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ABSTRAK 

Nur rahmah alfiyyah ulfa. 2020. Transformasi Novel Dua Garis Biru Karya Lucia 
Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam Film Dua Garis Biru Karya Gina S. Noer 
(Kajian Ekranisasi). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Marwiah dan Nursalam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penciutan, penambahan 
dan perubahan variasi yang muncul dalam transformasi novel Dua Garis Biru karya 
Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 
Kajian ekranisasi adalah kajian yang dirasa tepat untuk melihat proses-proses perubahan 
atau transformasi yang dialami oleh novel ke film dan teori struktualisme sebagai teori 
pendamping untuk melihat unsur intrinsik yang mengalami perubahan berupa penciutan, 
penambahan dan perubahan bervariasi pada saat novel ditransformasi ke dalam film. 
Ekranisasi adalah pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam 
film (ecran dalam bahasa Perancis berarti layar). 

Fokus pada penelitian ini yaitu transformasi novel Dua Garis Biru karya Lucia 
Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 
Data dalam penelitian ini adalah teks novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan 
Gina S. Noer yang berupa kata, frasa, klausa yang telah mengalami perubahan ke dalam 
bentuk film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer yang di produseri oleh Chand Parwez 
Servia yang meliputi penciutan, penambahan, dan pengubahan variasi. Sumber data yang 
digunakan adalah novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data secara baca, dokumentasi dan catat.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil ekranisasi novel ke bentuk film 
Dua Garis Biru menggunakan kajian ekranisasi, dihasilkan tujuh puluh lima data dan 
sembilan belas gambar. Pada bagian penciutan, secara keseluruhan menghasilkan lima 
puluh delapan data yang terdiri dari empat puluh sembilan dari hasil penciutan alur, dua 
dari hasil penciutan suasana, tujuh dari hasil penciutan waktu. Pada aspek penambahan di 
dalam film, penambahan terdapat sembilan gambar yang terdiri dari tujuh penambahan 
alur. Serta perubahan variasi  terdapat sepuluh data dan sepuluh gambar pada  alur yang 
mengalami perubahan. 

 

Kata Kunci: Transformasi , Novel, Karya Sastra. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan karya sastra berkaitan dengan perkembangan 

masyarakat dari satu masa kemasa berikutnya. Hal ini dikarenakan sastra lahir, 

tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dinamika masyarakat 

memiliki banyak persoalan di antaranya ialah persoalan hidup. Dengan 

demikian, pengarang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan 

ide-ide kreatifnya sehingga akan lahir menjadi pengaruh kehidupan 

masyarakat. Pengaruh tersebut merupakan realitas objektif yang dituangkan ke 

dalam bentuk karya sastra (Sari, dkk., 2014:1). 

Sastra adalah suatu hasil karya manusia yang mengungkapkan 

gagasan, pikiran, dan perasaan yang disampaikan dengan komunikatif dan 

menggunakan bahasa yang indah dengan tangan-tangan kreatif manusia. 

Karya sastra memberikan dampak positif bagi kehidupan sosialnya, karena 

dengan membaca karya sastra dapat menambah pengetahuan, serta mampu 

meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Selain sebagai hasil dari 

fenomena sosial, karya sastra lahir dan berkembang dari kreativitas manusia 

sebagai sebuah ungkapan realitas kehidupan yang disusun secara menarik, 

serta penggunaan media bahasa berupa teks melalui refleksi pengalaman dan 

pengetahuan dalam berbagai bentuk representasi kehidupan manusia.  
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Karya sastra merupakan suatu imajinasi pengarang dalam 

kehidupannya. Dalam karya sastra tentu tidak melulu menceritakan 

hubungan manusia dengan manusia saja, melainkan meliputi hubungan 

manusia dengan makhluk-makhluk lainnya yang ada di alam semesta ini. 

Karya sastra terkadang mengungkap hal-hal kecil yang ada di kehidupan 

manusia yang kurang diperhatikan namun memiliki pengaruh besar (Laily, 

2012: 5-6). 

Karya sastra mempunyai ciri khas tersendiri berbeda dengan karya 

tulis yang lainnya. Sastra merupakan hasil imajinatif dari diri sastrawan 

terhadap kehidupannya. Sastra telah menjadi bagian dari pengalaman batin 

manusia yang di ekspresikan kedalam sebuah karya. Setiap karya sastra 

memiliki panjang cerita yang berbeda, tergantung bagaimana pengarang 

bisa menyusun cerita yang dibangunnya seperti prosa fiksi. 

Prosa fiksi merupakan bentuk seni sastra yang diuraikan dengan 

menggunakan bahasa yang bebas dan cenderung tidak terikat oleh aturan-

aturan penulisan karya sastra lainnya, seperti irama, rima, diksi, dan lain-

lain. Salah satu bentuk karya sastra prosa fiksi yaitu novel. Novel 

merupakan salah satu karya sastra yang di dalamnya terkandung cerita 

yang diungkapkan oleh pengarang dengan kisah yang terjadi dalam 

masyarakat. Pada era globalisasi saat ini, sastra sangat berkembang pesat. 

Melihat perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) yang 

semakin meningkat yang berdampak pula pada dunia sastra.  
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Fenomena perubahan karya sastra ke dalam bentuk film telah 

terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Sejumlah film yang sukses, 

khususnya dari segi jumlah penonton dan apresiasi masyarakat merupakan 

film yang diangkat dari karya sastra seperti novel. Ada berbagai alasan 

yang mendasari proses transformasi dari novel ke film, antara lain karena 

sebuah novel sudah terkenal yang pada akhirnya mendukung aspek 

komersial, ide cerita novel yang inspiratif sehingga akan sangat bernilai 

tinggi bila difilmkan. Transformasi ialah perubahan bentuk dari novel ke 

film dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-

unsurnya. Dampak positif yang terjadi dari transformasi novel ke film 

ialah mempermudah suatu novel untuk dikenal  melalui film dan 

meningkatkan minat masyarakat untuk menonton film tersebut sehingga 

tertarik terhadap suatu karya sastra. Salah satu novel yang telah berhasil 

ditransformasikan menjadi film yaitu novel Dua Garis Biru karya Gina S. 

Noer. 

Berdasarkan banyaknya fenomena yang terjadi di masyarakat, 

yaitu adanya perubahan karya sastra (novel) ke dalam bentuk film, maka 

peneliti tertarik menganalisis novel Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer yang telah ditransformasi ke film yang 

berjudul Dua Garis Biru dengan tujuan ingin mengetahui perbedaan antara 

isi novel dari pengadaptasian Lucia Priandarini dari skenario film karya 

Gina S. Noer dengan menggunakan kajian Ekranisasi. Sebagian besar 

masyarakat menganggap bahwa setelah membaca novel maka tidak perlu 
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lagi menonton film atau sebaliknya. Masyarakat merasa bahwa apa yang 

terdapat di dalam novel sama dengan apa yang ditampilkan di dalam film. 

Pemikiran ini adalah keliru, karena pada kenyataannya tidak semua apa 

yang terdapat di dalam novel juga ditampilkan di dalam film. Setelah 

peneliti membaca novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina 

S. Noer yang menceritakan tentang kisah kasih dua siswa SMA yang harus 

menikah di usia 17 tahun karena hamil. 

Film ini sempat tak diperbolehkan tayang, karena menuai banyak 

kontroversi oleh masyarakat karena merasa banyak remaja yang akan ikut-

ikutan melakukan seks bebas dan mengalami apa yang dilakukan oleh 

Dara dan Bima dalam film. Meskipun begitu, film sukses meraih tiga 

penghargaan dalam Festival Film Bandung (FFB) 2019 untuk kategori 

film terpuji, penulis scenario terpuji dan penata artistik terpuji. Film 

tersebut meraih 178 ribu penonton pada hari pertama, 1 juta penonton pada 

hari ke-6, dan 2 juta penonton pada hari ke-15. Film tersebut sebagai film 

Indonesia terlaris ke-2 di sepanjang 2019. Hingga saat ini, film ini 

menduduki peringkat ke-3 film Indonesia terlaris 2019, setelah film Dilan 

1991 dan Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan. Materi dari film Dua 

Garis Biru ini cukup positif dan memiliki pesan yang bisa direnungkan 

bagi remaja juga para orang tua di era zaman sekarang ini. 

Kehidupan yang penuh liku dan sangat menarik untuk dibaca, 

karena dapat membawa pembaca seolah melihat, merasakan dan 

mengkhayalkan peristiwa yang terjadi pada novel, berbanding terbalik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dilan_1991
https://id.wikipedia.org/wiki/Dilan_1991
https://id.wikipedia.org/wiki/Imperfect:_Karier,_Cinta_%26_Timbangan
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dengan filmnya yang berjudul sama dengan novelnya, seperti adegan 

mereka (Bima dan Dara) sempat bersama dirumah dengan suasana diluar 

rumahnya hujan turun rintik-rintik yang pada adegan sebelumnya mereka 

(Dara dan Bima) berada dirumah. Dara yang kemudian tiba-tiba berada 

diruang kelas sekolah pada filmnya. Kajian ekranisasi adalah kajian yang 

dirasa tepat untuk melihat proses-proses perubahan atau transformasi yang 

dialami oleh novel ke film dan teori struktualisme sebagai teori 

pendamping untuk melihat unsur instrinsik yang mengalami perubahan 

berupa penciutan, penambahan dan perubahan bervariasi pada saat novel 

ditransformasi ke dalam film. 

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut peneliti memilih judul 

“Transformasi Novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. 

Noer ke dalam Film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer (Kajian 

Ekranisasi)”, karena peneliti menemukan data yang tidak sesuai dengan 

apa yang diceritakan di dalam novel dan berbeda dengan yang ada di film 

dan belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Alasan lainnya yang 

melatar belakangi penelitian ini yaitu dapat menjadi pedoman dalam 

penulisan karya tulis yang serupa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka untuk memberi 

arah dan kejelasan penelitian ini perlu dirumuskan suatu masalah. Adapun 

rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk penciutan dari novel Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam film Dua Garis Biru karya Gina 

S. Noer? 

2. Bagaimanakah bentuk penambahan dari novel Dua Garis Biru karya 

Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam film Dua Garis Biru karya 

Gina S. Noer? 

3. Bagaimanakah bentuk pengubahan variasi dari novel Dua Garis Biru 

karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam film  Dua Garis Biru 

karya Gina S. Noer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini: 

1. Mendeskripsikan bentuk penciutan yang muncul dalam transformasi 

novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam 

film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

2. Mendeskripsikan bentuk penambahan yang muncul dalam transformasi 

novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam 

film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 



7 
 

 

3. Mendeskripsikan bentuk pengubahan Variasi yang muncul dalam 

transformasi novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. 

Noer ke dalam film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini digolongkan menjadi 

dua bagian, yakni manfaat praktis dan manfaat teoretis. 

1. Manfaat Teoretis  

  Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai sastra indonesia khususnya melalui 

pendekatan ekranisasi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan sumbangan teori ekranisasi dalam mengungkap transformasi 

novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam 

film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pembaca untuk lebih mampu memahami isi cerita dalam novel Dua 

Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke film Dua Garis 

Biru karya Gina S. Noer terutama dalam bentuk perbandingan cerita 

dalam kajian ekranisasi. Bagi mahasiswa Bahasa dan sastra Indonesia 

memberikan pemahaman mengenai langkah menganalisis novel dan film 

menggunakan kajian ekranisasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Pustaka 

Tinjauan yang dipaparkan dalam penelitian ini dijadikan sebagai acuan 

untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini sebagai landasan terkait 

dengan masalah yang diteliti untuk itu tinjauan pustaka yang dianggap relevan 

ini akan dipaparkan sebagai berikut. 

1. Penelitian Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang 

telah dilakuakan sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai titik acuan 

dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu tinjauan terhadap penelitian 

sebelumnya sangat penting untuk mengetahui relevansinya. 

Penelitian mengenai transformasi novel ke film pernah dilakukan 

oleh Dian Nathalia Inda (2016) dengan judul “Adaptasi Novel Ronggeng 

Dukuh Paruk Ke Dalam Film Sang Penari Sebuah Kajian Ekranisasi”. 

Hasil penelitiannya terdapat adanya perubahan judul dari Ronggeng Dukuh 

Paruk yang terekranisasi menjadi Sang Penari, dan terdapat beberapa 

perubahan lainnya seperti perubahan latar, tokoh, dan usia tokoh. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis 

mengkaji tentang ekranisasi novel ke dalam film. Sedangkan 

perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian yang dilakukan oleh Dian 

Nathalia Inda (2016) mengakaji tentang Adaptasi Novel Ronggeng Dukuh 

Paruk ke dalam Film Sang Penari, sedangkan objek peneliti yang akan 
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dilakukan yaitu Transformasi Novel Dua Garis Biru ke dalam Film Dua 

Garis Biru. 

Adapun penelitian mengenai transformasi novel ke film pernah 

dilakukan oleh Buni Yamin (2016) dengan judul Kajian Ekranisasi Novel 

5 Cm Karya Donny Dhirgantoro Dan Film 5 Cm  Karya Sutradara Rizal 

Mantovani. Hasil penelitiannya terdapat adanya pengurangan, 

penambahan, dan perubahan variasi  pada tokoh, latar, dan penokohan. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang 

ekranisasi novel ke dalam film. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi 

objek penelitian yang dilakukan oleh Buni Yamin, mengakaji Novel 5 Cm 

Karya Donny Dhirgantoro Dan Film 5 Cm  Karya Sutradara Rizal 

Mantovani, sedangkan objek peneliti sendiri mengkaji Novel Dua Garis 

Biru ke dalam Film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

Penelitian selanjutnya mengenai transformasi novel ke film pernah 

dilakukan oleh Prastika Aderia, dkk (2013) dengan judul Ekranisasi Novel 

Ke Film Surat Kecil Untuk Tuhan. Hasil penelitiannya yaitu adanya 

pengurangan episode dari novel 112 episode cerita, namun mengulangi 

pengurangan dalam film menjadi 69 episode cerita. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang 

ekranisasi novel ke dalam film. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi 

objek penelitian yang dilakukan oleh Prastika Aderia, dkk, mengakaji 

tentang Novel Ke Film Surat Kecil Untuk Tuhan, sedangkan objek peneliti 
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yang akan dilakukan yaitu mengkaji Novel Dua Garis Biru ke dalam Film 

Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

2. Sastra dan Karya Sastra 

Secara Etimologis dalam Bahasa Indonesia, kata sastra itu sendiri 

berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti tulisan. Istilah dalam bahasa 

Jawa Kuno berarti “tulisan-tulisan utama”. Sementara itu, kata “sastra” 

dalam khazanah Jawa Kuno berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 

kehidupan. Akar kata bahasa Sansekerta adalah sas yang berarti 

mengarahkan, mengajar atau memberi petunjuk atau instruksi. Sementara 

itu, akhiran tra biasanya menunjukkan alat atau sarana. Dengan demikian, 

sastra berarti alat untuk mengajar atau buku petunjuk atau buku instruksi 

atau buku pengajaran. Disamping kata sastra, kerap juga kata susastra kita 

di beberapa tulisan, yang berarti bahasa yang indah-awalan su pada kata 

susatra mengacu pada arti indah (Emzir dan Rohman, 2016: 5). 

Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada 

dalam peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu (Semi, 1990: 

1). Kata sastra atau kesusastraan berasal dari bahasa Sansekerta susastra, 

yang artinya tulisan yang baik dan indah. Adapun pengertian sastra atau 

kesusastraan adalah karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan serta 

dituliskan dengan bahasa yang indah (Adhitya, 2010: 1). Hal tersebut 

dipertegas oleh Sanusi (2014: 5) sastra adalah ungkapan pribadi manusia 

yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, atau 



11 
 

 

keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan 

pesona dengan bahasa sebagai medianya. 

Sastra lahir dan berkembang dalam lingkungan masyarakatnya. 

