tersebut menunjukan bahwa pengurangan
mempunyai sebuah maksud tersendiri bagi penulis naskah atau sutradara.
Film mempunyai keterbatasan teknis sehingga bila semua isi novel
dimasukan di dalam film akan mempunyai durasi yang sangat panjang.
Tulisan yang dengan beratus-ratus halaman dapat dibaca hingga berjamjam atau berhari-hari diubah menjadi film dengan durasi kurang lebih dua
jam. Eneste (1991: 62) menyebutkan bahwa yang ditampilkan dalam film
hanyalah yang penting-penting. Jika seluruh cerita masuk kedalam film,
maka durasi film akan mejadi lebih panjang dan lama. Kutipan Eneste
(1991: 62) dapat menujukan bukti terjadinya penciutan.
Dalam novel Anak Perawan di Sarang Penyamun, misalnya S.
Takdir Alisjahbana melukiskan betapa mencekamnya perjalanan para
penyamun – melalui lembah, sungai – dan tebing – untuk sampai di tempat
bakal korbanya. Tetapi perjalanan itu tidak mungkin ditampilkan dalam
film yang dikerjakan H. Usmar Ismail.

Jika pada film menceritakan perjalanan penyamun melewati lembah,
sungai dan tebing maka akan memakan waktu yang lama sehingga
sutradara menghilangkan bagian perjalanan tersebut. Maka dari itu, film
menggambil cerita yang penting-penting untuk dijadikan sebuah cerita
baru. Peneliti menyimpulkan bahwa penciutan adalahan penguragan pada
cerita asli untuk menjadi cerita baru.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2.3.3 Perubahan Variasi
Ekranisasi memungkinkan sebuah perubahan variasi pada novel ke
film. Eneste (1991: 66) ―menjelaskan bahwa novel bukan merupakan
―dalih‖ atau‖alasasan‖ bagi pembuat film, tetapi betul-betul hendak
dipindahkan ke media lain, yakni film. Karena perbedaan alat-alat yang
digunakan, terjadilah variasi-varisasi tertentu sana-sini‖ Eneste (1991: 67)
mengungkapkan bahwa dalam mengekranisasi mungkin pula pembuat film
merasa perlu untuk membuat variasi-variasi dalam film, sehingga terkesan
film yang didasarkan atas novel tidak seasli novel. Kutipan Eneste
(1991:65) menggambarkan sebuah perubahan variasi pada novel dan film.
Kepulangan Medasing dan Sayu ke Pagar Alam di akhir novel Anak
Perawan di Sarang Penyamun lebih banyak didorong oleh kekawatiran
kehabisan makanan di hutan. Sayu tahu, persediaan makanan tinggal
sedikit lagi dan hanya cukup untuk beberapa hari saja. Oleh karena itu,
pada suatu saat ia memberanikan diri mengatakan pada Medasing, agar
secepatnya meninggalkan hutan. Kalau tidak, mereka akan mati kelaparan.
Tetapi dalam film yang di buat H. Usmar Ismail terdapat variasi.
Kepulangan Sayu terhadap apa yang dikerjakan Medasing selama ini:
perampokan, kekejaman, dan pembunuhan. Sayu ingin agar Medasing
bertobat. Oleh sebab itu, pada suatu hari ia memberanikan diri mengajak
Medasing Pulang ke Pagar Alam. Dan Medasing menyetujui.

Dari contoh di atas menunjukan bahwa film memiliki waktu yang
terbatas sehingga membuat keseluruan cerita novel tidak dapat dimasukan
di dalam film, hanya mengalami sebuah perubahan bentuk dan
pengungkapan dalam penyampaian cerita. Walaupun memiliki perbadaan
penyampaian tetapi cerita pada film masih memiliki sebuah pesan.
Perbedaan alat yang digunakan dalam perubahan novel ke film juga
memicu sebuah perubahan variasi.
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Peneliti menyimpulkan bahwa perubahan variasi adalah melakukan
perbedaan penyampaian pada novel menjadi film. Walaupun berbeda
penyampaian tetapi tetap memiliki pokok certita sama seperti novel,
Perubahan variasi mempunyai maksud agar penggambaran cerita film
tidak seasli pada cerita novel. Tujuanya untuk membuat film lebih menarik
dan lebih variatif.
2.2.4 Alur
Alur menurut Eneste (1991:19) merupakan pengisahan kejadian dalam
waktu. Pada teori tersebut mempunyai persamaan dengan pengertian cerita
menurut Eneste (1991:19) bahwa cerita adalah pengisahan kejadian dalam
waktu. Hal tersebut menunjukan dekatnya pengertian cerita dan alur.
Walaupun demikian, cerita dan alur memiliki perbedaan. Pembeda pengertian
alur menurut Eneste (1991:19) bahwa ―alur merupakan pengisahan kejadian
dengan tekanan pada sebab-musabab. Yang penting bukan kejadian itu sendiri,
melainkan alasan (motif) kejadian itu: Mengapa sampai terjadi? Apa sebabnya
terjadi?‖. Tekanan subab-musabab dapat diartikan sebagi hukum sebab-akibat.
Setiap alur yang satu mempunyai hubungan dengan alur lainya sehingga
membentuk sebuah keterkaitan.
Dari segi kualitatif, alur novel dibagi menjadi dua yaitu alur tunggal
dan alur ganda. Eneste (1991:21) menjelaskan bahwa alur tunggal hanya
terdapat satu jalan cerita, sedangkan alur ganda terdapat lebih dari satu jalinan
cerita. Lazimnya alur mempunyai bagian-bagian yang secara konvensional
dikenal sebagai permulaan (beginning), pertikaian/perumitan (rising action),
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puncak (climax), peleraian (falling action) dan terakhir (end). Bagian
konvensional alur tersebut dapat membantu pembaca novel atau penonton film
memaknai jalan cerita atau urutan peristiwa.
Perkenalan menurut Eneste (1991:20) ―Pada permulaan (beginning),,
biasanya memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh yang satu dihubungkan
dengan tokoh lainya. Permasalahan (conflict), merupakan bentuk akibat dari
hubungan antara tokoh satu dengan yang lain. Permasalahan membuat cerita
lebih hidup karena terdapat unsur tegangan (suspense). Dari perhubungan ini
akan terjadi pelbagai persoalan, yang makin lama makin memuncak yang
menjadikan sebuah puncak permasalahan climax). Puncak permasalahan akan
berakhir dengan penyelesaian Eneste (1991:20) Tokoh-tokoh dalam serta
menempuh jalan atau sikap sendiri-sendiri. Menurut Stanton (2012:32), dua
elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Stanton
menyatakan klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga
ending

tidak

dapat

dihindari

lagi.

Klimaks

merupakan

titik

yang

mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan menentukan bagaimana
oposisi tersebut dapat terselsaikan.
Alur dapat membangkitkan rasa ingin tahu seorang pembaca novel.
Eneste (1991:21) menjelaskan bahwa satu hal yang perlu diperhatikan seorang
novelis adalah unsur tegangan (suspense). Unsur tersebut penting untuk
membangkitkan rasa ingin tahu pembaca akan kejadian-kejadian selanjutnya.
Hal tersebut menunjukan bahwa novelis dianggap berhasil jika pembaca
terpancing rasa ingin tahu akan peristiwa atau kejadian selanjutnya.
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Seperti halnya novel, dalam film juga ditemui alur. Unsur sebab-akibat
juga menyertai dalam alur film. Eneste (1991:22) menjelaskan bahwa ―seperti
seorang novelis, seorang sutradara film pun harus dapat memancing pertanyaan
penonton: ―Mengapa itu terjadi?‖ dan pada kesempatan lainya, sutradara harus
pula menyiapkan jawaban atas pertanyaan‖. Alur sebagai urutan peristiwa akan
menjawab pertanyaan dan rasa penasaran penonton film. seorang sutradara
dapat menggunakan unsur tegangan (suspense) atau penggunaan alur
penceritaan konvensional untuk memancing rasa ingin tahu penonton agar
mengikuti cerita film secara keseluruhan. Eneste (1991:24) ―Ada juga film
yang berhasil, sekalipun memakai alur penceritaan konvensional : permulaan,
pertikaian, puncak, peleraian, dan akhir. Akan tetapi, berakhrinya cerita belum
tetntu memiliki sebuah penyelesaian hal tersebut dijelaskan dalan Eeneste
(1991:21) ―Di samping itu, berakhirnya novel tidak pula berarti adanya
penyelesaian.
Alur menurut Eneste (1991:20) permulaan (beginning), pertikaian/
perumitan (rising action), puncak (climax), peleraian (falling action) dan
terakhir (end) memiliki pola persamaan dengan pegalaman dramatik
Aristoteles (dalam Cohen 2010:33) bahwa alur dibagi menjadi empat;
perkenalan (exposition), permasalahan (conflict), puncak masalah (climax),
penyelesaian (denouement)
Dari pendapat berbagai para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa alur
adalah urutan sebuah kejadian atau peristiwa dalam sebuah kisah cerita. Alur
tersebut membantu pembaca atau penonton menjawab rasa ingin tahu
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mengenai kejadian selanjutnya. Alur dapat berupa permulaan,

pertikaian/

permasalahan, puncak/ puncak permasalahan, peleraian/penyelesaian dan
terakhir ending.
2.3

Kerangka Berpikir
Peneliti memilih penelitian berjudul Ekranisasi Alur Cerita novel Dilan

1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi karena berdasarkan
fenomena film yang diangkat dari novel. Pada film yang diangkat dari novel
memunculkan berbagai pendapat dai pembaca buku dan penonton film. Peneliti
berusaha menanggapi fenomena tersebut dengan melakukan penelitian Ekranisasi
Alur Cerita novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar
Bustomi dengan berfokus pada alur cerita.
Fenomena film yang diangkat dari film akan memunculkan sebuah
perubahan. Hal tersebut yang membuat para ahli memunculkan teori ekranisasi
yang mempunyai arti sebuah perubahan karya novel menjadi film (Eneste
1991:60). Pada proses ekranisasi akan mengalami sebuah penambahan,
penciutan, dan perubahan variasi. Pada penelitian Ekranisasi Alur Cerita novel
Dilan 1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi peneliti
menggunakan data dari novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq dam film Dilan 1991
karya

Fajar

Bustomi

yang

sudah

melalui

transkrib

dialog.

Peneliti

membandingkan kedua karya tersebut guna mengetahui penambahan, penciutan,
dan perubahan variasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada novel Dilan 1991
karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi peneliti akan
memunculkan hasil ekranisasi alur cerita.
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Film Dilan 1990

Novel Dilan 1990

Berbeda dengan teori atau
alih wahana

Film dan Novel memiliki
perbedaan karakteristik

Alur cerita sebagai tulang
punggung cerita, mencerimkan
unsur intrinsik dan ekstrinsik
(Perkenalan, Permasalahan, Puncak
permasalahan, dan penyelsaian)

Ekranisasi
(Penamnahan, Penciutan, dan
Perubahan Variasi)

Hasil deskripsi perubahan, penciutan,
dan perubahan variasi pada novel
Dilan 1990 menjadi film Dilan 1990.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELTIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian yang berjudul Ekranisasi Alur Cerita novel Dilan 1991 karya
Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi ini termasuk dalam penelitian
deskriptif komparatif. Nazir (2003:54) menjelaskan bahwa penelitian deskripsi
merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,
suatut kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang. Komparatif menurut Nazir (2005: 58) penelitian komparatif adalah jenis
penelitian deskritif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebabakibat,

dengan

menganalisis

faktor-faktor

penyebab

terjadinya

ataupun

munculnya suatu fenomena tertentu. Tujuan jenis penelitian deskriptif komparatif
pada penelitian ini untuk membandingakan karya novel dan film. Perbandingan
tersebut untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada cerita novel yang diubah
menjadi film.
Peneliti menggunakan objek novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990 ‖ karya Pidi Baiq yng diterbitkan oleh Patel Books, Mizan Media Utama
Cetakan XII di Bandung pada tahun 2018 dengan tebal 346 halaman dan film
Dilan Dia adalah Dilan ku Tahun 1990 produksi MAX Picture dengan durasi 105
menit untuk menentukan perubahan alur cerita.
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3.2 Sumber Data
Penelitian ini memiliki sumber data yang digunakan untuk memperoleh
objek data penelirian. Sumber data dalam penelitian yang berjudul Ekranisasi
Alur Cerita novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar
Bustomi adalah novel Dilan “Dia adalah Dilanku” Tahun 1990 karya Pidi Baiq
yng diterbitkan oleh Patel Books, Mizan Media Utama Cetakan XII di Bandung
pada tahun 2018 dengan tebal 346 halaman dan film Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” produksi MAX Picture dengan durasi 105 menit.
3.3 Data
Penelitian yang berjudul Ekranisasi Alur Cerita novel Dilan 1991 karya
Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi memperoleh data dari dialog
film Dilan 1990 yang di sutradarai oleh Fajar Bustomi yang sudah melalui proses
transkrip dialog. Selain, data dari novel diperoleh dari teksnovel Dilan 1990 karya
Pidi Biaq. Kedua data tersebut akan dianalisis guna mencari perbedaan.
3.4 Teknik Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik catat dan
baca. Tahapan untuk memperoleh data film Dilan 1990 dengan menyimak dan
mencatat dialog dalam film tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahsun
(2007:243) mengatakan bahwa teknik catat merupakan teknik lanjut yang
dilakukan ketika menerapkan teknik baca, yaitu mencatat data yang diklasifikasi.
Teknik menyimak digunakan pada Dilan 1990 karya Pidi Bia. Data yang
sudah ada dicermati dan dipilah-pilah yang kemudian diklasifikasikan. Kedua data
tersebut akan dibandingkan sesuai dengan alur dalam cerita masing-masing karya.
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Penggunaan tabel atau tabulasi akan membantu peneliti dalam membandingkan
sesuai dengan alur cerita novel dan film.
a.

Teknik simak catat pada film Dilan “Dia adalah Dilanku” Tahun
1990 untuk mendapatkan transkip dialog.

b.

Teknik menyimak digimalam pada novel Dilan 1990 karya Pidi Biaq

c.

Membandingkan kedua data tersebut sesuai dengan ekranisasi alur
cerita.

3.4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ekranisasi alur cerita novel Dilan
1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi menggunakan
teknik deskriptif komparatif karena teknik merupakan teknik yang dapat
menggambarkan dan membandingkan kejdaian-kejadian yang terjadi.
Analisis data akan dilakukan pertama kali setelah peneliti mengumpulkan data.
Setelah mengumpulkan data, peneliti akan melakukan analisis data dengan
langkah sebagai berikut:
a.

Membandingkan perubahan pada ekranisasi alur cerita novel Dilan
1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan 1991 karya Fajar Bustomi

b.

Mencermati bagian-bagian perubahan sesuai dengan tangga alur
dramaturgi. Untuk mengetahui perubahan-perubahan pada alur cerita
novel ke film.

c.

Penggunaan tabel dan coding dalam mengklasifikasi perkenalan
(exposition), permasalahan (conflict), puncak permasalahan (climax),
penyelesaian (denouement)

28

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29

No Kode

Aspek

Film

Perubahan

Novel

Alur

waktu

d.

Mengiterpretasi
perkenalan

bentuk

(exposition),

Deskripsi

Hal

Deskripsi

perubahan-perubahan
permasalahan

pada

(conflict),

bagian
puncak

permasalahan (climax), penyelesaian (denouement).
3.5 Triangulasi Data
Trianggulasi data digunakan untuk mendapatkan keabsahan oleh
trianggulator dan dosen pembimbing. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa
triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain. Trianggulasi data pada penelitian ini dalam bentuk tabel yang berisi
transkrip cerita dan dialog dari novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq ke film Dilan
1991 karya Fajar Bustomi. Dalam penelitian ini, peneliti meminta bantuan pakar
bahasa dan sastra untuk mengecek keabsahan penelitian. Trianggulasi penyidik
adalah teknik tringgulasi yang memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya
untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Dalam penelitian
ini, peneliti meminta bantuan kepada Bapak Setya Tri Nugraha, M.Pd untuk
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megecek dan penelitian dengan cara mencocokkan dengan teori yang sudah
didapatkan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti menguraikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan
penelitian yang berjudul Ekranisasi Alur Cerita Dilan 1990 karya novelis Pidi
Baiq menjadi Film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi. Peneliti memperoleh hasil
berupa perubahan alur cerita pada novel menjadi film meliputi aspek penambahan,
penciutan, dan perubahan variasi. Perubahan tersebut akan menunjukan perbedaan
alur cerita yang berada dalam novel dan film. Peneliti dapat mengetahui aspek
ekranisasi setelah peneliti membandingkan keseluruhan cerita dalam film maupun
novel. Sebelum peneliti meguraikan hasil penelitian tersebut, peneliti akan
memaparkan terlebih dahulu sinopsis novel dan film Dilan 1990, yang selanjutnya
akan menguraikan pembahasan.
Sinopsis Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” Karya Novelis Pidi
Baiq
Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq.
Novel tersebut diterbitkan oleh Patel Books, Mizan Media Utama Cetakan XII di
Bandung pada tahun 2018 dengan tebal 346 halaman. menceritakan sebuah kisah
seorang perempuan bernama Milea dengan latar waktu tahun 1990 di kota
Bandung. Milea merupakan seorang siswi pindahan dari Jakarta ke kota sekarang,
Bandung. Milea bertemu dengan seorang laki-laki bernama Dilan yang selalu
merayunya dengan kata-kata yang puitis. Dilan adalah seorang anak geng motor
dengan jabatan panglima tempur. Hal tersebut membuat Milea menghindarinya
dan waspada. Seiring dengan berjalanya waktu Milea akhirnya jatuh hati dengan
31
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Dilan karena sikapnya yang selalu membuat Milea senang dan bahagia. Konflik
yang hadir pada kisah Milea antara lain: harus putus dengan pacarnya bernama
Beni, hadirnya Kang Adi yang merupakan guru bimbingan belajar yang
menyukainya dan mencoba merebut hatinya, serta Anhar yang mengganggunya
sehingga menimbulkan perkelahian dengan Dilan. Cerita tersebut diakhiri
pernyataan resmi bahwa Dilan dan Milea berpacaran dengan ditandatangani oleh
mereka berdua.
Sinopsis Film Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi
Film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi diproduksi MAX Picture
dengan durasi 105 menit yang merupakan adaptasi dari Novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq. Film tersebut menceritakan sebuah
kisah seorang perempuan bernama Milea dengan latar waktu tahun 1990 di kota
Bandung. Milea merupakan siswa pindahan dari Jakarta yang bertemu dengan
laki-laki bernama Dilan yang selalu merayunya dengan kata-kata puitis. Milea
awalnya sangat tidak suka dengan Dilan karena merasa masih memiliki pacar
bernama Beni. Dilan selalu berusaha merayu Milea. Segala usaha dilakukan demi
membuat seorang Milea tersenyum hingga akhirnya membuat jatuh cinta
kepadanya. Konflik yang dihadapi Milea antara lain kejadian putus dengan Beni,
mengingkari janji dengan pergi bersama Kang Adi, hingga Anhar yang
mengganggunya hingga terjadi perkelahian dengan Dilan. Akhir dari cerita
tersebut adalah Dilan menyatakan resmi berpacaran dengan surat yang diberi
materai.
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4.1

HASIL PENELITIAN EKRANISASI ALUR CERITA NOVEL DAN

FILM DILAN 1990
Pada bab hasil penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian sesuai
dengan ekranisasi berupa penambahan, penciutan dan perubahan variasi. Analisis
tersbut akan menggambarkan perubahan dan perbedaan pada novel yang diubah
menjadi film. peneliti akan menjabarkan sebagai berikut.
4.1.1 Deskripsi perubahan bentuk penambahan alur cerita dalan novel
dan film Dilan 1990.
Dalam subab ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan
terhadap perubahan bentuk penambahan alur cerita dalan novel Dilan 1990
karya novelis Pidi Baiq dengan alur cerita film Dilan 1990 disutradarai oleh
Fajar Bustomi. Perubahan bentuk cerita pada film merupakan akibat dari
ekranisasi. Ekranisasi adalah pelayar-putihan atau perpindahan/ pengangkatan
sebuah novel kedalam sebuah film (ecran dalam bahasa Perancis berarti layar)
(Eneste 1991: 60). Aspek pertama dalam ekranisasi alur novel menjadi bentuk
film adalah penambahan. Aspek penambahan alur merupakan penambahan
cerita dalam film, artinya ada bagian tambahan cerita dalam film Dilan 1990
yang tidak terdapat dalam novel.
Peneliti menggunakan alur Aristoteles (dalam Cohen 2010:33) berupa
perkenalan (exposition), permasalahan (conflict), puncak masalah (climax),
penyelesaian

(denouement)

untuk

menganalisis

data

perbandingan.

Penggunaan alur tersebut dengan alasan, peneliti menganggap tidak ada alur
akhir (end) dalam cerita novel dan film. alur akhir (end) pada novel dan film
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tersebut mempunyai kelanjutan cerita pada novel Dilan“Dia adalah Dilanku
Tahun 1991” karya novelis Pidi Baiq dan Film Dilan 1991 yang disutradarai
oleh Fajar Bustomi.
Eneste (1991: 63) menjelaskan bahwa ― karena penulis skenario dan
sutradara telah menafsirkan terlebih dahulu novel yang hendak difilmkan, ada
kemungkinan

terjadi

penambahan-penambahan.

Kesimpulan

terhadap

pernyataan tersebut adalah tasfiran novel tersebut dapat berupa sebuah naskah
yang sudah disepakati oleh sutradara dan penulis skerario dan dapat
menimbulkan penambahan-penambahan baik dialog, adegan, latar, dsb. dalam
sebuah film. Penambahan tersebut yang mengakibatkan perubahan novel
menjadi film, sehingga cerita didalam film tidak akan sepenuhnya sama dengan
novel yang diadaptasi.
Pada subab ini peneliti akan memaparkan mengenai analisis dari
penambahan alur cerita dalan novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990”
karya novelis Pidi Baiq dengan alur cerita Film Dilan 1990 disutradarai oleh
Fajar

Bustomi.

Peneliti

menemukan

15

perkenalan

(exposition),

9

permasalahan (conflict), dan 1 penyelesaian (denouement). Pada analisi ini
peneliti menggunakan sampel dari data tianggulasi yang sudah disetujui.
Perbandingan tersebut akan analisis untuk menentukan bentuk panambahan
alur certa pada novel dan film. Analisis tersebut akan mencakup perkenalan
(exposition), permasalahan (conflict), puncak masalah (climax), penyelesaian
(denouement).
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4.1.1.1. Penambahan Alur Bagian Perkenalan
Perkenalan menurut Eneste (1991:20) ―Pada permulaan, biasanya
memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh yang satu dihubungkan dengan
tokoh lainya. Dari perhubungan ini alam terjadi pelbagai persoalan, yang
makin lama makin memuncak‖. Dari penjelasan tersebut ditarik kesimpulan
bahwa

perkenalan

merupakan

permulaan

suatu

cerita

dengan

memperkenalkan tokoh-tokoh yang saling berhubungan yang mengakibatkan
persoalan.
Peneliti menggunakan 14 sampel perkenalan dari 15 data perkenalan
dan melalui trianggulasi data yang sudah disetujui keabsahan oleh
trianggulator dan dosen pembimbing. Peneliti menggunakan 14 sampel
karena pada bentuk penambahan tersebut mewakili pola penambahan yang
lainya. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil perbandingan penambahan alur
novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq
menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.
Tabel 1.Hasil perbandingan penambahan perkenalan alur novel dan
film Dilan 1990
No

Kode

Film

Novel

1

PNB/ PERKENALAN/ 01

Menit ke-1

Hlm. 13(Bab 1)

2

PNB/PERKENALAN/02

Menit 00:05:41

Hlm. 31 (Bab 3)
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3

PNB/PERKENALAN/04

Menit 00:09:53

Hlm. 39 (Bab 3)

4

PNB/PERKENALAN/05

Menit 00:10:45

Hlm. 41 (Bab 5)

5

PNB/PERKENALAN/06

Menit 00:14:09

Hlm. 48 (Bab 5)

6

PNB/PERKENALAN/7

Menit 00:15:39

Hlm. 50 (Bab 5)

7

PNB/PERKENALAN/08

Menit 00:18:07

Tidak ada dalam
novel

8

PNB/PERKENALAN/09

Menit 00:25:04

Tidak ada dalam
novel

9

PNB/PERKENALAN/010

Menit 00:26:05

Hlm. 58 (Bab 5)

10

PNB/PERKENALAN/011

Menit 00:27:56

Tidak ada dalam
novel

11

PNB/PERKENALAN/12

Menit 00:28:00

Tidak ada dalam
novel

12

PNB/PERKENALAN/13

Menit 00:29:47

Tidak ada dalam
novel

13

PNB/PERKENALAN/14

Menit 00:32:09

Tidak ada dalam
novel

14

PNB/PERKENALAN/15

Menit 00:33:00

Tidak ada dalam
novel

Pada bagian perkenalan alur cerita novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq dan Film Dilan 1990 yang disutradarai
oleh Fajar Bustomi ditemukan 14 penambahahan alur perkenalan, yangdapat
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ditunjukan pada Tabel 1. Hal tersebut menunjukan bahwa sutradara Fajar
Bustomi menambahkan cerita-cerita pada film. Pada penambahan terjadi dalam
dua bentuk yaitu: ada dalam novel dan tidak ada dalam novel.
Penambahan yang ada dalam novel artinya, cerita atau adegan pada film
tercantum pada novel yang mengalami penambahan di luar dari cerita novel.
penambahan yang ada dalam novel terjadi pada menit 00:01:00, 00:05:41,
00:09:53, 00:10:45, 00:14:09, 00:15:39, 00:26:05. Penambahan tersebut, cerita
pada novel menjadi pokok cerita di dalam film yang mendapatkan tambahan
cerita atau adegan.
Penambahan yang tidak ada dalam novel artinya, cerita pada novel tidak
ada sama sekali dalam film, sehingga adegan pada film berdiri sendiri tanpa
mempunyai hubungan dengan cerita novel. Penambahan yang tidak ada dalam
novel terjadi pada menit: 00:18:07, 00:25:05, 00:27:56, 00:28:00, 00:29:47,
00:32:09, 00:33:00. Penambahan tersebut, cerita film terjadi penambahan tanpa
berpatok pada cerita novel atau bisa dikatakan berdiri sendiri. Hasil analisis
dari penambahan bagian alur perkenalan antara lain sebagai berikut;
a. Kode PNB/ PERKENALAN/ 01
Pada kode PNB/ PERKENALAN/ 01 terjadi penambahan menit ke-1
berupa, Milea mengatakan ―Dan disinilah ceritaku dimulai tentang dia (Dilan)
yang mengajarkanku bettapa pentingnya mengucapkan selamat tidur”. Hal
tersebut

secara

tidak

langsung

mengutarakan

tokoh

Dilan.