Karya sastra tercipta untuk dapat dinikmati dan dipahami bagi masyarakat 

pembacanya. Sastra menyuguhkan gambaran kehidupan yang merupakan 

kenyataan sosial. Sastra lahir disebabkan dorongan dasar manusia untuk 

menaruh minat terhadap masalah kemanusiaan,juga menaruh perhatian 

terhadap permasalahan realitas sosial yang berlangsung sepanjang zaman. 

Sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni yang bentuk dan 

ekspresinya imajinatif (Nurgiyantoro, 2015: 116). 

Menurut (Ratna, 2009:13), secara garis besarnya sastra terbagi atas 

dua golongan besar, yaitu:  

a. Sastra imajinatif, yaitu sastra yang dihasilkan melalui proses daya 

imajinasi/daya khayal pengarangnya. Sastra imajinatif terbagi atas: (1) 

Puisi adalah jenis sastra yang menggunakan bahasa mudah, padat, 

tepat, tetapi mengandung nilai-nilai yang luas. (2) Prosa adalah jenis 

sastra yang menggunakan bahasa yang panjang, bebas, rinci dalam 

teknik pengungkapannya. (3) Drama adalah bentuk sastra yang 

dilukiskan dalam bahasa bebas dan panjang serta dilukiskan dengan 

menggunakan dialog dan monolog. 

b. Sastra nonimajinatif, yaitu sastra yang lebih mengutamakan keaslian 

suatu peristiwa (kejadian) tanpa menambah daya imajinasi atau daya 

khayal pengarangnya serta merupakan lembaga sosial yang 
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menggunakan bahasa sebagai mediumnya, sementara bahasa itu sendiri 

merupakan ciptaan sosial. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Sastra adalah suatu karya yang dibuat oleh pengarang baik itu secara lisan 

maupun tulisan yang berdasarkan imajinasi, apa yang dilihat atau 

dirasakan melalui pengalaman si pengarang dengan bahasa sebagai 

mediumnya. 

Karya sastra sebagai potret kehidupan dapat dinikmati, dipahami, 

dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebuah karya sastra tercipta 

karena adanya pengalaman batin pengarang berupa peristiwa atau problem 

yang menarik sehingga muncul gagasan dan imajinasi yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan (Wicaksono, 2014: 1). Sebagai sebuah karya seni 

yang lazim memanfaatkan bahasa sebagai mediumnyaa, bahasa memiliki 

peran sentral. Media utama dalam mengekspresikan berbagai komunikator 

untuk menyampaikan gagasan kepada pembacanya (Al-Ma’ruf, 2009:1)  

Karya sastra terdiri atas berbagai jenis. Jenis karya sastra 

diantaranya adalah puisi, prosa dan drama. Dari ketiga jenis karya sastra 

tersebut memiliki ciri dan bentuk yang berbeda-beda.  Puisi adalah karya 

sastra yang berbentuk sajak-sajak, dan prosa adalah karya sastra yang 

berbentuk karangan bebas sedangkan drama merupakan karya sastra yang 

biasanya dipentaskan. Bentuk karya sastra yang paling banyak diminati 

atau digandrungi banyak masyarakat adalah prosa yaitu novel. 

Pembelajaran sastra diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku yang 
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lebih baik, tidak terkecuali novel sebagai satu karya sastra sebagai karya 

yang layak diapresiasi sebagaimana Endraswara (2005) mengatakan 

bahwa apresiasi akan berhasil manakala dapat menangkap pengaruh suci 

karya sastra, karena karya sastra adalah gambaran tentang manusia 

sehingga diharapkan memperluas citra kemanusiaan pembaca (Marwiah 

2019:7) 

3. Novel 

Novel berasal dari bahasa latin Novellus. Kata Novellus dibentuk 

dari kata Novus yang berarti baru atau New dalam bahasa Inggris. Novel 

adalah karya sastra baru yang merupakan bentuk lain dari karya sastra 

seperti puisi dan drama (Priyatni 2010: 124). Sebutan novel dalam bahasa 

Inggris kemudian tereduksi ke dalam bahasa Indonesia berasal dari 

bahasa Itali novella, yang dalam bahasa Jerman novella. Secara harfiah 

novella yang berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Dewasa ini, novelus 

dan novella mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia 

novelette, dalam bahasa Inggris novelette, yang berarti sebuah karya 

sastra prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang dan 

tidak juga terlalu pendek (Nurgiyantoro, 2015:9). 

Novel merupakan kisah atau cerita dari tokoh tidak hanya satu 

menceritakan satu tokoh melainkan berbagai tokoh-tokoh yang ada di 

dalam novel. Selain itu, novel memiliki apa yang disebut dengan tokoh, 

perilaku, dan plot. Dengan kata lain, novel melibatkan sejumlah orang 
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yang melakukan sesuatu dalam suatu konteks total yang diatur atau 

dirangkai dalam urutan logis : kronologis, sebab-akibat, dan sebagainya. 

Sebuah puisi tidak perlu memiliki tokoh atau lebih-lebih plot. Sementara, 

dalam novel jarang sekali kita jumpai novel yang tidak memiliki salah 

satu dari ketiga unsur ini (Kosasih 2012:61). Wicaksono (2014) 

menyatakan bahwa novel adalah suatu jenis karya sastra yang berbentuk 

prosa fiksi dalam ukuran yang panjang (setidaknya 40.000 kata dan lebih 

kompleks dari cerpen) dan luas yang di dalamnya menceritakan konflik-

konflik kehidupan manusia yang dapat mengubah nasib tokohnya. Segi 

panjang cerita, novel (jauh) lebih panjang daripada cerpen. Oleh karena 

itu, novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan 

sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detil dan lebih banyak 

melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Hal itu 

mencakup berbagai unsur cerita yang membangun novel itu. Di pihak 

lain, kelebihan novel yang khas adalah kemampuannya menyampaikan 

permasalahan yang kompleks secara penuh, mengkreasikan sebuah dunia 

yang “jadi”. Hal ini berarti membaca sebuah novel menjadi lebih mudah 

sekaligus lebih sulit daripada membaca cerpen. Ia lebih mudah karena 

tidak menuntut kita memahami masalah yang kompleks dalam bentuk 

(dan waktu) yang sedikit. Sebaliknya, ia lebih sulit karena berupa 

penulisan dalam skala yang besar daripada cerpen. Hal inilah yang 

merupakan perbedaan terpenting antara novel dengan cerpen. 

(Nurgiyantoro, 2010: 11). 
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Chaer (2007: 5) mengungkapkan novel sebagai sebuah karya fiksi 

menawarkan sebuah dunia, yang berisi model kehidupan yang 

diidealkan, dunia imajinatif , yang dibangun melalui berbagai unsur 

intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut 

pandang, dan lain-lain yang kesemuanya juga bersifat imajinatif. Novel 

adalah karya sastra yang banyak digemari pembaca. Dengan membaca 

novel, pembaca tidak hanya disuguhi narasi yang menarik, melainkan 

juga menikmati gagasan-gagasan yang disajikan pengarang melalui 

penceritaannya. Sebuah novel yang akan dibuat menjadi film tentu 

terlebih dahulu akan melalui proses pembacaan. Pembacaan yang 

beraneka macam terhadap suatu karya sastra memperlihatkan peran 

pembaca dalam menemukan maknanya (Inda, 2016:28). 

Menurut peneliti novel adalah suatu karya sastra berbentuk prosa 

yang lahir dari kreativitas seseorang  berisi tentang model kehidupan 

sehari-hari yang bersifat imajinatif yang membuat para pembacanya 

seolah-olah dapat merasakan apa yang dituliskan oleh pengarang. 

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu keseluruhan yang 

bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-

bagian, unsur-unsur, yang saling berkaitan satu dengam yang lain secara 

erat dan saling menggantungkan. Secara garis besar pembagian unsur ini 

dibagi menjadi dua bagian yakni unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Kedua unsur inilah yang sering banyak disebut para kritikus dalam 

rangka mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra 
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(Nurgiyantoro, 2010: 23). Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun 

karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik disebut juga sebagai unsur formal 

yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur yang dimaksud adalah 

tema, penokohan, alur, sudut pandang, bahasa atau gaya sedangkan unsur 

ekstrinsik adalah unsur yang berada diluar karya sastra, yang secara tidak 

langsung berkaitan dengan unsur cerita. Unsur ekstrinsik adalah unsur 

yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun tidak ikut 

menjadi bagian didalamnya. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang 

membangun karya sastra dari luar meliputi agama, dan keadaan sosial 

budaya (Nurgiyantoro, 2013:23). 

4. Unsur-unsur Pembangun Novel 

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu kemenyeluruhan 

yang bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-

bagian, unsur-unsur, yang saling berkaitan satu dengam yang lain secara 

erat dan saling menggantungkan. Secara garis besar pembagian unsur ini 

dibagi menjadi dua bagian yakni unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Kedua unsur inilah yang sering banyak disebut banyak para kritikus 

dalam rangka mengkaji dan membicarakan novel atau karya sastra. 

(Nurgiyantoro, 2010: 23). 

a. Unsur Intrinsik  

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya 

sastra itu sendiri. Unsur instrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur 

yang (secara langsung) turut serta membangun cerita. Unsur-unsur 
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instrinsik tersebut menurut Nurgiyantoro yaitu tema, plot atau alur, 

latar, tokoh dan penokohan, serta gaya bahasa. 

1) Tema  

Stanton dan Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2010: 67) 

menyatakan tema adalah makna yang mendasari sebuah cerita. 

Tema merupakan suatu gagasan sentral, sesuatu yang hendak 

diperjuangkan dalam satu tulisan atau karya fiksi. Pengertian tema 

itu tercakup persoalan dan tujuan (amanat) pengarang kepada 

pembaca. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tema adalah pokok yang mendasari pada sebuah cerita.  

Tema dibedakan menjadi dua bagian yaitu, (1) tema utama 

yang disebut tema mayor yang artinya makna pokok yang menjadi 

dasar atau gagasan dasar umum karya ini. Tema mayor ditentukan 

dengan cara menentukan persoalan yang paling menonjol, yang 

paling banyak konflik dan waktu penceritaannya. (2) Tema 

tambahan disebut juga dengan tema minor. Tema minor 

merupakan tema yang kedua yaitu makna yang hanya terdapat 

pada bagian-bagian tertentu pada sebuah cerita dan dapat 

diidentifikasi sebagai makna bagian atau makna tambahan 

(Nurgiyantoro, 2010: 82-83). 

2) Alur (Plot) 

Stanton 1965:14 (Nurgiyantoro 2010:113) mengemukakan 

bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap 
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kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristwa yang 

satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. 

(Nurgiyantoro, 2010 : 136) menjelaskan plot adalah sebuah karya 

fiksi dikatakan memberi kejutan-kejutan jika sesuatau yang 

dikisahkan atau kejadian-kejadian yang ditampilkan menyimpang 

atau bahkan bertentangan dengan harapan kita sebagai pembaca. 

Selanjutnya, alur dibedakan berdasarkan kriteria urutan 

waktu ada 3 macam yaitu (1) alur lurus ( alur maju atau alur 

progesif), alur ini berisi peristiwa-peristiwa yang dikisakan bersifat 

kronologis, peristiwa pertama diikuti peristiwa selanjutnya atau 

ceritanya runtut dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir. (2) 

Alur sorot balik, alur ini berisi peristiwa-peristiwa yang dikisahkan 

secara kronologis (tidak runtut ceritanya). (3) Alur campuran, alur 

ini berisi peristiwa-peristiwa gabungan dari plot progesif 

(Nurgiyantoro, 2010:153-155). 

3) Tokoh dan Penokohan 

Abram (dalam Nurgiyantoro 2010: 165) mengemukakan 

tokoh adalah cerita orang-orang yang ditampilkan dalam suatu 

karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki 

kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan.  
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Tarigan (dalam Wicaksono 2014: 212) menjelaskan bahwa 

penokohan adalah proses yang digunakan oleh seorang pengarang 

untuk menciptakan tokoh-tokoh fiksinya. Tokoh fiksi harus dilihat 

sebagai yang berada pada suatu masa dan tempat tertentu dan harus 

diberi motif-motif yang masuk akal untuk segala sesuatu yang 

dilakukannya. 

4) Latar 

Abrams (Setiawati 2017:27)  membagi latar menjadi tiga 

unsur pokok yaitu latar tempat, latar yang berhubungan dengan 

waktu, dan latar yang berhubungan dengan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan, begitupun 

dengan Nurgiyantoro (2013: 227-233)  juga membedakan unsur 

latar ke dalam tiga unsur pokok, yaitu:  

(a) Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya perisiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi, misalnya desa, gunung, 

kota, hotel, rumah dan sebagainya;  

(b) Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi, 

misalnya tahun, siang, malam, dan jam;  

(c) Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi, misalnya kebiasaan hidup, 
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tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir, dan 

bersikap.  

5) Sudut Pandang 

Menurut Tarigan (dalam  Wahyuni, 2017: 18), sudut 

pandang adalah posisi fisik, tempat personal/pembicara melihat 

dan menyajikan gagasan-gagasan tau peristiwa-pertistiwa 

merupakan perspektif pemandangan fisik dalam ruang dan waktu 

yang dipilih oleh penulis bagi personannya, serta mencakup 

kualitas-kualitas emosioal dan mental persona yang mengawasi 

sikap dan  nada. 

Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam sebuah 

cerita. Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010: 248) menjelaskan 

bahwa sudut pandang adalah cara yang digunakan oleh pengarang 

untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan sebagai peristiwa 

yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada 

pembaca.  

Ada dua metode dalam pusat pengisahan, yaitu (1) metode 

orang pertama tunggal (aku), pengarang menceritakan kisah aku. 

Aku berkemungkinan pengarangnya, tetapi dapat pula hanya 

sebagai narator (pencerita), dan (2) metode orang kedua (dia), 

yaitu pengarang menceritakan kisah dia atau mereka. Dalam hal 

ini, pengarang menjadi seseorang yang serba tahu. Kedudukan 
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pengarang dapat sebagai tokoh utama akan tetapi dapat pula 

sebagai tokoh tambahan (bukan tokoh utama). 

6) Amanat 

Amanat adalah gagasan yang mendasari cerita atau pesan 

yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca 

(Nurgiyantoro, 2010: 250) 

b. Unsur Ekstrinsik 

Menurut Kosasih (dalam Gunawan, 2018: 11-12) unsur-unsur 

ekstrinsik novel adalah unsur luar yang berpengaruh isi novel itu. 

Adapun beberapa unsur ekstrinsik novel sebagai berikut. 

1) Sejarah/biografi pengarang biasanya berpengaruh pada jalan cerita 

di novelnya. 

2) Situasi dan kondisi secara langsung maupun tidak langsung, 

situasi dan kondisi akan berpengaruh kepada hasil karya. 

3) Nilai-nilai dalam cerita. Dalam sebuah karya sastra terkandung 

nilai-nilai yang disisipkan oleh pengarang. Nilai-nilai itu antara 

lain: 

(a) Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau 

budi pekerti baik dan buruk. 

(b) Nilai sosial, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan norma-

norma dalam kehidupan masyarakat misalnya, saling 

memberi, menolong, dan tenggang rasa. 
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(c) Nilai budaya, yaitu konsep masalah dasar yang sangat 

penting dan bernilai dalam kehidupan manusia misalnya, 

adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. 

(d) Nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni, 

keindahan dalam karya sastra tentang bahasa, alur, dan tema. 

5. Film 

Film merupakan salah satu bagian dari audiovisual yang berarti 

suatu cara menyampaikan dan sekaligus merangsang penglihatan dan 

pendengaran. Secara etimologi film adalah susunan gambar yang berada 

dalam Selluloid, kemudian diputar dan bisa ditafsirkan dengan berbagai 

makna (Prakoso 1997:22). Menurut Adi (2011:25), film diciptakan 

bukanlah semata-mata sebagai sebuah karya seni, melainkan tempat 

penciptaannya berlangsung sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Bluestone (dalam Eneste, 1991: 60) film merupakan gabungan dari 

berbagai ragam kesenian: musik, seni rupa, drama, sastra ditambah dengan 

unsur fotografi. Menurut Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 

2009 pasal 1 ayat (1) film merupakan karya seni budaya dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan 

atau tanpa suara dan tanpa dipertunjukkan. Menurut Zulkarnain 1994:15 

(Setiawati 2017:19) Film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita 

video, atau hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, 
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dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, 

dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan 

dengan sistem proyeksi mekanik. 

Zulkarnain 1994:16 (Setiawati 2017:20) mengemukakan bahwa 

keberadaan film di tengah masyarakat mempunyai makna yang unik di 

antara medium komunikasi massa lain yang efektif dalam penyebarluasan 

ide dan gagasan, film juga merupakan medium ekspresi seni yang 

memberikan jalur sebagai pengungkapan kreatifitas dari berbagai cabang 

seni, serta sebagai medium budaya yang dapat melukiskan kehidupan 

manusia dan watak dari suatu bangsa. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika film ini mempunyai fungsi yang beragam. Bagi 

masyarakat penonton, film dapat berfungsi sebagai sarana hiburan ataupun 

penambahan pengetahuan, sedangkan bagi para aktor, medium ini 

memiliki sebagai fungsi sarana ekspresi seni, sarana penyalur kreatifitas 

serta sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. 

Film merupakan suatu bentuk komunikasi massa yang 

penyampaian pesannya ditransfer dari unsur visual dan unsur audio. Kedua 

unsur ini dipadukan menjadi suatu media untuk menyampaikan informasi 

hiburan, sosial, pendidikan, dan komersil. Pemahaman berbagai aspek 

komunikatif harus dilengkapi dengan pemahaman budaya tempat tuturan 

tersebut berlangsung. Biasa kita menemukan kesalahpahaman antara 

partisipan dalam berkomunikasi. Hal ini terjadi karena partisipan tidak 

mengerti aspek budaya yang menyertai pertuturan tempat terjadinya 
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percakapan (Juanda dan Aziz, 2018:71). Film mampu menggambarkan 

realitas yang ada dengan gambaran imajiner yang dapat menyuguhkan 

hiburan, renungan, dan refleksi bagi penonton atau masyarakat yang 

menyaksikannya. Pembuatan sebuah film merupakan hasil kerja 

kolaboratif, artinya dalam proses produksi sebuh film melibatkan sejumlah 

tenaga ahli kreatif yang menguasai teknologi dalam keahliannya, semua 

unsur ini saling menyatu, bersinergi serta saling mengisi satu sama lain 

sehingga menghasilkan karya yang utuh (Imanto, 2007: 26). 

Sejumlah film yang sukses khususnya dari segi jumlah penonton 

dan apresiasi fenomena perubahan karya sastra kedalam bentuk film telah 

terjadi sejak beberapa dekade yang memiliki dampak positif terhadap 

masyarakat yaitu meningkatnya minat masyarakat terhadap keterkenalan 

suatu film yang diangkat dari karya sastra khususnya novel. Pemindahan 

novel kelayar putih berarti terjadinya perubahan alat-alat yang dipakai, 

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

bergerak dan berkelanjutan. Perbedaan yang menjadikan perubahan itulah 

yang dikaji dalam oleh teori ekranisasi. Ekranisasi merupakan pemindahan 

sebuah novel kedalam film. (Martin, 2017:94-95). 

6. Teori Strukturalisme 

Sangidu 2004 (Sariningsih, 2011:9) mengungkapkan bahwa teori 

struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai 

suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara 

yang satu dengan yang lainnya. Menurut Teew 1988 (Sariningsih, 2011:9) 
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Analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, seteliti, semendetail dan mendalam mungkin berkaitan dan 

keterjalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna menyeluruh. Stanton membagi struktur menjadi tiga 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Fakta-fakta cerita 

Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:9) mengemukakan bahwa 

karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen 

ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika 

dirangkum menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual 

atau tingkatan faktual cerita. Struktur faktual bukanlah hal terpisah dari 

sebuah cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. 

Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang. 

1) Alur 

  Menurut Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:10) secara umum, 

alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. 

Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang 

terhubung secara kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa 

yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa 

lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada 

keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada hal-hal 

yang fisik saja seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup 

perubahan sikap karakter, kiasan-kiasan pandangannya, keputusan-
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keputusannya, dan segala yang menjadi variabel perubahan dalam 

dirinya. 

  Stanton 2007 (Sariningsih, 2011: 10) mengemukakan 

bahwa alur merupakan tulang punggung cerita. Sebuah cerita tidak 

akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman 

terhadap peristiwa- peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan 

kausalitas, dan keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-

elemen lain, alur memiliki hukum-hukum sendiri; alur hendaknya 

memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan 

dan logis, dapat menciptakan bermacam kejutan, dan memunculkan 

sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan. Terdapat dua elemen  

dasar yang membangun alur yaitu konflik dan klimaks. Konflik 

utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan   

kekuatan-kekuatan tertentu. Konflik semacam inilah yang menjadi 

inti struktur cerita, pusat yang pada gilirannya akan tumbuh dan 

berkembang seiring dengan alur yang terus-menerus mengalir. 

  Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:11) mengemukakan bahwa 

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 terselesaikan. 

 

 



27 
 

 

2) Karakter 

  Menurut Stanton 2007 (Sariningsih 2011:11) 

mengemukakan bahwa karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. 

Konteks pertama, kartakter merujuk pada individu-individu yang 

muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada 

percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan 

prinsip moral dari individu-individu tersebut. 

  Karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua 

peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-

peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau 

pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Alasan seorang karakter 

untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan motivasi. 

3) Latar 

  Stanton 2007 (Sariningsih, 2011: 11) mengemukakan 

bahwa latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa 

dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa 

yang sedang berlangsung. Latar dapat berwujud dekor. Latar juga 

dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan tahun), cuaca, 

atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung merangkum sang 

karakter utama, latar juga dapat merangkum orang-orang yang 

menjadi dekor dalam cerita. 

  Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:12) mengemukakan bahwa 

latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood emosional 
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yang melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut dengan 

istilah atmosfer. Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang 

merefleksikan suasana jiwa sang karakter atau sebagai salah satu 

bagian dunia yang berada di luar diri sang karakter. 

b. Tema 

Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:12) mengatakan bahwa tema 

merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman 

manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. 

Sama seperti makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu 

pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai 

tertentu yang melingkupi cerita. Tema membuat cerita lebih terfokus, 

menyatu, mengerucut, dan berdampak. Bagian awal dan akhir cerita akan 

menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat keberadaan tema. Tema 

merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail 

sebuah cerita. Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria: (1)selalu 

mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita, (2) 

tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi, 

(3) tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas 

diutarakan (hanya disebut secara implisit), (4) diujarkan secara jelas oleh 

cerita bersangkutan. 

c. Sarana-sarana sastra 

Nurgiyantoro 2007 (Sariningsih, 2011:13) mengemukakan bahwa 

sarana kesastraan (literary devices) adalah teknik yang dipergunakan oleh 
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pengarang untuk memilih dan menyusun detil-detil cerita (peristiwa dan 

kejadian) menjadi pola yang bermakna. 

1) Judul 

 Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:13) judul selalu relevan 

terhadap karya yang diampunya sehingga keduanya membentuk satu 

kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang 

karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi, bila judul tersebut 

mengacu pada satu detail yang tidak menonjol. Judul semacam ini 

acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan. 

2) Sudut Pandang 

 Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:13) pusat kesadaran tempat 

kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita, dinamakan sudut 

pandang. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi empat tipe 

utama, yaitu (1) orang pertama-utama, sang karakter utama bercerita 

dengan kata-katanya sendiri, (2) orang pertama- sampingan, cerita 

dituturkan oleh satu karakter bukan utama (sampingan), (3) orang 

ketiga-terbatas, pengarang mengacu pada semua karakter dan 

memosisikannya sebagai orang ketiga tetapi hanya menggambarkan 

apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang 

karakter saja. 

3) Gaya dan Tone 

 Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:14) mengemukakan bahwa 

dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. 
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Meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang 

sama, hasil tulisan keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut 

secara umum terletak pada bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek 

seperti kerumitan, ritme, panjang-pendek kalimat, detail, humor, 

kekonkretan, dan banyaknya imaji dan metafora. Di samping itu, gaya 

juga bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita. Seorang 

pengarang mungkin tidak memilih gaya yang sesuai bagi dirinya akan 

tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita. Satu elemen yang 

amat terkait dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap emosional 

pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa menampak dalam 

berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, 

bagai mimpi, atau penuh perasaan. 

4) Simbolisme 

 Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:14) Simbol berwujud detail-

detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk 

memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam   

fiksi, simbolisme dapat memunculkan tiga efek yang masing-masing 

bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan.  Pertama,  

sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita 

menunjukkan makna peristiwa tersebut. Dua, satu simbol yang 

ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen 

konstan dalam semesta cerita. Tiga, sebuah simbol yang muncul pada 

konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. 



31 
 

 

5) Ironi 

 Stanton 2007 (Sariningsih, 2011:15) secara umum, ironi 

dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu 

berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Dalam dunia 

fiksi, ada dua jenis ironi yang dikenal luas yaitu ’ironi dramatis’ dan 

‟tone ironis. ”Ironi dramatis’ atau ironi alur dan situasi biasanya 

muncul melalui kontras diametris antara penampilan dan realitas, 

antara maksud dan tujuan seorang karakter dengan hasilnya, atau 

antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tone ironis atau 

ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang 

mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan. 

7. Ekranisasi 

Pengangkatan sebuah novel ke dalam film disebut ekranisasi. 

Ekranisasi disebut juga memfilmkan novel. Ekranisasi adalah 

pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam 

film (ecran dalam bahasa Perancis berarti layar). Dalam proses ekranisasi 

tentu akan menimbulkan berbagai perubahan. Proses perubahan tersebut 

misalnya terjadi pada perubahan alat-alat yang dipakai yakni mengubah 

dunia kata-kata menjadi dunia gambar-gambar yang bergerak secara 

berkelanjutan. Proses penggarapan antara novel dan film juga berbeda, 

novel adalah hasil kreasi individual dan merupakan hasil kerja 

perseorangan sedangkan film merupakan hasil kerja yang melibatkan 

banyak orang antara lain produser, penulis skenario, sutradara, juru 
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kamera, penata artistik, perekam suara, pemain. Selain itu, terjadi pula 

perubahan pada proses penikmatan, yakni dari membaca menjadi 

menonton, penikmatnya sendiri berubah dari pembaca menjadi penonton 

(Eneste 1991: 60-61). Ekranisasi lebih banyak menekankan pada 

perbedaan-perbedaan antara novel dan film disebabkan oleh perbedaan 

sistem sastra dan sistem film. Proses ekranisasi juga dipengaruhi oleh 

perbedaan cara pandang seseorang dalam menafsirkan karya sastra. 

Tanggapan pembaca terhadap suatu teks sastra kemudian mengolahnya 

menjadi sesuatu yang berbeda disebut sebagai proses resepsi sastra. 

Resepsi adalah pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap 

karya, sehingga dapat memberikan respons terhadapnya (Ratna 

2011:165).   

Perubahan dari satu kesenian ke kesenian lain disebut alih wahana 

Damono 2009:128 (Inda 2016:27) . Beliau berpendapat bahwa karya 

sastra tidak hanya bisa diterjemahkan, yakni dialihkan dari suatu bahasa 

ke bahasa yang lain. Akan tetapi, karya sastra dapat dialihwahanakan, 

yakni diubah menjadi kesenian yang lain.  

Damono 2009 (Inda 2016:28)  yang menyatakan bahwa jika sebuah 

karya sastra diubah menjadi media lain, seperti film maka banyak hal 

yang harus dilakukan sehingga menyebabkan perubahan. Selaras dengan 

hal ini, proses adaptasi film dari sebuah novel menunjukkan adanya 

beberapa perubahan seperti tokoh, latar, alur, dan dialog dalam setiap 

adegannya, sehingga dapat mengusut ideologi apa yang terdapat di balik 
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perubahan-perubahan tersebut. Eneste (1991:61-66) juga mengatakan 

pemindahan dari novel ke layar lebar atau film mau tidak mau akan 

menimbulkan berbagai perubahan dalam film, perubahan tersebut 

sebagai berikut: 

a. Penciutan 

Ada beberapa kemungkinan mengapa dilakukan adanya 

penciutan atau pemotongan. Pertama, dalam pemilihan peristiwa ada 

beberapa adegan yang dirasa tidak penting untuk ditampilkan 

sehingga sutradara menghilangkan beberapa adegan yang ada dalam 

film. Kedua, dalam pemilihan tokoh pun terjadi hal yang sama. Ada 

beberapa tokoh dalam novel yang tidak ditampilkan dalam film. 

Film hanya menampilkan tokoh-tokoh yang dianggap penting saja 

karena keterbatasan teknis maka yang ditampilkan hanyalah tokoh 

yang memiliki pengaruh dalam jalannya cerita. Ketiga, dalam hal 

latar juga biasanya tidak semua latar akan ditampilkan dalam film 

karena kemungkinan besar jika semua latar ditampilkan akan 

menjadi film yang memiliki durasi yang panjang. Dalam 

mengekranisasi latar pun mengalami penciutan oleh sebab itu yang 

ditampilkan dalam film hanyalah latar yang penting- penting saja 

atau yang mempunyai pengaruh dalam cerita (Eneste, 1991:61-64).  

b. Penambahan 

Penambahan biasanya dilakukan oleh penulis skenario atau 

sutradara karena mereka telah menafsirkan novel yang akan mereka 
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filmnya sehingga akan terjadi penambahan di sana-sini. Penambahan 

misalnya terjadi pada alur, penokohan, latar atau suasana. Banyak 

pula dalam proses ekranisani, terdapat cerita atau adegan yang dalam 

novel tidak ditampilkan tetapi dalam film ditampilkan. Di samping 

adanya pengurangan tokoh, dalam ekranisasi juga memungkinkan 

adanya penambahan tokoh yang dalam novel tidak dijumpai sama 

sekali tetapi dalam film ditampilkan. Latar pun juga tidak luput dari 

adanya penambahan, dalam film sering kali dijumpai adanya latar 

yang ditampilkan tetapi dalam novel tidak ditampilkan. 

Penambahan dalam proses ekranisasi tentu mempunyai 

alasan. Misalnya, dikatakan bahwa penambahan itu penting jika 

dilihat dari sudut filmis. Selain itu, penambahan dilakukan karena 

masih relevan dengan cerita secara keseluruhan Eneste (1991:64-65). 

c. Pengubahan variasi 

Selain adanya penciutan dan penambahan, dalam ekranisasi 

juga memungkinkan terjadinya variasi-variasi tertentu dalam film. 

Walaupun terjadi variasi- variasi antara novel dan film, biasanya 

tema atau amanat dalam novel masih tersampaikan setelah 

difilmkan. Novel bukanlah dalih atau alasan bagi pembuat film, 

tetapi novel betul-betul hendak dipindahkan ke media lain yakni 

film. Karena perbedaan alat-alat yang digunakan, terjadilah variasi-

variasi tertentu di sana-sini. Di samping itu, dalam pemutaran film 

pun mempunyai waktu yang terbatas sehingga penonton tidak bosan 
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untuk tetap menikmati sampai akhir, sehingga tidak semua hal atau 

persoalan yang ada dalam novel dapat dipindahkan semua ke dalam 

film (Eneste 1991:66).  