Peneliti

mengidentifikasi penambahan karena pada novel Bab 1 halaman 13 terutama
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pada akhir bab 1 penelit tidak menemukan penyebutan tokoh Dilan. Hal
tersebut dibuktikan dengan kutipan film berikut.
Nama ku milea, milea adnan husein lahir dijakarta,
Ibuku orang bandung yang terkenal sebagai vokals band,
Ayahku seorang TNI AD orang Sumatra Barat
Setelah merikah mereka pindah di daerah Slipi di Jakarta.
Tahun 1990 ayahku pkndah tugas ke bandung, di Bandung
aku sekolahg disalah satu SMA yang ada di Buahbatu.
Dan disinilah ceritaku dimulai, tentang dia yang
mengajarkan betapa pentingnya mengucapkan selamat
tidur.
(Film Dilan 1990 Menit -1)
Sebelumnya, aku mau cerita dulu di mana posisiku yang
sekarang.
Malam ini, aku sedang di ruang kerjaku bersama
hot lemon tea dan lagu-lagu Rolling Stones, di kawasan
Jakarta Pusat yang gerah. (Novel Dilan 1990 halaman 18)

Peneliti menganggap sebagai Penambahan karena yang dimaksud
dengan ―Dia‖

pada film menunjukan seorang tokoh Dilan. Secara tidak

langsung, Milea menyebut seorang Dilan pada bagian perkenalan. Jika
dibandingkan dengan novel, tidak terdapat pernyatan Dilan. Pada bagian awal
novel hanya membahas mengenai keadaan Milea yang sedang menulis cerita di
ruang kerjanya. Hal itu tersebut bukti penambahan pada film. Peneliti
menganggap bahwa sutradara berusaha menarik rasa penasaran penonton
dengan menambahkan penyebutan ―Dia‖ sebagai takoh Dilan.
b.. Kode PNB/PERKENALAN/02
Pada kode

PNB/PERKENALAN/02

terjadi penambahan film pada

menit 00:05:41 berupa; Ibu guru memberikan pengumuman mengenai iuran
SPP, dan selanjutnya diserahkan kepada pak Suripto yang membawa Dilan dan
kawan-kawanya karna bolos upacara. Peneliti mengidentifikasi sebagai
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perubahan karena tidak adanya cerita mengenai pembayaran SPP bulan
september pada novel Dilan 1990. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan film
berikut.
Ibu Guru : Pengumuman, kepada anak anak yang belum membayar
iuran spp bulan september segera melunasinya
Pak Suripto : Ayok maju... bajunya dimasukin! Ayo (Pak Suripto
membawa Dilan dan teman-temanya)
Ibu Guru : Pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh pak
suripto (Ibu guru)
Pak Suripto : baris-baris... heh ni yang rapi (Pak Suripto)
Milea : dia lagi.. siapa dia?
Wati : Dilan.
Pak Suripto :Upacara bendera merupakan cara kita bersyukur kepada
para pahlawan yang telah gugur! Negara ini butuh siswa siswi yang
disiplin!
(Film Dilan 1990 Menit 05:41)
Seorang guru, tiba-tiba memberi komando dengan me-lalui
pengeras suara meminta seluruh siswa untuk jangan dulu
bubar dari barisan.
Kupandang ke depan karena ingin tahu soal apa gerangan, tapi
justru di saat itu aku bisa melihat dirinya.......
Dia berdiri disana karena dibawa oleh guru BP (Bimbingan
Penyuluhan, setelah berhasil ditemukan dari tempatnya
bersembunyi, untuk menhjindar ikut upacara bendera. (Novel
Dilan 1990 halaman 31 bab 3)

Persamaan yang terjadi pada novel dan film adalah sama-sama sedang
mengikuti upacara bendera dan ibu guru memberikan perintah kepada siswa
untuk tidak bubar. Tapi dalam film mengalami sebuah penambahan mengenai
pengumuman pembayaran SPP bulanan yang disampaikan oleh Ibu guru.
Peneliti menganggap bahwa penambahan yang terjadi sebagai pengantar cerita
Dilan yang ketahuan bolos upacara bendera, karena pada saat pengumuman
SPP pada film, keadaan berubah karena seluruh siswa tertuju pada Dilan yang
dibawa oleh pak Suripto. Penambahan adegan pengumuman SPP tersebut
menajdi bukti bahwa film mengalami perubahan.
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c. PNB/PERKENALAN/04
Pada kode PNB/PERKENALAN/04 terjadi penambahan film pada menit
00:09:53 berupa; Nandan dan Wati menanyakan isi surat dari Dilan. Peneliti
mengidentifikasi sebagai penambahan karena tidak ada cerita tersebut pada
film. Hal tersebut dibuktikan dengan kutiban berikut.
―Lia ada surat‖ kata rani sambil memberi kertas.
―Surat dari siapa‖ tanya Nandan
―Ehh ini yang terus yg duduk disini siapa?‖ Milea
berusaha mengalihkan perhatian.
―Udah dilanjut nanti aja, udah mau bell‖ Kata Nandan.
―Ohh yaudah..‖
Pemberitahuan sejak sore kemari aku sudah
mencintaimu ( baca surat dari Dilan)
―Surat apa lia?‖ tanya Rani.
―Ehh enggak kok, nggak papa‖
(Film Dilan 1990 00:09:53)
Itu hari selasa, aku dapat surat dari Dilan. Entah
bagaimana dia bisa nitip ke Rani
(Novel Dilan)

Pada bagian novel halaman 39 hanya diceritakan mengenai Milea
mendapatkan surat yang dititipkan oleh Rani dan tidak disebutkan mengenai
dialog Nandan yang bertanya mengenai surat tersebut. Kutipan di atas
menunjukan bahwa film mengalami sebuah penambahan sesudah Milea
menerima surat. Hal tersbut menjadi bukti bahwa film mengalami penambahan
pada alur perkenalan.

d. PNB/PERKENALAN/05

Pada kode PNB/PERKENALAN/05 terjadi penambahan film pada menit
00:10:45 berupa; Saat sedang makan di kantin sekolah, Milea bertanya
40
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mengobrol dengan Rani dan menanyakan mengenai Warung Bi Eem. Peneliti
mengidentifikasi sebagai penambahan karena terdapat adegan Milea yang
sedang mengobrol dengan Rani menanyakan bahwa apakah dirinya sedang
lapar.selain itu pada film tidak menyebutkan Nandan, Dito dan Jenar pada saat
mereka di Kantin. Hal tersebut dibuktikan dengan kutiban berikut.
Milea : ―Kamu laper ran?‖
Rani : ―mau di tratir nandan ,‖
Milea : ―Eh emang kantin kita Cuma satu ini?‖
Rani : ―Ada yag sebgaian disini ada sebagian lagi di Warung Bi Eem‖
Milea: ―Apaaan tuh?‖
Rani : ―Kantin Bi Eem di belakang kepala sekolah.
(Film Dilan 1990 00:10:45)
"Semua siswa makan di sini, ya?" tanyaku ke Rani.
Sebetulnya itu adalah caraku untuk ingin tahu mengapa aku tidak pernah lihat Dilan ada di kantin?
Kata Rani beberapa siswa tertentu lebih memilih
nongkrong di warung Bi Eem.
(Novel Dilan 1990 halaman 31 bab 3)

Pada kutipan dialog film dan novel di atas menunjukan bahwa film
mengalami penambahan pada bagian Milea mengobrol dengan Rani. Mela
menanyakan kepada Rani apakah dirinya lapar, dan Rani menjawab akan di
traktir oleh Nandan. Penambahan pada film tersebut terjadi sebelum Milea
menanyakan mengenai warung Bi Eem. Pada cerita aslinya Milea secara
langsung menanyakan mengenai Warung Bi Eem. Hal tersebut menjadi alasan
peneliti untuk menyebut sebagai penambahan ada perkenalan,
e. PNB/PERKENALAN/06

Pada kode PNB/PERKENALAN/06 terjadi penambahan film pada menit
00:14:09 berupa; Pak Atam berpesan agar banyak makan ikan agar cerdas dan
tidak lupa ingatan seperti Abdul dan dilanjutkan dengan Dialog pak Atam
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dengan murid mengenai nama Abdul Dilan. Peneliti mengidentifikasi sebagai
penambahan karena dalam adegan novel tidak terdapat cerita mengenai Pak
Atam membahas nama Abdul Dilan. Hal tersebut dibuktikan dengan kutiban
berikut.
(Setelah Dilan keluar dari kelas Pak Atam berbicara
kepada siswa)
―Anak-anak kaliah harus banyak makan ikan biar
cerdas dan lupa ingatan seperti si abdul, kelas sendiri
aja lupa‖ Kata pak Atam
―Dilannn...‖ Murid-murid menjawab dengan bersamasama
―Abdul dilan kan‖ Pak Atam kembali menjawab
(Film Dilan 1990 menit 00:14:09)
Dilan beranjak dari duduknya dan pergi di iringi tatapan Pak
Atam yang tidak respek kepadaya
(Novel Dilan 1990 halaman 48)

Pada kutipan cerita film dan novel di atas menunjukan sebuah
penambahan pada film. Penambahan tersebut terletak pada Pak Atam yang
berbicara kepada siswa agar banyak makan ikan. Hal tersebut dikatakan Pak
Atam untuk menyindir perilaku Dilan setelah masuk ke kelas Milea. Pada
cerita novel hanya menyebut Dilan keluar dari kelas dan tidak di lanjutkan
dengan perbincangan Pak Atam dengan Siswa di kelas. Peneliti menganggap
penambahan tersebut digunakan sutradara untuk membuat cerita lebih menarik
karena memiliki unsur humor mengenai perkataan Pak Atam mengenai banyak
makan ikan dan penyebutan Abdul Dilan.
f. PNB/PERKENALAN/07
Pada kode PNB/PERKENALAN/07 terjadi penambahan film pada menit
00:15:39 berupa; Saat Dilan datang kerumah, Ayah Milea memanggil Bibi
untuk

membukakan

pintu

tetapi
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Peneliti
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mengidentifikasi sebagai penambahan karena dalam adegan novel tidak
terdapat cerita tersebut . Hal tersebut dibuktikan dengan kutiban berikut.
(Ayah sedang duduk di ruang tamu dan memperbaiki radionya
Tiba-tiba bel rumah berbunyi)
―Bii tolong pintu bii..‖sebut Ayah memanggil Bibi
―Bibi sedang ke warung...‖
―Dah dah sama ayah saja‖ Kata Ibu.
. (Film Dilan 1990 00:15:39)

Malam itu, ayahku sedang ada di ruangan tengah, sibuk
dengan radio CB-nya yang sedang ia betulin. Ibuku juga
disana, sibuk dengan bukunya....
Kutebak, Jika bel rumahku berbunyi, maka salah satu dari
mereka, entah ayah atau ibu, yang akan buka pintu.
. (Novel Dilan 1990 halaman 50 bab 5 )

Pada kedua kutipan teks di atas, memiliki persamaan dengan Film yaitu
sama-sama menceritakan Ayah yang sedang duduk memperbaiki radionya.
Pada film penambahan yang terjadi adalah menyuruh Bibi membukakan pintu
tetapi Bibi sedang ke warung sehingga ayah sendiri yang membukakan dan
menemui. Hal tesebut menjadi bukti bahwa pada perkrnalan mengalami
penambahan.
g. PNB/PERKENALAN/08
Pada kode
00:18:07

PNB/PERKENALAN/08 terjadi penambahan pada menit

berupa adegan Milea mendapatkan titipan dari tukang koran

disampaikan oleh Bibi yang berisi coklat. Peneliti mengidentifikasi sebagai
penambahan karena pada novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” tidak
terdapat cerita tersebut dan seakan membentuk cerita baru. Cerita baru tersebut
terbentuk tanpa berhubungan dengan cerita sebelumnya atau sesudahnya. Hal
tersebut dibuktikan dengan kutiban berikut.
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Koran sore..
Bibi: Non lia ada titipan..Dari tukng koran
Kringggg2
Dilan: Halo...Sudah trima?
Milea: Trima apa
Dilan: Coklat dari tukang koran
Milea : Ooo... udah.. makasih ya
Dilan : Makasihnya sama ke tukang koran....
(Film Dilan 1990 menit 00:09:53 )

Kutipan film di atas menceritakan mengenai Milea mendapatkan coklat
dari Dilan yang di titipkan oleh tukang koran. Setelah menerima coklat, tibatiba Dilan menelepon Milea untuk menanyakan coklat tersebut. Pada cerita
novel tidak terdapat cerita tersebut. Peneliti menilai penambahan tersebut
digunakan agar film lebih menarik terutama pada bagian coklat yang dititipkan
oleh tukang koran. Hal tersebut menunjukan bahwa sutradara memberikan
penambahan cerita baru tanpa menggunakan cerita di novel atau tidak ada
dalam novel.
h. PNB/PERKENALAN/09
Pada cerita dan Film Dilan 1990 dengan kode PNB/PERKENALAN/09
terjadi penambahan pada menit 00:25:04 berupa; Milea mendapatkan telepon
dari Dilan, Menanyakan kado TTS yang di berikan sebagai hadiah ulang
tahun. Peneliti mengidentifikasi sebagai penambahan karena Pada novel Dilan
“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” tidak terdapat cerita tersebut dan seakan
membentuk cerita baru. Cerita baru tersebut terbentuk tanpa berhubungan
dengan cerita sebelumnya atau sesudahnya. Hal tersebut dibuktikan dalam
kutipan berikut.
Milea : Halo
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Dilan :Halo milea
Milea : Dilan aku udah buka kado dari kamu,
Dilan : Alhamdulillah, Sukak?
Milea: Sukak, lucu aneh
(Film Dilan 1990 menit 00:25:04)

Kutipan film di atas menceritakan mengenai Milea mendapatkan telepon
oleh Dilan. Dilan menanyakan mengenai kado TTS yang dia berikan, Milea
merasa suka walaupun hanya sekedar TTS. Pada cerita novel hanya
menceritakan mengenai Milea membuka kado TTS yang membuat dia senang.
Selain itu, pada novel tidak menceritakan mengenai Dilan menelepon Milea
menanyakan TTS. Peneliti menganggap bahwa penambahan tersebut membuat
menjadi lebih menarik penonton karena memiliki unsur romantis dalam
percakapan mereka di telepon.
i. PNB/PERKENALAN/10
Pada cerita dan Film Dilan 1990 dengan kode PNB/PERKENALAN/
10 terjadi penambahan pada menit 00:25:04 berupa; Saat Dilan dan Piyan
merobohkan dinding pembatas kelas Ibu guru juga memarahi dan menyebut mereka
pembuat masalah, lalu Ibu guru lalu berteriak memanggil Pak Suripto. Hal tersebut

dibuktikan dalam kutipan berikut.
(Papan dinding kelas roboh, Dilan dan Piyan tersungkur
kesakitan setelah menjatuhkan dinding tersebut)
Wati memarahi Piyan dan menariknya berdiri
Bu Guru memarahi mereka
―Kalian lagi yang bikin masalah! Pak Suripto..Pak
Suripto!! Panggil Bu Guru dengan nada marah.
(Film Dilan 1990 00:25:04)

Wati teman kelasku, mungkin jengkel. Dhampiri Dilan,
untuk kemudian dia lempar denga uku pelajaran sambil
ngomong ―Maneh wae, Siah!‖ itu bahasa Sunda, kira-kira
artinya: ―Elu lagi1 elu lagi!‖
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Dia juga menjewer Piyan: ―Maneh deui! Mimilu!” Itu
juga bahasa Sunda, kira-kira artinya: ―Kamu juga lagi,
Ikur-ikutan‖
(Novel Dilan 1990 halaman 58 bab 5 )

Persamaan pada kutipan film dan novel di atas sama-sama
menceritakan mengenai Dilan dan Piyan merobohkan dinding pembatas kelas.
Dilan dan Piyang dimarahi oleh Wati karena kelakuan mereka. Penambahan
film yang terjadi adalah Bu Guu memanggil Pak Suripto untuk menghukum
mereka. Pada cerita novel hanya sebatas Wati memarahi mereka berdua, dan
Pak Suripto membawa mereka berdua. Penambahan yang dilakukan seakan
menambah rasa penasaran penonton karena Bu Guru memanggil Pak Suripto
dengan nada yang tinggi sehingga suasana menjadi lebih tegang.
j. PNB/PERKENALAN/011
Pada kode PNB/PERKENALAN/011 terjadi penambahan film pada
menit 00:27:56 berupa Dilan lewat didepan Milea dan Nandan yang sedang
berjalan tetapi Dilan tidak menyapa mereka dan hanya lewat begitu saja.
Peneliti mengidentifikasi sebagai penambahan karena dalam adegan novel
tidak terdapat cerita tersebut. Hal tersebut ditunjukan pada adegan 00:27:56
(Tidak ada kutipan dialog) yang menggambarkan Dilan menaiki motor CB
miliknya lewat begitu saja di samping Milea yang berjalan dengan Nandan
menuju sekolah.
(Mile berjalan menuju sekolahnya, tiba-tiba Nandan berlari
menghampirinya di sampingnya)
Nandan: ―Lia‖
Milea: ―Eh Nandan, tumben jalan biasanya anterjemput
pakai mobil‖
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Nandan: ―Iya tadi berangkatnya naik angkot, pulangnya
juga‖
Dari jauh terlihat Dilan menggunakan motornya, Dilan
sempat melirik Milea dan Nandan yang sedang berjalan,
tetapi Dilan terus melanjutkan perjalanan tanpa menyapa
dan berhenti.
(Film Dilan 1990 00:27:56)

Kutipan film di atas menceritakan Nandan berusaha mendekati Milea
dengan ikutan menggunakan angkot saat berangkat sekolah, karna biasanya
Nandan diantar menggunakan mobil. Dilan melintas diantara mereka tetapi
langsung melanjutkan perjalanan tanpa berhenti atau sekedar menyapa Milea.
Pada novel tidak disebutkan cerita tersebut dan menjadi cerita sendiri di film.
Peneliti mengganggap penambahan cerita film tersebut merupakan pengantar
pada perubahan sikap Dilan ke Milea yang menjadi dingin. Adegan pada film
tersebut dapat menjadi awal cerita perubahan sikap Dilan karena mengira
Milea berpacaran dengan Nandan.
k. PNB/PERKENALAN/012
Pada kode PNB/PERKENALAN/012 terjadi penambahan film pada
menit 00:28:00 berupa; Dilan membuang muka ketika Milea berusaha melihat
dia Hal tersebut ditunjukan pada adegan 00:28:00 hanya sebuah adegan
mengenai Dilan membuang muka ketika Milea berusaha melihatnya. Peneliti
mengidentifikasi sebagai penambahan karena tidak adanya cerita tersebut pada
novel. Hal tersebut dapat di lihat pada kutipan berikut.
Hari-hari berikutnya ada yang aneh dengan Dilan.
Aku merasa Dilan berubah.
Aku merasa dia menjauh entah kenapa.
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(Milea berjalan akan masuk kelas tetapi dia melihat
Dilan sedang mengobrol dengan temanya. Dilan hanya
melihat dan membuang muka melanjutkan obrolan
dengan temanya. (Film Dilan 1990 00:28:00)
Kutipan di atas merupakan cerita mengenai Dilan yang menjauh. Dalam film

penambahan yang terjadi adalah adegan Miela yang berusaha mencari
perhatian kepada Dilan saat ingin masuk, tetapi Dilan hanya melihat dan
membuang Muka. Pada novel tidak menceritaka mengenai Dilan yang
membuang muka terhadap Milea. Selain itu, peneliti menganggap penambahan
karena adegan membuang muka merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap
Milea. peneliti berpendapat unsur dramatis muncul pada penambahan ini untuk
menambah cerita agar penontonterbawa dengan suasana film.
l. PNB/PERKENALAN/013
Pada kode PNB/PERKENALAN/013 terjadi penambahan film pada
menit 00:29:47 berupa; Milea menolak ajakan ke kantin bersama-sama temanteman dan ingin berada di kelas, Nandan ingin menemaninya tetapi Milea
beralasan ingin ke kamar kecil. Peneliti mengidentifikasi sebagai penambahan
karena tidak adanya cerita tersebut pada novel. Hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan berikut.
Teman-teman Milea mengajak kekantin (Rani, Wati, Nandan)
―Yuk kekantin yukk‖
―Enggak aku dikelas aja‖ jawab Milea
Mengetahui Milea hanya ingin dikelas, Nandan ingin menenmaninya.
―Aku dikelas aja deh‖
Mengetahui Nandan ingin menemaninya Milea beralasan ingin ke toilet.
Hal tersebut membuat Nandan merasa kecewa.
Film Dilan 1990 menit 00:29:47)

Kutipan film

di atas menceritakan mengenai Nandan yang ingin

mendekati dengan cara menemani Milea, tetapi dia menolaknya. Milea
48
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beralasan ingin ke kamar kecil. Hal tersebut merupakan bentuk Milea yang
berusaha menjauh dari Nandan. Milea berusaha menjauh dengan Nandan
karena merasa kecewa terhadap sikap Dilan yang berubah setelah kejadian
Dilan tidak menyapanya dan membuang muka. Pada novel, cerita tersebut
tidak ada/ tidak ada dalam novel. Penambahan tersebut dilakukan oleh
sutradara dengan memunculkan adegan baru pada cerita tersebut.Peneliti
menganggap penambahan tersebut untuk menambah unsur dramatis pada film.
m. PNB/PERKENALAN/014
Pada kode PNB/PERKENALAN/014 terjadi penambahan film pada
menit 00:32:09 berupa; Saat Pak Guru akan menempel pengumuman daftar
siswa yang ikut terdaftar berangkat ke Jakarta, sejumlah siswa protes karena
tidak tercantum. Pak Guru menjawab agar tenang, lebih baik di Bandung
karena adem (dingin) dan membandingkan Jakarta. Peneliti mengidentifikasi
sebagai penambahan karena tidak adanya cerita tersebut pada novel. Hal
tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
―saya tempel dulu InsyaAllah namanya semua ada...Daftar nama
siswa yang ke TVRI Jakarta‖ kata Pak Guru
―Yah pak saya nggak ke Jakarta sih pak‖ salah satu siswa
―Tenang, mending di Bandung aja, di Bandung mah ademm,
Jakarta mah Hadedang... Panas pisan..
Film Dilan 1990 menit 00:32:09)

Pada kutipan film di atas menceritakan mengenai tanggapan siswa yang
tidak terdaftar ke TVRI Jakarta. Pak Guru berusaha menenangkan siswa
dengan menganggap Bandung lebih nyaman. Pada novel tidak terdapat
mengenai cerita tersebut. Penambahan tersebut menjadi menarik karena
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diperankan oleh Ridwan Kamil yang merupakan seorang Gubernur Jawa Barat.
Peneliti menganggap penambahan tersebut untuk lebih menarik karena
mempunyai unsur humor karena memuji kota Bandung dengan dialeg bahasa
khas Sunda.
n. PNB/PERKENALAN/015
Pada kode PNB/PERKENALAN/015 terjadi penambahan film pada
menit 00:33:00 berupa; Nandan dan Ibu guru mengabsen sejumlah siswa untuk
keberangkatan ke Jakarta. Peneliti mengidentifikasi sebagai penambahan karena

tidak adanya cerita tersebut pada novel. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan
berikut.
―Udin, Lestari.. sudah.. siapa lagi?.. semua masuk ke Bus‖
―Rani kamu duluan aja‖ kata Mila‖
―Kamu nungguin siapa?‖ kata rani
―ayo cepet...cepet...‖ ucap Nandan dengan terburu-buru
―Milea cepet bisnya mau jalan!‖ seru Nandan
Film Dilan 1990 menit 00:33:00)

Pada kutipan film di atas menceritakan adegan Nandan dan Ibu guru
sedang mengabsen untuk keberangkatan siswa ke Bandung. Pada saat itu Milea
menyuruh Rani agar masuk kedalam bus terlebih dahulu karena Milea berusaha
mencari Dilan yang tidak kunjung terlihat. Saat akan berjalan mencari Nandan
memanggilnya untuk segera masuk kedalam Bus. Pada novel tidak terdapat
cerita mengenai hal tersebut. Novel hanya diceritakan mengenai Milea yang
mengetahui Dilan tidak ikut ke Jakarta.
4.1.1.2. Penambahan Alur Bagian Permasalahan
Permasalahan merupakan bentuk akibat dari hubungan antara tokoh satu
dengan yang lain. Eneste (1991:20) menyebut bahwa tokoh yang satu
dihubungkan dengan tokoh lainya. Dari perhubungan ini akan terjadi pelbagai
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persoalan, yang makin lama makin memuncak. Hubungan antara tokoh satu
dengan yang lain akan membentuk sebuah permasalahan dalam bentuk
peristiwa.
Pada bagian alur permasalahan cerita novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 peneliti
menggunakan 6 data sampel perkenalan dari 9 data yang sudah disetujui
keabsahan oleh trianggulator dan dosen pembimbing. Moleong (2007: 330)
mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Hasil perbandingan penambahan alur novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh
Fajar Bustomi.

Tabel 2. Hasil perbandingan penambahan perkenalan alur cerita novel
dan film Dilan 1990
No Kode

Novel

Film

1

PNB/PERMASALAHAN/01 Waktu 00:36:31

Hlm. 102 (Bab 12)

2

PNB/PERMASALAHAN/02 Waktu 00:36:52

Hlm 104 (Bab 12)

3

PNB/PERMASALAHAN/03 Waktu 00:49:00

Hlm 149 (Bab 19)

4

PNB/PERMASALAHAN/04 Waktu 00:49:49

Hlm 151 (Bab 19)

5

PNB/PERMASALAHAN/08 Waktu 01:10:33

Hlm 225 (Bab 20)
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PNB/PERMASALAHAN/09 Waktu 01:14:02

Hlm 254 (Bab 22)

a. Kode PNB/PERMASALAHAN/01
Pada kode

PNB/ PERMASALAHAN/ 01 terjadi penambahan menit

00:36:31 berupa, Ibu membangunkan Milea yang sedang tidur. Peneliti
mengidentifikasi penambahan karena tidak ada cerita tersebut di dalam novel.
Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan film berikut.
Ibu membangunkan Milea yang sedang tidur karena sakit.
―Lia...Bangun nak, ada temen sekolahmu pada datang‖
Miela segera bangun dan menemui teman-teman kelasnya
diruang tamu
(Film Dilan 1990 00:36:31)
Di hari kedua aku sakit, beberapa kawan sekelas pada
datang kerumah untuk menjenguk aku. Nandan juga ikut.
Kuremui mereka di ruang tamu karena aku masih bisa
berjalan
(Film Dilan 1990 00:36:31)

Kutipan film tersebut menceritakan mengenai Ibu yang membangunkan
Milea karena teman-teman menjenguknya. Pada bagian novel halaman 102
(Bab 12) hanya menceritakan mengenai teman-teman sekolah Milea yang
datang menjenguk. Peneliti menganggap penambahan tersebut digunakan
sebagai pengantar cerita Milea yang sedang sakit.
b. Kode PNB/PERMASALAHAN/02
Pada kode

PNB/ PERKENALAN/ 02 terjadi penambahan menit

00:36:52 berupa, Nandan bercerita menjadi kapten tim basket dan akan mentraktir
batagor. Peneliti mengidentifikasi penambahan karena tidak ada cerita tersebut

di dalam novel. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan film berikut.
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Nandan : soal porseni aku terpilih jadi kapten tim basket...
wah hebat yaa.. kataya kalau menang aku bakal ikut lomba
ke jakarta... Nanti ku traktir batagor...
(Film Dilan 1990 00:36:52)
Sambil menikmati makanan, kami ngobrol sana-sini,
seperti kebanyakan anak remaja kalau sedang pada kumpul. Kami juga membahassoal PORSENI (Pekan Olahraga
dan Seni) yang akan diselenggarakan di sekolah beberapa
bulan lagi. (Novel Dilan 1990 halaman 149 Bab 12)
Kutipan film di atas menceritakan mengenai Nandan terpilih sebagai
kapten tim basket dan akan mentraktir batagor jika lolos. Cerita tersebut
merupakan lanjutan menganai cerita Milea yang sakit di jenguk oleh temantemanya. Pada bagian novel tidak dicertiakan kutipan pada film tersebut, hanya
membahas mengenai PORSENI. Peneliti menyebut sebagai penambahan
karena cerita film mengenai kapten tim basket tidak terdapat pada novel.
peneliti juga menganggap penambahan tersebut dilakukan sutradara agar lebih
menarik.
c. Kode PNB/PERMASALAHAN/03
Pada kode

PNB/ PERKENALAN/ 03 terjadi penambahan menit

00:49:00 berupa, Saat akan pulang ke kelas Anhar menggoda Milea untuk
mengajak

makan

dan

akan

menyuapinya.

Peneliti

mengidentifikasi

penambahan karena tidak ada cerita tersebut di dalam novel.. Hal tersebut
dibuktikan dengan kutipan film berikut.
Milea memasuki warung Bi Eem bertemu dengan Piyan dan
Anhar
―Dilan mana?‘
―Nggak kesini‖ kata Piyan.
―Kemana ya?‖ tanya Milea
―Tungguin aja‖ sambung Anhar.
―Nggak tau, kamu kenapa kesini?‖ Piyan menjawab Milea.
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―Nggak papa, aku mau balik lagi aja ke kelas, nanti tolong
bilangin ya ke dia kalau tadi aku kesini‖ Milea mengatakan
pada Piyan sembari menitip pesan.
Anhar tiba-tiba memotong pembicaraan Milea seakan
menggodanya.
―Eh Milea... sini aja dulu..Makan.. aku suapin..ya?‖
Milea pergi meninggalkan mereka.
―Eh lia..!! ehh sayang!!‖ teriak Anhar memanggil Milea.
(Film Dilan 1990 00:49:00)

Di warung Bi Eem ada Anhar yang sedang megobrol serius
dengan piyan. Ada juga dua orang lainya tapi aku tidak
mengenalnya
Kutanya Piyan:
―Ada Dilan, Yan?‖
―Dilan? Belum kesini,‖ jawab Piyan.
―Lho? Tadi, kukira dia ke sini.‖
―Belum, Biasanya ke sini,‖ jawab Piyan. ―Ada apa‖
―Enggak. Gak ada apa-apa.‖
―Tunggu aja!‖ kata Anhar sambil menghembuskan asap
rokonya
―Gak apa-apa,‖ jawabku. ‗Aku mau ke kelas lagi aja‖
―Oh iya,‖ Kata Piyan
―Bilang ke Dilan ya,‖ kataku sambil duduk di sampingnya
―Bilangi tadi, aku kesini...‖
―Oke Lia‖
―Makasih Piyan‖
Lalu aku pergi (Novel Dilan 1990 151 Bab 19)

Pada kutipancerita novel dan novel sama-sama menceritakan mengenai
Milea yang datang ke Warung Bi Eem untuk mencari Dilan dan hanya bertemu
dengan Piyan dan Ahar. Penambahan yang terjadi pada film adalah Anhar yang
menggoda Milea untuk mengajaknya makan dan disuapi. Pada cerita novel
hanya sampai Milea menitipkan pesan ke Piyan lalu pergi. Peneliti menilai
penambahan tersebut untuk menunjukan bahwa alur permasalahan semakin
jelas dengan adegan Anhar yang menggodanya.
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d. Kode PNB/PERMASALAHAN/04
Pada kode

PNB/ PERKENALAN/ 04 terjadi penambahan menit

00:49:49 berupa, saat terjadi penyerangan, Nandan memberi peringatan agar
semua tetap berada di dalam kelas.. Peneliti mengidentifikasi penambahan
karena tidak ada cerita tersebut di dalam novel. Hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan film berikut.
Sekelompok geng motor tiba-tiba datang
menyerang sekolah.
Milea mendengar suara mereka berusaha melihat
dari jendela.
Teman-teman menjadi panik mengetahui sekolah
mereka diserang.
―Sekolah kita diserang!, jangan ada yang keluar!
Semua tetap disini ya!‖ teriak Nandan yang
berusaha menenangkan teman-teman di kelas.
(Film Dilan 1990 00:49:49)
Tak lama dari itu, sekonyong-konyng, dari luar pagar
sekolah terdengar raungan suara motor. Sangat berisik
karena motornya banyak. Siswa dan guru keluar dari
tempatnya, termasuk aku, untuk ingin tahu ada apakah
gerangan
Ternyata mereka adalah siswa dari SMA lain yang
sedang menyerang sekolahku
(Film Dilan 1990 00:49:49)

Kutipan cerita pada film dan novel di atas mempunyai perasamaan
dengan yaitu terjadinya penyerangan di sekolah. Pada film mengalami
penambahan berupa Nandan berusaha memberitahu teman-temanya agar tetap
berada di dalam kelas. Pada novel tidak di ceritakan mengenai Nandan yang
merusaha

menenangkan

teman-teman.

Peneliti

menganggap

bahwa

penambahan tersebut di gunakan untuk menambah tekanan pada permasalahan
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ketika adegan sekolah diserang. Selain itu peneliti menilai penambahan
tersebut digunakan sutradara agar adegan lebih menarik dan tegang.
e. Kode PNB/PERMASALAHAN/08
Pada kode

PNB/ PERKENALAN/ 08 terjadi penambahan menit

01:10:33 berupa, Milea dan Dilan sampai dirumah saat malam hari dan menanyakan
mobil Kang Adi. Setelah berpamitan Milea disambut oleh Kang Adi. Peneliti

mengidentifikasi penambahan karena tidak ada cerita tersebut di dalam novel.
Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan film berikut.
Dilan dan Milea sampai dirumah.
Dilan melihat Mobil yang terparkir di depan rumah Milea.
―Mobil siapa?‖ tanya Dilan ke Milea.
―Kang Adi‖ jawab Milea
―Kang Adi?‖ tanya kembali Dilan dengan penasaran
―Guru Les Privat‖ jawab kembali oleh Milea
―Ooo.. yaudah aku langsung ya..‖ jawab Dilan sambil
menghidupkan motornya. (Film Dilan 1990 01:10:33)
Waktu tiba dirumahku, ada bang Fais, pamanku, sedang
mengikat dus di ujung belakang jok motornya, enah apa
isinya
Kuperkenalkan Dilan kepadanya.
―Mau masuk dulu gak?‖ kutanya Dilan.
―Langsung aja‖
(Novel Dilan 1990 225 Bab 20)

Pada kutipan film dan novel menceritakan mengenai Dilan dan Milea
sampai rumah dan langsung pamit pulang. Penambahan pada film yaitu Dilan
yang menanyakan menganai Mobil dan Kang Adi. Kutipan tersebut tidak
terdapat pada novel karena Dilan langsung pamit pulang setelah mengantarkan
Milea. Penambahan tersebut membuat cerita menjadi menarik karena rasa
penasaran Dilan terhadap mobil yang terparkir pada halam rumah Milea.
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f. Kode PNB/PERMASALAHAN/09
Pada kode

PNB/ PERKENALAN/ 09 terjadi penambahan menit

01:14:02 berupa, Dilan dan Milea menuju ke pedagang sayur lainya untuk
memberi Terong, setelah diberikan terong, Dilan mengatakan kepada penjual
terong bahwa sayu tersebut untuk pacar Nandan dan pedagang tersebut menjab
menitip salam buat pacar Nandan.

Peneliti mengidentifikasi penambahan

karena tidak ada cerita tersebut di dalam novel. Hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan film berikut.
―Buk ini sekilo sabaharaha?‖ tanya Dilan kepada penjulan
―limaratus‖ jawab penjual
Setelah memberi uang, Dilan mengatakan ―Buat pacarnya
Nandan‖
―Apan sihh..‖ kata Milea.
―Salam buat Nandan‖ kata penjual sebelum mereka pergi.
(Film Dilan 1990 01:14:02)
Dari situ, belok ke arah Gang Warta dan berhenti di pasar
tradisional, entah sekarang pasar itu masih ada atau tidak.
―Ini daerah kekuasaan Kang Atot. Aku kenal dia,‖ kata
Dilan sambil menuju tempat motor di parkir, untuk pulang,
karena belanjanya sudah selesai.
(Novel Dilan 1990 halaman 154 Bab 22)

Kutipan cerita film dan novel di atas sama-sama menceritakan mengenai
Milea dan Dilan ke pasar untuk berbelanja dan Dilan bercerita mengenai
kekuasaan Kang Atot. Penambagan yang terjadi pada film adalah Dilan
mengatakan kepada penjual terong bahwa sayur tersebut untuk pacar Nandan.
Kutipan certita tersebut tidak terdapat di dalam novel. Hal itu tersebut
membuktikan bahwa pada film bagian alur permasalahan mengalami
penambahan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.1.1.3. Penambahan Alur Bagian Puncak Permasalahan
Puncak masalah merupakan akibat dari hubungan perasalahan atau
persoalan satu dengan yang lainya. Eneste (1991:20) bahwa dari pehubungan
ini (tokoh dengan tokoh) akan terjadi pelbagai persoalan, yang makin lama
makin memuncak. Pada puncak permasalahan merupakan posisi paling banyak
mengandung tekanan karena dapat berupa konflik yang sangat tinggi. Pendapat
tersebut juga di dukung oleh Cohen (2010:36) menjelaskan; dalam bentuk
dramatik apa pun, klimaks merupakan permasalahan yang berada di posisi
yang paling ekstrem; momen ketika tekanan paling tinggi terjadi.
Pada bagian alur puncak permasalahan cerita novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990
peneliti mengidentifikasi bahwa pada bagian puncak permasalahan tidak terjadi
penambahan karena menemukan persamaan dalam penyampaian cerita. Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan kutipan berikut ini.
Milea sampai dirumah setelah pergi bersama Kang Adi, Milea
hanya mengucapkan terimakasih, tetapi Kang Adi terus melihat
Milea hingga dia pergi.
Ketika berjalan dihalaman Bibi memberitahu bahwa Dilan
telepon, Milea kaget dan berbalik bertanya mengenai apa yang
dikatakan oleh Bibi, kemudian Bibi menjawab ―Pergi bersama
Kang Adi‖.
Mendengar jawaban tersebut Milea bergegas masuk rumah dan
menelepon Dilan, tetapi yang mengangkat telepon adalah Bunda
dan mengatakan bahwa Dilan sedang pergi dan tidak bilang, lalu
Bunda mengatakan akan jika Dilan pulang, Bunda suruh nelepon
Milea. (Film Dilan 1990 01:31:33)
Tak lama kemudian, kami sampai di rumah.
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Kang Adi langsung permisi pamit pulang. Si Bibi
bilang tadi ada telepon dari Dilan.
―Terus, apa katanya, Bi?‖ kataku dengan penuh
penasaran
―Nanyain Lia,‖ jawab Si Bibi. ―Bibi bilang pergi sama
Kang Adi‖
Aaahhh!!!
Tuhaaan!!!
Mendengar apa yang sudah dikatakan Si Bibi ke Dilan
di telepon, serta-merta membuat seluruh tubuhku jatuh
lemas!
Dengan mengumpulkan sisa kekuatanku, aku langsung
telepon Dilan, tapi yang mengangkat malah Si Bunda.
―Ada Dilan, Bunda?‖
―Barusan dia pergi,‖ Jawab Bunda
―Gak bilang, tuh,‖ jawab Bunda ―Kenapa? Rindu,ya?‖
―Pergi kemana, Bunda?‖ tanyaku. ―Lia ada perlu.‖
―Ya, nanti kalau dia pulang, Bunda suruh telepon Lia‖
jawab Bunda. ―Oke?‖
(Novel Dilan 1990 halaman 312)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan mengenai Milea sampai
rumah setelah jalan-jalan bersama Kang Adi menggunakan mobil. Saat sampai
di halman rumah. Bibi menyampaikan pesan bahwa Dilan menelepon dan
mengatakan bahwa Milea sedang pergi bersama Kang Adi. Milea panik
berusaha menjelaskan kepada Dilan dengan menelepon rumahnya. Pada bagian
cerita novel yang menjadi cerita film tidak menunjukan penambahan pada
dialog pada asalnya. Inti cerita hanya mengalami sebuah perubahan
penyampaian cerita dari novel menjadi film, atau disebut dengan perubahan
variasi. Hal itu tersebut membuktikan bahwa pada bagian alur puncak
permasalahan tidak adapenambahan pada film.
4.1.1.4. Penambahan Alur Bagian Penyelesaian
Penyelesaian merupakan bentuk kelanjutan setelah puncak permasalahan.
Eneste (1991:20) bahwa dari pehubungan ini (tokoh dengan tokoh) akan terjadi
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pelbagai persoalan, yang makin lama makin memuncak. Kemudian cerita
melaju pada peleraian. Tokoh-tokoh dalam serta menempuh jalan atau sikap
sendiri-sendiri. Hel tersebut menunjukan bahwa setiap puncak permasalahan
memiliki sebuah penyelesaian.
Pada bagian alur penyelesaian cerita novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 peneliti
menemukan 1 data penyelesaian dan sudah melewati trianggulasi data yang
sudah disetujui keabsahan oleh trianggulator dan dosen pembimbing. Moleong
(2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3. Hasil perbandingan penyelesaian alur novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.

Tabel 3. Hasil perbandingan penambahan bagian penyelesaian alur cerita
novel dan film Dilan 1990
No

Kode

Waktu

Halaman

1

PNB/PNYS/01

01:37:06

336 (Bab 24)

I
a. PNB/PNYS/01
Pada kode PNB/PNYS/01 terjadi penambahan pada film pada waktu
01:37:06 berupa memeinta izin untuk keluar membasuh muka dan berpindah
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duduk di depan warung. Dilan menjelaskan kepada Milea yang mencarinya
tadi pagi, bahwa dia telat bangun dan berkelahi dengan Anhar. Peneliti
mengidentifikasi penambahan pada kode tersebut karena, pada novel halaman
336 mencritakan Dilan keluar ruangan untuk mencuci muka. Hal tersebut
dibuktikan dengan kutipan berikut
―Kasih obat dulu, ya?‖ kataku ke Dilan.
―Iya‖
―Cuci muka dulu,‖Kataku.
Dilan berdiri. Dia bungkukan bandanya keluar ruangan
untuk bisa mencuci mukanya dengan memakai air
mineral.
(Novel Dilan 1990 halaman 336)

Setelah memberikan segelas air, Bi Eem mencarikan
obat merah ke warung depan.
―Sebentar ya‖ sambil memandang Milea dan berjalan
kedepan warung untuk mencuci muka

(Film Dilan 1990 01:37:06)
Kutipan cerita film dan novel di atas menceritakan mengenai Dilan dan
Milea berada di Warung Bi Eem setelah kejadian Dilan berkelahi dengan
Anhar. Pada kutipan film, kata ―sebentar‖ yang diucapkan oleh Dilan
mewakilkan bahwa dirinya meminta izin untuk menunggu sebentar agar Dilan
mencuci mukanya. pada novel hanya menceritakan mengenai Dilan yang
bangkit berjalan keluar menuju keluar. Peneliti menilai penambahan tersebut
agar cerita lebih menarik karena suasana menjadi lebih dramatis setelah konflik
terjadi. penjelasan tersebut merupakan bukti peneliti mengenai penambahan
pada alur bagian penyelesaian.
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4.1.2 Deskripsi perubahan bentuk penciutan alur cerita dalam novel
dan film Dilan 1990
Penciutan merupakan pengurangan bagian dalam novel yang dijadikan
film. Eneste (1991: 61) menyatakan bahwa tidak semua hal yang diungkapkan
dalam novel dijumpai pula dalam film. Hal tersebut memberikan pengertian
bahwa penciutan atau penguragan adalah pengurangan terhadap cerita asli
novel menjadi cerita baru pada film. Film mempunyai keterbatasan teknis
sehingga bila novel semua dimasukan film akan mempunyai durasi yang sangat
panjang. Enseste (1991: 62) menyebutkan bahwa yang ditampilkan dalam film
hanyalah yang petning-penting saja atau yang dapat mempunyai pengarauh
dalam ceita sehingga film tersebut tidak akan selengkap dan sama seperti novel
aslinya. Pada hal ini, peneliti memaparkan anaslisi dan pembahasan penciutan
novel Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq
menjadi alur cerita Film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi.
Pada perbandingan bentuk penciutan alur cerita dalan novel Dilan“Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq dengan alur cerita Film
Dilan 1990

disutradarai oleh Fajar Bustomi peneliti menemukan 17

perkenalan (exposition), 38 permasalahan (conflict), 5 puncak masalah
(climax), dan 1 penyelesaian (denouement). Perbandingan tersebut akan
analisis untuk menentukan bentuk panambahan alur certa pada novel dan film.
Analisis tersebut akan mencakup perkenalan (exposition), permasalahan
(conflict), puncak masalah (climax), penyelesaian (denouement).
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4.1.2.1

Penciutan Alur Bagian Perkenalan

Perkenalan menurut Eneste (1991:20) ―Pada permulaan, biasanya
memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh yang satu dihubungkan dengan tokoh
lainya. Dari perhubungan ini alam terjadi pelbagai persoalan, yang makin lama
makin memuncak‖. Dari penjelasan tersebut ditarik kesimpulan bahwa
perkenalan merupakan permulaan suatu cerita dengan memperkenalkan tokohtokoh yang saling berhubungan yang mengakibatkan persoalan.
Peneliti menggunakan 7 sampel datapenciutan bagian perkenalan dari
data trianggulasi data yang sudah disetujui keabsahan oleh trianggulator dan
dosen pembimbing. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain. Sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil perbandingan penciutan
alur novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq
menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.

Tabel 3. Hasil perbandingan penciutan perkenalan alur ceriita novel dan
film Dilan 1990.
No

Kode

Halaman

Waktu

1

PNG/PERKENALAN/03

31 (Bab 3)

00:06:03

2

PNG/PERKENALAN/04

36 (Bab 3)

00:07:44

3

PNG/PERKENALAN/05

38 (Bab 3)

Tidak ada dalam film.
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4

PNG/PERKENALAN/06

39 (Bab 3)

Tidak ada dalam film.

5

PNG/PERKENALAN/07

41 (Bab 4)

00:10:56

6

PNG/PERKENALAN/10

50 (Bab 4)

00:15:38

7

PNG/PERKENALAN/013

60 (Bab 4)

Tidak ada dalam film.

Pada penciutan bagian perkenalan alur cerita novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq dan Film Dilan 1990 yang
disutradarai oleh Fajar Bustomi peneliti menggunakan data sampel 7 penciutan
alur perkenalan dari 17 data perkenalan. Peneliti menggunakan 7 sampel
karena dapat mewakili pola penciutan yang lain dan memikili pola penciutan
yang sama. yang dapat ditunjukan pada tabel 1. Hal tersebut menunjukan
bahwa sutradara Fajar Bustomi mealkukan pengurangan terhada novel untuk
menjadi film. pada penciutan terjadi dalam dua bentuk yaitu: ada dalam film
dan tidak ada dalam film.
Penciutan yang ada dalam filml artinya, cerita atau adegan pada novel
tercantum pada film, hanya mengalami pengurangan pada cerita novel.
penciutan yang ada dalam novel terjadi pada halaman 31, 36, 41, 50. Penciutan
tersebut, cerita pada novel menjadi pokok cerita di dalam film yang
mendapatkan tambahan cerita atau adegan.
Penciutan yang tidak ada dalam film artinya, cerita pada novel tidak ada
sama sekali dalam film, atau tidak di sertakan keseluruhanya. sehingga adegan
pada film berdiri sendiri tanpa mempunyai hubungan dengan cerita novel.
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Penambahan yang tidak ada dalam film terjadi pada halaman: 38, 39, 60.
Penciutan. Hasil analisis dari penambahan bagian alur perkenalan antara lain
sebagai berikut;
a. PNG/PERKENALAN/03
Pada kode

PNG/ PERKENALAN/ 03 pada film

mengalami

pengurangan cerita novel halaman 31 (Bab 3) berupa ; Tanggapan Milea
mengenai Dilan sebagai geng motor yang dianggap nakal dan jahat. Peneliti
mengidentifikasi sebagai pengurangan karena menemukan perbedaan cerita
teruatama pada cerita film yang tidak utuh seperti pada novel. Hal tersebut
dibuktikan dengan kutipan berikut.
Kata Rani, di kelas, setelah upacara bendera, Dilan itu anak
kelas 2 fisika 1 dan anggota geng motor yang terkenal di
Bandung. Jabatanya adalan Panglima Tempur.
Ya namanya Dilan!
Kalau tidak salah aku sering membaca namana ditulis di
tembok-tembok pake pilox. Baru tahu, ternyata dia
orangnya!
Sejak semua itu, aku betul-betul merasa takut. Aku juga
berpikir Dilan pasti sangat nakal dan mungkin jahat,
meskipun aku yakin, dia tidak seperti yang aku duga.
(Novel Dilan 1990 halaman 31 Bab 3)
(Saat upacara bendera)
Pagi itu aku tau, nama sang perlamal itu adalah... dilan
Katta rani dilan anak 2 fisika 1, anggota genh motor
terkenal dibandung , jabatanya digeng motor cukup serem,
panglima tempur!
(Film Dilan 1990 00:06:03)

Kutipan novel di atas menceritakan megenai tanggapan Dilan sebagai
anak geng motor setelah mendapatkan informasi dari Rani. Pada cerita novel
tidak disebutkan mengenai cerita tersebut. Peneliti menilai bahwa hal tersebut
tersebut merupakan pengurangan atau penciutan terhadap cerita novel. Hal
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tersebut menjadi bukti bahwa Film mengalami sebuah pengurangan pada cerita
novel.
b. PNG/PERKENALAN/04
Pada kode

PNG/ PERKENALAN/ 03 pada film

mengalami

pengurangan cerita novel halaman 36 (Bab 3) berupa ; Milea menanggapi
dalam hati bahwa Milea mengetahui dirinya yang merupakan geng motor,
membuat onar, dan suka nulis nama di tembok rumah dengan menggunakan
pilox. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena menemukan
perbedaan cerita teruatama pada cerita film yang tidak utuh seperti pada novel.
Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Mendengar dia ngomong gitu, demi Tuhan, aku ingin
langsung bilang ke dia: "Udah tahuuu! Gak usah ramalramalan, deh. Udah, deh! Udah tahu!" kamu Dilan, kan?
Panglima Temput geng motor,kan? Geng motor yang suka
nulis namanya pake pilox di tembok rumah orang itu,kan?
(Novel Dilan 1990 halaman 36 Bab 3)
Mendengar dia ngomong gitu, demi Tuhan, aku ingin
langsung bilang ke dia: "Udah tahuuu! Gak usah ramalramalan. Mendingan kamu turun.
(Film Dilan 1990 halaman 00:07:44)

Kutipan novel di atas menceritakan mengenai Dilan yang ikut naik
angkot bersama Milea. Milea berprasangka kepada Dilan bahwa dia Geng
motor yang suka nulis namanya pake pilox di tembok rumah orang. Bahkan
Milea berharap Dilan segera turun karena terus berbicara denganya dengan
bahasa yang puitis. Pada ceita film 00:07:44 tidak disertakan bagian tersebut
dan hanya menceritakan Dilan meramal Milea didalam angkot. Peneliti menilai
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bahwa hal tersebut menjadi bukti bahwa Film mengalami pengurangan pada
alur perkenalan cerita novel.
c. PNG/PERKENALAN/05

Pada kode PNG/PERKENALAN/05 pada film mengalami pengurangan
cerita novel halaman 38 (Bab 3) berupa; Milea mendapatkan surat dari Beni
dalam amplop warna ungu yang dititipkan oleh Bibi. Peneliti mengidentifikasi
sebagai pengurangan karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film.
hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Sesampainya di rumah, Si Bibi memberi aku surat. Itu surat yang
terbungkus dalam amplop warna ungu.
Itu surat dari Beni!.
Kubaca suratnya, sambil terus kepikiran soal Dilan,
(Novel Dilan 1990 halaman 36 Bab 3)

Kutipan novel di atas menceritakan pacar Milea bernama Beni
memberikan surat kepada Milea dengan cara menitipkan kepada Bibi. Peneliti
menilai sebagai penciutan karena cerita Beni memberi surat dalam film tidak
ditemukan pada film. peneliti juga menyebut hal tersebut merupakan penciutan
yang tidak ada dalam film karena cerita Beni memberikan surat merupakan
kesatuan alur pada novel yang tidak terdapat pada film. Hal tersebut menjadi
bukti bahwa Film mengalami sebuah pengurangan pada cerita novel.
d. PNG/PERKENALAN/06
Pada kode PNG/PERKENALAN/06 pada film mengalami pengurangan
cerita novel halaman 39 (Bab 3) berupa; Milea mendapatkan telepon dari Beni,
bahwa dia mau ke Bandung. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan
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karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan
dengan kutipan berikut.
Setelah usai shalat Isya, aku dapat telepon dari Beni, Dia
bicara lama sekali. Atau sebentar ya? Tapi, aku merasa itu
lama sekali.
Dan kata Beni, dia mau ke Bandung, nanti, minggu depan.
(Novel Dilan 1990 halaman 39 bab 3)

Peneliti mempunyai alasan sebagai pengurangan karena dalam film tidak
ditemukan cerita tersebut. Pada novel, kutipan di atas yang bercerita mengenai
Beni menelpon Milea tidak terdapat dalam fim. hal tersebut menjadi bukti
bahwa film mengalami sebuah pengurangan pada cerita novel.
e. PNG/PERKENALAN/07
Pada kode PNG/PERKENALAN/07 pada film mengalami pengurangan
cerita novel halaman 41 (Bab 4) berupa; Deskripsi mengenai warung Bi Eem
secara detail dari dinding kayu, hingga letak lingkungan. Peneliti
mengidentifikasi sebagai pengurangan karena tidak ditemukanya cerita tersebut
didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Sebetulnya yang disebut warung Bi Eem itu, adalah
nerupa rumah zaman baheula, yaitu rumah antik
peninggalan orang yang lumayan kaya di zaman dulu...
Dinding rumahnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk
dimakan oleh waktu. Dicat warna hijau toska tapi sudah
pudar karena tidak dicat ulang.
Posisi rumahnya berada di tikungan jalan itu, kalau
gak salaj bernomor 32.
(Novel Dilan 1990 halaman 41 bab 4)
―Sebagian di warung Bi Eem‖ kata Rani
―Apaan tuh?‖ tanya Milea penasaran.
―warung Bi Eem, belakang sekolah‖ jawab Rani
―Iya biar bisa merokok‖ sahut Nandan.
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(Film Dilan 1990 halaman 00:10:56)

Kutipan novel dan film di atas menceritakan mengenai Warung Bi Eem.
Penciutan yang terjadi pada cerita novel ketika mendeskripsikan mengenai
warung Bi Eem dari bentuk, posisi rumah, luas dan sebagainya. Peneliti
menganggap sebagai pengurangan karena dalam film tidak ditemukan cerita
tersebut. Pada film hanya menyebut Warung Bi Eem berada di belakang
sekolah dan hanya penjelasan singkat seperti kutipan film 00:10:56. Hal
tersebut menjadi bukti bahwa mengalami sebuah pengurangan pada cerita
novel. peneliti menganggap bahwa penciutan dilakukan untuk menambah rasa
penasaran penonton karena hanya menjelaskan warung Bi Eem dengan singkat.
f. PNG/PERKENALAN/10
Pada kode PNG/PERKENALAN/10 pada film mengalami pengurangan
cerita novel halaman 50 (Bab 4) berupa; Milea keluar kamar dan menanyakan
kedatangan tamu kepada Ibu. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan
karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan
dengan kutipan berikut.
Makan malam sudah habis, aku keluar dari kamar untuk
menyimpan piring ke dapur.
―Tadi ada tamu,‖ kata ibu yang berpapasan denganku.
―oh? Siapa?‖ tanyaku pura-pura tidak tahu.
―Nanyain kamh.‖
―Siapa?‖ Kutanya.
―Katanya utusan kantin sekolah‖
(Novel Dilan 1990 halaman 50 bab 4)
―Siapa yah ?‖ tanya Ibu.
―ada-ada saja, tadi ada anak sekolah Lia, ngaku-ngaku utusan
kantin. Utusan.. kayak nabi saja‖
Milea hanya melihat dari meja makan dan tersenyum.
(Film Dilan 1990 menit 00:15:38)
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Kutipan di atas menceritakan mengenai Dilan datang kerumah dan
ditemui oleh Ayah. Pengurangan terjadi pada cerita novel yang berisi mengenai
Milea keluar kamar dan pura-pura bertanya pada ibu mengenai tamu yang
datang. Penciutan yang terjadi pada pengurangan cerita novel tersebut, karena
dalam film Milea tidak menanyakan kepada ibu mengenai tamu yang datang
dan hanya Ayah yang menjelaskan kepada Ibu bahwa tamu tersebut merupakan
utusan kantin. Peneliti menilai hal tersebut menjadi bukti bahwa mengalami
sebuah penciutan pada cerita novel.
g. PNG/PERKENALAN/13
Pada kode PNG/PERKENALAN/10 pada film mengalami pengurangan
cerita novel halaman 60 (Bab 4) berupa; Dilan ngin mengikuti pelajaran PKN di
kelas Milea tetapi dilarang.. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan

karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan
dengan kutipan berikut.
Milea!" dia manggil dan mendekat. Kuhentikan
langkahku. Nandan, Hadi, dan Rani terus berjalan karena
aku minta untuk duluan.
"Ya?"
"Boleh gak aku ikut pelajaran di kelasmu lagi."
Dia senyum. Aku juga.
"Kamu mau bikin aku senang gak?"
Kupandang matanya, hampir-hampir gak percaya
bahwa aku bisa nanya seberani itu kepadanya.
(Novel Dilan 1990 halaman 60 bab 4)

Kutipan novel di atas berisi mengenai Dilan yang ingin mengikuti kelas
Milea lagi. Pada film tidak disebutkan mengenai certia Dilan ingin mengikuti
kelas lagi, sehingga cerita tersebut tidak ada didalam film. Hal tersebut menjadi
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bukti peneliti bahwa cerita novel halaman 60 mengalami pengurangan atau
tidak di ikut sertakan dalam film.
4.1.2.2 Penciutan Alur Bagian Permasalahan
Permasalahan merupakan bentuk akibat dari hubungan antara tokoh satu
dengan yang lain. Eneste (1991:20) menyebut bahwa tokoh yang satu
dihubungkan dengan tokoh lainya. Dari perhubungan ini akan terjadi pelbagai
persoalan, yang makin lama makin memuncak. Hubungan antara tokoh satu
dengan yang lain akan membentuk sebuah permasalahan dalam bentuk
peristiwa.
Pada bagian alur permasalahan cerita novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 peneliti
menggunakan 8 sampel permasalahan dari 38 data ekranisasi. Peneliti
menggunakan 8 sampel data karena pada sampel tersebut memiliki pola yang
sama terhadap 38 data lainya selain itu data sudah disetujui keabsahan oleh
trianggulator dan dosen pembimbing.. Sampel tersebut dapat dilihat pada
Tabel 4. Hasil perbandingan penciutan alur novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai
oleh Fajar Bustomi.
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Tabel 4. Hasil perbandingan penciutan permasalahan alur cerita novel
dan film Dilan 1990
No

Kode

Halaman
Novel

Waktu Film

1

PNG/PERMASALAHAN/01

103 (Bab
12)

00:36:52

2

PNG/PERMASALAHAN/02

105 (Bab
12)

00:37:42

3

PNG/PERMASALAHAN/011

151 (Bab
16)

00:50:59

4

PNG/PERMASALAHAN/012

155 (Bab
16)

00:51:30

5

PNG/PERMASALAHAN/016

160 (Bab
16)

00:53:51

6

PNG/PERMASALAHAN/018

163 (Bab
16)

00:55:32

7

PNG/PERMASALAHAN/024

195 (Bab
19)

01:04:47

8

PNG/PERMASALAHAN/032

252 (Bab
21)

01:14:03

a. PNG/PERMASALAHAN/01
Pada kode PNG/PERMASALAHAN/01
mengalami pengurangan cerita novel

menit 00:36:52 pada film

halaman 103 (Bab 12) berupa:

Pengurangan yang terjadi pada novel adalah Wati dipanggil oleh Milea dan
teman-teman yang lain memetik jambu. Peneliti mengidentifikasi sebagai
pengurangan karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal
tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
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―Soal porseni aku terpilih jadi kapten tim basket‖ kata Nandan... wah
hebat yaa..
kataya kalau menang aku bakal ikut lomba ke jakarta...
(Film Dilan 1990 00:36:52)

―Wati mana?‖ kutanya Rani.
―Itu, di luar.‖
―Wat!‖ aku berusaha memanggil Wati.
―Wat, dipanggil!‖ Tatang teriak.
Wati datang
―Ya?‖
Aku senyum kepadanya seolah-olah bagiku dia adalah wakil dari
Dilan.

....Sambil menikmati makanan, kami mengobrol sana-sini, seperti
kebanyakan anak remaja kalau sedang kumpul. Kami membahas
PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) yang akan diselenggarakan
beberapa bulan lagi. (Novel Dilan 1990 halaman 103 bab 12)

Kutipan cerita film dan novel di atas menceritakan saat Milea dijenguk
oleh teman-teman kelasnya. Penciutan terjadi pada cerita novel mengenai Wati
yang berada diluar bersama teman yang lain dipanggil untuk bergabung di
ruang tamu. Cerita novel tersebut tidak disertakan dalam film, dah hanya
membahas mengenai PORSENI. Peneliti menganggap sebagai pengurangan
karena dalam film tidak ditemukan cerita tersebut. Peneliti menilai penciutan
tersebut guna mempersingkat cerita aslinya.
b. PNG/PERMASALAHAN/02
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/02 menit 00:37:42 pada film

mengalami pengurangan cerita novel

halaman 105 (Bab 12)berupa:

Pengurangan yang terjadi pada novel adalah Ketika

Milea menanyakan

keberadaan Dia, kemudian Dilan menuntup telepon dengan alasan ingin
bertanya kepada orang lain dan menelepon lagi dan menjawab bahawa dia
berada di Sekelimus. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena
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tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan berikut.
―Halo?‖ kusapa dia.
―Kamu sakit?‖ tanya Dilan, langsung tanpa basabasi.
―Eh? Iya,‖ jawabanku. ―Sedikit. Sudah mau pulih.‖
―Piyan Bilang.‖
―Oh, iya, Kamu di mana?‖...

―Aku harusnya ikut.‖
―Ikut ke mana?‖
―Kemaren,‖ katanya ―Ke Jakarta,‖
―Kenapa?‖ kutanya.
―Makan berdua denganmu dan Novi di Jakarta,
terus didatangi oleh orang.‖
―Ya, sudah. Gak usah disesali,‖ jawabku. ―Kamu di
mana?‖
―Di Planet Bumi.‖
―ih! Serius. Di mana?‖
―Di?‖ Dilan bagai mikir. ―Bentar, aku mau nanya
orang. Aku tutup dulu ya, tele[onya. Nanti kutelepon
lagi,‖
―Eh? Ha ha ha. Masa, Gak tahu?‘
―Bentar, bentar,‖ kata Dilan bagai orang yang sibuk.
―Jangan pergi dulu dari situ.‖
―Iya.‖
Klik. Dia menutup teleponnya.
Aku tunggu sambil senyum-senyum sendiri. Tak
lama, telepon berdering lagi dan langsung kuangkat.

―Serius enggak, ya? Bentar, aku mau nanya
orang dulu. Aku tutup dulu, ya, teleponnya?‖
―Gak usah, heh!!!‖
―Ha ha ha ha ha.‖ Dilan ketawa
―Udah, pokoknya aku tunggu,‖ kataku.
―Iya.‖
―Sini...‖ (Novel Dilan 1990 halaman 105 bab 12)
Halo?‖
―Kamu sakit?‖ tanya Dilan
―Iya, tapi nggak papakok ‖ jawab Milea .