Eneste 1991 (Inda 2016:27) membuat cakupan yang lebih 

spesifik mengenai alih wahana kesenian tersebut. Ia menyatakan 

bahwa suatu proses pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan 

sebuah novel ke dalam film adalah ekranisasi. Ekranisasi disebut 

juga memfilmkan novel. Jadi, kalau alih wahana melingkupi 

perubahan kesenian secara umum, ekranisasi secara khusus hanya 

membahas perubahan novel menjadi sebuah film. 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pikiran penelitian pada hakikatnya merupakan garis 

petunjuk yang digunakan dalam menopang dan mengarahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Karya sastra 

dibedakan atas  tiga bagian yakni, puisi, prosa dan drama. Namun penelitian in 

hanya terfokus pada karya sastra yang termasuk dalam kategori prosa. Prosa 

dalam hal ini ialah novel Dua Garis Biru karya yang telah ditransformasi ke 

dalam bentuk film dengan judul film yang sama dengan novelnya. 

Pada penelitian ini, teori yang digunakan untuk mengkaji ialah 

struktural secara menyeluruh tentang struktur karya (novel) dan ekranisasi 

berdasarkan penciutan, penambahan dan pengubahan variasi dari novel ke 

dalam film. Peneliti hanya menfokuskan pada unsur penciutan, penambahan, 



36 
 

 

dan pengubahan variasi yang terkandung dalam novel yang telah mengalami 

proses ekranisasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari ketidaksesuaian pada novel dan 

film dengan cara mengidentifikasi penciutan, penambahan, dan pengubahan 

variasi pada cerita novel. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut : 
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Priandarini dan Gina S. Noer 

Ekranisasi 

Penambahan Penciutan Pengubahan Variasi 

Analisis 

Hasil 

Transformasi Film DGB karya Gina S. Noer 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Fokus dan Desain Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini mengacu pada bentuk penciutan, penambahan, 

dan perubahan bervariasi yang muncul pada unsur instrinsik yang terdapat 

pada novel  dan film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

2. Desain Penelitian 

Untuk memudahkan memperoleh data dan kesimpulan secara 

objektif tentang Transformasi novel Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer ke film  Dua Garis Biru karya Gina S. Noer, 

langkah yang ditempuh penulis adalah mengadakan studi kepustakaan 

yang mengidentifikasi pemilihan dan perumusan masalah, menyelidiki 

variabel-variabel yang relevan melalui telaah kepustakaan. 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu mengidenifikasi, 

mengungkapkan dan mendeskripsikan bentuk transformasi atau proses 

ekranisasi yang muncul dari novel ke film Dua Garis Biru karya Gina S. 

Noer. 
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B. Definisi Istilah 

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian 

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini menjadi jelas. Tujuan definisi istilah yaitu 

memberikan pemahaman istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar 

penelitian ini menjadi jelas. Sebagai upaya untuk penyamaan persepsi 

terhadap penelitian ini maka berikut adalah batasan istilah: 

1. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa fiksi dan 

memiliki dua unsur di dalamnya, yakni unsur instrinsik dan ekstrinsik. 

2. Ekranisasi adalah pelayarputihan atau pemindahan/pengangkatan sebuah 

novel ke dalam film.  

3. Penciutan adalah pengurangan/pemotongan unsur cerita karya sastra yang 

dianggap kurang/tidak penting dalam proses transformasi.  

4. Penambahan adalah perluasan/perubahan dalam proses transformasi karya 

sastra yang dilakukan karena penambahan itu dianggap penting. 

5. Pengubahan variasi adalah variasi-variasi yang terjadi dan dipengaruhi 

beberapa factor, antara lain media yang digunakan,persoalan penonton, 

durasi waktu pemutaran. 

6. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur 

sehingga sampai pada tahap ultimate. 

7. Film adalah karya sastra seni dan budaya yang merupakan salah satu 

media komunikasi massa audiovisual yang dibuat berdasarkan asas 
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sinematografi yang direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, 

atau bahan hasil teknologi lainnya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data dalam penelitian ini adalah teks novel Dua Garis Biru karya 

Lucia Priandarini dan Gina S. Noer yang berupa kata, frasa, klausa yang 

telah mengalami perubahan ke dalam bentuk film Dua Garis Biru karya 

Gina S. Noer yang di produseri oleh Chand Parwez Servia yang meliputi 

penciutan, penambahan, dan pengubahan variasi. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel dan film Dua Garis 

Biru. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu novel yang 

berjudul Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer yang 

diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 di Jakarta 

dengan tebal 208 halaman dan film Dua Garis Biru yang diproduksi oleh 

Starvision Plus yang di produseri oleh Chand Parwez Servia dan 

disutradarai oleh Gina S. Noer . Film Dua Garis Biru dirilis pada 11 Juli 

2019 dengan durasi 113 menit. Adapun objek dalam penelitian ini 

meliputi unsur intrinsik novel dan film yang terdapat dalam novel dan 

film Dua Garis Biru. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Baca  

Teknik membaca yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membaca teks novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. 

Noer. 

2. Teknik Dokumentasi 

Peneliti mendokumentasikan gambar-gambar yang ditampilkan 

dalam film Dua Garis Biru, kemudian mengidentifikasikan dan membuat 

deskripsi dari data yang ditemukan mengenai unsur instrinsik yang 

digambarkan di dalam film Dua Garis Biru. 

3. Teknik Catat 

Teknik catat adalah teknik lanjutan yang dilakukan ketika 

menerapkan metode simak yaitu mencatat data yang diperoleh dari 

informan dan kartu data. Dalam hal ini yakni mencatat unsur intrinsik teks 

novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer dan film 

Dua Garis Biru yang dianggap mengalami penciutan, pengubahan variasi 

dan penambahan.  
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E. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data maka langkah-langkah yang 

dilakukan dalam proses penganalisisan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan pembacaan pada  novel Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer sehingga didapatkan pemahaman mengenai 

unsur instrinsik yang digambarkan di dalam novel. 

2. Mengidentifikasi unsur instrinsik yang terdapat di dalam novel Dua Garis 

Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer. 

3. Mengamati film Dua Garis Biru hingga ditemukan pemahaman tentang 

unsur instinsik yang digambarkan di dalam film. 

4. Mengidentifikasi unsur instrinsik yang terdapat di dalam film Dua Garis 

Biru. 

5. Membandingkan unsur instrinsik yang terdapat dalam novel dan film Dua 

Garis Biru karya Gina S. Noer. 

6. Mengamati gejala-gejala atau indikasi transformasi yang muncul dari 

novel ke bentuk film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer. 

7. Menganalisis transformasi yang muncul di dalam novel ke film Dua 

Garis Biru karya Gina S. Noer kemudian memasukkannya ke dalam 

aspek penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi. 
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F. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti aktif mencari 

dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui 

membaca, menonton, dan  mencatat hasil temuan berupa bentuk penciutan, 

penambahan, dan perubahan bervariasi dari novel ke film Dua Garis Biru 

karya Gina S. Noer. Selain itu, peneliti bertindak sebagai pengolah dan 

penginterpretasi data. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membaca novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer, 

setelah itu dilakukan penyaringan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan kajian 

ekranisasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian terhadap novel Dua 

Garis Biru  dan film Dua Garis Biru. Hasil penelitian terbagi atas tiga bagian. 

Bagian pertama menjelaskan mengenai penciutan yang terjadi dari novel ke 

film, bagian kedua menjelaskan tentang penambahan novel ke film, dan 

bagian ketiga menjelaskan tentang pengubahan variasi yang terjadi dari novel 

ke film. 

Bentuk penciutan, penambahan, dan pengubahan variasi yang muncul 

dari novel ke film Dua Garis Biru ditemukan pada alur, dan latar. Gambaran 

secara jelas tentang hasil analisis data, penulis paparkan secara rinci di bawah 

ini. 

1. Bentuk Penciutan Film Dua Garis Biru dari Novel Dua Garis Biru 

(DGB) 

Penciutan adalah pemotongan unsur cerita karya sastra dalam proses 

transformasi artinya tidak semua hal yang diungkapkan di dalam novel 

akan dijumpai di dalam film. Ada beberapa kemungkinan mengapa 

dilakukan penciutan atau pemotongan yaitu dalam pemilihan peristiwa ada 

beberapa adegan yang dirasa tidak penting untuk ditampilkan sehingga 

sutradara menghilangkan beberapa adegan yang ada dalam film. 

Kemudian, dalam hal latar juga biasanya tidak semua latar akan 
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ditampilkan dalam film karena kemungkinan besar jika semua latar 

ditampilkan akan menjadi film yang memiliki durasi yang panjang. 

a. Penciutan Alur 

1) Vini yang bertanya tentang Bima 

Vini: “Ha? Bagian dari diri lo yang mana yang lo lihat di Bima?” 

Tanya Vini saat Dara dan Bima pertama kali jadian. 
Dara: ”Duh… susah deh gue jelasin”. (Priandarini dan Noer, 

2019:12) 

Setelah mengalami pengubahan kedalam bentuk film, terjadi 

penciutan. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita pada saat 

Vini dan Dara sedang berbincang  tentang bagaimana  pertama kali 

Dara dan Bima jadian. 

2) Di kamar Dara 

“Bibir Bima mendarat di bibir Dara. Tangan Bima mendekatkan 

punggung Dara ke sisinya. Dara melingkarkan kedua lengannya ke 
leher Bima. Dekat, erat, tak ingin lepas”.  (Priandarini dan Noer, 
2019: 20-21) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Bibir Bima mendarat di bibir Dara. Tangan Bima mendekatkan 

punggung Dara ke sisinya. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai 

proses penciutan alur. 
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3) Ganti seprei  

Ibu Dara :”Dara?” (Ibu Dara mengintip ke kamar putri 

sulungnya). 
Ibu Dara:” Dara! Ngapain malam-malam ganti seprai?” 
Dara: “Mm… tadi Dara tidur siang. Mens. Nembus.” 
Ibu Dara: “Bukannya baru seminggu lalu kamu mens?” 
Dara: “Nggak ngerti juga, Ma.” 
Ibu Dara: ”Sudah makan malam?” 
Dara:(Dara mengangguk). (Priandarini dan Noer, 2019: 24-25)  

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Dara sibuk mengganti seprai dikamarnya kemudian ibu Dara yang 

tiba-tiba datang mengajak Dara untuk makan malam. Cerita pada 

data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di 

kategorikan sebagai proses penciutan alur. 

4) Menekan Bel 

“Dara menekan bel. Bima berusaha tampak tenang. Setengah 

menit kemudian wajah wanita bergaris muka tegas menyeruak dari 
balik tirai”. (Priandarini dan Noer, 2019:32). 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut, 

penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Dara menekan bel rumah, cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai 

proses penciutan alur. 
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5) Dara menutup kepalanya dengan bantal 

“Brak! Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Puput masuk begitu saja 
sambil menenteng tas olahraga di tangan kiri dan ukulele di 
tangan kanan.” 
“Kebiasaan deh. Keluar dulu dong, Put. Gue lagi enggak enak 

badan nih. Dara menutup kepalanya dengan bantal. Ia tidak 
berbohong. Sebenarnya ia masih merasa mual”. (Priandarini dan 

Noer, 2019: 21) 

Kutipan tersebut menceritakan ketika Puput masuk begitu 

saja dikamar Dara sambil menenteng tas olahraga dan memegang 

ukulele di tangan kanan, data tersebut juga menceritakan Dara yang 

marah kepada Puput dan memintanya keluar dari kamar karena 

sedang tidak enak badan. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. 

6) Puput bernyanyi 

Puput: “ ah, kakak K-Pop melulu sih!” 
Keduanya tertawa.  
Dara : coba sekali lagi, “pinta Dara” 
Puput kembali bernyanyi 
Puput : “jikalau telah datang waktu yang dinanti. Ku pasti 
bahagiakan dirimu seorang. Kuharap dikau sabar 
menunggu…berilah daku waktu „tuk wujudkan semua. Janji ini 

untukmu, ku tak akan lupa…”(Priandarini dan Noer, 2019: 37) 

Cerita pada data tersebut ada dalam novel tetapi tidak 

ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. Cerita yang melibatkan kakak beradik sedang asik 

bernyanyi dan tertawa dikamarnya. 
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7) Membuka kalender 

“Dara membuka kalender diposelnya. Gadis itu selalu mencatat 

tanggal haidnya. Ia baru sadar, ternyata akhir agustus adalah 
tanggal terakhir ia haid. Sekarang sudah bulan Oktober. Seketika 
jantungnya berdebar. Dara mengetik pesan kepada Bima”. 

(Priandarini dan Noer, 2019: 38).  

Data tersebut menceritakan tentang kekhawatiran dara akan 

datang bulannya yang terlambat dan tidak selancar bulan-bulan 

sebelumnya. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, 

sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur.  

8) Hampir menabrak pejalan kaki 

“Dugaan yang diutarakan Dara dipesan singkat membuat Bima 

seperti tersengat aliran listrik. Pikirannya seketika ingar bingar, 
seperti penuh desingan peluru. Dalam perjalanan, motor yang 
dikendarainya hampir menabrak seorang pejalan kaki yang 
menyebrang ”. (Priandarini dan Noer, 2019: 39) 

Setelah mengalami pengubahan dalam bentuk film terjadi 

penciutan. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut, 

penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Bima yang sedang dalam perjalanan hampir menabrak pejalan 

kaki”. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, 

sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan. 

9) Mengetuk pintu kamar mandi 

“Bima mendengar satu test pack dibuka. Beberapa lama kemudian 
terdengar suara kloset disiram. Bima kembali berdiri di depan 
pintu kamar mandi. Senyap tidak ada pergerakan”. 
Bima: “Dar…, kamu nggak apa-apa?” Bima mengetuk pintu 

kamar mandi pelan-pelan. Belum ada jawaban. (Priandarini dan 
Noer, 2019: 42) 
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Kutipan diatas  menceritakan tentang saat Bima  menunggu 

Dara yang sedang berada didalam kamar mandi menggunakan test 

pack yang telah dibelinya. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. 

10) Menunggu jawaban  

Bima: “ini maksudnya… positif?” Bima berharap mendengar 

jawaban berbeda.  
Tapi Dara tidak menjawab. ”. (Priandarini dan Noer, 2019: 42) 

Data selanjutnya menceritakan tentang Bima yang sedang 

berharap jawaban dari Dara tapi Dara tidak memberikan jawaban. 

Setelah mengalami pengubahan kedalam bentuk film terjadi 

penciutan alur sesuai yang dijelaskan dalam kutipan di atas, 

penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan tersebut.  

11) Berucap Janji 

“Dara… aku janji nggak akan ninggalin kamu sendiri.” Bima 

hanya mengucapkan hal memang yang seharusnya ia ucapkan. Ia 
sendiri tidak tahu apakah itu cukup. Ia bahkan tidak yakin bisa 
cukup kuat untuk dirinya sendiri. Apalagi untuk Dara dan 
kehidupan lain.” (Priandarini dan Noer, 2019: 43) 

Data tersebut menceritakan tentang Bima yang berjanji untuk 

tidak meninggalkan Dara, tetapi ia sendiri tidak yakin apakah ia 

bisa cukup kuat untuk bisa menjalaninya atau tidak. Cerita pada 

data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di 

kategorikan sebagai proses penciutan.  
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12) Melintasi deretan jemuran dan dagangan 

“Siang ini Bima berjalan lesu sambil menenteng helm. Langkahnya 

gontai memasuki gang sempit menuju rumahnya. Kakinya melewati 
anak-anak yang sedang bermain kelereng, melintasi deretan 
jemuran dan dagangan. Di kanan-kiri, ibu-ibu berdaster sedang 
duduk-duduk di depan rumah, mengobrol soal harga telur ayam 
yang naik lagi. Semua kenal dan tahu cerita keluarga satu sama 
lain.” (Priandarini dan Noer, 2019: 50) 

Kutipan diatas  menceritakan tentang saat Bima sedang 

berjalan menuju kerumahnya pulang melewati gang sempit dan 

anak-anak yang sedang bermain kelereng, melintasi deretan 

jemuran dan dagangan, melewati ibu-ibu berdaster yang sedang 

duduk-duduk di depan rumah mengobrol soal harga telur ayam 

yang naik lagi. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada 

film sehingga ini bisa dikategorikan proses penciutan alur. 