―Kenapa?‖ tanya Dilan
―Kenapa apa?‖
―Kenapa sakit?‖ Dilan
―Enggak, kata dokter kecapekan aja‖ jawab Milea
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―Harusnya aku yang makan denganmu dan
didatangi oleh orang.‖
Dilannn... Milea menyebut nama Dilan. ―Kamu
dimana?‖
―Seklimus‖ jawab Dilan.
―Sini kerumah... ada Wati‖
(Film Dilan 1990 menit 00:36:52)

Kutipan novel dan film di atas menceritakan mengenai Dilan menelepon
menanyakan kabar Milea yang sedang sakit. Penciutan terjadi pada Dilan
menutup telepon untuk berpura-pura bertanya kepada orang lain dan
menelepon lagi untuk menjawab keberadaanya. Pada film tidak ada cerita
tersebut, hanya adegan Dilan langsung menjawab bahwa dirunya berada di
Seklimus. Peneliti menilai hal tersebut merupakan bukti penciutan. Peneliti
menganggap penciutan tersebut untuk mempesingkat percakapan di telepon.
c. PNG/PERMASALAHAN/011
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/011 menit 00:50:59 pada film

mengalami pengurangan cerita novel

halaman 151 (Bab 16) berupa: Pak

Suripto segera meminta kepada Mang Uung untuk menutup gerbang saat
terjadi penyerangan. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena
tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan berikut.
―Anhar!!! Kaluar, Anjing!‖
Pak Suripto berteriak ke Mang Uung:
―Tutup, Mang Uung!!!‖
Mang Uung adalah penjaga sekolah, dia langsung menutup
pintu gerbang
(Novel Dilan 1990 halaman 151 bab 16)
Tiba-tiba segrombolan geng motor menyerang sekolah. Mereka
melempar batu dan membawa berbagai senjata sambil berteriak
mencari Anhar
(Film Dilan 1990 halaman 00:50:59)
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Kutipan novel dan film di atas menceritakan mengenai gerombolan geng
motor yang menyerang sekolah, mereka berteriak mencari Anhar. Penciutan
terjadi pada novel mengenai Pak Suripto menyuruh Mang Uung untuk menutup
pintu gerbang. Pada film hanya menceritakan mengenai kejadian penyerangan
dan tidak ada adegan mengenai Pak Suripto menyuruh menutup pintu gerbang.
Peneliti menilai bahwa hal tersebut merupakan bukti mengalami penciutan
pada bagian permasalahan.
d. PNG/PERMASALAHAN/012
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/012 menit 00:51:30 pada film

mengalami pengurangan cerita novel halaman 155 (Bab 16) berupa: Setelah
kejadian penyerangan selain menanyakan keberadaan Dilan Milea juga
menanyakan keberadaan Piyan. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan
karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan
dengan kutipan berikut.
―Gak usah! Aku mau ke kelas.‖ Kataku sambil pergi.
Dilan menyusul dan berjalan di sampingku.
―Di mana piyan?‖ kutanya menoleh kepadanya.
―Masih di belakang gereja‖
Nada suaranya seperti orang yang takut kepadaku.
―Gengster brengsek!‖
(Novel Dilan 1990 halaman 155 bab 16)
―Kamu ya!‖ menuduh Dilan yang sedang bersandar di
dinding.
― Bukan aku.. Anhar‖ jawab Dilan
―Kamu juga!‖
―Enggak Lia, Anhar mukulin anak sekolah lain, kamu
tadi kenapa keluar kelas?‖ Dilan berusaha menjelaskan
―Cari kamu!‖ Milea pergi dan Dilan menyusul berjalan.
―Gengster brengsek!‖
(Film Dilan 1990 00:51:30)
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Kutipan novel dan fil di atas menceritakan Milea yang bertemu dengan
Dilan, Milea menuduhnya sebagai penyebab penyerangan. Penciutan terjadi
pada novel yang menceritakan Milea menanyakan keberadaan Piyan seusai
kejadian penyerangan. Pada cerita film hanya menjelaskan mengenai Milea
yang menuduh Dilan. Peneliti menyebut bahwa pada bagian tersebut
mengalami penciutan. Peneliti menganggap penghilangan cerita mengenai
Milea menanyakan Piyan agar cerita lebih menarik, karena pada saat itu Milea
sangat marah terhadap Dilan.
e. PNG/PERMASALAHAN/013
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/016 menit 00:53:51 pada film

mengalami pengurangan cerita novel halaman 160 (Bab 16) berupa: Dilan
bercerita bahwa Susi bahwa pernah memberinya coklat dan diberi baju tidur.
Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena tidak ditemukanya cerita
tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut
Setelah itu, tak lama Dilan menelepon lagi.
―Terus?‖ Kutanya.
―Kamu kayak tukang parkir.‖
―Gimana terusanya soal Susi?‖
―Dia ngasih aku coklat. Ngasih aku baju tidur. Ngajak nonton Bioskop.‖
(Novel Dilan 1990 halaman 160 bab 16)
―ngobro-ngobrol sama BundaBantu-bantu masak, ya kayak
ambil hati bunda‖
―terus?‖
―terus aku pengap dalam lemari‖
―Dia pernah ngajak aku nonton bioskop‖
―Kamu mau?‖ tanya Milea
―iya‖
―Berdua?‖ tanya Milea
―Iya‖
―Terus?‖
―Terus di tengah-tengah film aku pamit ke toilet‖

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Film Dilan 1990 )

Kutipan novel dan film di atas menceritakan mengenai Dilan menelepon
Milea. Dilan bercerita bahwa Susi pernah berada di rumah dan mengajak
nonton film di bioskop. Penciutan yang terjadi adalah mengenai Dilan pernah
diberi coklat dan baju tidur, cerita tersebut tidak terdapat pada fim. Pada film
hanya menceritakan Dilan yang menonton Bioskop bersama Susi. Peneliti
menilai bahwa hal tersebut merupakan penciutan karena hilangnya sebagian
cerita pada novel yang menjadi film.
f. PNG/PERMASALAHAN/018
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/018 menit 00:55:32 pada film

mengalami pengurangan cerita novel halaman 163 (Bab 16) berupa: Dilan
meminta maaf karena telah membuat jengkel, Dilan menyebutkan bahwa
dirinya ada di belakang gereja, dan Piyan melarang untuk bertemu Milea saat
kejadian penyerangan. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena
tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan berikut.
―Lia. Maaf, tadi siang aku membuat kamu jengkel. Harus
tau, Lia, aku gak bermaksud membuat kamu jengkel, aku
malah cemas. Mencemaskan kamu di belakang gereja.
Kamu bayangin bagaimana rasanya. Aku bilang ke
Piyan, aku harus ke Lia. Tapi, kata Piyan jangan. Kamu
bayangin gimana rasanya”
(Novel Dilan 1990 halaman 163 bab 16)
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―maaf tadi buat kamu kawatir.. kamu harus tau... aku
nggak mau buat kamu cemas... biar aku saja yang
mencemaskanmu”
(Film Dilan 1990 00:55:32)

Kutpan novel dan film di atas berisi mengenai permintaan Dilan kepada
Milea karena telah membuat kawatir dan cemas. Penciutan terjadi pada cerita
novel yang membahas mengenai Dilan meminta maaf karena telah membuat
jengkel dan menyebutkan bahwa dirinya ada di belakang gereja, dan Piyan
melarang untuk bertemu Milea saat kejadian penyerangan. Peneliti menyebut
hal tersebut sebagai penciutan karena hilangnya sebagian dari permintaan maaf
Dilan di novel untuk dijadikan cerita atau adegan di film.
g. PNG/PERMASALAHAN/024
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/024 menit 01:04:47 pada film

mengalami pengurangan cerita novel halaman 195 (Bab 19) berupa: Kang Adi
mengomentari bahwa Bunda repot sekali. Peneliti mengidentifikasi sebagai
pengurangan karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal
tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
―Tadi, lihat ibu itu riweuh pisan, ya?‖ kata Kang Adi setelah
diam sesaat.
Riweuh pisan itu bahasa Sunda, kira-kira artinya ―repot sekali‖
dalam konotasi yang buruk.
―Kenapa?‖ Kutanya dengan nada heran dan agak kesal
mendengar apa yang dikatakan.
―Riweuh aja. Rame gak jelas.‖
Aku diam memandang serius. Mendengar
dikatakannya hatiku merasa tersinggung.
(Novel Dilan 1990 halaman 195 bab 19)

apa

yang
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Setelah Bunda pulang denganJeep-nya.
Miela dan Disa bercanda
Kang Adi melihat dengan sinis.
(Film Dilan 1990 menit 01:04:47)

Kutiapn novel dan film di atas menceitakan selepas Bunda pulang.
Penciutan terjadi pada novel yang menceritakan mengenai Kang Adi menyebut
Bunda Rieweh. Pada film Kang Adi hanya melihat sinis mengenai kepulangan
Bunda. Peneliti menyebut penciutan karena hilangnya sebagian cerita novel
mengenai tanggapan Kang Adi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa mengalami
pengurangan pada bagian permasalahan.
h. PERMASALAHAN/032
Pada kode

PNG/PERMASALAHAN/024 menit 01:14:03 pada film

mengalami pengurangan cerita novel halaman 251 (Bab 21) berupa: Milea dan
Dilan pergi menelusuri jalan Buah Batu, Laswi, kemudian ke daerah Jalan Riau
dan ke area perkantoran lalu turun untuk duduk-duduk. Tak lama dari itu
mereka melihat rombongan anak SMA menggunakan motor yang mengacungacungkan samurai. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena tidak
ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan berikut.
Aku pergi dengan Dilan, menyusuri Jalan Buah Batu yang
sepi, hanya ada satu dua mobil saja yang lewat, tak ada
banyak motor, maksudku tentu saja bukan Buah Batu yang
sekarang, tapi Jalan Buah Batu tahun 90-an.
Dari perempatan Jalan Peta, belok ke kanan, menuju arah
Jalan Laswi. Yaitu, Jalan Laswi yang dulu, bukan Jalan Laswi
yang kini lebar dan disesaki oleh banyak kendaraan.
Di Jalan Riau, Dilan membelokkan motornya memasuki
halaman perkantoran yang lumayan cukup luas.
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Aku bingung, gak tahu apa tujuan Dilan masuk ke halaman
kantor itu? Dilan menyuruh aku turun, lalu duduk di teras
halaman kantor itu.
Tak lama dari itu, sayup-sayup ada suara gemuruh dari jauh.
Makin lama suara itu makin jelas. Itu adalah suara motor,
saking banyaknya, jadi terdengar bergemuruh.
Dari halaman kantor itu, aku lihat mereka melewati Jalan
Riau. Pengendaranya berseragam SMA dan meng-acungkan
pedang samurai.
(Novel Dilan 1990 halaman 252 bab 21)
Dilan akhirnya menuruti keinginan Milea untuk jalan jalan
menggunakan motornya.
Mereka melewati jalan di setiap kota Bandung, hingga
akhirnya mereka menuju pasar.
(Film Dilan 1990 01:14:01)

Kutipan novel dan film di atas merupakan lanjutan mengenai Milea
mengajak jalan-jalan Dilan. Penciutan terjadi pada novel yang menceritakan
Milea dan Dilan berkeliling dengan motor melawati jalan Buah batu, jalan
Peta, dan jalan Riau. Selain itu, cerita mengenai segerombolan geng motor di
jalan Riau tidak di sertakan pada film. Pada film hanya digambarkan Dilan dan
Miela melwati jalan di depan gedung perkantoran yang sangan besar. peneliti
menyebut hal tesebut merupakan penciutan karena hilangnya sebagian cerita
pada novel yang dijadikan adegan dalam film.
4.1.2.3 Peciutan Alur Bagian Puncak Permasalahan
Puncak masalah merupakan akibat dari hubungan perasalahan atau
persoalan satu dengan yang lainya. Eneste (1991:20) bahwa dari pehubungan
ini (tokoh dengan tokoh) akan terjadi pelbagai persoalan, yang makin lama
makin memuncak. Pada puncak permasalahan merupakan posisi paling banyak
mengandung tekanan karena dapat berupa konflik yang sangat tinggi. Pendapat
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tersebut juga di dukung oleh Cohen (2010:36) menjelaskan; dalam bentuk
dramatik apa pun, klimaks merupakan permasalahan yang berada di posisi
yang paling ekstrem; momen ketika tekanan paling tinggi terjadi.
Pada bagian alur puncak permasalahan cerita novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990
peneliti menggunakam 2 sampel data yang sudah disetujui keabsahan oleh
trianggulator dan dosen pembimbing sari 5 data ekranisasi penciutan. Moleong
(2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel tersebut dapat
dilihat pada Tabel 5. Hasil perbandingan puncak permasalahan alur novel
Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi
Film Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi. Seperti tampak di tabel
berikut.

Tabel 5. Hasil perbandingan penciutan permasalahan alur cerita novel
dan film Dilan 1990
No

Kode

Halaman

Waktu

1

PNG/PUNCAK/01

303 (Bab 23)

01:30:12

2

PNG/PUNCAK/02

313 (Bab 23)

01:30:42
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a. PNG/PUNCAK/01
Pada kode PNG/PUNCAK/01 mengalami pengurangan menit 01:30:12)
berupa; Milea berpikir bahwa Kang Adi yang mempunyai tujuan lain dibalik
kegiatan membimbing belajar, selain itu menduga bahwa motif dibalik ajakan
ke ITB adalah untuk menunjukan kepada kawan-kawanya seolah Milea adalah
pacarnya. Kang Adi membicarakan mengenai outlet bapaknya di BIP , lagulagu Jazz, dan Bisnis yang sedang dijalankan. Kang Adi sempat mengajak
mampir ketempat temanya. Saat melanjutkan perjalanan, Milea meminta untuk
mampir warung untuk membeli pesanan Dilan yaitu materai. Kang Adi
menyebut bahwa Dilan ―menyuruh perempuan‖, dan mengatakan untuk hatihati karena Dilan adalah anak geng motor. Milea dan Kang Adi sempat
berdebat mengenai sandiwara kebaikan oleh Dilan. Peneliti mengidentifikasi
sebagai pengurangan karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film.
hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Di perjalanan , Kang Adi banyak bicara soal ini itu, dari
mulai soal outlet bapaknya di BIP, lagu-lagu Jazz
kesukaanya, dan bisnis dia bersama dua orang kawanya,
yaitu mahasiswa Seni Rupa ITB
―Kita ke sana dulu, ya,‖ kata Kang Adi mengajak aku
untuk mampir dulu ke tempat dua kawan Seni Rupanya.
―Bentar. Liat-liat aja.‖
Tidak kujawab. Kang Adi membelokan mobilnya ke arah
Jalan Kebon Bibit, itu adalah daerah Taman Sari,
Bandung. Dulu belum ada mall, jadi masih terlihat asri.
Di dalam toko itu, sudah ada dua orang yang sedang
ngobrol sambil ngopi. Orang itu adalah kawan kang Adi,
mahasiswa Seni Rupa ITB, namanya Kang Idam (kini
sudah almarhum) dan Kang Soni (dulu dikenal sebagai
Uci Sonny karena membuka jasa merekam video acara
pernikahan dengan handycam)....
Ketika mobil berhenti di pinggir jalan, aku turun dan
segera pergi ke warung untuk membeli materai.
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Dilan memesannya waktu dia nelepon tadi malam. Entah
untuk apa, sudah kutanya dia, tapi dia bilang nanti aja
dijelasin.
―Beli apa?‖ Kang Adi nanya setelah aku kembali masuk
mobil.
―Materai.‖
―Buat apa?‖
―Gak tau,‖ jawabku. ―Dilan pesen‖
―Kok, nyuruh-nyuruh perempuan, sih?‖
―Gak apa-apa,‖ kataku. ―Aku juga suka nyuruh dia.‖
―Ya, tapi kalau sudah nyuruh perempuan, janganlah,‖
kata Kang Adi. ―Hargai.‖
―Gak apa-apa,‖ kataku. ―Lia seneng-seneng aja, kok,
Kang.‖
―Hati-hati.‖
―Kenapa?‖ kutanya sambil kupandang dia.
―Dia anak geng motor, ya?‖
―Taunya?‖
―Kan, semalam dia pake jaketnya.‖
―Iya,‖ kataku. ―Lia juga gak suka geng motor, Kang.‖
Kang Adi diam.
(Novel Dilan 1990 halaman 303 (Bab 23)
Milea dan Kang Adi berjalan menggunakan Mobil
memasuki kampus ITB
(Film Dilan 1990 menit 01:30:12)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan mengeani Milea jalan-jalan
bersama Kang Adi ke kampus ITB. Penciutan terjadi pada novel yang
meceritakan bahwa Kang Adi banyak bicara mengenai musik dan Kang Adi
mampir ke salah satu toko milik temanya. Pada film hanya di gambarkan
dengan adegan mobil Kang Adi masuk ke kampus ITB dan tidak membahas
cerita sepeti kutipan (Novel Dilan 1990 halaman 303 (Bab 23). Peneliti
menyebut sebagai penciutan karena hilangnya sebagian cerita novel.
b. PNG/PUNCAK/02
Pada kode PNG/PUNCAK/02 mengalami pengurangan menit 01:30:42)
berupa;

Milea

merasa

sangat

sedih

dan

menyesal,

bahkan

Milea

membayangkan hari sebelumnya yang pergi jalan-jalan bersama Dilan. Selain
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itu Milea juga membandingkan dengan hari Minggu bersama Kang Adi yang
membuat sesuatu yang indah merasa runtuh. Hal tersebut dapat di tunjukan
dengan kutipan teks beritkut.
Mengapa harus ada hari itu, padahal di hari sebelunya, aku
dan Dilan boleh dibilang sedang berada di saat-saat yang mesra
layaknya dua orang yang sedang pacaran. Jalan-jalan, dan dia
memegang tanganku.bahkan aku bisa main ke rumanya, bagai
hadiah istimewa berupa sebuah kesempatan yang ku
inginkan.....
Kamu bisa bayangkan setelah itu, setelah semuanya terbangun
dengan indah, lalu aku bertemu hari Minggu, hari dimana Kang
Adi datang ke rumahku untuk aku merasa terpojok sehingga
sulit bisa menolak ajakannya seperti yang sudah aku jelaskan,
lalu aku pergi kemudian semuanya terjadi:
Bangunan itu, yang sudah berdiri indah, bagai runtuh tiba-tiba,
dalam sehari. Tadinya, mau kutelepon lagi Dilan, tetapi
kuurungkan karena aku merasa akan lebih baik jika langsung
ngomong dengan Dilan di sekolah.
(Novel Dilan 1990 halaman 303 Bab 23)
Milea menyesal karena merasa telah berbohong kepada Dilan.
―Bangunan itu, yang sudah berdiri indah, bagai runtuh tiba-tiba
dalam sekejap, seharian aku hanya membaca puisi Dilan yang
sempat ku catat diam diam saat Bunda menunjukan kepadaku,
Dilan tidak menelponku sampai malam. Aku merasa malu
kepada diriku sendiri karena telah berbohong ke Dilan, aku
harus bertemu dulan menjelaskan semuanya‖
(Film Dilan 1990 menit 01:30:42)

Kutipan di atas berisi mengenai Milea yang menyesal karena telah
berbohong. Penciutan terjadi pada cerita novel yang menceritakan mengenai
Milea membayangkan hari sebelumnya yang pergi jalan-jalan bersama Dilan
dan membandingkan dengan hari Minggu bersama Kang Adi seperti pada
kutipan (Novel Dilan 1990 halaman 303 Bab 23). Peneliti menilai sebagi
penciutan karena hilangnya sebagian cerita novel Dilan 1990 halaman 303
yang dijadikan sebagi adegan dalam film.
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4.1.2.4 Penciutan Alur Bagian Penyelesaian
Penyelesaian merupakan bentuk kelanjutan setelah puncak permasalahan.
Eneste (1991:20) bahwa dari pehubungan ini (tokoh dengan tokoh) akan terjadi
pelbagai persoalan, yang makin lama makin memuncak. Kemudian cerita
melaju pada peleraian. Tokoh-tokoh dalam serta menempuh jalan atau sikap
sendiri-sendiri. Hel tersebut menunjukan bahwa setiap puncak permasalahan
memiliki sebuah penyelesaian.
Pada bagian alur penyelesaian cerita novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 peneliti
menemukan 1 sampel data penyelesaian dan trianggulasi data yang sudah
disetujui keabsahan oleh trianggulator dan dosen pembimbing. Moleong (2007:
330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel tersebut dapat dilihat pada
Tabel 6. Hasil perbandingan penyelesaian alur novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di
sutradarai oleh Fajar Bustomi.

Tabel 6. Hasil perbandingan penciutan bagian penyelesaian alur novel
dan film Dilan 1990
No

Kode

Halaman Novel

Waktu Film

1

PNYS/PNYS/01

326 (Bab 24)

01:36:56

2

PNYS/PNYS/02

336 (Bab 24)

01:37:06
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a. PNYS/PNYS/01
Pada kode

PNYS/PNYS/01 mengalami pengurangan menit 01:36:56

berupa: Dilan bertemu dengan Wati, Revi, dan Piyan dan mengatakan kepada
agar mereka pulang. Peneliti mengidentifikasi sebagai pengurangan karena
tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal tersebut dibuktikan dengan
kutipan berikut.
―Ikut aku, Lia‖
―Ke mana, Dilan?‖
―Warung Bi Eem.‖
―Iya,‖
Dilan berhenti dan berbali.
―Wati, Revi, kamu pulang aja, ya?‖
―Iya,‖ jawab Wati.
―Yan, kamu pulang aja,‖ kata Dilan ke Piyan.
―Siap,‖ Jawab Piyan.
―Kew, Zis, biar aku berdua sama Lia.‖
―Iya,‖ jawab Akew.
Lalu, mereka pamit pulang dan pergi,
meninggalkan aku dan Dilan yang berjalan
berdampingan.
(Novel Dilan 1990 halaman 313 Bab 24)
Saat diruang guru, Dilan memegang tangan Milea
dan menariknya untuk mengajak keluar.
Dilan dan Milea memasuki Warung Bi Eem
(Film Dilan 1990 menit 01:36:56)

Kutipan novel dan film di atas menceritakan mengenai Dilan mengajak
pergi ke Warung Bi Eem setelah kejadian di rung guru. Penciutan terjadi pada
cerita novel saat Dilan keluar ruangan bertemu Rani, Wati, Piyan dan temanteman lainya. Dilan menyuruh mereka pulang karena hanya ingin bersama
Milea. Pada film menit 01:36:56 hanya menayangkan adegan Dilan keluar dari
ruang guru dan menuju Warung Bi Eem. Peneliti menyebut sebagai penciutan
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pada penyelesaian karena terjadi penghilangan cerita pada novel halaman 326
seperti kutipan di atas.
b. PNYS/PNYS/01
Pada kode

PNYS/PNYS/02 mengalami pengurangan menit 01:37:06

berupa: Setelah mencium Dilan, ada seorang Ibu-ibu yang mencari Bi Eem
untuk membeli kerupuk di warung, Dilan membatu dengan mengambilkan
kerupuk dan dimasukan kedalam pelastik.. Peneliti mengidentifikasi sebagai
pengurangan karena tidak ditemukanya cerita tersebut didalam film. hal
tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Di saat bersamaan, ada orang yang datang, yaitu
ibu-ibu, nanyain Bi Eem.
"Lagi shalat, Teh," jawab Dilan. "Ada apa?" (Teh
= Kak. Teteh = Kakak)
"Ini mau beli kerupuk."
"Oh,ya, udah kesaya aja "jawab Dilan sambil
berdiri dan masuk ke warung Bi Eem.
Lucu rasanya mendengar Dilan menyebut dirinya
dengan kata ganti "Saya".
Si Teteh mengambil sekantong plastik berisi
sepuluh kerupuk.
"Ada lagi, Teh?" tanya Dilan. "Bala-balanya
mungkin?"
"lya, deh. Lima aja," kata Si Teteh.
"Silakan ambil aja."
Si Teteh ngambil bala-bala dan membungkusnya
dengan plastik yang dikasih oleh Dilan.
"Berapa semuanya?"
"Gak usah!" jawab Dilan. "Nanti, saya yang
bayar." "Eh? Kenapa?"
Bi Eem datang dan berdiri di samping Si Teteh.
(Novel Dilan 1990 halaman 336 Bab 24)
Setelah mencuci muka Dilan duduk di kursi depan warung Bi Eem.
Milea bangkit menyusul duduk di sebelahnya. Milea ingin meminta
maaf karena telah berbohong.
(Film Dilan 1990 menit 01:37:06)
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Kutipan novel dan film di atas menceritakan saat Dilan dan Milea duduk
di kursi depan Warung Bi Eem. Penciutan yang terjadi pada novel adalah
penghilangan cerita mengenai seseorang datang ke Warung Bi Eem untuk
membeli krupuk. Dilan melayani pembeli tersebut dengan bahasa Sunda dan
memberikanya gratis. Peneliti menganggap sebagai penciutan karena pada film
tidak membahas bagian cerita tersebut dan hanya mennceritakan Milea
meminta maaf kepada Dilan karena telah berbohong, Dilan memafkanya dan
meminta titipan kertas dan amplop kepada Milea. Hal tersebut menjadi bukti
bahwa pada alur penciutan mengalami penciutan.
4.1.3

Deskripsi Perubahan Bentuk Perubahan Variasi Alur Cerita Novel

dan Film Dilan 1990
Perubahan variasi dilakukan oleh sutradara untuk membuat film menjadi
variatif dan menarik. Eneste (1991: 67) dalam mengekranisasi mungkin pula
pembuat film merasa perlu untuk membuat variasi-variasi dalam film, sehingga
terkesan film yang di dasarkan atas novel tidak seasli novelnya. Selain itu
perbedaan media mendukung terjadinya perubahan Variasi. Eneste (1991: 66)
menjelaskan bahwa, karena perbedaan alat-alat yang digunakan, terjadi variasivariasi tertentu sana sini. Perubahan variasi dapat berupa bentuk dan
pengungkapan yang berlainan dari cerita novel asli. Peneliti menyimpulkan bahwa
perubahan variasi adalah penggunaan variasi cerita pada novel menjadi film
dengan maksud dan tujuan untuk membuat film lebih menarik. Pada penelitian ini
terdapat analisis dan pembahasan bentuk perubahan variasi alur cerita dari novel
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Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film
Dilan 1990 yang disutradarai oleh Fajar Bustomi.
Pada perbandingan bentuk perubahan variasi alur cerita dari novel
Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film
Dilan 1990 yang disutradarai oleh Fajar Bustomi peneliti menemukan 5
perkenalan (exposition), 45 permasalahan (conflict), 5 puncak masalah (climax),
dan 1 penyelesaian (denouement). Perbandingan tersebut akan analisis untuk
menentukan bentuk panambahan alur certa pada novel dan film. Analisis tersebut
akan mencakup perkenalan (exposition), permasalahan (conflict), puncak masalah
(climax), penyelesaian (denouement).
4.1.3.1 Perubahan variasi alur perkenalan
Perkenalan menurut Eneste (1991:20) ―Pada permulaan, biasanya
memperkenalkan tokoh-tokohnya. Tokoh yang satu dihubungkan dengan tokoh
lainya. Dari perhubungan ini alam terjadi pelbagai persoalan, yang makin lama
makin memuncak‖. Dari penjelasan tersebut ditarik kesimpulan bahwa
perkenalan merupakan permulaan suatu cerita dengan memperkenalkan tokohtokoh yang saling berhubungan yang mengakibatkan persoalan.
Peneliti menggunakan 3 data sampel data dari 5 data perkenalan yang
sudah disetujui keabsahan oleh trianggulator dan dosen pembimbing. Moleong
(2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel tersebut dapat
dilihat pada Tabel 7. Hasil perbandingan penambahan alur novel Dilan “Dia
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adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.
Tabel 7. Hasil perbandingan perubahan variasi penambahan alur cerita
novel dan film Dilan 1990,
No

Kode

Halaman

Waktu

1

PV/PERKENALAN/03

47(Bab 5)

00:12:07

2

PV/PERKENALAN/04

48 (Bab 5)

00:14:09

3

PV/PERKENALAN/05

50 (Bab 5)

00:15:39

a. Kode PV/PERKENALAN/03
Pada kode PV/PERKENALAN/03 terjadi perubahan variasi pada menit
ke 00:12:07 berupa Pertanyaan Dilan seakan menyidir Rani untuk pindahdan
membuat mengerti maksud dari Dilan bahwa ingin duduk disamping Milea.
Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya
perbedaan dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan
berikut.
Dilan datang ke kelas Milea saat jam istirahat dan langsung
menuju kemeja Milea.
Dilan mengatakan kepada Rani ―Ran...Boleh ikut duduk?‖ Rani
yang bingung dengan ucapan Dilan berkata ―Naon?‖
Dilan mengulangi perkataanya lagi ―Boleh ikut duduk?‖.
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Rani kemudian berpindah tempat duduk kebelakang agar Dilan
bisa duduk disebelahku
(Film Dilan 1990 halaman 00:12:07)
Setelah istirahat selesai, kami masuk lagi ke kelas untuk
ikut pelajaran lainnya.
Kamu tahu ke mana Dilan? Dia masuk ke kelasku, dan
duduk di bangku sebelahku, membuat Rani jadi pindah
ke kursi belakang yang memang kosong. Kok, Rani mau,
ya? Heran.
Aku juga heran, kenapa tidak seorang pun yang berani ngusir Dilan? Nandan sebagai dirinya Ketua Murid,
cuma bisa diam saja.
(Novel Dilan 1990 halaman 47 Bab 5)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan mengenai Dilan masuk ke
kelas Dilan dan menulis nama-nama orang termasuk dirrinya. Peneliti
menemukan perubahan variasi pada adegan Dilan menanyakan untuk ikut
duduk. Hal tersebut merupakan sebuah pertanyaan dan sindiran kepada Rani
agar Dilan dapat duduk di samping Milea. pada novel hanya diceritakan Dilan
masuk dan langsung duduk disamping Milea yang membuat Rani duduk di
kursi belakang. Perbedaan penyampian cerita dalam kedua menjadi bukti
bahwa film mengalami sebuah perubahan variasi pada cerita novel.
b. Kode PV/PERKENALAN/04
Pada kode PV/PERKENALAN/04 terjadi perubahan variasi pada menit
ke 00:14:09 berupa Pak Atam menyebut bahwa Dilan bukan siswa kelas
tersebut dan menyuruh untuk keluar selain itu Pak Atam juga menegur untuk
merapikan bajuDilan.. Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi
karena ditemukanya perbedaan dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan
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“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut
dibuktikan dengan kutipan berikut.
―Heh, Kamu bukan siswa kelas ini
Sini...kamu kenapa masuk kesini?‖
―Salah masuk kelas pak‖ jawab Dilan
―Kelua..rapikan bajunya‖ tegur Pak Atam‖
(Film Dilan 1990 halaman 00:14:09)

kan?

―Kenapa disini?‖ Tanya Pak Atam.
―Salah masuk,‖ Jawab Dilan.
Dilan beranjak dari duduknya dan pergi diringi
tatapan Pak Atam yang tidak respek kepadanya.
(Novel Dilan 1990 halaman 48 Bab 4)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan tentang Dilan masuk kelas
Milea dan ketahuan oleh Pak Atam. Peneliti menemukan perubahan variasi
pada cerita saat Pak Atam mengetahui Dilan bukan siswa kelas tersebut, lalu
memanggilnya untuk kedepan dan mengusirnya sambil menengur untuk
merapikan bajunya. Pada cerita asli di novel, Pak Atam menyebut Dilan bukan
siswa kelas tersebut dan langsung menegur untuk keluar kelas. Peneliti menilai
perubahan variasi pada cerita tersebut menjadi lebih menarik dan lebih variatif
dari pada cerita novel yang asli. Perbedaan penyampian cerita pada film
menjadi bukti bahwa penambahan mengalami sebuah perubahan variasi.
c. Kode PV/PERKENALAN/05
Pada kode PV/PERKENALAN/05 terjadi perubahan variasi pada menit
ke 00:15:39 berupa Milea berada di ruangan makan berusaha mendengar
pembicaraan ayah dengan Dilan. Milea ingin mengetahui percakapan Dilan
dengan ayah dengan berpindahnya posisi duduk Milea diruang makan (saat
Dilan datang kerumah).. Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi
karena ditemukanya perbedaan dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan
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“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut
dibuktikan dengan kutipan berikut.

Malamnya, beneran Dilan datang.
Aku lekas masuk kamar bersama piring makanan
malamku dan bersama perasaanku yng langsung tak
karuan.
Aku bangkut dari kasur, lalu duduk di kursi belakarku,
untuk nerusin makan malam, bersama kepalaku yang
diisi oleh aneka macam pikiran berkaitan dengan Dilan
yang datang kerumahku.
Makan malam sydah habis, aku keluar dari kamar
untuk mencuci piring ke dapur.
―Tadi ada tamu,‖ kata ibu yang berpapasan denganku.‖
(Novel Dilan 1990 halaman 50 Bab 5)

Saat Dilan datang ke rumah, Milea tetap berada di meja
makan sambil berusaha mendengarkan percakapan Ayah
dan Dilan
(Film Dilan menit 00:15:39)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan mengenai Dilan datang
kerumah dan ditemui oleh Ayah. Perubahan variasi yang terjadi pada film
adalah Milea sedang di dapur saat Dilan datang, Milea berpindah posisi duduk
untuk mengetahui perbincangan dengan Ayah. Pada cerita asli novel
menunjukan bahwa ketika Dilan datang, Milea bergegas masuk kamar. Peneliti
menilai perbedaan penyampian cerita pada film untuk membuat cerita lebih
ringkas, karena pada novel Milea harus berpindah posisi duduk untuk
mengetahui perbincangan ayah dan Dilan. Hal tersebut bukti bahwa film
mengalami sebuah pengurangan pada cerita novel.
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4.1.3.2

Perubahan Variasi Permasalahan

Permasalahan merupakan bentuk akibat dari hubungan antara tokoh satu
dengan yang lain. Eneste (1991:20) menyebut bahwa tokoh yang satu
dihubungkan dengan tokoh lainya. Dari perhubungan ini akan terjadi pelbagai
persoalan, yang makin lama makin memuncak. Hubungan antara tokoh satu
dengan yang lain akan membentuk sebuah permasalahan dalam bentuk
peristiwa.
Pada bagian alur permasalahan cerita novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 peneliti
menggunakan 8 sampel data permasalahan dari 45 data. Peneliti menggunakan
8 sampel karena dapat mewakili pola perubahan variasi alur yang lain. Sampel
tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. Hasil perbandingan perubahan variasi alur
novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq
menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.
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Tabel 8. Hasil perbandingan perubahan variasi permaslahan alur cerita
novel dan film Dilan 1990
No

Kode

Halaman Novel

Waktu Film

1

PV/Permasalahan/01

50 (Bab 4)

00:15:29

52 (Bab 4)

00:17:50

59 (Bab 5)

00:18:41

60 (Bab 5)

00:20:02

67 (Bab 6)

00:22:13

69 (Bab 6)

00:23:24

71 (Bab 7)

00:25:55

2

PV/Permasalahan/03

95 (Bab 11)

00:34:10

3

PV/Permasalahan/06

98 (Bab 11)

00:35:20

4

PV/Permasalahan/07

108 (Bab 12)

00:38:42

5

PV/Permasalahan/17

154 (Bab 16)

00:51:20

6

PV/Permasalahan/25

177 (Bab 18)

00:57:53

7

PV/Permasalahan/34

225 (Bab 22)

01:10:31

8

PV/Permasalahan/44

296 (Bab 22)

01:27:10
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a. Kode PV/Permasalahan/01
Pada kode PV/Permasalahan/01 terjadi perubahan variasi pada urutan
alur cerita novel dan cerita film. Perubahan alur peristiwa dinding kelas runtuh
mengalami perubahan pada film. Peneliti mengidentifikasi perubahan variasi
karena terjadi perubahan urutan alur cerita dengan menitik pusatkan peristiwa
dinding kelas runtuh sebagai patokan. Peneliti menggunakan tabel 8.1
Perubahan variasi alur permasalahan novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh
Fajar Bustomi.

Tabel 8.1 Penjabaran perubahan variasi permasalahan alur cerita novel
dan film Dilan 1990
Waktu

Urutan alur cerita

Hal.

Film Dilan 1990
00:15:29

Urutan alur cerita
Novel Dilan 1990

(1) Dilan kerumah dan

50

(1) Dilan datang kerumah

bertemu dengan Ayah Milea.

(Bab 4)

Milea, dan bertemu dengan
ayahnya

00:17:50

(2) Dilan menelepon dan

52

(2) Dilan menelpon sambil

meramal menjadi pacarnya.

(Bab 4)

meramal menjadi pacarnya.

(3) Milea mendapatkan

59

(3) Dilan ingin ikut kelas

coklat dari Dilan yang
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00:18:41

00:20:02

dititipkan oleh tukang koran.

(Bab 5)

Milea mata pelajaran PKN.

(4) Beni datang kerumah

60

(4) Papan pembatas kelas

Milea untuk mengucapkan

(Bab 5)

runtuh.

merayakan ulang tahun.

(5) Teman kelas membuat

(5) Milea ulang tahun dan

kejutan ulang tahun milea

67

dan Nandan memberi kado
00:22:13

termasuk Nandan memberi
(Bab 6)

Boneka beruang.

00:23:24

dirayakan teman kelas

hadiah boneka Beruang.

(6) Dilan memberi kado

69

(6) Beni datang ke rumah

kepada Milea.

(Bab 6)

Milea untuk mengucapkan
dan memberi kejutan ulang
tahun Milea berama temantemanya.

00:25:55

(7) Papan pembatas kelas

71

(7) Dilan memberi kado

(Bab 7)

kepada Milea.

runtuh.

Tabel 8.1 merupakan perbandingan alur pada novel dan film. Peneliti
menemukan perubahan variasi pada alur cerita. Guna mempermudah
pemahaman, peneliti menggunakan cerita atau adegan ―dinding pembatas
kelas roboh‖. Cerita mengenai papan dinding kelas runtuh terjadi menit
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00:25:55 pada nomor 7. Sedangkan, cerita papan dinding pembatas kelas
runtuh halaman 60 terjadi pada nomor 4. Hal tersebut terjadi karena urutan
cerita yang berbeda pada film dan novel.
Letak cerita mengenai papan dinding kelas runtuh terjadi menit 00:25:55
pada film terjadi setelah Teman kelas membuat kejutan ulang tahun Milea dan
Nandan memberi kado boneka beruang (5) dan Dilan memberi kado kepada
Milea (6). Sedangkan letak cerita cerita papan dinding pembatas kelas runtuh
halaman 60 . terjadi sebelum Milea ulang tahun dan dirayakan teman kelas
termasuk Nandan memberi hadiah boneka Beruang (5).
Peneliti juga menemukan perbadaan letak cerita mengenai Beni datang
kerumah Milea untuk mengucapkan merayakan ulang tahun. Pada film cerita
Beni datang ke rumah Milea (4) terjadi

sebelum Teman kelas membuat

kejutan ulang tahun milea dan Nandan memberi kado Boneka beruang(5).
Sedangkan pada novel Beni datang ke rumah Milea untuk mengucapkan dan memberi
kejutan ulang tahun Milea berama teman-temanya (6) sesudah Milea ulang tahun dan
dirayakan teman kelas termasuk Nandan memberi hadiah boneka Beruang (5).

Peneliti berpendapat perubahan variasi pada film dan novel pada Tabel 8.1
Perubahan variasi alur permasalahan novel dan film Dilan 1990 terjadi
pada tata letak alur cerita. Tata letak alur cerita pada novel berbeda dengan tata
letak alur pada film. Perubahan alur tersebut menjadi bukti bahwa terjadi
perubahan variasi pada permasalahan.
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b. PV/Permasalahan/03
Pada kode PV/Permasalahan/03 terjadi perubahan variasi pada menit ke
00:34:10 berupa adegan Beni datang menemui Milea yang sedang makan, Beni
memulai percakapan dengen memanggil Milea dengan nada tinggi dan marahmarah..

Peneliti

mengidentifikasi

sebagai

perubahan

variasi

karena

ditemukanya perbedaan dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan
dengan kutipan berikut.
Beni tiba-tiba datang dan memanggil Milea dengan nada tinggi.
―Milea!!‖
Milea kaget melihat kehadiran Beni, ―Beni‖
―Dicariin ternyata disini!‖ Beni berbicara dengan nada marah.
―Kemarin ditelpon km bilang nggak bisa dateng?‖ Ucap Milea
dengan beralasan.
―Terus kalau gue datang kesini kenapa!! Lu nggak suka ya
kalau gue dateng?‖ Beni menjawab Milea dengan nada tinggi
dan marah.
(Film Dilan 1990 00:34:10)
Beni datang berdua dengan Saribin, kawan satu kelasnya,
kawanku juga, Beni masuk langsung duduk berhadapan
denganku. Di mana saat itu, aku sedang duduk berdampingan
dengan Nandan.
―Tau dari mana aku di sini?‖ kutanya Beni sambil senyum.
Melihat kedatangan Beni, Milea langsung bertanya.
(Novel Dilan 1990 halaman 95 Bab 11)

Kutipan pada novel dan film di atas menceritakan kejadia di Jakarta,
Beni datang marah-marah kepada Milea dan Nandan. Perubahan variasi terjadi
pada Beni memulai percakapan dengan memanggil Milea, Beni memanggil
Milea dan langsung menuduh dia. Pada novel, percakapan dimulai oleh Milea
yang langsung betanya kepada Beni karena kehadiranya yang tiba-tiba. Peneliti
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menemukan perubahan variasi pada bentuk percakapan, bahwa yang memulai
perakapan adalah Beni dengan wajah yang benci dan nada tinggi.
c. Kode PV/Permasalahan/06
Pada kode PV/Permasalahan/06 terjadi perubahan variasi pada menit ke
00:35:20 berupa adegan Pertemuan Revi saat Milea meninggalkan meja
makan. Nandan tetap ditempat dengan gestur menunjukan ketakutan dan
kebingungan atas hal kejadian tersebut. Peneliti mengidentifikasi sebagai
perubahan variasi karena ditemukanya perbedaan dalam penyampaian cerita
pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal
tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut..
―Pergi Lu!‖ Beni membentak Nandan.
―Nandan langsung pergi bersama Novi yang kebingungan. Aku
juga ikut pergi, sambil bilang ke Beni yang dipegang Saribin:
―Kita putus!!!‖ Kataku dengan nada cukup tinggi.
―Dasar Pelacur!‖
Kudengar Beni memakiku selagi aku berjalan pergi
meninggalkanya. (Novel Dilan 1990 halaman 98 Bab 11)
―Nggak percaya gua! Elunya aja yang kecentilan, genit,ganjen gatel
seluruh orang udah tau lia.. sini kamju bbgomong liaa.. sini
ngomongg‖
―Kita putus!‖
―Dasar pelacurr.!!‖
Lia meninggalkan Beni, dan Nandan yang masih berada di meja.
Milea bertemu Wati dan Rani saat mereka selesai dari toilet.
(Film Dilan 1990 00:35:20)

Kutipan novel dan film di atas menceritakan Miela meninggalkan Beni
karena telah memakinya dan menyebut Milea sebagai pelacur. Peneliti
menemukan sebagai perubahan variasi pada Milea pergi meninggalkan Nandan
dan Beni kemudian bertemu dengan Wati dan Rani. Pada novel menceritakan
Nandan yang pergi bersama Novi. Perbedaan cerita pada film yakni Nandan
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yang tetap berada di meja dan Miela bertemu dengan Wati dan Rani.
Perbedaan penyampian cerita dalam kedua menjadi bukti bahwa film
mengalami sebuah pengurangan pada cerita novel.
d. Kode PV/Permasalahan/07
Pada kode PV/Permasalahan/07 terjadi perubahan variasi pada menit ke
00:38:42 berupa adegan Bi Asih masuk rumah dengan mengucapkan salam
kemudian Wati menanyakan maksud dari datang ke rumah Milea selain itu
Nandan penasaran mengenai orang yang menyuruh Bi Asih. Peneliti
mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya perbedaan
dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Bi Asih datang diantarkan Dilan, lalu mengucapkan salam
―Asallamualaiukum‖,
―Wallaikumsallam‖ jawan Milea dan teman-teaman.
kemudian menanyakan yang namanya Milea untuk dipijit.
―Bi Asih?‖ begitu melihat Bi Asih.
―Non Wati‖ jawab kembali oleh Bi Asih.
―Ada apa Bi?‖ tanya Wati
―Tadi disuruh kesini, katanya ada yang mau pijit‖ kata Bi Asih
―Dipijit? Siapa yang mau di pijit‖ tanya Milea sambil bingung.
―Katanya teh.. Neng Melia‖ Bibi berusaha menjelaskan.
―Milea?‖ ucap Milea sendiri
―Iya.. Milea‖ sambil Bi Asih senyum.
―Di suruh siapa Bi?‖ tanya Nandan yang berusaha menyambung.
―Den Dilan‖ sebut Bi Asih.
(Film Dilan 1990 halaman 00:38:42)
Dan memang bukan. Itu ibu-ibu dan sudah agak tua.
Saat itu mungkin sudah 60tahun.
Dia masuk dan bilang mau ketemu dengan Milea.
"Ada apa, Bi Asih?" tanya Wati.
"Eh, Neng Wati," Bi Asih nyapa Wati. Rupanya mereka saling kenal.
"lya, Mak? Ada apa?" tanyaku.
"Disuruh ke sini," jawab Bi Asih dengan canggung.
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"Katanya ada yang mau dipijit?"
"Mijit?" aku langsung heran.
(Novel Dilan 1990 halaman 108 Bab 12)

Kutipan novel dan film di atas menceritakan mengenai Bi Asih datang ke
rumah untuk memijit Milea yang sedang sakit. Peneliti menemukan perubahan
variasi pada film berupa, Bi Asih yang mengucapkan salam ketika masuk
rumah, dan Nandan yang ingin mengetahui orang yang menyuruh Bi Asih.
Pada novel hanya menjelaskan percakapan antara Wati dan Milea kepada Bi
Asih pada halaman 108. Perubahan tersebut terjadi pada penyampaian
pertanyaan yang di lakukan oleh Nandan. Perbedaan penyampian cerita dalam
kedua menjadi bukti bahwa film mengalami sebuah pengurangan pada cerita
novel.
e. Kode PV/Permasalahan/017
Pada kode PV/Permasalahan/017 terjadi perubahan variasi pada menit ke
00:51:20 berupa Dilan langsung menjelaskan kepada Milea bahwa Anhar yang
membuat

masalah

dengan

memukuli

Anak

sekolah

lain.

Peneliti

mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya perbedaan
dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
―Kamu ya!‖ menuduh Dilan yang sedang bersandar di
dinding.
― Bukan aku.. Anhar‖ jawab Dilan
―Kamu juga!‖
―Enggak Lia, Anhar mukulin anak sekolah lain, kamu
tadi kenapa keluar kelas?‖ Dilan berusaha menjelaskan
―Cari kamu!‖ Milea pergi dan Dilan menyusul berjalan.
―Gengster brengsek!‖
(Film Dilan 1990 00:51:20)
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Dia sandarkan punggungnya ketembok gedung
Perpustakaan, seperti ora ng yang baru selesai
dari mendapat
rasa cemas yang tinggi.
"Kamu, ya?!" tanyaku kesal.
"Bukan," jawab Dilan. "Anhar."
"Kamu juga!"
"Enggak..."
"Macam-macam aja!"
"Nanti kujelaskan"
"Gak usah! Aku mau ke kelas," kataku sambil
pergi. Dilan nyusul dan berjalan di sampingku.
"Di mana Piyan?" kutanya tanpa menoleh
kepadanya.
"Masih di belakang gereja."
Nada suaranya seperti orang yang takut
kepadaku.
"Gengster brengsek!" kataku.
(Film Dilan 1990 halaman 154 Bab 16)

Kutipan novell dan film di atas menceritakan mengenai Milea bertemu
dengan Dilan setelah kejadian penyerangan sekolah. Milea menuduh Dilan
sebagai penyebabnya. Peneliti menyebut perubahan variasi karena pada
kutipan film terjadi perbedaan yaitu cerita mengenai Dilan menjelaskan kepada
Milea bahwa Anhar penyebab penyerangan. Pada novel Dilan tidak langsung
menjelaskan penyebab penyerangan. Perbedaan penyampian cerita dalam
kedua menjadi bukti bahwa film mengalami sebuah pengurangan pada
permasalahan.
f. Kode PV/Permasalahan/025
Pada kode PV/Permasalahan/025 terjadi perubahan variasi pada menit ke
00:57:53 berupa Dilan mengatakan bahwa dia sedang tidak melawan guru tetapi
melawan Suripto hanya di ucapkan satu kali kepada Bu Rini. Peneliti
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mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya perbedaan
dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
― Aku tidak melawan guru Bu, aku melawan Suripto‖ kata
Dilan kepada Bu Rini
―Aku nggak bisa bu maklumi guru seperti itu, ibuku guru..
kakaku juga guru...siapapun itu kalau nggak mau ngehargai
orang.. nggak akan dihargai orang bu‖
(Film Dilan 1990 00:57:53)

Disana kami duduk bersama Ibu Rini, Pak syaiful, Pak
Aslan, dan Ibu Pipi (Kalau tidak salah dia pegawai TU
waktu itu).
― Aku tidak melawan guru Bu, aku melawan Suripto‖ kata
Dilan.
Aku diam, tidak tahu harus bagaimana.
―Iya ibu ngerti,‖ kata Bu Rini
―Ibuku juga guru, kakaku juga guru,‖ kata Dilan.
―Iya. Dilan harus maklum. Dia memang begitu, kan?‖ kata
bu Rini
―Hormatilah orang ain kalau ingin dihormati,‖ kata Dilan
kemudia.
―Iya,‖ kata Bu Rini menghela nafas.
―Kami mengerti,‖ kata Pak Aslan.
―Aku gak melawan guru, Bu,‖ kata Dilan lagi.
―iya‖
(Novel Dilan 1990 halaman 177 bab 18)

Kutipan film dan novel di atas merupakan cerita mengenai Dilan berada
di ruang guru dan masih marah dengan Pak Suripto. Peneliti menyebut
perubahan variasi karena pada kutipan film terjadi Dilan mengatakan bahwa
dia sedang tidak melawan guru tapi melawan Suripto hanya satu kali untuk
menjelaskan yang ada di dalam ruang guru. Pada novel Dilan mengatkan
bahwa tidak melawan guru tapi melawan Suripto sebahnyak 2 kali. Selain itu,
Perbedaan dalam novel terjadi percakapan yang panjang antara Bu Rini dan
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Dilan. Perbedaan penyampian cerita dalam kedua menjadi bukti bahwa film
mengalami sebuah pengurangan pada permasalahan.
g. Kode PV/Permasalahan/034
Pada kode PV/Permasalahan/034 terjadi perubahan variasi pada menit ke
01:10:31 berupa Ibu menasehati Milea agar memberi kabar jika pulang sampai
malam. Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya

perbedaan cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” dan
Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
―Dari mana ini, Kang Adi nungguin kamu lama banget‖ kata
Ibu kepada Milea yang duduk di meja makan.
―Habis jalan-jalan sama Dilan bu‖ jawab Milea.
―Kalau mau terlambat, kasih kabar dong ke rumah‖ Ibu
memberi nasehat kepada Milea.
―Iya Bu maaf‖ Milea meminta maaf.
―yaudah sekarang makan, terus kamu mandi, terus belajar
sama Kang Adi‖
(Film Dilan 1990 01:10:31)

Aku masuk dan kudapati ibu marah karena aku pulang telat.
Marah sedikit, sih, tapi itu juga marah
Kubilang terus terang bahwa habis jalan-jalan sama Dilan. Ibu
bilang kalau pulang telat aku harus kasih kabar dulu ke rumah.
(Novel Dilan 1990 halaman 225 bab 20)

Kutipan cerita dan novel di atas menceritakan Ibu memberi nasehat
kepada Milea agar memberi kabar jika pulang terlambat. Perubahan variasi terjadi
pada penggambaran Milea langsung menuju dapur untuk makan. Ibu juga
menasehati agar segera mandi dan belajar bersama Kang Adi. Pada novel
dieritakan bahwa Ibu marah karena Milea pulang terlambat. Hal tersebut
menjadi bukti bahwa mengalami perubahan variasi pada permasalahan.
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h. Kode PV/Permasalahan/044
Pada kode PV/Permasalahan/044 terjadi perubahan variasi pada menit ke
01:27:10 berupa Dilan menanyakan apakah Kang Adi sudah pulang, lalu Milea
menjawab bahwa masih ada Kang Adi dan mengajak ke ITB, lalu Dilan
memotong percakapan Milea dengan meng ibaratkan seperti pergi bersama
Susi dan Milea cemburu. Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi
karena ditemukanya perbedaan cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan
berikut.
―Sudah sampai rumah?‘ tanya Milea
―Belum, Kang Adi sudah pulang?‖
lalu Milea menjawab bahwa masih ada Kang Adi dan
mengajak ke ITB,
lalu Dilan memotong percakapan ―seperti aku pergi
bersama Susi dan kamu cemburu‖
―kamu cemburu?‖ tanya Milea
―Cemburu hanya untuk orang yang tidak percaya diri‖ jawab
Dilan
―Maksudnya? Kamu sedang tidak percara diri?‖ tanya
kembali oleh Milea
― ya.. aku sedangtidak percaya diri‖ jeas oleh Dilan
lalu Milea berjanji tidak akan pergi bersama Kang Adi
(Film Dilan 1990 01:27:10)
―tolong aku, Lia.‖ Katanya.
―Dilan!‖ teriaku meski berusaha kutahan. ―Kenapa?‖
Asli aku cemas mendengar suaranya.
―Aku gak enak ke ibumu‖
―Kenapa?‖
―Tadi. Dia ntio salam buat Bunda.‖
―Terus?‖ tanyaku.
―Lupa gak kebawa.‖
―ihh!‖ kataku. ―Besok ambil ke rumah!‖
―ha ha ha ha‖
―Sudah sampai eumah?‖ kutanya.
―aku tanya dulu, ya ke orang?‖
―Udah! Udah! Gak usah! Ha ha ha,‖ kataku
―ha ha ha. Monyet udah pulang?‖ tanya Dilan
―Udah. Dia ngajak aku ke ITB.‖
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―Kapan/‖ tanya Dilan.
―Besok katanya‖
―Pergi seperti aku dengan Susi?‖ Tanya Dilan
―Maksudnya?‘ aku balik nanya
―Iya, seperti aku pergi dengan Susi lalu kau cemburu‖
―kamu cemburu dengan Kang Adi?‖ ku tanya.
―Ah, cemburu itu hanya untuk
―Maksudnya? Kamu sedang tidak percara diri?‖ tanya
kembali oleh Milea
― ya.. aku sedangtidak percaya diri‖ jeas oleh Dilan
lalu Milea berjanji tidak akan pergi bersama Kang Adi
(Novel Dilan 1990 halaman 296 bab 20)

Kutipan cerita dan novel di atas menceritakan Dilan menelepon Milea
menanyakan Kang Adi, dan Dilan menyebut bahwa dirinya tidak percaya diri.
Perubahan variasi yang terjadi adalah penyebutan tokoh Kang Adi yang belum
pulang dari rumah Milea. pada cerita novel nama Kang Adi diganti menjadi
sebutan Monyet. Perubahan tersebut menjadi bukti bahwa mengalami
perubahan variasi. Selain itu peneliti berpendapat penggantian nama monyet
digunakan agar lebih sopan dan terkesan tidak menghina.
4.1.3.3

Perubahan variasi Alur Bagian Puncak Permasalahan

Puncak masalah merupakan akibat dari hubungan perasalahan atau
persoalan satu dengan yang lainya. Eneste (1991:20) bahwa dari pehubungan
ini (tokoh dengan tokoh) akan terjadi pelbagai persoalan, yang makin lama
makin memuncak. Pada puncak permasalahan merupakan posisi paling banyak
mengandung tekanan karena dapat berupa konflik yang sangat tinggi. Pendapat
tersebut juga di dukung oleh Cohen (2010:36) menjelaskan; dalam bentuk
dramatik apa pun, klimaks merupakan permasalahan yang berada di posisi
yang paling ekstrem; momen ketika tekanan paling tinggi terjadi.
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Pada bagian

alur puncak permalah cerita novel Dilan “Dia adalah

Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990
peneliti menggunakan 3 sampel perubahan variasi dari 5 data ekraniasi alur.
Penggunaan 3 sampel data sudah disetujui keabsahan oleh trianggulator dan
dosen pembimbing. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang
lain. Sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel 9. Hasil perbandingan puncak
permasalahan alur novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya
novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.