13) Melewati poskamling 

Ia berjalan melewati poskamling tempat beberapa tetangganya, 
anak-anak muda, sedang nongkrong dan bermain gitar. 
“Bim!” Seorang cowok bertato di lengan memanggil Bima. 

Biasanya Bima akan mampir barang setengah jam, sekadar 
mengobrol dan memetik gitar. Tapi kini ia hanya menggeleng dan 
berlalu. (Priandarini dan Noer, 2019: 51) 

Data tersebut menceritakan tentang Bima yang berjalan 

melewati beberapa anak-anak muda yang sedang nongkrong di 

poskamling  lalu tiba-tiba seorang cowok bertato di lengan 

memanggil Bima. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada 

film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur.  
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14) Pulang cepat 

Ibu Bima: “Tumben pulang cepet.” Ibu Bima sedang menyiangi 

kangkung untuk makan malam. 
Ibu Bima: “Lho, kok cuma bawa helm? Motornya mana?” Ibu 

Bima menyipitkan mata. 
Bima: “Ketinggalan. Lupa, Bu,” Bima menjawab sekenanya. 
(Priandarini dan Noer, 2019: 51) 

Kutipan diatas  menceritakan tentang Ibu Bima yang sibuk 

menanyai Bima tentang motornya yang ia tinggalkan di 

sekolahnya. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film 

sehingga ini bisa dikategorikan proses penciutan alur. 

15) Ibu Bima yang semakin penasaran 

Ibu Bima: “kamu nyembunyiin apa? Tanya ibu Bima. 
Ibunya semakin ingin mendapatkan jawaban Bima. 
Ibu Bima: “Dapat empat lagi, ya? Apa? Matematika? Fisika? 
Bima menunduk. Seharusnya ibunya tahu, ia tidak pernah sedih 
perihal nilai akademis. (Priandarini dan Noer, 2019: 52) 

Kutipan diatas menceritakan tentang ibu Bima sangat 

penasaran kepada Bima yang sedang menyembunyikan sesuatu dari 

dirinya sampai ibu Bima melontarkan pertanyaan kepada Bima 

perihal nilai akademisnya di sekolah . Cerita pada data tersebut 

tidak ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. 

16) Selesai Makan 

“Ayahnya yang sudah selesai makan mengambil beberapa 

stroberi. Dara memperhatikan. Ayahnya tersenyum padanya. Dara 
balas tersenyum. Gadis itu merasa dipercaya oleh ibunya, tapi 
merasa lebih dipahami saat bersama  ayahnya. Ayahnya yang 
selalu mengambil jeda untuk mendengarkan saat Dara bicara”. 

(Priandarini dan Noer, 2019: 57) 
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Data tersebut menceritakan tentang Dara yang  merasa lebih 

dipahami oleh Ayah dibandingkan Ibunya, walaupun ibunya juga 

mempercainya tetapi ayah Dara lebih memahami apa yang 

dibutuhkan Dara. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada 

film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur.  

17) Mengambil laptop lalu mengetik 

“Dara kemudian duduk, mengambil laptop, lalu mengetik kalimat 

yang seumur hidup ia kira tak akan pernah ia pikirkan: cara aborsi 
kandungan. (Priandarini dan Noer, 2019: 59) 

Data tersebut menceritakan tentang Dara yang mencari 

informasi mengenai cara melakukan aborsih terhadap calon 

bayinya. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, 

sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur.  

18) Lemparan batu kecil di jendela 

“Plak! Lemparan batu kecil di jendelanya membuat Dara 
tersentak. Batu itu jelas dilempar dari luar gerbang depan 
rumahnya. Hanya satu orang yang bisa sengaja melakukan ini.” 

(Priandarini dan Noer, 2019: 59) 

Kutipan diatas menceritakan tentang seseorang yang 

melempar batu ke jendela kamar dara yang tidak lain dan tidak 

bukan adalah Bima (pacar Dara). Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. 

19) Bima di suruh ibunya 

“Lambaian tangan ibunya menyuruh Bima turun membuat pusaran 
dalam pikirannya berhenti sesaat. “Nih, anterin ke rumah Bu 

Saodah. Kembaliannya dua puluh dua ribu.” Ibunya menyerahkan 

selembar dua puluh ribuan dan dua ribuan dari dompet lusuhnya 
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ke tangan Bima. Ibunya kemudian masuk ke rumah, meninggalkan 
laci penuh uang kertas dan receh di hadapan Bima yang lupa 
ditutup.” (Priandarini dan Noer, 2019: 63) 

Data tersebut menceritakan tentang Bima yang diminta 

ibunya untuk mengantarkan uang kembalian Ibu Saodah. Cerita 

pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di 

kategorikan sebagai proses penciutan alur.  

20) Bima terhenti 

“Bima!” 
Langkah Bima terhenti. Ibunya tergopoh-gopoh membawa sebuah 
botol putih kecil. 
“Sekalian nih, anterin obat asam urat Bapak ke masjid.” Bima 

mengantongi botol itu lalu bergegas pergi. (Priandarini dan Noer, 
2019:63-64) 

Data tersebut menceritakan tentang Bima yang diminta 

ibunya untuk membawakan obat asam urat Bapak ke masjid. Cerita 

pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di 

kategorikan sebagai proses penciutan alur.  

21) Ibu Dara yang menyelidik 

“Puput dan kedua orangtuanya akan masuk ke mobil saat motor 

Bima tiba di depan rumah Dara. Pikirannya yang kacau itu pasti 
tergambar di wajahnya. Begitu juga Dara yang baru keluar dari 
pintu rumah dengan wajah pucat diiringi tatapan ibu Dara yang 
menyelidik”. (Priandarini dan Noer, 2019: 68) 

Kutipan diatas menceritakan tentang kedatangan Bima 

kerumah Dara dengan wajah yang lusuh ketika keluarga Dara ingin 

berangkat. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film 

sehingga ini bisa dikategorikan proses penciutan alur. 
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22) Ayah Dara berusaha menenangkan istrinya 

“Berangkat duluan, Tante, Om. Assalamualaikum.” 
“Wa‟alaikumsalam,” jawab ayah dan ibu Dara. 
Dara ikut cium tangan tanpa bersuara. Ia menghindari tatapan 
ibunya. 
Ibu Dara memperhatikan kepergian mereka berdua, lalu masuk ke 
mobil. Tetapi kemudian ia keluar lagi, resah. 
“Kamu kenapa sih, Yang? Ayah Dara bingung. 
Ibu Dara menggeleng.” Kenapa ya? Perasaanku nggak enak…” 
“Tenang aja. Dara kan kalau ada apa-apa selalu ngomong.” Ayah 

Dara tersenyum. Ia sendiri menyadari Dara akhir-akhir ini agak 
muram. Tapi semua remaja punya masa seperti itu. (Priandarini 
dan Noer, 2019:69) 

Kutipan diatas menceritakan tentang keresahan ibu Dara akan 

sikap anaknya (Dara) yang aneh. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. 

23) Bima memberanikan diri menawarkan rencana 

“UN tinggal lima-enam bulan lagi, kan?” Akhirnya Bima 

memberanikan diri menawarkan rencana.  
“Kamu lahiran, habis itu kita pikirin dari sanaa. Oke?” Bima juga 

bingung, entah dari mana keberanian itu datang. (Priandarini dan 
Noer, 2019: 73) 

Data tersebut menceritakan tentang rencana kehidupan Dara 

dan Bima kedepan setelah lulus UN. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai 

proses penciutan alur.  

24) Rok seragam Dara yang sudah tidak muat 

“Aku nggak sekolah! Sakit! Dara menelpon Bima. Ia frustasi. 
Bima bisa melihat raut wajah Dara di jendela. Ia tahu bukan fisik 
Dara yang sedang sakit. 
“Kamu kenapa?” Bima bertanya pelan. 
Dara menimbang, akan bilang atau tidak. Ia balas menatap Bima 
dari balik jendela. 
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“Rok seragamku nggak muat…” Dara terdengar ingin menangis. 
Bima menghela napas, berpikir. 
“Ya udah, nanti pulang sekolah aku ke sini lagi, ya.” 
Dara menutup telepon tanpa bicara apa-apa lagi. Bima tahu 
setelah ini Dara pasti menangis. Ia jadi tidak tega. (Priandarini 
dan Noer, 2019: 76) 

Data tersebut menceritakan tentang rok Dara yang sudah 

tidak muat lagi dibadannya dikerenakan perutnya yang sudah mulai 

membesar. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, 

sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur.  

25) Bima dan Dara menolak datang ke rumah Dian 

“Dar, Bim, ntar ke rumah Dian, nggak?” Vini melambai pada 

Dara dan Bima. Bima lupa-lupa ingat akan ada acara apa di 
rumah Dian. Kalau tidak salah syukuran ulang tahunnya yang ke-
17. 
Bima menggeleng cepat. Dara diam saja, hanya  balas menatap 
Vini dari kejauhan sambil tersenyum tipis. 
Bima melambaikan tangan tanda menolak. 
“Dara nggak enak badan,” Bima menjawab, juga menjawab 

mewakili Dara. Mereka berdua berlalu, tapi tatapan teman-teman 
mereka tetap mengikuti. 
“Mereka berdua pada kenapa sih? Jadi jarang nongkrong,” ada 
yang bersuara 
“Tahu deh, pada jarang bercanda juga,” teman lain menimpali. 
“Dara nggak cerita ke lo Vin?” salah seorang akhirnya bertanya. 
Vini menggeleng pelan. Ia sebenarnya merasa kehilangan Dara, 
tapi tidak pernah protes. (Priandarini dan Noer, 2019: 79-80) 

Kutipan diatas menceritakan tentang kebingungan teman-

teman Dara dan Bima akan sikap mereka berdua yang aneh. Cerita 

pada data tersebut tidak ditampilkan pada film sehingga ini bisa 

dikategorikan proses penciutan alur. 
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26) Squat Jump 

“Ayo yang lain, squat jump dulu dua puluh kali!” kata Pak Rinto 

pada anak-anak yang belum mendapat giliran main basket. 
Terdengar erangan tanda malas dari sebagian anak. (Priandarini 
dan Noer, 2019: 79-85) 

Kutipan diatas menceritakan tentang Pak Rinto sebagai guru 

olahraga disekolah meminta siswa untuk melakukan squat jump 

sebanyak dua puluh kali. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film sehingga ini bisa dikategorikan proses 

penciutan alur. 

27) Kekhawatiran Bima 

“Kita cek tensi dulu, ya. Kamu keluar dulu,” penjaga UKS berkata 

pada Bima. 
Bima pergi sambil menunduk. Bima dan pak Rianto berdiri 
bersisian di depan ruang UKS. 
“Pak, mohon masuk sebentar.” Lima menit kemudian, perawat di 

UKS meminta Pak Rianto masuk. Bima mengikuti, tapi si perawat 
memberi tanda agar ia tetap di luar. Kepala Bima seketika pening 
melihat dua orang itu berbicara. Sesekali Pak Rianto melirik Bima 
yang mondar mandir dan menyeka keringat dengan lengan 
bajunya. 
“Bim, temani Dara sebentar, ya.” Suara Pak Rianto terdengar 

seperti ingin menenangkan Bima. Cowok itu hanya mengangguk. 
Guru itu kemudian menuju ke ruang kepala sekolah. (Priandarini 
dan Noer, 2019:87) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya cerita Pak Rianto 

berbicara dengan perawat di UKS dengan Bima yang sangat 

khawatir dengan keadaan Dara yang sedang pingsan yang tidak 

ditampilkan dalam novel Dua Garis Biru. 
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28) Pertemuan kepala sekolah dengan orang tua Bima dan Dara 

“Pertama, saya berterima kasih atas kehadiran bapak dan ibu 

semua. Saya tidak tahu apakah bapak dan ibu sudah tahu perihal 
yang akan saya sampaikan...” 
Semuanya saling pandang, semakin bingung. 
“Tapi sepertinya belum.” Kepala sekolah menatap ekspresi 

orangtua di sekelilingnya. “Saya berharap, berita yang akan saya 

sampaikan ini bisa dicerna secara perlahan dengan tenang. 
Sebelumnya, saya sebagai kepala sekolah juga meminta maaf atas 
kegagalan kami mendampingi anak-anak.” 
Semua dahi orangtua berkerut. 
“saya baru saja mendapat informasi dari Pak Rinto, tadi Dara 

terkena bola saat olahraga.” 
“Terus kondisinya gimana, Pak? Cedera?” Ibu Dara menyela 

tidak sabar. 
“Syukurlah tidak apa-apa. Hanya mimisan sebentar. Tetapi 
ternyata ada hal lain yang bapak dan ibu sekalian perlu ketahui. 
(Priandarini dan Noer, 2019:90) 

Data tersebut menceritakan ketika kepala sekolah Bima dan 

Dara menjelaskan perihal Dara yang pingsan karena terkena 

lemparan bola dan kondisi Dara yang ternyata sedang mengandung 

anak dari Bima kepada kedua orangtua Bima dan Dara. Cerita pada 

data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di 

kategorikan sebagai proses penciutan alur. 

29) Kepanikan Orangtua Dara dan Bima 

Dara mengeluh perutnya kram. Setelah diperiksa, ternyata Dara 
sedang mengandung... empat belas minggu...” mata kepala sekolah 

tertuju pada Dara seakan memintanya tenang. 
“Ha? Dara? Dara anak saya? Hamil? Ibu Dara berdiri, berteriak 

histeris. 
“M-maksudnya... Bima...?” ibu Bima tidak bisa melanjutkan. 

Anggukan kepala sekolah membuat lutut dan seluruh tubuhnya 
lemas. 
Mohon tenang, ibu dan Bapak...”tapi imbauan kepala sekolah jelas 

diabaikan. 
“Mana Bima, pak?” suara bapak Bima terdengar lantang di 

antara keriuhan. 
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“Nanti bapak dan ibu kami antar ke tempat mereka berada. Tetapi 

sekarang harap tenang dulu.”  
Kedua orangtua itu tentu saja tidak tenang dan tidak sanggup 
duduk kembali. Hanya ibu Bima yang duduk sambil menangis. 
Priandarini dan Noer, 2019:91) 

Data tersebut menceritakan ketika kepala sekolah Bima dan 

Dara menjelaskan perihal kondisi Dara yang terkena bola dan 

mengalami keram dibagian perutnya, setelah diperiksa ternyata 

Dara sedang mengandung. Kedua keluarga tersebut kaget dan 

histeris setelah mengetahuinya. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai 

proses penciutan alur. 

30) Dara dan Bima ingin bertemu 

“Yang lebih kami khawatirkan tentu saja Dara. Kesiapan 

mentalnya jika harus belajar untuk kelulusan sambil 
mempersiapkan persalinan. Belum lagi persepsi teman-temannya 
yang lain.  
“Pak, saya mau bertemu Bima,” Bapak Bima bicara dengan suara 

bergetar. 
“Kami juga!” sahut bapak Dara sambil memeluk istrinya yang 

syok dan menangis. 
Mereka kemudian berbondong-bondong menuju ruang kesehatan. 
Kepala sekolah berjalan di depan, diikuti kedua pasang orangtua 
yang sedang mecerna kenyataan. Pak Rinto dan guru BP mengikuti 
dari belakang. (Priandarini dan Noer, 2019:92) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika pak 

kepala sekolah dan Pak Rinto beserta guru BP mengantarkan kedua 

orangtua Bima dan Dara ketempat dimana Bima dan Dara berada 

itu  tidak ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. 
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31) Memesan taksi online 

Bima memesan taksi online tak berapa lama setelah ibu dan ayah 
Dara pergi. Pak Rinto bilang, sebaiknya mereka segera pergi 
sebelum bel istirahat berbunyi. Jika tidak, teman-teman mereka 
pasti akan datang memenuhi UKS, bertanya dan berkomentar ini-
itu. (Priandarini dan Noer, 2019:98) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita Pak Rinto 

meminta Bima dan kedua orang tuanya sebaiknya segera pergi 

sebelum bel istirahat berbunyi yang tidak ditampilkan dalam novel. 

Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini 

bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur. 

32) Dara yang sedang nonton TV 

Setelah mandi, Dara duduk di salah satu kursi meja makan. 
Rambutnya masih basah. Dara menyalakan TV. Gambarnya tidak 
secerah TV di rumahnya. Terdengar kesibukan di teras rumah 
Bima. Dara memperhatikan ibu Bima yang sedang mengulek 
bumbu gado-gado. Ada empat ibu yang menunggu gado-gado 
pesanan mereka. Ibu Bima mengambil satu telur rebus yang sudah 
dikupas. Ia belah dengan pisau, lalu dipisahkan ke empat bungkus 
berbeda. (Priandarini dan Noer, 2019: 104) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita Dara 

sedang bersantai setelah mandi dan melihat ke ibu Bima yang 

sedang sibuk berjualan gado-gado. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai 

proses penciutan alur. 
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33) Tetangga Bima yang kepo 

“Lagi ada tamu, Bu Yun?” salah seorang ibu yang mengenakan 

rol rambut bertanya. Ia bertatapan dengan Dara yang kemudian 
kembali mengarahkan pandangannya ke TV. 
“Oh, nggak,” jawab yang ditanya, singkat. 
Ibu Bima lalu menutup pintu rumahnya. Tapi ibu-ibu itu masih bisa 
mencuri pandang dari jendela. 
“Udah, udah. Nanti gado-gadonya saya anter aja ke rumah 
gimana?” ujar ibu Bima canggung, terus mengulek bumbu gado-
gado sambil menunduk. 
“Ah, kayak sama siapa aja deh, Bu Yun,” salah satu ibu 

menimpali. (Priandarini dan Noer, 2019: 105) 

Data tersebut menceritakan ketika pembeli gado-gado ibu 

Bima sedang menanyakan status keberadaan Dara dirumahnya. 

Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini 

bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur. 

34) Dara yang ngotot untuk mencuci piring 

“Tante, beneran saya bisa nyuci piring kok.” Dara mencoba 

mengambil piring yang sedang disabuni ibu Bima. Tapi piring 
malah terlontar dan pecah. 
“Duh! Dara merutuki diri sendiri. Ia segera berjongkok dan 

mengumpulkan pecahannya. 
Bima dan ibunya serta merta mencegah. “Udah, udah Nanti kena 

belingnya lho.” 
“Maaf ya, Tante.”  
“Sudah. Kamu mandi aja.” (Priandarini dan Noer, 2019: 107) 

Data tersebut menceritakan tentang niat Dara yang ingin 

membantu ibu Bima mencuci piring yang kotor, tetapi setelah dara 

mengambil piring tersebut malah jatuh dan pecah. Cerita pada data 

tersebut tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di 

kategorikan sebagai proses penciutan alur. 
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35) Kekhawatiran Bima 

“Nggak, Bima nggak setuju!” sergah Bima ketika bapaknya 

berkata bahwa Dara sebaiknya kembali tinggal di rumahnya 
sendiri. 
“Dara kan tetap anak orangtuanya , Bim,” kata bapak Bima.” 

Seharusnya ada orang dewasa yang tanggung jawab.” 
“Aku siap tanggung  jawab,” sahut Bima. 
“Tanggung jawab itu bukan cuma kamu ada di samping Dara, 

Bim. Ini soal…,” wanita itu menimbang kata-katanya, “… soal 

hidup-mati juga.” 
“Tapi nanti Bima nggak bisa dampingin Dara. Nggak boleh sama 
Dara lagi.” 
“Nanti kita bicarakan. Yang jelas Dara juga butuh orangtuanya, 

Bim. Ya kan Dara?” Bapak Bima meyakinkan Dara yang sedari 

tadi hanya diam. (Priandarini dan Noer, 2019: 111-112) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita Dara yang 

ingin dipulangkan kerumah orang tuanya oleh orangtua Bima, 

dengan alasan berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan oleh 

kedua orang tua Bima. Akhirnya Bima mengambil keputusan 

tersebut walaupun Bima sempat menolak keputusan orang tuanya 

itu tidak ditampilkan pada film Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer.  

36) Perbincangan lewat telepon 

Di telepon, Bima tidak bersuara saat Dara terbata-bata bercerita. 
Bima tidak tahu harus berkata apa. Ia ingin marah, tapi merasa 
dirinya yang bersalah. 
“Kamu kok diam aja sih?” Dara jadi kesal karena Bima 

mendengar tidak bereaksi. 
“Aku… lagi mikir…” 
“Mikir apa?” tukas Dara ketus. 
“Gimana kalau kita…” Lidah Bima kelu.  
“Apa sih?” Dara makin gusar. 
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“Gimana kalau kita… nikah?”  
“Bisa juga sih…” Dara bersuara lirih  
“Kalau kita nikah, orangtuaku mungkin akan sadar keseriusan kita 

...” 
Atau kegilaan kita, Bima berpikir tanpa bersuara. 
“Dan nggak jadi ngasih anak kita ke orang lain.” Itu harapan 

Dara. 
“Iya…” (Priandarini dan Noer, 2019: 118-120) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Dara dan Bima sedang berbicara melalui telepon membahas 

tentang niatan orang dua Dara yang menginginkan anak Dara 

diasuh oleh orang lain atau keluarga orang tua Dara ketika Dara 

sudah melahirkan nanti yang tidak ditampilkan pada film Dua 

Garis Biru. 

37) Perjalanan Bima menuju Rumah Dara 

Mobil berbelok memasuki sebuah jalan. Bima merapikan rambut 
dan membetulkan letak kemejanya. 
“Jalan buntu. Putar balik.” Bunyi GPS terdengar makin kencang 

dalam mobil yang hening. 
“Benar di sini, Bim?” Ibu Bima berharap mereka salah. 
Tapi Bima mengangguk. “Iya, benar. Itu yang di kiri, Pak,” 

katanya pada pengemudi mobil. “Entar bapak putar balik aja. 

Kalau lurus nggak ada jalan.” (Priandarini dan Noer, 2019: 127) 

Data tersebut menceritakan ketika Bima dan kedua orang 

tuanya bergegas kerumah Dara untuk melamar Dara menjadi istri 

Bima. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, 

sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur. 
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38) Keberanian Bima 

“Bima, ada yang mau disampaikan?” bapak Bima memberi 

kesempatan pada anaknya agar bicara. 
Bima tampak ragu, tapi berkata juga, “S-saya sudah dengar 
rencana om dan tante untuk memberikan anak kami ke orang 
lain.” 
Entah dari mana Bima mendapat keberanian untuk membahas itu. 
Tapi ini mungkin lebih baik daripada tidak dibicarakan. “Saya… 

saya ingin anak saya bisa bersama keluarganya. Saya dan Dara.” 

(Priandarini dan Noer, 2019: 129) 

Data tersebut menceritakan tentang kedatangan Bima dan 

kedua orang tuanya untuk membahas hak asuh anaknya kelak 

setelah Dara lahiran nanti. Cerita pada data tersebut tidak 

ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan sebagai 

proses penciutan alur. 

39) Disetujuinya pernikahan Dara dan Bima 

“Dara juga mau nikah sama Bima.” Tiba-tiba Dara berucap 
begitu saja, tanpa kerumitan, tanpa ganjalan. Ibu Dara terkejut 
menatap putrinya, masih menolak percaya.  Ego membuatnya sulit 
menerima semua ini. 
Ibu Dara tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Ayah Dara 
memandang keluarga Bima sambil mengangguk sepakat. Dara dan 
Bima saling menatap lega. Senyum mereka merekah lebar. 
(Priandarini dan Noer, 2019: 130) 

Data tersebut menceritakan tentang Bima sedang berbicara 

dengan kedua orang tua Dara mengenai niatannya yang ingin 

menikahi Dara dengan sedikit keraguan kedua orang tua Dara pun 

menyetujui permintaan Bima tersebut. Cerita pada data tersebut 

tidak ditampilkan pada film, sehingga ini bisa di kategorikan 

sebagai proses penciutan alur. 
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40) Bima menggenggam tangan Dara 

Di kursi belakang sedan hitam, Bima menggenggam tangan Dara. 
Keduanya memandangi foto dua keluarga besar mereka yang 
berdiri berdampingan. Dara mengenakan baju kurung putih 
sederhana yang longgar menutupi perutnya. Bima memakai baju 
koko dan peci putih, pinjam tetangga. (Priandarini dan Noer, 
2019: 131) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita Dara dan 

Bima sedang berada di dalam mobil menuju masjid untuk 

melangsungkan pernikahan yang tidak ditampilkan pada film Dua 

Garis Biru. 

41) Sungkeman 

Saat beriringan sungkem, ibu Bima memeluk putranya, kemudian 
memeluk Dara erat dan agak lama. Dewi juga demikian. Terlepas 
dari fakta bahwa ia baru berkenalan dengan adik iparnya tempo 
hari saat lamaran. Sementara ibu Dara hanya sekilas bersalaman 
dengan Bima. Kini di dalam mobil, Dara mempererat genggaman 
tangannya, Bima membalas. (Priandarini dan Noer, 2019: 132) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Dara dan Bima telah melangsungkan pernikahan dan melakukan 

sungkeman kepada kedua keluarga tidak ditampilkan pada film 

Dua Garis Biru. 
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42) Bima mengerjakan PR 

Tawa Bima dan Dara bersahutan. Keduanya sedang duduk-duduk 
di lantai kamar Dara. Bima sedang mengerjakan PR matematika. 
Dara menemani. Di sisi mereka ada setoples kacang almond, 
camilan Dara yang akhirnya hampir habis di mulut Bima. 
“Masa kamu gini aja nggak bisa sih?” Dara gemas melihat Bima 

lama sekali menghitung sebuah soal integral. 
“Ya aku kan nggak sepinter kamu,” kata Bima sambil meraup 

sejumput kacang. (Priandarini dan Noer, 2019: 133) 

Data tersebut menceritakan tentang Bima sedang 

mengerjakan PR matematika di kamar Dara dan ditemani oleh 

Dara. Cerita pada data tersebut tidak ditampilkan pada film, 

sehingga ini bisa di kategorikan sebagai proses penciutan alur. 

43) Mengunggah foto di instagram 

Gadis itu membuka kotak rias peraknya yang menyerupai koper 
kecil. Ia mulai membersihkan wajah, memulaskan pelembap dan 
alas bedak, lalu menyapukan bedak tabur. Mungkin sudah sebulan 
ia tidak merapikan alisnya, lalu maskara, eyeliner, dan lipstik. 
Senyum Dara mengembang, ia berjalan ke balkon, mencari 
pencahayaan terbaik untuk memotret diri. Satu, dua, Dara 
mengambil tiga foto wajahnya dengan ponsel. Dua bulan terakhir 
tidak ada unggahan di instagramnya. Sambil tiduran di kamarnya 
kembali, dara mengunggah fotonya di instagram…(Priandarini 

dan Noer, 2019: 143). 

Sesuai kutipan diatas, dalam cuplikan film tidak ada adegan 

yang menjelaskan Dara yang membuka kotak rias perak dan 

membersihkan mukanya lalu berdandan merapikan alisnya, 

memakai maskara, eyeliner, dan lipstik. Kemudian berjalan 

mengarah ke balkon rumahnya untuk mengambil foto wajahnya 

dengan ponselnya. Dan ini bisa dikategorikan sebagai proses 

penciutan dalam penghilangan adegan cerita. 
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44) Menerima notifikasi instagram 

Gadis itu bangun dengan terengah-engah. Tangannya masih 
memegang ponsel. Pada layar, Dara melihat banyak notifikasi 
instagram masuk. Ia tersentak, puluhan akun yang tidak ia kenal 
dan hampir pasti tidak mengenalnya melontarkan kalimat-kalimat 
cercaan… 
“Woy! Contoh buruk bangsa!” 
“Malu lo. Nggak bermoral!” 
“Kakak kelas gue nih. Nggak nyangka! Lihat deh!” 
Kemudian akun-akun itu me-mention banyak akun temannya yang 
lain. (Priandarini dan Noer, 2019: 144)  

Pada kutipan diatas, dalam cuplikan film tidak ada adegan 

yang menjelaskan Dara yang bangun dengan terengah-engah dan 

mendapatkan banyak notifikasi instagram masuk di ponselnya itu 

kemudian mendapat cercaaan dari puluhan akun yang tidak ia 

kenali. Dan ini bisa dikategorikan sebagai proses penciutan dalam 

penghilangan adegan cerita. 

45) Berbelanja baju 

(1) Disebuah outlet, Dara mengambil overall  denim pendek, 
meneker apakah perutnya bisa tertutup dengan pakaian itu. Ia 
ragu. 
“Mbak, ini ada yang ukurannya XL ngga?” ia bertanya pada 
pramuniaga. 
“Paling besar L sih… Mmm… Bu,” jawab si Mbak, ragu-ragu 
di akhir kalimat. (Priandarini dan Noer, 2019: 153) 
 

(2) Dara ikut mengantre di depan pintu ruang ganti. Di depannya 
ada seorang remaja keluar menunjukkan pakaian model baby 
doll yang ia coba kepada dua temannya. Baju itu agak 
menggembung di bagian perut dan kurang cocok untuk bentuk 
tubuhnya. Tanpa menyadari kehadiran Dara dan perutnya, 
mereka bertukar komentar. 
“Bagus nggak ? Nggak, ya? Kayak orang hamil gitu.” 
“Iya. Males banget nggak sih lo?” 
Dara menghela napas dan berusaha menjaga ekspresi 
wajahnya agar tetap datar. (Priandarini dan Noer, 2019: 154) 
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Pada data (1) Setelah mengalami pengubahan ke dalam 

bentuk film, terjadi penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam 

kutipan tersebut. Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan 

cerita waktu Dara menanyakan ukuran baju yang ia pegang kepada 

pramuniaga yang ada. Selanjutnya data (2) Dara ikut sedang 

mengantre di depan pintu ruang ganti dan tiba-tiba keluar seorang 

anak remaja dan mereka bertukar komentar mengenai baju yang ia 

pegang masing-masing itu tidak ditampilkan pada film Dua Garis 

Biru. 

46) Dara mengingat janjinya 

Tiba-tiba Dara jadi ingat janjinya pada adiknya. 
“Ma, kalau boleh, Puput bilang mau berhenti gymnastic, Ma. Dia 
mau fokus di musik aja katanya.” 
Alis ibu Dara naik. “Oh ya? Kok dia nggak bilang aja sama 

mama? Mama kira dia suka gymnastic. (Priandarini dan Noer, 
2019: 158) 

Pada kutipan diatas, dalam cuplikan film tidak ada adegan 

yang menjelaskan ketika Dara ingat janji kepada adiknya untuk 

membujuk ibunya. Ibunya pun mengira bahwa Puput  ternyata 

menyukai gymnastic ternyata ia salah. Dan ini bisa dikategorikan 

sebagai proses penciutan dalam penghilangan adegan cerita. 

47) Merajuk ingin ke toilet 
 
“Ma, aku mau pipis.” Dara memegang lengan ibunya, terdengar 

seperti sedang merajuk. 
“Tahan dulu. Sebentar lagi kan giliran kita.” Wanita itu 

menyentuh tangan Dara. 
“Udah nggak tahan, Ma.” Jawab Dara manja. 
Bima melirik, dalam hati ia senang Dara dan ibunya sudah 
kembali dekat.  
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“Ya udah. Ayo mama anterin.” 
Dara dan ibunya berjalan menuju toilet, melewati Bima yang 
hanya mencuri pandang. (Priandarini dan Noer, 2019: 163) 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita Dara 

yang sedang merajuk kepadanya ibunya ingin ditemani ke toilet 

yang tidak ditampilkan pada film Dua Garis Biru. 