Tabel 9. Hasil perbandingan perubahan variasi puncak permasalahan
alur cerita novel da film Dilan 1990.
No

Kode

Halaman

Waktu

1

PV/Puncak/01

311 (Bab 23)

01:30:32

2

PV/Puncak/02

314 (Bab 23)

01:31:33

3

PV/Puncak/04

326 (Bab 24)

01:34:14
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a. Kode PV/Puncak/01
Pada PV/Puncak/01 memiliki terjadi perubahan variasi pada menit ke
01:30:32 berupa Milea hanya mengucapkan terimakasih kepada Kang Adi, dia
terus melihat Milea hingga dia pergi. Peneliti mengidentifikasi sebagai
perubahan variasi karena ditemukanya perbedaan dalam penyampaian cerita
pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990” dan Film Dilan 1990.
hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Sampai di depan rumah Milea mengucapkan
terimakasih kepada Kang Adi sembari siap-siap
keluar dari mobil
―Makasih ya Kang‖
―Ya Lia‖ jawab Kang Adi sambil melihat Milea
dengan wajah yang dingin.
(Film Dilan 1990 01:30:32)
Tak lama kemudian, Kami sampai di rumah.
Kang Adi langsung permisi pamit pulang. Si Bibi
bilang tadi ada telepon dari Dilan.
(Novel Dilan 1990 halaman 314 Bab 24)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan mengenai Milea sampai
dirumah setelah jalan-jalan bersama Kang Adi ke kampus ITB. Peneliti
menemuan perubahan variasi pada film dengan digambarkanya turun dari
mobil langsung berjalan menuju ke rumah. Pada novel, Milea berterimakasih
kepada Kang Adi sembari keluar darri mobil, bahkan Kang Adi melihatnya
dengan wajah dingin. Perubahan penggeambaran cerita tersebut menjadi bukti
bahwa bagian puncak permasalahan mengalami perubahan variasi. Perubahan
variasi tersebut lebih kepada penyampaian cerita lewat adegan film yang
menjadi lebih singkat.
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b. Kode PV/Puncak/02
Pada PV/Puncak/02 memiliki terjadi perubahan variasi pada menit ke
01:31:33 berupa Milea membuka laci di kamarnya dan mengambil sebuah puisi
berjudul ―Milea 1 dan Milea 2‖. Milea sangat sedih dan menangis setelah
membaca puisi dari Dilan untuk mengingat peristiwa menyenangkan bersama
Dilan. Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya
perbedaan dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” dan Film Dilan 1990.
Setelah Milea berusaha menelepon Dilan, dia duduk
terdiam menyesali perbuatanya.
Milea membuka laci dan mengambil puisi Milea 1 dan
Milea 2 membacanya, pembacaan tersebut di ikuti dengan
adegan mengingat saat-saat bersama Dilan, seperti makan
bakso, jalan-jalan.
―Bangunan itu, yang sudah berdiri indah, bagai runtuh
tiba-tiba dalam sekejap, seharian aku hanya membaca
puisi Dilan yang sempat ku catat diam diam saat Bunda
menunjukan kepadaku, Dilan tidak menelponku sampai
malam. Aku merasa malu kepada diriku sendiri karena
telah berbohong ke Dilan, aku harus bertemu dulan
menjelaskan semuanya‖
Mengapa harus ada hari itu, padahal di hari sebelunya, aku dan
Dilan boleh dibilang sedang berada di saat-saat yang mesra
layaknya dua orang yang sedang pacaran. Jalan-jalan, dan dia
memegang tanganku.bahkan aku bisa main ke rumanya, bagai
hadiah istimewa berupa sebuah kesempatan yang ku
inginkan.....
Kamu bisa bayangkan setelah itu, setelah semuanya terbangun
dengan indah, lalu aku bertemu hari Minggu, hari dimana Kang
Adi datang ke rumahku untuk aku merasa terpojok sehingga
sulit bisa menolak ajakannya seperti yang sudah aku jelaskan,
lalu aku pergi kemudian semuanya terjadi:
Bangunan itu, yang sudah berdiri indah, bagai runtuh tiba-tiba,
dalam sehari. Tadinya, mau kutelepon lagi Dilan, tetapi
kuurungkan karena aku merasa akan lebih baik jika langsung
ngomong dengan Dilan di sekolah.
(Novel Dilan 1990 halaman 312 Bab 23)
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Milea menyesal karena merasa telah berbohong kepada Dilan.
―Bangunan itu, yang sudah berdiri indah, bagai runtuh tiba-tiba
dalam sekejap, seharian aku hanya membaca puisi Dilan yang
sempat ku catat diam diam saat Bunda menunjukan kepadaku,
Dilan tidak menelponku sampai malam. Aku merasa malu
kepada diriku sendiri karena telah berbohong ke Dilan, aku
harus bertemu dulan menjelaskan semuanya‖
(Film Dilan 1990 menit 01:31:33)

Kutipan novel dan film di atas menceritakan tentang Milea merasa
menyesal karena telah membohongi Dilan. Peneliti menemukan perubahan
variasi pada penyampaian cerita pada film berupa penggambaran cerita dengan
adegan Milea menggambil puisi yang di buat oleh Dilan dari lacinya, Milea
membaca dan mengingat kembali kenangan bersama Dilan. Pada novel
diceritakan bahwa Milea merasa kecewa dan mengingat kembali kenangan
bersama Bunda saat memberi puisi yang dibuat oleh Dilan. Peneliti
menganggap penyampaian cerita di buat lebih dramatis agar penonton terbawa
emosi pada cerita tersebut. Perbedaan penyampian cerita tersebut peneliti
menilai mengalami perubahan variasi.
c. Kode PV/Puncak/04
Pada PV/Puncak/04 memiliki terjadi perubahan variasi pada menit ke
01:34:14berupa Milea masuk kelas bersama Wati dan Piyan, teman-teman
yang lain melihat hal tersebut berkerumun mengitari Milea yang duduk dengan
Wati. Wati sempat menuduh Piyan yang menjadi penyebabnya, tetapi Piyan
menjawab bahwa penyebabnya adalah berkelahi dengan Anhar. Peneliti
mengidentifikasi sebagai perubahan variasi karena ditemukanya perbedaan
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dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun
1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut.
Milea masuk kedalam kelas dengan keadaan menangis
dengan
ditemani
oleh
Piyan
yang
berusaha
menenangkanya.
Rani dan Wati melihat hal tersebut langsung bertanta
―Kenapa?‖
Milea langsung duduk dikursinya. Teman-teman lalu
mengerumuninya untuk mengetahui apa yang terjadi
―Lia..kenapa..‖
Wati menuduh Piyan sebagai penyebabnya ―Kamu ya!?‖
kata Wati
―Enggak.‖ Piyan menjawab pertanyaan Wati dalam
keaadaan bingung.
Lalu Anhar datang berusaha menjelaskan semua.
Setelah Anhar datang kemudian teman-teman lain mulai
berdatangan
(Film Dilan 1990 01:34:14)
Aku, Piyan, dan Wati masuk ke kelas. Orang-orang
Yang sudah ada di kelas pada bingung ada apakah
gerangan. Rani, Revi, dan beberapa yang lainnya mulai
berkerumun, mengitariku yang sudah duduk dengan Wati.
Piyan tetap berdiri. Aku masih nangis sambil menutup
mukaku dengan kedua telapaktanganku.
"Kenapa?" tanya Wati mendongak ke arah Piyan,
mungkin dia khawatir aku nangis oleh Piyan.
"Berantem sama Anhar," jawab Piyan.
Kayaknya kepaksa harus Piyan katakan biar Wati tidak
menuduh aku nangis oleh dirinya.
"Hah?" Wati kaget. "Kok? Gara-gara apa?" tanya Wati ke
Piyan.
(Novel Dilan 1990 halaman 326 Bab 24)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan tentang Milea masuk
kekelas setelah kejadian pertengkaran dengan Anhar yang berujung pada
penamparan. Peneliti menemukan perubahan variasi berupa Milea masuk kelas
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diikuti oleh Piyan. Wati dan Rani mengetahui kejadian tersebut lalu mendekat
dan menanyakan keadaanya. Piyan sempat di tuduh sebagai penyebab Milea
menangis. Pada novel halaman 326 Bab 24diceritakan bahwa Rani, Revi, dan
beberapa yang lainnya mulai berkerumun, mengitariku yang sudah duduk
dengan Wati. Selain itu Wati menanyakan penyebab Milea menangis kepada
Piyan. Perbedaan penggambaran dalam penyampaian cerita pada film menjadi
bukti bahwa mengalami perubahan variasi pada puncak permasalahan.
4.1.3.4

Perubahan Variasi Alur Bagian Penyelesaian.

Penyelesaian merupakan bentuk kelanjutan setelah puncak permasalahan.
Eneste (1991:20) bahwa dari pehubungan ini (tokoh dengan tokoh) akan terjadi
pelbagai persoalan, yang makin lama makin memuncak. Kemudian cerita
melaju pada peleraian. Tokoh-tokoh dalam serta menempuh jalan atau sikap
sendiri-sendiri. Hel tersebut menunjukan bahwa setiap puncak permasalahan
memiliki sebuah penyelesaian.
Pada bagian penyelesaian alur perubahan variasi cerita novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 peneliti menemukan 1 data penyelesaian dari data trianggulasi data yang
sudah disetujui keabsahan oleh trianggulator dan dosen pembimbing. Moleong
(2007: 330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sampel tersebut dapat
dilihat pada Tabel 10. Hasil perbandingan penyelesaian alur novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 di sutradarai oleh Fajar Bustomi.
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Tabel 10. Hasil perbandingan perubahan variasi penyelesaian alur cerita
novel dan film Dilan 1990
No

Kode

Halaman Novel

Waktu Film

1

PNYS/PNYS/01

326 (Bab 24)

01:36:56

a. Kode PNYS/PNYS/01
Pada kode PNYS/PNYS/01 terjadi perubahan variasi pada pada menit ke
01:36:56 berupa: Bi Eem menduga bahwa Dilan berkelahi. Milea memesankan
air putih dan langsung diambilkan oleh Bi Eem. Bi Eem mencarikan obet
merah ke warung depan. Milea juga bertanya mengenai keberadaan dirinya
yang tidak ada di sekolah. Peneliti mengidentifikasi sebagai perubahan variasi
karena ditemukanya perbedaan dalam penyampaian cerita pada Novel Dilan
“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” dan Film Dilan 1990. hal tersebut
dibuktikan dengan kutipan berikut.
―Ya ampun.. kenapa Dilan? Habis berantem ya?‖ tanya Bi Eem.
―Sedikit‖ Jawab Dilan sambil senyum.
―Ada minum bi?‖ tanya Milea kepada Bi Eem.
―Mau minum apa?‖
―Air putih aja‖ jawab Milea, Bi Eem bergegas mengambilkan.
―Nih minum dulu‖ Dilan kemudian meminumnya.
―Bibi cari obat merah dulu ya di warung depan‖ kata Bibi
―Nggak usah Bi‖ Dilan menolaknya tetapi Bibi mengatakan
―ihh..Nggak papa...obat merah.. sebentar..sebentar‖
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―Bentar ya‖ ucap Dilan kepada Milea, lalu berjalan keluar dan
membasuh muka dengan sisa air di gelasnya. (Film Dilan 1990
01:36:56)

Mereka pergi meninggalkan kami yang masuk ke
waning Bi Eem. Dilan langsung duduk.
"Kenapa?" tanya Bi Eem demi melihat Dilan pakaiannya
nampak kusut dan ada beberapa bercak darah di baju dan
sedikit di wajahnya.
"Pendarahan, Bi Eem" jawab Dilan.
"Berantem?" tanya Bi Eem.
"Sedikit." jawab Dilan.
Aku senyum sambil masih berdiri.
"Ada minum, Bi Eem?" tanyaku sambil jalan mendekat ke
Bi Eem.
"Minum? Apa, ya?"
"Air putih aja."
Bi Eem memberiku sebotol air mineral. Aku meraihnya dan
langsung membuka tutupnya sambil duduk di samping kiri
Dilan.
"Minum ..." kataku lembut menyodorkan botol air mineral
itu sambil memandangn wajahnya.
"Makasih ..."jawab Dilan, kemudian dia minum.
"Kenapa, Dilan?" tanya Bi Eem mendekat dan duduk di
samping sebelah kanan Dilan.
"Anak muda, Bi Eem," jawab Dilan senyum.
"Lukanya kasih obat merah atuh ..." kata Bi Eem.
"Ada, Bi Eem?" tanyaku ke Bi Eem.
"Ada ..." jawab Bi Eem sambil berdiri dari duduknya.
Bi Eem masuk ke rumah untuk ngambil obat merah. Aku
bingung harus ngomong apa ke Dilan. Dengan kondisi Dilan
seperti itu membuat aku merasa serba salah mau ngomong,
jadi aku hanya bisa diam.
"Kamu sudah makan?" tanya Dilan.
"Udah, Dilan."
"Aku nanya kemaren. Kemaren udah makan?"
Aku senyum memandangnya. Masih saja dia bercanda.
Heran.
"Kemaren, ng ... ng ... belum."
Dia senyum. Bi Eem datang.
"Gak ada, Neng," katanya. "Biar Bi Eem beli dulu atuh,
ya?"
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"Gak usah, Bi Eem," jawab Dilan. "Gakapa-apa."
"Ke situ, kok. Deket," jawab Bi Eem sambil berlalu
meninggalkan aku berdua dengan Dilan.
Kepalaku mencari-cari kalimat untuk ngobrol dengan Dilan.
(Novel Dilan 1990 halaman 326 -334Bab 24)

Kutipan film dan novel di atas menceritakan mengenai Dilan dan Milea
berada di warung Bi Eem. Bi Eem kawatir dengan Dilan dan mencarikanya
Obat. Peneliti menilai sebagai perubahan variasi karena cerita pada film di
ceritakan Bi Eem menduga bahwa Dilan berkelahi. Milea memesankan air
putih dan langsung diambilkan oleh Bi Eem. Bi Eem mencarikan obet merah
ke warung depan. Milea juga bertanya mengenai keberadaan dirinya yang tidak
ada di sekolah.
Pada novel diceritakan Bi Eem mennyakan keadaan Dilan, Dilan
menjawab bahwa sedang ada pendarahan, Bi Eem memberi sebotol air mineral,
dan Bi Eem menawarka dan membelikan Obat merah karena di warungnya
tidak ada. Perbedaan cerita asli pada novel adalah Dilan menjawab pertanyaan
Bi Eem dengan bercarnda dengan menyebut dirinya sedang pendarahan
kemudian Bi Eem sebelumnya mencari obat merah di dalam warung, karena
tidak kunjung menemukan Bi Eem mencarikanya di depan warung. Peredaan
kutipan cerita tersebut menunjukan bahwa terjadi perubahan penggambaran
cerita antaranovel dan film. Hal tersebut menjadi bukti bahwa mengalami
perubahan variasi dalam penyelesaian.
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4.2 HASIL PEMBAHASAN EKRANISASI ALUR CERITA NOVEL DAN
FILM DILAN 1990
Pada subab ini peneliti akan menguraikan pembahasan ekranisasi alur erita
novel dan film Dilan 1990. Pembahasan tersebut diperoleh dari analisis penelitian
yang sesuai dengan tujuan permasalahan. hasil pembahasan ekranisasi alur
tersebut akan dibahas sebagai berikut.
4.2.1

Hasil Pemabahasan Penambahan Alur Cerita

Pada subab ini peneliti memaparkan pembahasan penambahan alur cerita
dalan novel Dilan 1990 karya novelis Pidi Baiq dengan alur cerita Film Dilan
1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi. Pada penambahan, menunjukan bahwa
pada alur cerita Film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar Bustomi mengalami
penambahan. Penambahan berupa penambahan dialog, teks, dan cerita pada cerita
asli Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” menjadi sebuah adegan pada film.
Selain itu, penambahan berupa bertambahnya adegan atau cerita di luar dari cerita
asli novel.
Penambahan di luar cerita asli novel dapat dilihat pada halaman perkenalan
yang tidak memiliki halaman novel dan ditulis ― Tidak ada dalam novel‖ hal
tesebut untuk menunjukan bahwa pada cerita film terjadi penambahan cerita
diluar cerita asli novel sehingga film memiliki cerita di luar dari cerita novel.
Berbeda dengan alur permasalahan dan puncak permasalahan, pada alur tersebut
sebelumnya memiliki cerita asli pada novel dan mengalami penambahan berupa
dialog.
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Dari hasil analisis yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti menemukan
Peneliti menemukan 15 perkenalan (exposition), 9 permasalahan (conflict), dan 1
penyelesaian (denouement). Dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa
penambahan lebih banyak terjadi pada perkenalan untuk memperkenalkan tokohtokoh seiring dengan situasi yang terjadi. Selain itu, penambahan cerita diluar
cerita asli novel membuat cerita lebih menarik. Perbedaan cerita pada film dan
novel menambah rasa penasaran penonton akan situasi selanjutnya pada cerita
tersebut. Pada permasalahan tidak sebanyak perkenalan karena pada cerita asli
novel permasalahan memiliki cerita yang panjang, sehingga cerita asli novel akan
lebih menarik jika mengalami penciutan atau perubahan variasi.
4.2.2

Hasil Pembahasan Penciutan Alur Cerita

Pada subab ini peneliti memaparkan pembahasan dari hasil analisis
perbandingan bentuk penciutan alur cerita dalan novel Dilan“Dia adalah Dilanku
Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq dengan alur cerita Film Dilan 1990
disutradarai oleh Fajar Bustomi. Pada pembahasan penciutan menunjukan bahwa
pada bagian alur dengan alur cerita Film Dilan 1990 disutradarai oleh Fajar
Bustomi mengalami penciutan. Penciutan berupa hilangnya sebagian teks, dialog
pada cerita Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990”. Selain itu, penciutan berupa
hilangnya cerita per bab novel, sehingga bagian cerita per bab pada novel tidak
dimunculkan pada film. Hal tersebut dapat dilihat pada perkenalan dengan tabel
waktu bertulis ―Tidak ada dalam film‖. Pada alur permasalahan, puncak
permasalahan, dan penyelesaian hanya terjadi pengurangan atau hilangnya
sebagian cerita pada cerita novel asli Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990”.
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Peneliti menemukan 17 perkenalan (exposition), 38 permasalahan (conflict), 5
puncak masalah (climax), dan 1 penyelesaian (denouement) pada perubahan
cerita. Alur permasalahan lebih banyak di temukan karena dalam permalsahan
merupakan bentuk akibat dari hubungan antara tokoh satu dengan yang lain.
Eneste (1991:20) menyebut bahwa tokoh yang satu dihubungkan dengan tokoh
lainya Jika terlalu banyak dan panjang cerita pada alur permasalahan maka akan
merusak tensi pada situasi film tersebut untuk menuju puncak permasalahan.
Selain itu dalam permasalahan mengandung sebuah tensi, penciutan terhadap
permasalahan terjadi untuk menjaga imajinasi penonton terhadap tensi alur
permasalahan.
Terkait dengan durasi, peneliti beranggapan tidak semua cerita pada novel
dapat dimasukan dalam film, jika seluruh cerita novel dimasukan pada film akan
mengakibatkan durasi menjadi panjang. Jika penonton film tersebut sudah pernah
membaca novel penonton akan merasa ada bagian yang hilang akibat penciutan
ini.
Selain itu, adannya peciutan berakibat pada ketidak utuhan cerita novel yang
di visualisasikan dalam film. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti
bagian yang mengalami penciutan pada novel seperti bab tiga dan empat.
Walaupun mengalami penciutan cerita novel ke film alur cerita tetap dapat
dipahami oleh penonton dan durasi pada film tersebut tidak panjang.
4.2.3

Hasil Pembahasan Perubahan Variasi Alur Cerita

Pada subab ini peneliti memaparkan pembahasan terhadap variasi alur cerita dari
novel Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi
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Film Dilan 1990 yang disutradarai oleh Fajar Bustomi yang mengakibatkan
perubahan bentuk. Analisis sebelum menunjukan bahwa pada cerita novel Dilan
1990 mengalami perubahan variasi pada film Dilan 1990. Perubahan variasi
tersebut berupa berubahnya cerita asli novel menjadi film, penyampaian suatu
dialog cerita asli novel ke film, dan perubahan alur pada novel ke film. pada alur
permasalahan lebih banyak terdapat perubahan variasi yang melipuputi
penyampaian suatu dialog cerita asli novel ke film dan yang paling besar
perbedaan pada tata letak alur yang dapat di lihat pada tabel Tabel 8.1 Perubahan
variasi alur permasalahan novel dan film Dilan 1990
Perubahan pada tata letak alur pada film menjadi hal yang mencolok pada
perubahan variasi. Pada analisis Tabel 8.1 menjelaskan bahwa cerita papan
dinding kelas runtuh terjadi menit 00:25:55 pada nomor 7. Sedangkan, cerita
papan dinding pembatas kelas runtuh halaman 60 terjadi pada nomor 4. Perubahan
alur tersebut merupakan bentuk perubahan variasi yang dilakukan oleh sutradara.
Peneliti menilai perubahan tata letak alur cerita pada film terhadap cerita asli
novel akan memberikan nilai kreativitas. Jika alur cerita film mempunyai
persamaan terhadap cerita asli, pembaca akan mudah menebak jalan cerita
selanjutnya sehingga mengurangi rasa penasaran penonton sekaligus pembaca
novel.
Peneliti menemukan 5 perkenalan (exposition), 45 permasalahan (conflict), 5
puncak masalah (climax), dan 1 penyelesaian (denouement) pada data ekranisasi
alur. Peneliti menilai perubahan variasi paling banyak terjadi pada permasalahan
untuk mengubah cerita asli novel yang panjang menjadi lebih singkat dengan
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perbedaan penyampaian cerita. Perubahan variasi pada cerita film membuat cerita
lebih hidup dengan menambahkan unsur sinematografi dan drama. Pada film
Dilan 1990 memanfaatkan situasi kota Bandung yang masih memiliki bangunan
bersejarah dan kendaraan-kendaraan yang mempunyai nuansa tahun 1990 untuk
menambah nilai latar waktu dan tempat, guna mendukung adegan tersebut.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis ekranisasi alur cerita novel Dilan“Dia adalah
Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 karya
Fajar Bustomi, diperoleh simpulan sebagai berikut. Alur novel Dilan―Dia adalah
Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 karya
Fajar Bustomi mengalami perubahan berupa penambahan, pengurangan, dan
perubahan variasi. perkenalan (exposition), permasalahan (conflict), puncak
permasalahan (climax), penyelesaian (denouement).
Pada bagian penambahan alur cerita pada ekranisasi alur cerita novel Dilan
“Dia adalah Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan
1990 karya Fajar Bustomi mencakup 15 perkenalan (exposition), 9 permasalahan
(conflict), dan 1 penyelesaian (denouement). Peneliti tidak menemukan puncak
permasalahan (climax) karena memiliki persamaan cerita dan dialog pada novel
Dilan “Dia adalah Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq menjadi Film
Dilan 1990 karya Fajar Bustomi
Penciutan alur cerita pada ekranisasi alur cerita novel Dilan “Dia adalah
Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990 karya
Fajar Bustomi mencakup 17 perkenalan (exposition), 38 permasalahan (conflict),
5 puncak permasalahan (climax) dan 1 penyelesaian (denouement). Peneliti
menilai penciutan terjadi dalam bentuk hilangnya sebagian cerita pada film dan
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tidak dimasukanya suatu cerita pada film. Peneliti berpendapat penciutan terjadi
agar cerita tidak terlalu panjang dan hanya mengambil bagian cerita yang penting.
Perubahan variasi alur cerita pada ekranisasi alur cerita novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990
karya Fajar Bustomi mencakup 5 perkenalan (exposition), 45 permasalahan
(conflict), 5 puncak permasalahan (climax) dan 1 penyelesaian (denouement).
Peneliti menilai perubahan variasi berupa berubahnyya cerita asli menjadi lebih
variatif, baik dari segi cerita, dialog, dan penggambaran adegan. Peneliti
berpendapat bahwa perubahan variasi pada ekranisasi alur cerita novel Dilan “Dia
adalah Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq menjadi Film Dilan 1990
karya Fajar Bustomi membuat cerita lebih menarik, penonton dapat merasakan
emosi dalam penayangan cerita di film melalui efek dan perubahan yang variatif.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum
terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara
lain sebagai berikut.
1)

Penelitian ini hanya mengkaji perubahan cerita alur cerita novel
Dilan―Dia adalah Dilanku Tahun 1990‖ karya novelis Pidi Baiq
menjadi Film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi. Diharapkan kepada
peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti perubahan novel menjadi film
lainya.

2)

Diharapkan kepada peneliti selanjunya dapat meneliti maupun
mengembangkan penelitian sejenis
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penelitian yang lebih baru. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai
bahan perbandingan dan referensi terutama dalam perbandingan cerita
novel menjadi film atau karya lainya.
3)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami
perbandingan karya novel menjadi film, sehingga dapat mengetahhui
perubahan yang terjadi pada cerita novel menjadi film. selain itu
pendalaman pengetahuan baik penikmat karya sastra novel atau
penikmat seni film dapat menambah wawasan dan mengembangkan
potensi dalam bidang sastra.
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Trianggulasi Data
Berikut ini adalah hasil dari penelitian Ekraisasi alur cerita novel Dilan“Dia adalah Dilanku Tahun 1990” karya novelis Pidi Baiq
menjadi Film Dilan 1990 karya Fajar Bustomi yang perlu divalidasi oleh ahli pakar. Beri tanda (√) pada kolom ―S yang berarti (setuju)‖ atau
―TS yang berarti (tidak setuju)‖ yang menggambarkan penilaian terhadap data penelitian, serta berilah keterangan pada kolom keterangan yang
dapat membuat kebenaran hasil analisis tersebut.
TABEL EKRANISASI PENAMBAHAN ALUR CERITA FILM DAN NOVEL DILAN 1990

No.

Kode

Alur
1

PNB/
PERKEN
ALAN/ 01

Film

Aspek

Perkenalan

Novel

Penambahan

S T
S

Waktu
Menit
ke-1

Deskripsi
Milea memperkenalkan

Hal.
13

Deskripsi
Milea memperkenalkan

Milea mengatakan

dirinya sendiri, kedua

―Dan disinilah

orangtuanya, pekerjaan

ceritaku dimulai

orangtuanya, asal orang

tentang dia (Dilan)

mengatakan ―Dan

tuanya, dan

yang mengajarkanku

disinilah ceritaku dimulai

mendeskripsikan keadaan

bettapa pentingnya

tentang dia (Dilan) yang

kota Bandung pada waktu

mengucapkan

mengajarkanku bettapa

itu.

selamat tidur”. Hal

diri dan orang tuanya,
serta alasan pindah ke
Bandung. Milea juga

(Bab
1)

pentingnya mengucapkan

tersebut secara tidak

selamat tidur”.

langsung
mengutarakan tokoh

128

√

Keterangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dilan.

2

PNB/PER

Perkenalan

KENALA

Menit

Pada waktu upacara

05:41

bendera ibu guru

N/02

31

Pada waktu upacara

Pada waktu upacara

bendera akan segera

bendera Ibu guru

selesai tiba-tiba ibu guru

memberikan

pengumuman untuk

memberi komando

pengumuman

segera membayar uang

dengan pengeras suara

mengenai iuran SPP,

iuran SPP bulanan, dan

meminta seluruh siswa

dan selanjutnya

selanjutnya diserahkan

untuk tidak bubar terlebih

diserahkan kepada

kepada pak Suripto yang

dahulu

pak Suripto yang

memberikan

(Bab
3)

membawa Dilan beserta

membawa Dilan dan

rombonganya.

kawan-kawanya
karna bolos upacara.

3

PNB/PER

Perkenalan

00:09:53

Milea sedang

KENALA

membicarakan sesuatu

N/04

dengan Nandan lalu Rani
memberi surat kepada

39

Milea mendapatkan surat

Nandan menanyakan

yang dititipkan oleh Rani.

surat yang dititipkan
oleh Wati, lalu dia

(Bab
3)

tidak menjawab

Milea, Nandan bertanya

pertanyaan dan

mengenai orang yang

memandang Milea.

menitipkan surat tersebut

Milea mengalihkan

ke Wati, tetapi dia hanya

perhatian dengan

diam saja dan

bertanya formasi
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memandang Milea,

duduk, nandan

Nandan seketika menoleh

mengatakan untuk

ke arah Milea, untuk

melanjutkanya nani

mengalihkan perhatian

saja.

√

Milea menanyakan
formasi duduk yang telah
mereka bicarakan

Selain itu Wati juga

sebelumnya. Nandan

penasaran mengenai

tersenyum dan

surat tersebut dan

mengatakan untuk

bertanya kepada

melanjutkanya nanti saja

Milea mengenai surat

karena segera bell.

tersebut tetapi Milea
menjawab ―tidak apa
apa‖

Setelah Nandan pergi dan
Rani duduk disebelah
Milea, Milea mulai
membacanya, Rani yang
peasaran bertanya kepada
Milea mengenai surat
tersebut tetapi Milea
menjawab ―tidak apa apa‖

√
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4

PNB/PER

Perkenalan

00:10:45

Saat sedang makan di

KENALA

kantin sekolah, Milea

N/05

bertanya kepada Rani
―Kamu lapar Ran?‖ Rani

41

(Bab
5)

Milea makan dikantin

Saat sedang makan

bersama Nandan, Dito,

di kantin sekolah,

Jenar, dan Rani.

Milea bertanya

Milea menanyakan

menjawab bahwa akan di

mengenai kantin tersebut,

traktir Nandan. Kemudian

Rani menjawab bahwa

Milea menanyakan

siswa tertentu lebih ke

mengenai Warung Bi

warung Bi Eem.

mengobrol dengan
Rani dan
menanyakan
mengenai Warung Bi
Eem

√

Eem
5

PNB/PER
KENALA
N/06

Perkenalan

00:14:09

Pak Atam menegur Dilan
untuk keluar kelas dan
merapikan bajunya.

48
(Bab
5)

Pak Atam menegur Dilan

Pak Atam berpesan

untuk menyuruhnya

agar banyak makan

keluar kelas tersebut.

ikan agar cerdas dan
tidak lupa ingatan

Setelah Dilan keluar Pak

seperti Abdul dan

Atang mengatakan agar
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banyak makan ikan agar

dilanjutkan dengan

cerdas dan tidak lupa

Dialog pak Atam

ingatan seperti Abdul.

dengan murid

Murid-murid bersama-

mengenai nama

sama mengatkan

Abdul Dilan

―Dilannn...‖ Pak Atam
menjawab Abdul Dilan
kan?
murid-murid lalu tertawa
6

PNB/PER

Perkenalan

00:15:39

Dilan datang kerumah

102

Dilan datang kerumah

Saat Dilan datang

KENALA

Milea, pada saat itu Ayah

Milea, pada saat itu Ayah

kerumah, Ayah

N/7

sedang membetulkan

sedang membetulkan

Milea memanggil

radionya, dan Ibu sedang

(Bab

radionya, dan Ibu sedang

Bibi untuk

membaca buku. Ayah

5)

membaca buku. Milea

membukakan pintu

memanggil Bibi untuk

tidak mengetahui siapa

tetapi bibi sedang ke

membukakan pintu tetapi

yang membukakan pintu

warung.

bibi sedang ke warung,

dan menemuinya.
√

akhirnya Ayah yang
menemui
7

PNB/PER
KENALA
N/08

perkenalan

00:18:07

Milea mendapatkan

Tidak ada dalam novel.

titipan dari tukang koran

Titipan cokelat yang
disampaikan oleh
tukang koran, Pada
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disampaikan oleh Bibi,

saat Milea membuka
titipan tersebut Dilan

Milea membuka titipan

menelepon dan

tersebut yang berisi

mengatakan bahwa

sebuah cokelat, pada saat

titipan itu darinya.

Milea berpikir ada telepon
dari Dilan yang
mengatakan bahwa

√

cokelat itu darinya

8

9

PNB/PER

Perkenalan

00:25:04

Tidak ada dalam novel.

Milea mendapatkan

Milea mendapatkan

KENALA

Telepon dari Dilan,

Telepon dari Dilan,

N/09

Menanyakan kado TTS

Menanyakan kado

yang di berikan sebagai

yang di berikan

hadiah ulang tahun.

untuk Milea.

PNB/PER
KENALA
N/010

Perkenalan

00:26:05

Dilan dan Piyan
merobohkan dinding
pembatas kelas, setelah

58
(Bab

Dilan dan Piyan

Saat Dilan dan Piyan

merobohkan dinding

merobohkan dinding

pembatas kelas, mereka

pembatas kelas Ibu

133
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dimaeahi oleh wati, Ibu
guru juga memarahi

5)

dimarahi dan dijewer oleh

guru juga memarahi

Wati.

dan menyebut

bahwa mereka lagi yang

mereka pembuat

membuat masalah, Ibu

masalah, lalu Ibu

guru lalu berteriak

guru lalu berteriak

memanggil Pak Suripto.

memanggil Pak

√

Suripto
10

PNB/PER

Perkenalan

00:27:56

Adegan Nandan

Tidak ada dalam novel.

Dilan lewat didepan

KENALA

mendatangi Milea saat

Milea dan Nandan

N/011

berjalan menuju sekolah,

yang sedang berjalan

pada saat itu juga Dilan

tetapi Dilan tidak

hanya lewat dan tidak

menyapa mereka dan

menyapa mereka.

hanya lewat begitu

√

saja.
11

PNB/PER

Perkenalan

00:28:00

Milea memikikan sikap

Tidak ada dalam novel.

Dilan membuang

KENALA

Dilan yang berubah dan

muka ketika Milea

N/12

menjauh, serta adegan

berusaha melihat dia.
√

Dilan membuang muka
ketika melihat Milea.
12

PNB/PER
KENALA

Perkenalan

00:29:47

Milea diajak ke kantin

Tidak ada dalam novel.

oleh teman-teman tetapi

Milea menolak
ajakan ke kantin
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N/13

Milea menolak dan ingin

bersama-sama

berada di kelas, ketika

teman-teman dan

Nandan ingin

ingin berada di kelas,

menemaninya, Milea

Nandan ingin

beralasan ingin ke kamar

menemaninya tetapi

kecil.

Milea beralasan ingin

√

ke kamar kecil.
13

PNB/PER

Perkenalan

00:32:09

Saat Pak Guru akan

Tidak ada dalam novel.

Saat Pak Guru akan

KENALA

menempel pengumuman

menempel

N/14

daftar siswa yang ikut

pengumuman daftar

terdaftar berangkat ke

siswa yang ikut

Jakarta, murid-murid

terdaftar berangkat

lainya mengikuti karena

ke Jakarta, sejumlah

tidak sabar dengan hasil

siswa protes karena

pengumuman. Setelah di

tidak tercantum.

tempel ada siswa yang

Pa k Guru menjawab

protes karena tidak

agar tenang, lebih

tercantum.

baik di Bandung

Pa k Guru menjawab agar

karena adem

tenang, lebih baik di

(dingin) dan

Bandung karena adem

membandingkan

dan membandingkan

Jakarta .

135
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Jakarta dengan
mengatakan ―Hadedang‖
dengan gerakan tangan
meluas ke atas, serta
mengatakan panas pisan.
14

PNB/PER

Perkenalan

00:33:00

Tidak ada dalam novel

Saat akan berangkat dari

Nandan dan Ibu guru

KENALA

menuju Jakarta, Nandan

mengabsen sejumlah

N/15

dan Ibu guru mengabsen

siswa untuk

sejumlah siswa.

keberangkatan ke
Jakarta.

Milea menyuruh Wati
untuk lebih dahulu masuk,

Milea menyuruh

dia ingin mencarri Dilan

Wati untuk lebih

tetapi lebih dulu di

dahulu masuk, dia

panggil Nandan karena

ingin mencarri Dilan

segera jalan.

tetapi lebih dulu di

√

panggil Nandan.
15

PNB/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/01

00:36:31

Ibu membangunkan Milea

102

yang sedang tidur dan

Teman-teman Milea

Ibu membangunkan

datang menjenguk Milea.

Milea

memberitahu teman
sekolahnya
menjenguknya.

(Bab

√

12)
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16

PNB/PER

Permasala

MASALA

han

00:36:52

Ketika teman teman

104

menjenguk Milea,

HAN/02

Nandan bercerita
mengenai PORSENI
bahwa akan menjadi

(Bab
12)

Ketikateman-teman

Nandan bercerita

menjenguk Milea

menjadi kapten tim

sebagian berada di teras,

basket dan akan

sedangkan diruang tamu

mentraktir batagor.

√

membahas mengenai
PORSENI

kapten tim basket dan
akan menraktir batagor.
17

PNB/PER

Permasala

MASALA

han

00:49:00

Ketika Milea datang ke

149

Ketika Milea datang ke

Saat akan pulang ke

warung Bi Eem, dia

kelas Anhar

bertemu Piyan dan Anhar

menggoda Milea

lalu Milea menitipkan

untuk mengajak

salam kepada Piyan untuk

makan dan akan

memberitahu bahwa dia

memberitahu bahwa dia

menyuapinya.

sedang mencarinya. Saat

sedang mencarinya

akan pulang ke kelas

dengan duduk disamping

Anhar menggoda Milea

Piyan dan berkata pelan.

warung Bi Eem, dia

HAN/03

bertemu Piyan dan Anhar
lalu Milea menitipkan
salam kepada Piyan untuk

(Bab
19)

√

untuk mengajak makan
dan akan menyuapinya
18

PNB/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/04

00:49:49

Geng motor SMA lain

151

mencari Aanhar dan
menyerang sekolah dari
pintu gerbang.

Geng motor SMA lain

Nandan memberi

mencari Aanhar dan

peringatan agar

menyerang sekolah.

semua tetap berada

(Bab

Pak Suripto menyuruh
137

di dalam kelas.
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Nandan memberi

19)

untuk Mang Uung sebagai

peringatan agar semua

penjaga sekolah untuk

tetap berada di dalam

menutup pintu gerbang

kelas.

sekolah.
Pada saat terjadi
penyerangan Nandan

√

mengatakan bahwa tadi
melihat Anhar di warung
Bi Eem.
19

PNB/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/08

01:10:33

Mereka sampai rumah

225

Waktu tiba dirumah, ada

Milea dan Dilan

malam hari, Dilan

(Bab

bang Fariz paman Milea

sampai dirumah saat

menanyakan mobil dan

20)

yang sedang mengikat dus

malam hari dan

di motornya,

menanyakan mobil

Kang Adi, dan Milea
menjawab bahwa dia
adalah guru les privat.
Setelah berpamitan, Milea

Milea memperkenalkan
Dilan kepadanya dan
langsung pamit pulang.

Kang Adi. Setelah
berpamitan Milea
disambut oleh Kang
Adi

menuju kerumah yang
sudah disambut oleh
Kang Adi,
Kang Adi menanyakan
megenai alasan pulang
malam dalam bahasa
138

√

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sunda, serta dia
mengatakan ada sesuatu
untuk Milea, tetapi Milea
hanya menjawab dengan
senyuman dan langsung
masuk kedalam rumah.
Milea ditanya Ibu
mengenai pulang malam
tanpa memberitau terlebih
dahulu.
20

PNB/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/09

01:14:02

Saat dipasar, Dilan

254

Saat dipasar Dilan

Dilan dan Milea

bercerita bahwa daerah

bercerita bahwa daerah

menuju ke pedagang

tersebut merupakan

tersebut merupakan

sayur lainya untuk

kekuasaan Kang Atot, dan

(Bab

kekuasaan Kang Atot, dan

memberi Terong,

Dilan mengenal Dia,

22)

Dilan mengenal Dia,

setelah diberikan

Dilan memberitahu jika

Dilan memberitahu jika

terong, Dilan

Milea berteriak sekarang

Milea berteriak sekarang

mengatakan kepada

boleh

boleh.

penjual ―Ini untuk
pacar Nandan‖dan

Tetapi Milea tidak mau.

pedagang tersebut
menjawab ―Salam
buat pacar Nandan‖

Kemudian Dilan menuju

139
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ke pedagang sayur lainya
untuk memberi Terong,
setelah diberikan terong,
Dilan mengatakan kepada
penjual ―Ini untuk pacar
Nandan‖dan pedagang
tersebut menjawab
―Salam buat pacar
Nandan‖
21

PNB/PNY

Penyelsaia

S/01

n

01:37:06

Dilan berjalan masuk

336

menuju warung Bi Eem,
sempat bertemu temanya
yang menyapanya
sedangkan Dilan

(Bab
24)

Milea dan Dilan berjalan

Dilan memeinta izin

menuju warung Bi Eem,

untuk keluar

di halaman warung ada

membasuh muka dan

dua orang siswa berada di

berpindah duduk di

atas motor untuk pulang,

depan warung.

menjawab dengan

salah satu siswa tersebut

menepuk bahunya.

menanyakan kepada Dilan

Bi Eem melihat keadaan
Dilan langsung bertanya,
dan menduga bahwa dia
selesai berkelahi, Dilan
hanya menjawab
―Sedikit‖.

―mampus gak?‖ (tapi
dalam bahasa Sunda‖,
Dilan menjawab 30
persen sambil tersenyum,
lalu mereka pamit pulang.
Dilan dan Milea langsung

140

.

Dilan menjelaskan
kepada Milea yang
mencarinya tadi pagi,
bahwa dia telat
bangun dan berkelahi
dengan Anhar,
√
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Milea memesan air putih

duduk, Bi Eem bertanya

kepada Bi Eem kemudian

keadaan Dilan yang

langsung diambilan. Bi

terliahat seperti selesai

Eem memberikan obat

berkelahi.

merah untuk mengobati.
Dilan meminta izin
sebentar untuk keluar dan
membasuh mukanya
dengan sisa air putih yang
telah diminumnya
kemudian Milea
melihatnya mengikuti
keluar,
Dilan berpindah didepan
warung untuk duduk
berdua dengan Milea.
Milea bertanya
keberadaan Dilan tadi
pagi, Dilan menjawab
bahwa dirinya telat

Milea meminta air putih
kepada Bi Eem, kemudian
langsung diambilkanya
sebotol air mineral.
Setelah diminum, Bibi
menawarkan kasih obat
merah ,lalu masuk
kerumah mengambil obat
merah dan pamit untuk
shalat.
Dilan mengatakan bahwa
tidak akan sembuh jika
hanya diberi obat merah,
kecuali jika Milea cium.
Milea memberikan
ciumanya.

bangun terus berkelahi
dengan Anhar. Bi Eem

Ada orang yang ingin

datang membawa obat

membeli kerupuk dan

141
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merah dan kapas lalu
pamit kedalam untuk
sholat. Saat diobati oleh
Milea, Dilan mengatakan
bahwa tidak akan sembuh
jika hanya menggunakan
obat merah, setelah
melihat sekitar Milea
mencium pipi Dilan..
Milea bercerita bahwa
pagi hari mencari Dilan
ke warung Bi Eem untuk
menjelaskan perginya
bersama Kang Adi, Dilan
hanya menjawab untuk

Dilan melayaninya.
Milea ingin membahas
mengenai kepergianya
dengan Kang Adi tetapi
Dilan tidak ingin
membahasnya. Milea
meminta maaf karena
telah membohonginya,
Dilan memaafkanya dan
mengajak jalan-jalan.
Sebelum pergi Dilan
meminta materai yang dia
pesan dan buku untuk
menulis surat perjanjian
pacaran.

tidak membahasnya.Milea
meminta maaf karena

Bi Eem tiba-tiba keluar

telah membohongi dirinya

dari warung , mereka

dan takut membuat

berdiri memasukan alat

marah. Setelah membuat

tulis ke tas kemudian

dan membaca surat

membayar dan pamit untk

perjanjian mereka pergi

pergi.

jalan-jalan.
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TABEL EKRANISASI PENGURANGAN ALUR FILM DAN NOVEL DILAN 1990

No.

Kode

Alur
1

PNG/PER

Film

Aspek

Perkenalan

Novel

Pengurangan

S T
S

Waktu
00:06:03

Deskripsi
Saat upacara bendera

KENALA

Milea mengetahui Dilan

N/03

adalah anak geng motor
dan mempunyai jabatan
panglima tempur.

Hal.
31

(Bab
3)

Deskripsi
Setelah mengetahui Dilan

Tanggapan Milea

merupakan geng motor

mengenai Dilan

dan merupakan panglima

sebagai geng motor

tempur Milea

yang dianggap nakal

beranggapan bahwa dia

dan jahat.

nakal dan jahat bahkan
Milea merasa sering
membaca namanya di
tembok menggunakan
pilox, dan membuat Milea
lebih waspada.
√
2

PNG/PER
KENALA

Perkenalan

00:07:44

Pada saat Dilang
mengukuti Milea naik

36
(Bab

Pada saat Dilang

Milea menanggapi

mengukuti Milea naik

dalam hati bahwa

143
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N/04

angkot kemudian Dilan

3)

meramal lagi.

angkot kemudian Dilan

Milea mengetahui

meramal Milea

dirinya yang

menanggapi dalam hati

merupakan geng

bahwa Milea mengetahui

motor, membuat

dirinya yang merupakan

onar, dan suka nulis

geng motor, membuat

nama di tembok

onar, dan suka nulis nama

rumah dengan

di tembok rumah dengan

menggunakan pilox.

menggunakan pilox.
3

PNG/PER

Perkenalan

Tidak ada dalam adegan

KENALA

38
(Bab

N/05

3)

Milea mendapatkan surat

Mencapatkan surat

dari Beni dalam amplop

dari Beni

warna ungu yang
dititipkan oleh Bibi

4

PNG/PER

Perkenalan

Tidak ada dalam adegan

KENALA

39
(Bab

N/06

3)

Setelah selesai shalat Isya

Milea mendapatkan

Milea mendapatkan

telepon dari Beni

telepon dari Beni dan
mengobrol lama bahwa
Beni mau ke Bandung

5

PNG/PER

Perkenalan

00:10:56

Setelah Milea

41

Setelah Milea

Deskripsi mengenai

KENALA

menanyakan mengenai

menanyakan kantin

warung Bi Eem

N/07

kantin atau tempat makan

terdapat deskripsi

secara detail dari

mengenai warung Bi Eem

dinding kayu, hingga

yang berada di sekolah,

(Bab
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Rani dan Nandan

4)

secaa detail dari dinding

menjawab bahwa dikantin

kayu, hingga letak

Bi Eem karna anak-anak

lingkungan.

letak lingkungan.

dapat merokok.

6

PNG/PER

Perkenalan

00:15:38

Dilan datang kerumah

50

Mengetahui Dilan datang

Milea keluar kamar

di rumah, Milea duduk di

dan menanyakan

kursi belajar meneruskan

kedatangan tamu

berada di ruang makan

makan dengan aneka

kepada Ibu

berusaha mendengar

macam pikiran, setelah

percakapan ayah dan

mengetahui Dilan pulang,

Dilan. Setelah Dilan

Milea keluar kamar dan

pulang Ibu menanyakan

menanyakan kepada Ibu.

KENALA

Milea dan bertemu

N/10

dengan ayahnya, Milea

(Bab
4)

√

kepada Ayah mengenai
tamu tersebut.
7

PNG/PER
KENALA
N/013

Perkenalan

Tidak ada dalam adegan

60
(Bab
4)

Milea berpapasan degan

Dilan ngin mengikuti

Dilan. Dilan ingin

pelajaran PKN di

mengikuti pelajaran PKN

kelas Milea tetapi

bersama Milea. Milea

dilarang.

melarang dan
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mengungkapkan “Jika
ingin membuat aku
senang jangan ikut
√

belajar dikelasku”
8

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

00:36:52

Mileaa sakit dan teman-

103

temanya menjenguknya.

HAN/01

Mereka mengobrol di
ruang tamu mengenai
PORSENI hingga

(Bab
12)

Mileaa sakit dan teman-

Wati dipanggil oleh

temanya menjenguknya.

Milea dan teman-

Milea memanggil Wati

teman yang lain

yang ada di luar untuk

memetik jambu.

masuk kedalam. Wati

akhirnya ada telpon dari

mengatakan teman yang

Dilan.

lain berada di lua
memetik jambu hingga
mereka mengobrol
mengenai PORSENI
sampai ada telpon dari
Dilan

9

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/02

00:37:42

Dilan menelepon Milea

105

Dilan menelepon Milea

Ketika Milea

untuk menanyakan kabar.

untuk menanyakan kabar.

menanyakan

Dilan merasa menyesal

Dilan merasa menyesal

keberadaan Dia,

karena tidak Ikut ke

(Bab

karena tidak Ikut ke

kemudian Dilan

Jakarta kemudian Milea

12)

Jakarta. Ketika Milea

menuntup telepon

menanyakan keberadaan

dengan alasan ingin

mengajak Dilan untuk

146
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datang kerumanya.

Dia, kemudian Dilan

bertanya kepada

menutup telepon dengan

orang lain dan

alasan ingin bertanya

menelepon lagi dan

kepada orang lain dan

menjawab bahawa

menelepon lagi dan

dia berada di

menjawab bahawa dia

Sekelimus.

berada di Sekelimus.
Milea mengajak Dilan
untuk datang kerumanya.
10

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/011

00:50:59

Pada saat tersadi

151

Pada saat tersadi

Pak Suripto segera

penyerangan oleh geng

meminta kepada

motor SMA lain, Pak

Mang Uung untuk

Suripto segera meminta

menutup gerbang

kepada Mang Uung untuk

saat terjadi

yang sedang di lempari

menutup gerbang. Milea

penyerangan.

batu, akhirnya setelah

mencari Dilan kekelas

geng motor tersebut bubar

tetapi Dilan dan Piyan

setelah polisi datang. Saat

tidak ada dikelas, Milea

Milea masih mencarinya

naik keatas kursi untuk

mereka bertemu di dekat

melihat siapa yang

perpustakaan.

menyerang sekolah. Geng

penyerangan oleh geng
motor SMA lain, Milea
mencari Dilan ke kelas
hingga melewati lapangan

(Bab
16)

motor tersebut akhirnya

147

Milea masuk ke
kelas Dilan untuk
mencarinya dan
piyan hingga naik
keatas kursi guna
melihat geng motor
yang menyerang.

√
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bubar setelah beberapa
jam polisi datang. Saat
selesai dari toilet Milea
√

bertemu dengan Dilan.
11

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/012

00:51:30

Setelah selesai

155

Selesai penyerangan geng

Setelah kejadian

motor dan Milea bertemu

penyerangan selain

Dilan, Milea menanyakan

menanyakan

keberadaanya pada saat

keberadaan Dilan

kejadian, dan menuduh

Milea juga

kejadian, dan menuduh

Dilan penyebab

menanyakan

Dilan penyebab

penyerangan lalu Dilan

keberadaan Piyan .

penyerangan. Dilan

ingin menjelaskan tetapi

menjelaskan bahwa Anhar

nanti atau lain waktu.

yang membuat masalah

Tetapi Milea terlanjur

dengan memukuli anak

malas dan akan kembali

sekolah lain tersebut.

kekelas, Milea juga

penyerangan geng motor.
Milea bertemu Dilan,
Milea menanyakan
keberadaanya pada saat

Saat mulai jelas Dilan
bertanya alasan Milea

(Bab
16)

menanyakan keberadaan
Piyan.

keluar kelas. Milea

Dilan menjawab bahwa

menjawab “cari kamu”

Piyan masih berada di

kemudian pergi sambil

Gereja, Milea

mengumpat

meninggalkan sambil

148
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mengumpat .
12

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

00:53:51

HAN/016

Dilan melanjutkan cerita

160

Dilan melanjutkan cerita

Dilan bercerita

mengenai Susi bahwa

mengenai Susi bahwa

bahwa Susi bahwa

pernah mengajak ke

pernah diberi coklat,

pernah memberinya

diberi baju tidur, dan

coklat dan diberi

mengajak ke Bioskop,

baju tidur.

Bioskop, kemudian Dilan
beralasan ingin ketoilet

(Bab
16)

padahal pergi

kemudian Dilan beralasan

meninggalkannya dan

ingin ketoilet padahal

membuat dia marrah.

pergi meninggalkannya

√

hingga membuat dia
marah.
13

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/018

00:55:32

Setelah mengabsen nama

163

Setelah mengabsen nama

Dilan meminta maaf

hewan, Dilan meminta

hewan, Dilan meminta

karena telah

maaf

maaf

membuat jengkel,

―maaf tadi buat kamu

(Bab
16)

―Lia. Maaf, tadi siang aku

kawatir.. kamu harus

membuat kamu jengkel.

tau... aku nggak mau buat

Harus tau, Lia, aku gak

kamu cemas... biar aku

bermaksud membuat

saja yang

kamu jengkel, aku malah

mencemaskanmu”

cemas. Mencemaskan
kamu di belakang gereja.
Kamu bayangin
149

Dilan menyebutkan
bahwa dirinya ada di
belakang gereja, dan
Piyan melarang
untuk bertemu Milea
saat kejadian
penyerangan.
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bagaimana rasanya. Aku
bilang ke Piyan, aku
harus ke Lia. Tapi, kata
Piyan jangan. Kamu
bayangin gimana
rasanya”

√
14

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

HAN/024

01:04:47

Saat Bunda bersiap untuk

195

Bunda hendak pamit

Setelah Bunda masuk

karena ada urusan,

mobil dan mulai

Membuat Milea berat

berjalan Milea

membiarkan pulang,

bertriak ―Bunda..,

karena dia tahu setelah ini

dadah! Salam ke

langsung

akan berhadapan dengan

Dilan, Bundaaa!

memperbolehkanya.

Kang Adi

Setelah dicium Milea

Bunda bersalaman dengan

menangis karena merasa

Ibu dan Kang Adi.

pulang, Bunda ingin
mencium Milea,
kemudian meminta izin
kepada Ibu Milea yang

senang sekali.

(Bab
19)

√

Kang Adi mengajak
untuk belajar, tetapi

Saat Bunda bersiap untuk

Milea menolak

Airin datang setelah

pulang, Bunda ingin

karena capek.

pulang sekolah, Bunda

mencium Milea,

menanyakan mengenai

kemudian meminta izin

Airin yang merupakan

kepada Ibu Milea yang
150

Kang Adi
mengomentari bahwa
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adik Milea
Bunda merasa kagum dan

langsung
memperbolehkanya.

mengatakan bahwa seisi

Setelah dicium Milea

rumah ini cantik-cantik.

menangis karena merasa
senang sekali

Setelah Bunda masuk
mobil dan bergegas

Airin datang setelah

pulang, Airin bertanya

pulang sekolah, Bunda

mengenai Bunda, Milea

menanyakan mengenai

menjawab bahwa dia

Airin yang merupakan

adalah calon mertuanya

adik Milea

walau sedikit bercanda.

Bunda repot sekali

Bunda merasa kagum dan
mengatakan bahwa seisi
rumah ini cantik-cantik.

Setelah Bunda masuk
mobil dan mulai berjalan
Milea bertriak ―Bunda..,
dadah! Salam ke Dilan,
Bundaaa!

151
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Airin mendekat kepada
Milea dan bertanya
mengenai Bunda, Milea
menjawab bahwa dia
adalah calon mertuanya
walau sedikit bercanda.

Setelah peristiwa itu,
Kang Adi mengajak untuk
belajar, tetapi Milea
menolak karena capek.
Kang Adi mengomentari
bahwa Bunda repot sekali
dan membuat Milea tidak
suka.

15

PNG/PER

Permasala

MASALA

han

01:14:03

Milea dan Dilan
berkeliling dengan motor

252

Milea dan Dilan pergi

Milea dan Dilan

menelusuri jalan Buah

pergi menelusuri
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HAN/032

melawati jalan Buah batu

(Bab

Batu, belok kekanan

jalan Buah Batu,

21)

menuju jalan Laswi,

belok kekanan

kemudian ke daerah Jalan

menuju jalan Laswi,

Riau dan membelokan ke

kemudian ke daerah

area perkantoran lalu

Jalan Riau dan

turun untuk duduk-duduk.

membelokan ke area

Tak laa dari itu mereka

perkantoran lalu

melihat rombongan anak

turun untuk duduk-

SMA menggunakan

duduk. Tak laa dari

motor yang mengacung-

itu mereka melihat

acungkan samurai.

rombongan anak
SMA menggunakan
motor yang

Dari halaman kantor

mengacung-

mereka melanjutkan

acungkan samurai.

perjalanan menuju jalan
Gatsu dan berhenti di
Pasar
16

PNG/PUN

Puncak

CAK/01

Masalah

01:30:12

Milea ikut dengan Kang

303

Adi ke ITB menggunakan
mobil dan masuk ke
kampus.

(Bab
23)

Milea ikut dengan Kang

Milea berpikir bahwa

Adi ke ITB, milea

Kang Adi yang

mempunyai pikiran hati

mempunyai tujuan

mengenai Kang Adi yang

lain dibalik kegiatan

mempunyai tujuan lain

membimbing belajar,

153
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dibalik kegiatan

selain itu menduga

membimbing Milea dan

bahwa motif dibalik

menduga bahwa motif

ajakan ke ITB adalah

dibalik ajakan ke ITB

untuk menunjukan

adalah untuk menunjukan

kepada kawan-

kepada kawan-kawanya

kawanya seolah

seolah Milea adalah

Milea adalah

pacarnya.

pacarnya.

di perjalanan Kang Adi

Kang Adi

banyak membicarakan

membicarakan

mengenai outlet bapaknya

mengenai outlet

di BIP , lagu-lagu Jazz,

bapaknya di BIP ,

dan Bisnis yang sedang

lagu-lagu Jazz, dan

dijalankan. Kang Adi

Bisnis yang sedang

sempat mengajak mampir

dijalankan. Kang Adi

ketempat dua kawan

sempat mengajak

senirupanya.

mampir ketempat

Saat melanjutkan

temanya.

perjalanan, Milea

Saat melanjutkan

meminta untuk mampir

perjalanan, Milea

warung untuk membeli

meminta untuk
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pesanan Dilan yaitu

mampir warung

materai. Kang Adi

untuk membeli

berusaha memanasi Milea

pesanan Dilan yaitu

dengan menyebut

materai. Kang Adi

―menyuruh perempuan‖,

menyebut bahwa

Kang Adi juga

Dilan ―menyuruh

mengatakan kepada Milea

perempuan‖, dan

untuk hati-hati karena

mengatakan untuk

Dilan adalah anak geng

hati-hati karena

motor, Milea dan Kang

Dilan adalah anak

Adi sempat berdebat

geng motor.

mengenai sandiwara
kebaikan, hingga sampai
rumah.

Milea dan Kang Adi
sempat berdebat
mengenai sandiwara
kebaikan oleh Dilan.

17

PNG/PUN

Puncak

CAK/02

Masalah

01:30:42

Setelah sampai rumah

313

dari jalan-jalan bersama
Kang Adi. Bibi
memberitahu kepada
Milea bahwa Dilan
menelepon, dan Bibi

(Bab
23)

Setelah sampai rumah,

Milea merasa sangat

Bibi memberitahu bahwa

sedih dan menyesal,

Dilan menelponya, tetapi

bahkan Milea

Bibi menjawab bahwa

membayangkan hari

Milea sedang pergi

sebelumnya yang

bersama Kang Adi.

pergi jalan-jalan
bersama Dilan.

mengatakan sedang pergi

155
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bersama Kang Adi.

Milea merasa bingung

Milea

dan menyesal, Milea

membayangkan hal

berusaha menelepon

tersebut dan

Milea kaget dan segera

kembali Dilan, tetapi yang membandingkan

menelepon kembali Dilan,

mengangkat Bunda dan

dengan hari Minggu

tetapi yang mengangkat

mengatakan bahwa Dilan

bersama Kang Adi

Bunda dan mengatakan

sedang pergi

yang membuat

bahwa Dilan sedang

sesuatu yang indah

pergi.

merasa runtuh.
Milea merasa sangat sedih
dan menyesal, bahkan

Milea merasa sedih

Milea membayangkan

sambil membaca puisi

hari sebelumnya yang

yang dibuat oleh Dilan.

pergi jalan-jalan bersama

Milea merasa menyesal

Dilan, memegang tangan

karena berbohong dan

Milea, bahwakan dapat

ingin bertemu Dilan untuk

main kerumahnya. Hal

menjelaskan.

yang paling istimewa
adalah dapat bertemu
dengan Bunda, Disa,
Banar, dan Bi Diah. Saat
dirumanya, Bunda dan
Milea membersihka

156
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kamar Dilan dan
menemukan Puisi
berjudul ―Milea‖. Lia pun
mecatatnya dengan
diambilkan pulpen dan
kertas oleh Bunda.

Milea membayangkan hal
tersebut dan
membandingkan dengan
hari Minggu bersama
Kang Adi yang membuat
sesuatu yang indah
merasa runtuh.
18

PNG/PNY

Penyelsaia

S/01

n

01:36:56

Setelah keluar dari ruang

326

Setelah keluar dari ruang

Saat akan menuju

guru, Milea dan dan Dilan

guru Dilan mengajak

Warung Bi Eem,

pergi ke warung Bi Eem.

Milea ke warung Bi Eem

Dilan bertemu

dan Milea menyetujuinya.

dengan Wati, Revi,

Dilan sempat berhenti dan

dan Piyan dan

berbalik mengatakan

mengatakan kepada

kepada Wati, Revi, dan

agar mereka pulang.

Piyan agar mereka
157
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pulang, lalu mereka pamit
pulang.

19

PNG/PNY

Penyelsaia

S/02

n

01:37:06

Bi Eem kaget melihat

336

wajah Dilan yang terlihat
luka. Milea memesan air
putih kepada Bi Eem
kemudian langsung
diambikan. Setelah air
putih di minum, Bi Eem
ingin mencarikan obat

Milea dan Dilan datang

Setelah mencium

warung Bi Eem, di

Dilan, ada seorang

(Bab

Bi Eem bertanya keadaan

24)

Dilan, dia menjawab
―Pendarahan Bi‖ Bibi
bertanya ―Berantem?‖
kemudian Dilan
menjawab ―Sedikit‖

merah di warung depan,

Ibu-ibu yang mencari
Bi Eem untuk
membeli kerupuk di
warung, Dilan
membatu dengan
mengambilkan
kerupuk dan

sempat di tolak oleh Dilan

Milea meminta air putih

dimasukan kedalam

tetapi Bibi tetap

kepada Bi Eem, kemudian

pelastik.

mencarikan dan

langsung diambilkanya

menyuruh untuk

sebotol air mineral.

menunggu sebentar.

Setelah diminum, Bibi
menawarkan obat merah

Dilan meminta izin
sebentar untuk keluar dan
membasuh mukanya

lalu masuk kerumah
mengambil obat merah
dan pamit untuk shalat.

dengan sisa air putih yang
telah diminumnya

Dilan mengatakan bahwa
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kemudian Milea

tidak akan sembuh jika

melihatnya mengikuti

hanya diberi obat merah,

keluar,

kecuali jika Milea cium.

Dilan berpindah didepan
warung untuk duduk dan

Milea memberikan
ciumanya.

Milea menyusul. Milea

Ada orang yang ingin

bertanya keberadaan

membeli kerupuk dan

Dilan tadi pagi, Dilan

Dilan melayaninya.

menjawab bahwa dirinya
telat bangun terus
berkelahi dengan Anhar.
Bi Eem datang membawa
obat merah dan kapas lalu
pamit kedalam untuk
sholat. Saat diobati oleh
Milea, Dilan mengatakan
bahwa tidak akan sembuh
jika hanya menggunakan
obat merah, Milea
langsung mengatakan
―dari pada tidak diobati‖
tapi Dilan langsung
menjawab ―Kecuali kalau

Milea ingin membahas
mengenai kepergianya
dengan Kang Adi tetapi
Dilan tidak ingin
membahasnya. Milea
meminta maaf karena
telah membohonginya,
Dilan memaafkanya dan
mengajak jalan-jalan.
Sebelum pergi Dilan
meminta materai yang dia
pesan dan buku untuk
menulis sesuatu. Dilan
menempel dan memberi

159
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kamu cium‖. Milea

tandatangan pada tulisan

bertanya ―Mau?‖ Dilan

yang sudah dia buat

menjawab ―Boleh‖,

begitupun juga Milea.

setelah melihat sekitar
Milea mencium pipi
Dilan. Milea menjelaskan
perginya bersama Kang
Adi, Dilan hanya
menjawab untuk tidak

Bi Eem tiba-tiba keluar
dari warung , mereka
berdiri memasukan alat
tulis ke tas kemudian
membayar dan pamit untk
pergi.

membahasnya.Milea
meminta maaf karena
telah membohongi dirinya
dan takut membuat
marah. Dilan menawarkan
Jalan-jalan dan
menanyakan materai
beserta buku tulis, Dilan
menulis sesuatu yang
berisi pernyataan bahwa
mereka telah berpacaran
dan membacanya dengan
keras. Setelah Dilan
selesai membaca, Mereka

160
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beres-beres kemudian
pergi meninggalkan
warung

TABEL DESKRIPSI DATA EKRANISASI PERUBAHAN VARIASI ALUR CERITA FILM DAN NOVEL DILAN 1990
No

Kode

.
1

Film

Aspek
Alur

PV/PERK

Perkenalan

ENALAN/

.