48) Menyiapkan kotak yang berisi kenang-kenangan  

Dara meneruskan membaca buku di kasur. Sementara Bima duduk 
di lantai. Memainkan gitar. 
“Kamu bukannya harusnya hari ini kerja?” Tanya Dara dari balik 

bukunya. 
“Iya. Tapi nggak,” jawab Bima. 
Mereka kemudian saling tatap. Masing-masing ingin mengucap 
sesuatu. 
“Kamu duluan,” Bima mempersilakan. 
Pelan-pelan Dara berdiri dan mengambil sebuah kotak kuning di 
rak buku. 
“Aku nyiapin ini. Untuk kenang-kenangan.” 
Dara membuka kotak itu. Ia mengeluarkan jumper putih 
bergambar gajah yang ia beli kemarin bersama ayahnya. Juga ada 
fotonya berdua dengan Bima. 
“Aku mau nitip ini ke tante Lia.” (Priandarini dan Noer, 2019: 

190). 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita ketika 

Bima bermain gitar dilantai kamar Dara sedangkan Dara membaca 

buku di kasur kemudian mengeluarkan kotak kuning di rak buku 

Dara yang isinya di dalam terdapat jumper putih bergambar gajah, 
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juga ada fotonya berdua dengan Bima itu tidak ditampilkan pada 

film Dua Garis Biru. 

49) Menimang-nimang Adam 

Setitik air mata Bima jatuh di kertas itu. Bima perlahan 
melipatnya, lalu memasukkannya kembali ke kotak. Ia berjanji 
pada dirinya sendiri akan memastikan Adam membacanya saat dia 
sudah besar. Kemudian Bima menimang-nimang Adam dengan 
canggung sambil bernyanyi, 
“jikalau telah datang waktu yang dinanti 
Ku pasti bahagiakan dirimu seorang 
Kuharap dikau sabar menunggu.” 
Bima mencium dahi Adam, tapi bayi itu justru menangis kencang. 
(Priandarini dan Noer, 2019: 205-206). 

Setelah mengalami pengubahan ke dalam bentuk film, terjadi 

penciutan alur. Sesuai yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. 

Penciutan itu terjadi ketika dihilangkannya adegan cerita Bima 

membaca surat dari Dara dalam keadaan ia menimang Adam 

sambil bernyanyi kemudian mencium dahi Adam tapi justru ia 

(Adam) menangis kencang itu tidak ditampilkan pada film Dua 

Garis Biru. 

b. Penciutan pada latar 

1) Penciutan suasana 

a) Hujan  

“di luar, hujan turun rintik-rintik”. (Priandarini dan Noer, 2019: 

21) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film Dua Garis Biru terjadi penciutan latar suasana yang 

tidak ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. Pada kutipan 
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“diluar, hujan turun rintik-rintik” yang terdapat dalam novel Dua 

Garis Biru yang tidak terdapat dalam film. 

b) Bima resah dan gelisah 

Bima gelisah. Kakinya terus bergoyang. Bapaknya, yang duduk 
disebelah Bima, memegang kaki anaknya. Kaki itu diam sebentar, 
tapi kemudian refleks bergerak lagi. Bima resah berada di antara 
banyak ibu hamil, anak-anak kecil, dan tangisan bayi. Apalagi 
menyadari inilah yang akan jadi kehidupan barunya. 
(Priandarini dan Noer, 2019: 108) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film, terjadi penciutan latar suasana yang tidak 

ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. Ketika Bima dan 

bapaknya sedang menunggu Dara melakukan pemeriksaan 

kandungan dan bapak Bima berusaha menenangkan Bima yang 

diceritakan dalam novel Dua Garis Biru tidak terdapat dalam film. 

2) Penciutan waktu 

a) Sabtu Pagi 

“Sabtu pagi. Dari ambang pintu kamarnya, Bima memandangi 
ibunya yang sedang memotong-motong tahu, lontong, dan sayur. 
Seorang tetangga sedang menanti tiga porsi gado-gadonya 
selesai diracik. Sesekali ibu Bima membetulkan letak jilbabnya”. 

(Priandarini dan Noer, 2019: 62) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film Dua Garis Biru terjadi penciutan latar waktu yang 

tidak ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. Ketika Bima  

memandang ibunya dari ambang pintu kamar  yang sedang 

menjual gado-gado dipagi hari yang terdapat dalam novel Dua 

Garis Biru yang tidak terdapat dalam film. 
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b) Azan asar 

Satu telinganya seperti mendengar hasutan “Ambil aja!”, 

sementara hatinya berkata “Jangan!”. Bima menggiggit bibir. 

Hingga kemudian terdengar suara azan asar. Bima tersentak. Ia 
menutup laci itu rapat-rapat, lalu bergegas ke rumah Bu Saodah. 
Sambil berjalan, Bima mengumpati dirinya sendiri yang sempat 
berpikir untuk menjadi maling. (Priandarini dan Noer, 2019: 63) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film Dua Garis Biru terjadi penciutan latar waktu yang 

tidak ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. Ketika Bima  

berencana mengambil uang ibunya dilaci tempat ibunya 

menyimpan uang pada saat azan asar berkumandang yang 

terdapat dalam novel Dua Garis Biru yang tidak terdapat dalam 

film. 

c) Di pagi hari  

Paginya, anak lelaki itu duduk di tepi tempat tidur dengan tubuh 
penuh keringat dingin dan pikiran lelah. Badannya terasa habis 
dipukuli. Tapi ia sudah berjanji pada Dara untuk mengantarnya. 
(Priandarini dan Noer, 2019: 68) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film Dua Garis Biru terjadi penciutan latar waktu yang 

tidak ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. Ketika Bima  

sedang duduk beristirahat dengan wajah yang lesuh dipagi hari 

yang terdapat dalam novel Dua Garis Biru tetapi tidak terdapat 

dalam film. 
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d) Menjelang sore 

Menjelang sore, Bima mengetuk pintu rumah Dara yang sepi. 
Gadis itu membuka pintu tanpa senyum. Bima menyodorkan 
sebuah kantong plastik putih rapi. Dara menatap wajah Bima. Ia 
merasa tidak memesan apapun. 
“Coba dibuka,” ujar Bima. Mereka duduk di karpet kamar Dara 

sambil bersandar di badan tempat tidur. (Priandarini dan Noer, 
2019: 77)  

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film Dua Garis Biru terjadi penciutan latar waktu yang 

tidak ditampilkan dalam film. Ketika Bima  mengunjungi Dara 

kerumahnya disiang hari menjelang sore yang terdapat dalam 

novel Dua Garis Biru dan tidak terdapat dalam film. 

e) Sore menjelang malam 

Sore menjelang malam, Dara baru selesai mandi. Gadis itu 
menaiki tangga sempit ke kamar Bima di lantai atas. Tadi Bima 
ke pasar sebentar, membelikan peralatan mandi serta pakaian 
dalam seperlunya untuk Dara. (Priandarini dan Noer, 2019: 101) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film Dua Garis Biru terjadi penciutan latar waktu yang 

tidak ditampilkan dalam film Dua Garis Biru. Ketika Dara 

berjalan menuju kamar dirumah Bima pada sore hari menjelang 

malam yang terdapat dalam novel Dua Garis Biru dan tidak 

terdapat dalam film. 

f) Sore menjelang magrib 

Sore menjelang magrib, masih mengenakan seragam sekolah, 
Bima nongkrong di tepi gang bersama tetangga-tetangga sebaya. 
Bapak Bima lewat akan menuju masjid. Ia tahu Bima di sana, 
tapi tidak menoleh padanya. Bima menunduk. (Priandarini dan 
Noer, 2019: 105) 
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Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film terjadi penciutan latar waktu yang tidak ditampilkan 

dalam film Dua Garis Biru. Ketika bapak Bima sedang berjalan 

menuju masjid dan melihat Bima sedang duduk dengan temannya 

tetapi bapak Bima tidak menoleh  kearah Bima disore menjelang 

magrib, terdapat dalam novel Dua Garis Biru tetapi tidak terdapat 

dalam film. 

g) Setiap Pagi 

Setiap pagi Bima masih berusaha pergi ke sekolah, tapi 
pikirannya di tempat lain. Beberapa kali ia tertidur di kelas. Lupa 
mengerjakan tugas, lupa membawa baju olahraga.  Kemarin 
Dara menawarinya untuk membuatkan PR fisika, tapi Bima 
menolak. “Kalau kamu kerjain, nanti aku jadi nggak ngerti,” kata 

Bima. Bima menguap. Kertas ujian di hadapannya masih kosong, 
belum ada yang terjawab. “ Lima menit lagi semua 

dikumpulkan!” Guru fisika mengingatkan. (Priandarini dan Noer, 

2019: 139) 

Ketika novel Dua Garis Biru ditransformasikan kedalam 

bentuk film terjadi penciutan latar waktu yang tidak ditampilkan 

dalam film Dua Garis Biru yaitu ketika Bima tidak fokus 

mengerjakan ujiannya dipagi hari yang terdapat dalam novel 

tetapi tidak terdapat dalam film. 

2. Aspek Penambahan Film Dua Garis Biru dari Novel Dua Garis Biru 

(DGB) 

Pada saat novel ditransformasikan ke film, terjadi penambahan unsur 

cerita didalam film. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan 

Eneste (1991: (64-65) bahwa penambahan terjadi karena penulis skenario 
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dan sutradara telah menafsirkan terlebih dahulu novel yang hendak di 

filmkan. 

a. Penambahan Alur 

Penambahan alur adalah menambahkan alur cerita pada film yang 

tidak terdapat di dalam novel. Berdasarkan jenis alur dan tahapan alur 

di dalam novel, terdapat beberapa alur yang ditambahkan di dalam film. 

1) Kamar Dara 

 

Gambar 1. Dara mengecat kuku Puput 

Gambar 2. Dara berendam di bak mandi 

Pada gambar 1 di menit 00:10:28 ketika Dara sedang berbaring 

di kasur sambil mengecat kuku kaki adiknya yang sedang asik 

bernyanyi, lalu Puput kemudian membujuk Dara untuk bicara 

dengan ibunya agar ia bisa berhenti gymnastic tetapi Dara malah 
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mengejek adiknya dengan menolak permintaannya. Lalu pada 

gambar 2 pada menit 11:03 data selanjutnya terlihat Dara yang 

sedang berendam dibak mandi kamarnya yang ditampilkan pada film 

tetapi tidak terdapat dalam novel Dua Garis Biru.  

2) Dara absen sekolah 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Dara mencoba roknya 

Pada gambar diatas di menit 00:28:06 Dara sedang bersiap 

kesekolah dan memakai seragamnya yang ternyata sudah tidak muat 

lagi di badan Dara. Perut yang mulai membesar membuat rok dara 

tidak bisa dipakai lagi. Ibu Dara yang sedari tadi memanggil Dara 

untuk turun menemui Bima tetapi Dara beralasan sakit, agar ia tidak 

kesekolah yang ditampilkan pada film tetapi tidak terdapat dalam 

novel Dua Garis Biru. Orang tua Dara datang kesekolah 

3) Orang Tua Dara datang ke Sekolah 

 

 

 

 

Gambar 4. Ibu Dara sedang sibuk menelepon 
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Gambar diatas pada menit 00:33:32 terlihat ketika orang tua 

Dara datang kesekolah dengan terburu-buru karena ingin melihat 

Dara yang sedang mengalami cedera karena kepalanya yang terkena 

lemparan bola basket yang ditampilkan pada film tetapi tidak 

terdapat dalam novel Dua Garis Biru. 

4) Acara lamaran Dara 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5. Puput yang tiba-tiba datang ke ruang tamu 
 

 
Gambar 6. Puput melompat ke kolam renang 

Pada gambar diatas pada menit 01:00:57 menceritakan tentang 

kedatangan keluarga Bima yang berniat melamar Dara untuk 

dinikahkan dengan Bima. Tiba-tiba puput berlari ke ruang tamu 

dengan tergesah-gesah sehingga ia tidak mengetahui kedatangan 

keluarga Bima. Serta pada menit 01:01:57 yang menceritakan ketika 

kedua keluarga sibuk membahas tentang lamaran Dara, Bima 
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memalingkan pandangannya kearah kolam renang yang berada di 

pekarangan rumah Dara sambil melihat Puput yang akan melompat 

ke kolam renang dan tiba-tiba Mbak Eni asisten rumah Dara 

membawakan handuk untuk Puput yang ditampilkan pada film tetapi 

tidak terdapat dalam novel Dua Garis Biru.  

5) Mempraktekkan cara melahirkan  

 
 
 

 

 
 
 
 

G
Gambar 7. Bima membungkuk 

 
Pada menit 01:04:05 gambar 7, Bima dan Dara sedang berada 

dalam kamar sambil berbincang dengan posisi jongkok. Dara 

mengajak Bima untuk mempraktekkan apa yang ia ketahui tentang 

cara melahirkan di internet, pertama dengan cara berjongkok lalu 

menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya. Kedua dengan cara 

membungkukkan badan kebawah yang ditampilkan pada film tetapi 

tidak terdapat dalam novel Dua Garis Biru.  
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6) USG Dara 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 8. seorang ibu hamil membuka pintu 

Pada gambar 8 menit 01:20:18 ketika Dara sedang melakukan 

USG diruang praktek dokter Fiza yang yang disaksikan oleh 

keluarga Dara dan Bima, tiba-tiba seorang pasien ibu hamil 

membuka pintu ruang pemeriksaan karena ingin menumpang ke 

toilet yang didalamnya ada Dara, Bima dan semua keluarganya yang 

ditampilkan pada film tetapi tidak terdapat dalam novel Dua Garis 

Biru.  

7) Kotak putih 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Gambar 9. Dara membuka kotak putih 

Pada menit 01:41:48 gambar 9, Dara mengeluarkan sebuah 

kotak putih yang bermotif bunga berisi kerang, foto Bima dan Dara 
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serta buku harian yang didalamnya terdapat surat untuk Adam (calon 

anak Bima dan Dara) yang menceritakan isi hati Dara tentang calon 

anaknya yang ditampilkan pada film tetapi tidak terdapat dalam 

novel Dua Garis Biru.  

3. Aspek Perubahan Variasi Film Dua Garis Biru dari Novel Dua Garis 

Biru (DGB) 

a. Perubahan variasi Alur 

1) Puput Merayu Dara 

Puput yang berada di dalam kamar Dara terlihat sedang 

membujuk kakaknya, ia kembali mengutarakan  alasannya datang ke 

kamar Dara. Puput meminta agar ia bisa berhenti gymnastic agar 

dapat membujuk ibunya karena Puput yakin omongan Dara selalu di 

dengarkan oleh mamanya itu. Kemudian Puput bangkit dari tempat 

tidur dengan wajah cerah dan mengecup dahi Dara. 

“Makasih ya, Kak!” Tak disangka, Puput mengecup basah dahi 

Dara. 
“Iiih!” Dara mengelak, mendorong Puput menjauh, tidak mau 

dicium. 
“Ih, galak banget sih lo! Mau mens ya?” Puput sempat-sempatnya 
menggoda kakaknya sebelum berlari keluar kamar. Dara melempar 
satu bantal dari atas tempat tidurnya, tapi mengenai pintu yang 
sudah ditutup Puput. (Priandarini dan Noer, 2019:38)  

Puput diceritakan dalam novel sedang mengecup basah dahi 

Dara kemudian Dara yang mengelak dan mendorong puput tidak 

mau di cium. Berikut merupakan kutipan data pengubahan variasi 

yang terkandung dalam novel. Hanya saja ketika diubah dalam 
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bentuk film, ini terjadi pengubahan variasi dalam cerita antara novel 

dan film tersebut. Hal tersebut tergambar pada data berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10. Dara menggigit Puput 

 
Puput: tapi beneran yah lo bantuin gue, awas kalau nggak bantui 
gue. 
Dara: Males. 
Puput: Iiih… (sambil mencolek hidung Dara). 
Dara: Puput… Sumpah aku gigit yah kamu tuh. (lalu memegang 

betis Puput dan menggigitnya). 
Puput: Galak banget sih, kamu mau mens yah! 
Dara: Dihh… 
Puput kemudian keluar dari kamar Dara sambil membawa 
ukulelenya. 