Novel

00:12:07

Deskripsi
Dilan masuk ke kelas

Hal.
47

Deskripsi
Dilan masuk kekelas dan

Pertanyaan Dilan

Milea bertanya kepada

duduk dibangku sebelah

seakan menyidir

Rani ―Boleh Ikut duduk?‖

Milea dan membuat Rani

Rani untuk

sehingga Rani pindah

pindah ke belakang lalu

pindahdan membuat

kebelakang kemudian

menulis daftar nama

mengerti maksud

Dilan menulis daftar

siswa yang akan jadi

dari Dilan bahwa

nama siswa yang akan

pacar Milea

ingin duduk

jadi pacar Milea
PV/PERK

Perkenalan

ENALAN/

.

04

S T
S

Waktu

03

2

Prubahan

00:14:09

Pak Atam Guru Bahasa

disamping Milea.
48

Indonesia mengetahui
Dilan berada dikelasnya
dan bertanya ―Kamu

(Bab

Pak Atam Guru Bahasa

Pak Atam menyebut

Indonesia mengetahui

bahwa Dilan bukan

Dilan berada dikelasnya

siswa kelas tersebut

hanya betanya kenapa

dan menyuruh untuk
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Keterangan
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bukan siswa sini kan?‖

4)

berada disini.

keluar,

Dan menanyakan kenapa

Pak Atam juga

bisa berada di kelas ini.

menegur untuk

Kemudian Dilan keluar

merapikan bajuDilan.

√

dan mendapatkan teguran
untuk merapikan bajunya
3

PV/PERK

Perkenalan

ENALAN/

.

05

00:15:39

Dilan datang kerumah

102

kemudian bertemu dengan
ayah sedangkan Milea
berada di ruangan makan
berusaha mendengar

(Bab
12)

Saat Dilan datang Milea

Milea berada di

tetap berada di kamar dan

ruangan makan

tetap penasaran dengan

berusaha mendengar

Dilan yang datang

pembicaraan ayah

kerumah

dengan Dilan.

pembicaraan ayah dengan

Milea ingin

Dilan. (saat Dilan datang

mengetahui

kerumah)

percakapan Dilan
dengan ayah dengan
berpindahnya posisi
duduk Milea diruang
makan (saat Dilan
datang kerumah)

162

√

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4

PV/Permas

Permasala

alahan/01

han

Urutan alur cerita

Urutan dalam novel.
50

00:15:29

(1) Dilan kerumah dan

(Bab

bertemu dengan Ayah

4)

(1) Dilan datang kerumah
Milea, dan bertemu
dengan ayahnya

Alur peristiwa
dinding kelas runtuh
mengalami
perubahan yakni,
terjadi setelah

Milea.

peristiwa Milea
ulang tahun (4) &
(5). Berbeda dengan

00:17:50

(2) Dilan menelepon dan
meramal menjadi
pacarnya.

52
(Bab
4)

(2) Dilan menelpon

cerita, peristiwa

sambil meramal menjadi

dinding kelas roboh

pacarnya.

terjadi sebelum
peristiwa Milea
ulang tahun.

(3) Milea mendapatkan
00:18:41

coklat dari Dilan yang
dititipkan oleh tukang

59
(Bab
5)

(3) Dilan ingin ikut kelas
Milea mata pelajaran
PKN.

Pada film, Peristiwa
teman kelas

koran.

memberikan kejutan
dan memberikan
(4) datang kerumah
00:20:02

Milea untuk
mengucapkan merayakan

60
(Bab

(4) Papan pembatas kelas
runtuh.

5)

hadiah terjadi
sebelum peristiwa
Beni datang

ulang tahun.

kerumah. kemudian
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(5) Teman kelas membuat
kejutan ulang tahun milea

67

dan Nandan memberi
00:22:13

kado Boneka beruang.

(Bab
6)

(6) Dilan memberi kado
00:23:24

kepada Milea.

69
(Bab
6)

(5) Milea ulang tahun

adegan Nandan dan

dan dirayakan teman

teman-teman

kelas termasuk Nandan

memberikan kejutan

memberi hadiah boneka

dan hadiah.

Beruang.

(6) Beni datang ke rumah
Milea untuk
mengucapkan dan
memberi kejutan ulang
tahun Milea berama
teman-temanya.

71
00:25:55

(7) Dinding kelas runtuh.

(Bab

(7) Dilan memberi kado
kepada Milea.

7)

5

PV/Permas

Permasala

alahan/03

han

00:34:10

Peristiwa di Jakarta
Percakapan dimulai dari

95

Peristiwa di Jakarta
percakapan awal sebagai

Beni datang
menemui Milea yang
sedang makan, Beni
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Beni

(Bab
11)

Beni: Milea!!.

berikut dimulai dari Milea
Milea: ―Tau dari mana
aku di sini?‖

Milea: Beni

memulai percakapan
dengen memanggil
Milea dengan nada
tinggi dan marah-

Beni: ―temenmu ngasih

Beni : Dicariin ternyata

marah.

√

tau, emang kenapa kalau

disini!..

tau?‖

Miela : Kemarin ditelpon

Miela : ―Gapapa‖

km bilang nggak bisa

Beni: ―suka kalau gue gak

dateng?

datang?‖

Beni : Terus kalau gue
datang kesini kenapa!! Lu
nggak suka ya kalau gue
dateng?
6

PV/Permas

Permasala

alahan/04

han

00:34:40

Beni marah dan menuduh

96

Nandan adalah pacar
Milea di Jakarta dan
memukul Nandan dan
menantang untuk
berkelahi.

Beni marah menuduh

Beni memukul

Nandan adalah pacar

Nandan.

Milea di Jakarta, beni
(Bab
11

mencoba menampar dan
berusaha memukul
Nandan, Novi datang dan
Nandan di usir. Nandan
akhirnya pergi bersama
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Novi dan Milea
7

PV/Permas

Permasala

alahan/05

han

00:35:00

Beni memaki Milea

98

―Nggak percaya gua!
Elunya aja yang

(Bab

kecentilan, genit,ganjen

11

gatel seluruh orang udah
tau lia.. sini kamju

Nandan Pergi bersama

Beni memaki Milea

Novi dan Milea. Saat

secara langsung

akan pergi Milea

dengan menyebut

menyatakan Putus, Beni

bahwa Milea

yang tidak terima

kecentilan, genit,

mengatai Milea Pelacur,

ganjen, dan getel.

dan Beni terus memaki

ngomong liaa.. sini

Milea selagi sudah

ngomongg”

berjalan. Milea sangat

Miela menyatakan

Kemudian Milea

sedih mengenai hal

putus setelah dimaki-

menyatakan Putus, lalu

tersebut terutama saat

maki oleh Beni, dan

Beni mengatai Milea

menyebutnya pelacur

pergi

Pelacur.

8

PV/Permas

Permasala

alahan/06

han

00:35:20

Milea pergi meninggalkan

meninggalkanya.

98

Nandan dan Beni yang
berada di meja makan
kemudian bertemu Revi
setelah selesai dari toilet.

√

Milea pergi bersama

Pertemuan Revi saat

Nandan dan Revi setelah

Milea meninggalkan

kejadian.

meja makan. Nandan

(Bab

tetap ditempat

12

dengan gestur
menunjukan
ketakutan dan
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kebingungan atas hal
kejadian tersebut

9

PV/Permas

Permasala

alahan/07

han

00:38:42

Bi Asih datang diantarkan

108

Sebelum Bi Asih datang

Bi Asih masuk

Dilan, lalu mengucapkan

ada dialog dengan teman-

rumah dengan

salam

teman milea ―Ada di

mengucapkan salam.

―Asallamualaiukum‖,

dalam,‖ kata Didin teman

kemudian menanyakan

(Bab

yang namanya Milea

12)

untuk dipijit.

sekelasku. ―Masuk aja.‖

Asih ke rumah Milea,
sedangkan Nandan
penasaran mengenai
orang yang menyuruh
datang ke rumah Milea.

maksud dari datang

Kemudian Bi Asih

ke rumah Milea.

mencari yang namanya

Nandan penasaran

Milea untuk dipijit.

mengenai orang yang
menyuruh Bi Asih,

Wati menanyakan
mengenai datangnya Bi

Wati menanyakan

karena sebelumnya
Bi Asih sempat menyapa

mengetahui bahwa

Wati, dimana mereka

Dilan menelepon

sudah saling kenal dan

Milea.

menyebut Bi Asih dengan
sebutan ―Emak‖. Wati
menanyakan kedatangan
Bi Asih kerumah Milea.
Nandan juga tak kalah
ingin mengetahui
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mengenai suruhan Emak.
10

PV/Permas

Permasala

alahan/17

han

00:51:20

Setelah selesai

154

Setelah selesai

Dilan langsung

penyerangan geng motor

menjelaskan kepada

dan Milea bertemu Dilan

Milea bahwa Anhar

di samping perpustakaan,

yang membuat

Milea menanyakan

masalah dengan

kejadian, dan menuduh

keberadaanya pada saat

memukuli Anak

Dilan penyebab

kejadian, dan menuduh

sekolah lain.

penyerangan lalu Dilan

Dilan penyebab

menjelaskan bahwa Anhar

penyerangan lalu Dilan

yang membuat masalah

ingin menjelaskan tetapi

dengan cara memukuli

nanti atau lain waktu.

anak sekolah lain tersebut.

Tetapi Milea terlanjur

penyerangan geng motor
dan Milea bertemu Dilan,
Milea menanyakan
keberadaanya pada saat

Saat mulai jelas Dilan
bertanya alasan Milea
keluar kelas. Milea
menjawab “cari kamu”

(Bab
16)

malas dan akan kembali
kekelas, Milea juga
menanyakan keberadaan
Piyan.

kemudian pergi

Dilan menjawab bahwa

meninggalkan tempat

Piyan masih berada di

tersebut sambil

Gereja, Milea pun

mengumpat ―Gengster

berjalan sambil

Brengsek‖

mengumpat ―Gengster

168

Setelah Milea
menjawab
pertanyaan Dilan, dia
bergegas
meninggalkan tempat
tersebut sambil
mengumpat.
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Brengsek‖
11

PV/Permas

Permasala

alahan/22

han

00:55:32

Setelah mengabsen nama

163

hewan, Dilan meminta
maaf

Setelah mengabsen nama

Dilan meminta maaf

hewan, Dilan meminta

bahwa telah

maaf

membuat Milea

(Bab

―maaf tadi buat kamu

16)

―Lia. Maaf, tadi siang aku

kawatir.. kamu harus

membuat kamu jengkel.

tau... aku nggak mau buat

Harus tau, Lia, aku gak

kamu cemas... biar aku

bermaksud membuat

saja yang

kamu jengkel, aku malah

mencemaskanmu”

cemas. Mencemaskan
kamu di belakang gereja.

kawatir, dan
bermaksud tidak
ingin membuat
cemas Milea, karena
Dilan merasa dia saja
yang mencemaskan
Milea.

Kamu bayangin
bagaimana rasanya. Aku
bilang ke Piyan, aku
harus ke Lia. Tapi, kata
Piyan jangan. Kamu
bayangin gimana

√

rasanya”
12

PV/Permas

Permasala

alahan/25

han

00:57:53

Saat di ruangan BP,

177

Dilan mengatakan ― Aku
tidak melawan guru bu,

Saat di ruangan BP,
Dilan mengatakan ― Aku

(Bab

tidak melawan guru bu,

Dilan mengatakan
bahwa dia sedang
tidak melawan guru
tetapi melawan

169
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aku melawan Suripto‖

aku melawan Suripto‖

Suripto .

Bu Rini mengatakan

Dilan juga mengatakan

Dilan menjawab

kepada Dilan bahwa dia

bahwa ―ibuku guru..

perkataan Bu Rini,

harus memaklumi Pak

kakaku juga guru‖

bahwa dia tidak bisa

Suripto.

18)

Bu Rini mengatakan

memaklumi guru
seperti itu.

Dilan menjawab bahwa

kepada Dilan bahwa dia

dia tidak bisa memaklumi

harus memaklumi Pak

Dilan mengatakan

guru seperti itu.

Suripto.

bahwa kakaknya juga

―aku nggak bisa bu

Dilan menjawab bahwa

maklumi guru seperti itu,

dia tidak bisa memaklumi

ibuku guru.. kakaku juga

guru seperti itu.

guru...siapapun itu kalau
nggak mau ngehargai

kalau tidak mau
menghargai orang,
tidak akan dihargai

―aku nggak bisa bu
maklumi guru seperti itu‖

orang.. nggak akan
dihargai orang bu‖

guru, siapapun itu

Bu Rini ―Iya, Kamu pasti
ada sebabnya jadi berani‖
Dilan menjawab
―Hormatilah orang lain
kalau ingin dihormati‖
Sekali lagi Dilan
mengatakan bahwa

170

orang lain.
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dirinya sedang tidak
melawan guru tapi
melawan Suripto.
Siapa pun dia, biar guru
juga, kalau nggak mau
ngehargai orang.. nggak
akan dihargai
orang bu‖ dan ― Jangan
karena guru jadi bebuat
seenaknya‖

13

PV/Permas

Permasala

alahan/34

han

01:10:31

Mereka sampai rumah

225

malam hari, Dilan
menanyakan mobil dan
Kang Adi, dan Milea
menjawab bahwa dia
adalah guru les privat.
Setelah berpamitan, Milea
menuju kerumah yang
sudah disambut oleh

(Bab

Waktu tiba dirumah, ada

Perubahan terhadap

bang Fariz paman Milea

jalan cerita ketika

yang sedang mengikat dus

Milea sampai

di motornya,

kerumah setelah

20)

Milea memperkenalkan

pergi bersama Dilan.

Dilan kepadanya dan

Dilan bertanya

langsung pamit pulang.

mengenai pemilik

Bang Faris menanyakan
Dilan, Milea hanya

Kang Adi,

mobil yang ada di
halaman rumah dan
juga bertanya

171
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menjawab Teman

Kang Adi menanyakan
megenai Pulang malam

mengenai Kang Adi.

Bang Fariz memberitahu

dalam bahasa Sunda, serta

bahwa ada acara syukuran

dia mengatakan ada

di rumah Kang Adi.

sesuatu untuk Milea,

Ibu menasehati Milea
agar memberi kabar

tetapi Milea hanya

Ibu marah kepada Milea

jika pulang sampai

menjawab dengan

karena .ulang terlambat.

malam.

senyuman dan langsung
masuk kedalam rumah.
Malamnya Kang Adi
Milea ditanya Ibu

menelepo untuk meminta

mengenai pulang malam

datang di Acara syukuran

tanpa memberitau terlebih

sekalihis

dahulu.

memperkenalkan anggota

√

keluarga kang Adi.
14

PV/Permas

Permasala

alahan/44

han

01:27:10

Saat sedang melanjutkan

284

belajar, Bibi datang
memberi pesan kepada
Milea bahwa ada telepon
dari Dilan.
Milea segera pamit
kepada Kang Adi untuk

(Bab
22)

Dilan menelepon dan

Melalui telepon,

mengawali perakapan

Dilan menanyakan

bahwa dia tidak enak

apakah Kang Adi

kepada ibunya Milea

sudah pulang, lalu

karena Ibu menitipkan

Milea menjawab

salam kepada Bunda, lalu

bahwa masih ada dan

mereka bercanda karena

bercerita bahwa

titipan tersebut tidak

Milea diajak ke ITB,

172

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menerima telepon.

terbawa.

lalu Dilan memotong
percakapan Milea

√

dengan meng
Milea mengawali

Milea bertanya kepada

ibaratkan seperti

percakapan dengan

Dilan ―sudah sampai

pergi bersama Susi

menanyakan Dilan

rumah?‖ lalu Dilan

dan Milea cemburu.

―Sudah sampai rumah?‘

menjawab dengan

Dilan ternyata belum

bercanda bahwa ia kan

sampai rumah, Dilan lalu

bertanya kepada orang

Milea akhirnya

menanyakan apakah Kang

lain.

berjanji tidak akan

Adi sudah pulang, lalu
Milea menjawab bahwa
masih ada Kang Adi dan
mengajak ke ITB, lalu
Dilan memotong
percakapan Milea dengan
meng ibaratkan seperti
pergi bersama Susi dan
Milea cemburu, lalu
Milea mengatakan bahwa
Dilan cemburu. Dilan
menepis perkataan Milea
bahwa Cemburu hanya

Dilan kembali bertanya
mengenai keberadaan
Monyet yang dimaksud
adalah Kang Adi. Milea
menjawab bahwa dia
sudah pulang dan
mengajak ke ITB, Dilan
menjawab hal tersebut

pergi bersama Kang
Adi. Dilan
memberikan pesan
untuk segera tidur
dan jangan bergadan,
dan melarang untuk
rindu, karena rindu
itu berat.

dengan mengibaratkan

Dilan juga menitip

pergi bersama Susi dan

materai kepada Milea

Milea cemburu, Dilan
menepis perkataan Milea
bahwa Cemburu hanya
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untuk orang yang tidak

untuk orang yang tidak

percaya diri, kemudian

percaya diri, kemudian

Milea bertanya maksud

Milea bertanya maksud

dari perkataan Dilan.

dari perkataan Dilan.

Dilan menjawab bahwa

Dilan menjawab bahwa

dia sedang tidak percaya

dia sedang tidak percaya

diri, lalu Milea berjanji

diri.

tidak akan pergi bersama
Kang Adi. Dilan

Milea menjawab bahwa
tidak akan ikut ke ITB.

memberikan pesan untuk
segera tidur dan jangan
bergadan, kemudian Dilan

Dilan menyuruh Milea

menambahkan melarang

agar segera tidur, begitu

untuk rindu, karena rindu

pun Milea menyuruh

itu berat.

Dilan.

Dilan juga menitip
materai kepada Milea
Milea kemudian
menanyakan Anhar, lalu
dijawab bahwa sudah
pulang dan Cuma
sebentar. Dilan
memberikan pesan untuk
174
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segera tidur dan jangan
bergadan, kemudian Dilan
menambahwan melarang
untuk rindu, karena rindu
itu berat.

Setelah menutup telepon,
Dilan kembali menelepon
dan mengatakan bahwa
―tolong bilang ke ibumu,
bahwa aku mencintai
anak sulungnya,
Milea juga mengatakan
tolong bilang kepada
Bunda ―Terimakasih
sudah melahikan orang
yang aku cintai‖

15

PV/Puncak

Puncak

/01

Masalah

01:30:32

Milea sampai dirumah

311

setelah pergi bersama
Kang Adi, Milea hanya

Milea sampai dirumah,

Milea hanya

Kang Adi langsung

mengucapkan

permisi pamit pulang.

terimakasih kepada

(Bab

175
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mengucapkan

23)

Bibi mengatakan bahwa

Kang Adi, dia terus

terimakasih, tetapi Kang

ada telepon dari Dilan dan

melihat Milea hingga

Adi terus melihat Milea

menanyakan Milea. Bibi

dia pergi.

hingga dia pergi.

menjawab bahwa Milea

Ketika berjalan dihalaman
Bibi memberitahu bahwa
Dilan telepon, Milea
kaget dan berbalik
bertanya mengenai apa
yang dikatakan oleh Bibi,
kemudian Bibi menjawab

sedang pergi bersama
Kang Adi. Mendengar hal
tersebut Milea merasa
Bingung karena telah
merasa membohongi dan
menyesal karena sudah
pergi bersama Kang Adi.

Ketika berjalan
dihalaman Bibi
memberitahu bahwa
Dilan telepon, karena
Bibi menjawab Pergi
bersama Kang Adi,
mendengar jawaban
tersebut Milea

―Pergi bersama Kang

Dengan sisa kekuatan

bergegas masuk

Adi‖, mendengar jawaban

Milea mencoba telepon

rumah dan

tersebut Milea bergegas

Dilan tetapi yang

menelepon Dilan.

masuk rumah dan

mengangkat telepon

menelepon Dilan, tetapi

adalah Bunda dan

yang mengangkat telepon

mengatakan bahwa Dilan

adalah Bunda dan

sedang pergi dan tidak

mengatakan bahwa Dilan

bilang, lalu Bunda

sedang pergi dan tidak

mengatakan akan lalu

bilang, lalu Bunda

Bunda mengatakan akan

mengatakan akan jika

jika Dilan pulang, Bunda

Dilan pulang, Bunda
176
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suruh nelepon Milea.

16

PV/Puncak

Puncak

/02

Masalah

01:31:33

Milea membuka laci di

suruh nelepon Milea.

314

kamarnya dan mengambil
sebuah puisi berjudul
―Milea 1 dan Milea 2,
Milea sangat sedih dan
menangis setelah
membaca puisi dari Dilan.
Milea merasa hubungan
dengan Dilan runtuh, dan
malu pada diri sendiri
karena sudah berbohong
kepada Dilan, Milea

Milea kecewa dengan

Milea membuka laci

dirinya sendiri,merasa

di kamarnya dan

wajar jika Dilan marah.

mengambil sebuah

(Bab
23)

Milea menyesal pada hari
tersebut padahal hari
sebelumnya jalan-jalan
bersama Dilan,
memegang tanganya, dan
dapat main kerumahnya
bertemu dengan Dilan,
Disa, Bang Banar dan Bi
Diah.

puisi berjudul ―Milea
1 dan Milea 2‖.
Milea sangat sedih
dan menangis setelah
membaca puisi dari
Dilan untuk
mengingat peristiwa
menyenangkan
bersama Dilan.

keinginan bertemu Dilan
untuk menjelaskan

Milea mengingat dan

semuanya.

membayangkan kembali
waktu dirumah Dilan
membereskan kamar
Dilan bersama Bunda dan
menunjukan sebuah puisi
berjudul Milea yang
177
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membuat merasa Indah.
Milea ingin bertemu
Dilan di sekolah untuk
menjelaskan semuanya.
17

PV/Puncak

Puncak

/04

Masalah

01:34:14

Milea masuk kelas dalam

326

Setelah masuk ke sekolah,

Milea masuk kelas

Milea bertemu Wati

bersama Wati dan

menanyakan penyebab

Piyan, teman-teman

menangis, Milea masuk

yang lain melihat hal

kelas bersama Wati dan

tersebut berkerumun

Piyan, teman-teman yang

mengitari Milea yang

lain melihat hal tersebut

duduk dengan Wati.

berkerumun mengitari

Wati sempat

Milea yang duduk dengan

menuduh Piyan yang

Wati. Wati sempat

menjadi

menuduh Piyan yang

penyebabnya, tetapi

Wati kawatir dengan

menjadi penyebabnya,

Piyan menjawab

keadaan Milea hingga

tetapi Piyan menjawab

bahwa penyebabnya

menuduh Piyang

bahwa penyebabnya

adalah berkelahi

penyebabnya, belum

adalah berkelahi dengan

dengan Anhar.

sempat dijawab Piyan,

Anhar. Mendengar

Anhar datang dengan

jawaban tersebut Wati

keadaan panik, dia

kaget dan terus bertanya

keadaan menangis di ikuti
oleh Piyan di
belakangnya,

(Bab
24)

Teman-teman Milea yang
melihatnya berusaha
menanyakan kejadian
yang terjadi tetapi Milea
lagsung duduk menangis
di mejanya.

berusaha meminta maaf
178
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kepada Milea, Wati yang

penyebabnya kepada

mengetahui penyebabnya

Piyan, tetapi dia tidak

adalah Anhar langsung

dapat menjawab. Tak

menarik bajunya dan

lama Anhar masuk kelas

bertanya dengan nada

berusaha menemui Milea,

marah untuk mengetahui

Wati menanyakan

penyebabnya. Anhar

penyebab hal tersebut

menjawab pertanyaan

dengan membentak

Milea dengan alasan tidak

kepada Anhar, walaupun

sengaja, Anhar terus

sempat beralasan tidak d

berusaha meminta maaf

apa-apakan, Anhar

hingga tidak sengaja

berusaha meminta maaf

menyebut bahwa dia telah

hingga mengatakan

menampar Milea,

bahwa tidak bermaksud

mendengar hal tersebut

untuk menampar Milea.

Wati marah dan

Wati mendengar hal

mengusirnya dari kelas

tersebut terperangah dan

sementara Piyan

bertanya kepada Anhar,

menemani Anhar keluar.

dia beralasan bahwa tidak

Milea didalam hatinya

sengaja. Wati mengatakan

merasa sangat kacau dan

akan mengadu kepada

tidak suka kepada Anhar

Dilan, tetapi Anhar tetap

dan Susi.

beralasan tidak sengaja

179
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dan panik, lalu Wati
mengusir Anhar dari

√

kelas, meskipun dia
berusaha meminta maaf
lagi Wati terus
mengusirnya hingga
melmpari buku
18

PV/PNYS/

Penyelsaia

01

n

01:37:06

Dilan berjalan masuk

336

Milea dan Dilan berjalan

Bi Eem melihat

menuju warung Bi Eem,

Dilan langsung

di halaman warung ada

menanyakan

dua orang siswa berada di

kadaanya dan

atas motor untuk pulang,

menduga bahwa dia

menjawab dengan

salah satu siswa tersebut

berkelahi. Milea

menepuk bahunya.

menanyakan kepada Dilan memesankan air

menuju warung Bi Eem,
sempat bertemu temanya
yang menyapanya
sedangkan Dilan

Bi Eem melihat keadaan
Dilan langsung bertanya,
dan menduga bahwa dia
selesai berkelahi, Dilan
hanya menjawab
―Sedikit‖.
Milea memesan air putih
kepada Bi Eem kemudian

(Bab
24)

―mampus gak?‖ (tapi

putih dan langsung

dalam bahasa Sunda‖,

diambilkan oleh Bi

Dilan menjawab 30

Eem.

persen sambil tersenyum,
lalu mereka pamit pulang.
Dilan dan Milea langsung
duduk, Bi Eem bertanya
keadaan Dilan, dia
180

Bi Eem mencarikan
obet merah ke
warung depan.
Milea bertanya
mengenai
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langsung diambikan.

menjawab ―Pendarahan

keberadaan dirinya

Setelah air putih di

Bi‖ Bibi bertanya

yang tidak ada di

minum, Bi Eem ingin

―Berantem?‖ kemudian

sekolah.

mencarikan obat merah di

Dilan menjawab ―Sedikit‖

warung depan, sempat di
tolak oleh Dilan tetapi
Bibi tetap mencarikan dan
menyuruh untuk
menunggu sebentar.

Milea meminta air putih
kepada Bi Eem, kemudian
langsung diambilkanya
sebotol air mineral.
Setelah diminum, Bibi

Dilan meminta izin

duduk disamping Dilan,

sebentar untuk keluar dan

Dilan mengatakan ― Anak

membasuh mukanya

muda Bi Eem‖ sambil

dengan sisa air putih yang

senyum, Bibi berkata

telah diminumnya

―Lukanya kasih obat

kemudian Milea

merah atuh‖, Milea

melihatnya mengikuti

bertanya ―ada bi Eem?‖,

keluar,

Bi Eem menjawab bahwa

Dilan berpindah didepan
warung untuk duduk
berdua dengan Milea.

ada lalu masuk kerumah
mengambil obat merah
dan pamit untuk shalat.

Milea bertanya

Dilan mengatakan bahwa

keberadaan Dilan tadi

tidak akan sembuh jika
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pagi, Dilan menjawab

hanya diberi obat merah,

bahwa dirinya telat

kecuali jika Milea cium.

bangun terus berkelahi

Milea memberikan

dengan Anhar. Bi Eem

ciumanya.

datang membawa obat
merah dan kapas lalu
pamit kedalam untuk

Ada orang yang ingin
membeli kerupuk dan
Dilan melayaninya.

sholat. Saat diobati oleh
Milea, Dilan mengatakan

Milea ingin membahas

bahwa tidak akan sembuh

mengenai kepergianya

jika hanya menggunakan

dengan Kang Adi tetapi

obat merah, Milea

Dilan tidak ingin

langsung mengatakan

membahasnya. Milea

―dari pada tidak diobati‖

meminta maaf karena

tapi Dilan langsung

telah membohonginya,

menjawab ―Kecuali kalau

Dilan memaafkanya dan

kamu cium‖. Milea

mengajak jalan-jalan.

bertanya ―Mau?‖ Dilan

Sebelum pergi Dilan

menjawab ―Boleh‖,

meminta materai yang dia

setelah melihat sekitar

pesan dan buku untuk

Milea mencium pipi

menulis sesuatu. Dilan

Dilan.. Milea bercerita

menempel dan memberi

bahwa pagi hari mencari

tandatangan pada tulisan
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Dilan ke warung Bi Eem

yang sudah dia buat

untuk menjelaskan

begitupun juga Milea.

perginya bersama Kang
Adi, Dilan hanya
menjawab untuk tidak
membahasnya.Milea
meminta maaf karena
telah membohongi dirinya

Bi Eem tiba-tiba keluar
dari warung , mereka
berdiri memasukan alat
tulis ke tas kemudian
membayar dan pamit untk
pergi.

dan takut membuat
marah. Dilan menawarkan
Jalan-jalan dan
menanyakan materai
beserta buku tulis, Dilan
menulis sesuatu yang
berisi pernyataan bahwa
mereka telah berpacaran
dan membacanya dengan
keras. Setelah Dilan
selesai membaca lalu dia
menempel materai dan
ditandatangani, Dilan juga
menyuruh hal yang sama
kepada Milea dan
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menyuruh untuk
menyimpanya. Mereka
kemudia pergi
meninggalkan warung
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