Pada gambar 10 berada pada menit 00:10:51 yang ditampilkan 

itu hampir sama cerita dalam novel akan tetapi perbedaannya terletak 

ketika Dara mengelak tidak mau dicium oleh Puput. Puput sempat-

sempatnya menggoda kakaknya sebelum berlari keluar kamar 

kemudian Dara melempar satu bantal dari atas tempat tidurnya, tapi 

mengenai pintu yang sudah ditutup Puput sedangkan pada scane film 

malah Puput digigit oleh Dara kemudian keluar dari kamar Dara 

dengan membawa ukulelenya. 
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2) Menawarkan bantuan 

Dara dan Bima bertemu di sebuah mall, sebelum Bima sempat 

bertanya ia tahu-tahu sudah mengikuti langkah Dara menyusuri 

lorong di antara rak-rak obat. Keduanya menoleh ke kanan-kiri 

seperti anak yang takut ketahuan. 

Tangan Dara sudah siap akan mengambil satu test pack saat 
mendadak seorang perempuan berseragam biru cerah menyapa 
dengan wajah ceria. “Ada yang bisa dibantu?” Bima terperanjat. 

Dara segera kabur lebih dulu, diikuti Bima. (Priandarini dan Noer, 
2019:40)  

Pada novel diceritakan Dara dan Bima mendadak di sapa oleh 

seorang perempuan berseragam biru cerah dengan wajah yang ceria. 

Berikut merupakan kutipan data pengubahan variasi yang 

terkandung dalam novel. Hanya saja ketika diubah dalam bentuk 

film, ini terjadi sedikit variasi dalam cerita antara novel dan film 

tersebut. Hal tersebut tergambar pada data berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Dara hendak mengambil test pack 

Ketika Dara hendak mengambil satu test pack, Dara sibuk menoleh 
ke kanan-kiri Dara seperti takut ketahuan. Tangan Dara susah siap 
akan mengambil satu test pack mendadak ada suara perempuan 
mengatakan “silakan kak ada yang bisa dibantu?” Dara kemudian 

segera kabur lebih dulu diikuti Bima. 
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Gambar 11 di menit 00:11:46 yang ditampilkan itu hampir 

sama cerita dalam novel, akan tetapi perbedaannya terletak ketika 

mendadak seorang perempuan berseragam biru cerah menyapa Dara 

dengan wajah ceria. Sedangkan pada scane film hanya ada suara 

perempuan yang mendadak menyapa Dara dengan melontarkan 

kalimat “silakan kak ada yang bisa dibantu?”. 

3) Menunggu pengemudi ojek online  

Bima berjongkok, menunggu di depan rumah besar berpagar kayu, 
tetangga Dara. Ia lalu mondar mandir sambil menatap layar ponsel, 
memperhatikan pergerakan satu titik. Tidak lama seorang 
pengemudi ojek online mendekat. Bima segera berdiri tegak, ingin 
semua cepat selesai. (Priandarini dan Noer, 2019:40) 

Pada novel diceritakan Bima sedang berjongkok dan kemudian 

mondar mandir sambil menatap layar ponselnya menunggu 

pesanannya datang. Kutipan data pengubahan variasi yang 

terkandung dalam novel ketika diubah dalam bentuk film terjadi 

sedikit variasi dalam cerita antara novel dan film tersebut. Hal 

tersebut tergambar pada data berikut ini. 

 

 

 
 

Gambar 12. Bima yang di hampiri oleh 
seorang pengemudi ojek online 
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Bima sedang berdiri menatap layar ponselnya memperhatikan 
pergerakan satu titik. Tidak lama seorang pengemudi ojek online 
mendekat. 
Ojek Online: Mas Bima? 
Bima: iya Bima 
Ojek Online: kenapa nggak didalam aja mas? 
Bima: nggak… nggak apa-apa disini aja. 
Ojek Online:oh iya. 
Bima: udah lengkap kan? 
Ojek Online: Roti, kacang test pack (sambil memeriksa  pesanan 
Bima) 
Bima: (tiba-tiba memotong pembicaraan di pengemudi Ojek Online 
tersebut) ya udah, nih… nih… berapa? 
Ojek Online: 120 ribu mas. 
 

Gambar 12 pada menit 00:11:56 yang ditampilkan itu hampir 

sama cerita dalam novel, perbedaannya terletak ketika Bima 

berjongkok lalu ia mondar mandir sambil menatap layar ponselnya 

dan memperhatikan pergerakan satu titik kemudian seorang 

pengemudi ojek online mendekat.  Sedangkan pada film yang 

ditayangkan Bima berdiri menatap layar ponselnya sambil 

memperhatikan pergerakan satu titik dan kemudian seorang 

pengemudi ojek online mendekat. 

4) Hasil test pack  

Dara berada didalam kamar mandi dengan wajah yang merasa 

sedih dengan melihat hasil test pack yang ada ditangannya. Beberapa 

lama kemudian perlahan pintu kamar mandi tersebut terbuka. Dara 

pelan-pelan keluar, di tangannya ada test pack yang sudah ia 

gunakan. 

Dara menjatuhkan diri di lantai, di sisi tempat tidur, dengan tatapan 
hampa. Ia mulai terisak sambil membenamkan kepala ke tangan. 
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Bima duduk di hadapannya. Di antara keduanya, ada test pack dua 
garis, seperti senapan laras panjang yang sudah digunakan dalam 
pembunuhan massal. (Priandarini dan Noer, 2019:42)  

Dara diceritakan dalam novel Dara menjatuhkan diri di lantai 

dan mulai terisak sambil membenamkan kepala ke tangan di sisi 

tempat tidur dengan Bima yang duduk dihadapannya. Kutipan data 

pengubahan variasi yang terkandung dalam novel ketika diubah 

dalam bentuk film, terjadi bentuk pengubahan variasi dalam cerita 

antara novel dan film tersebut. Hal tersebut tergambar pada data 

berikut ini.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 13. Dara yang duduk di sisi tempat tidur 
dan Bima di hadapannya 

 
Dara ketika keluar dari kamar mandi kemudian memberikan hasil 
test pack kepada Bima ia lalu duduk di sisi tempat tidurnya dengan 
tatapan hampa. Bima yang sedang berdiri di hadapannya kemudian 
memperhatikan hasil test pack yang diberikan oleh Dara. 

Pada gambar 13 di menit 00:14:31 yang ditampilkan itu 

hampir sama ceritanya dalam novel, perbedaannya terletak ketika 

Dara menjatuhkan diri dilantai yang kemudian terisak sambil 

membenamkan kepala ke tangan dengan posisi Bima yang sedang 

duduk di hadapannya. Sedangkan pada scane film Dara duduk di sisi 
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tempat tidur dengan posisi Bima yang sedang berdiri di hadapan 

Dara memperhatikan hasil test pack yang diberikan oleh Dara. 

5) Ibu Bima yang penasaran 

Bima yang sedang duduk di meja makan dan ibunya yang 

sedang sibuk menyiapkan makanan melontarkan banyak pertanyaan 

kepada Bima yang membuatnya semakin penasaran mengapa Bima 

sangat sedih dan mengapa ia pulang tidak membawa motor. 

Ibunya semakin ingin mendapatkan jawaban Bima. 
“Dapat empat lagi, ya? Apa? Matematika? Fisika?” 
Bima menunduk. Seharusnya ibunya tahu, ia tidak akan pernah 
sedih perihal nilai akademis. 
Bapak Bima keluar dari kamar, mengenakan peci. Ia membuka-buka 
tudung saji di meja makan. 
“sambal petainya masih ada, Bu?” (Priandarini dan Noer, 2019:52) 

Pada novel bapak Bima keluar dari  kamar mengenakan peci. 

Ia membuka-buka tudung saji di meja makan. Kutipan data 

pengubahan variasi yang terkandung dalam novel ketika diubah 

dalam bentuk film, terjadi sedikit bentuk pengubahan variasi dalam 

cerita antara novel dan film tersebut. Hal tersebut tergambar pada 

data berikut ini.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 14. perbincangan ibu dan Bima di meja makan 
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Ibu Bima: Jangan… jangan kamu narkoba ya? Kamu jual ya 

motornya. 
Tiba-tiba bapak Bima datang. 
Bapak Bima: Assalamualaikum. 
Ibu Bima: Waalaikumsalam… Kayak si Rizky anaknya bu Ani? 

(menjawab salam lalu melanjutkan pembicaraannya kepada Bima). 
Bapak Bima: ada apa lagi sih bu? 
Ibu Bima: Bapak… anak kita narkoba bapak,  ya Allah. 
Bapak Bima: sambal petainya masih ada. (sambil membuka penanak 
nasi yang ada di meja dan mengambil piring. 
Ibu Bima: jangan banyak-banyak nanti asam uratnya kambuh. 

Gambar 14 pada menit 00:17:00 yang ditampilkan itu hampir 

sama cerita dalam novel, perbedaannya terletak ketika bapak Bima 

keluar dari kamar, mengenakan peci ia lalu membuka-buka tudung 

saji di meja makan. Sedangkan pada film yang ditayangkan bapak 

Bima diceritakan baru masuk kerumah dibarengi dengan ucapan 

salam lalu menghampiri ibu dan Bima di meja makan ia (bapak 

Bima) kemudian membuka penanak nasi yang ada dimeja dan 

mengambil piring. 

6) Lapak jus buah 

Bima dan Dara yang baru saja sampai melepaskan helmnya 

tidak jauh dari rumah emak Naim si tukang pijat. Dara dan Bima 

datang kesana dengan tujuan untuk mengguggurkan kandungan 

Dara, tidak jauh dari mereka memarkir motor ada yang sedang 

berjualan jus buah. 

Di hadapan mereka ada lapak jus buah berpayung pelangi. 
Penjualnya mencuri pandang pada keduanya. 
“Jus nanas?” Penjual itu menawari Dara. Gadis itu tidak 

merespons. 
“Jus apel, mbak,” Bima memesan jus. Mengulur waktu dan 

meredakan ketegangannya sendiri. 
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“Habis, mas.” 
Stroberi aja dua. Nggak pakai gula.” 
“Pakai es?” 
“iya.” (Priandarini dan Noer, 2019:71)  

Pada novel diceritakan dihadapan Bima dan Dara ada sebuah 

lapak jus buah berpayung pelangi dan penjualnya sibuk mencuri 

pandang pada keduanya. Bima kemudian memesan jus Apel tetapi 

sudah habis, ia lalu memesan dua jus buah stroberi. Berikut 

merupakan kutipan data pengubahan variasi yang terkandung dalam 

novel. Hanya saja ketika diubah dalam bentuk film, ini terjadi sedikit 

variasi dalam cerita antara novel dan film tersebut. Hal tersebut 

tergambar pada data berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 15. Bima memarkir motor dekat lapak jus buah 

 
Bima dan Dara baru saja sampai dan melepaskan helmnya 
kemudian terlihat dihadapan mereka ada lapak jus buah yang sibuk 
mengupasi buahnya. Dara yang setelah melepaskan helmnya 
bersandar di tembok berwarna putih sedangkan Bima memesan jus 
buah. 
Penjual: Mau jus? Mau rasa apa mas? 
Bima: Stroberi aja deh, ini bu uangnya. 
Penjual: Iya mas. 

Gambar 15 pada menit 00:24:00, yang ditampilkan hampir 

sama cerita dalam novel, perbedaannya terletak pada sebuah lapak 

jus buah berpayung pelangi dan jus buah Apel yang di pesan Bima 
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telah habis. Sedangkan pada film yang ditayangkan menampakkan 

sebuah lapak jus buah dengan orang yang sibuk mengupas buahnya. 

Bima yang kemudian ingin membeli jus buah langsung  memesan 

jus buah stroberi. 

7) Bima menerka-nerka 

Bima dan Dara sedang duduk dikarpet kamar Dara sambil 

bersandar di badan tempat tidur Dara. Dara yang sedang sibuk 

membentangkan rok yang diberikan oleh Bima yang ukurannya 

berbeda. Kemudian Dara membentangkan rok yang paling terbesar 

kepada Bima, sedangkan Bima mencoba menebak-nebak isi pikiran 

Dara. 

Bima mencoba tenang sambil mengambil kalender meja dan sebuah 
spidol hitam di meja. Dia menandai bulan Oktober dan November. 
(Priandarini dan Noer, 2019:77) 

Bima dan Dara diceritakan dalam novel sedang duduk di 

karpet kamar Dara. Bima yang sedang duduk disamping Bima 

berusaha untuk tenang dan mengambil sebuah kalender dan spidol 

yang berada di meja. Berikut merupakan kutipan data pengubahan 

variasi yang terkandung dalam novel. Hanya saja ketika diubah 

dalam bentuk film, ini terjadi sedikit variasi dalam cerita antara 

novel dan film tersebut. Hal tersebut tergambar pada data berikut ini. 
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Gambar 16. Bima mengecek ponselnya 
 

Dara: Emang menurut kamu aku bisa sekolah kalau perut aku udah 
sebesar ini? 
Bima kemudian mengambil ponselnya disaku celananya. 
Bima: Nih sekarang kan Desember, berarti udah berapa minggu? 
Dara: 12 
Bima: Rok yang gede nggak bakal kepake. 
Dara: Trus ngapain beli? 
Bima: Beli dua gratis satu, kan sayang. 
 

Gambar 16 pada menit 00:28:52, yang ditampilkan itu hampir 

sama cerita dalam novel akan tetapi perbedaannya terletak ketika 

Bima mengambil kalender dan sebuah spidol di meja. Sedangkan 

pada scane film Bima mengambil ponsel di saku celananya. 

8) Menjaga Dara di UKS 

Sementara itu, Bima yang sedang duduk di samping tempat tidur 
Dara mendengar suara langkah sekelompok orang berjalan 
mendekat. Ia sigap berdiri. Mereka sudah membicarakan ini begitu 
pak Rinto menuju ruang kepala sekolah. (Priandarini dan Noer, 
2019:92) 

Pada novel diceritakan Bima sedang duduk di samping tempat 

tidur Dara dan kemudian mendengar suara langkah sekelompok 

orang berjelan mendekat. Berikut merupakan kutipan data 

pengubahan variasi yang terkandung dalam novel. Hanya saja ketika 

diubah dalam bentuk film, ini terjadi sedikit variasi dalam cerita 

antara novel dan film tersebut. Hal tersebut tergambar pada data 

berikut ini. 
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Gambar 17. Membuka pintu UKS 

 
Penjaga UKS: Kamu sabar yah. (sambil mengipasi Dara yang 
sedang berbaring) 
Orangtua Dara tiba-tiba datang menuju ke ruang UKS menggedor-
gedor pintu UKS disusul oleh Bima. Penjaga UKS pun kemudian 
secepatnya membuka pintu. 
Ibu Dara: Kita pulang sekarang! 
Ayah Dara: Dara… 
Bima: Biar saya bantu yah om. 
Ayah Dara: Jangan kamu sentuh anak saya! 
 

Gambar 17 pada menit 00:34:04 yang ditampilkan hampir 

sama ceritanya dalam novel perbedaannya terletak pada Bima yang 

sedang duduk disamping tempat tidur  Dara sedangkan pada scane 

film yang duduk disamping tempat tidur Dara bukan Bima tetapi 

seorang perempuan atau penjaga UKS yang disekolah. 

9) Pong berhenti memperhatikan Dara 

Di ujung jembatan, Bima melihat Pong, si ondel-ondel siap 
mengamen. Melihat Bima, Pong berhenti sebentar. Ia 
memperhatikan Dara yang sedang di gandeng Bima, kemudian 
berlalu tanpa suara ataupun sapaan. (Priandarini dan Noer, 
2019:99) 

Pong diceritakan dalam novel berhenti sebentar dan 

memperhatikan Dara yang sedang digandeng oleh Bima di ujung 

jembatan. Berikut merupakan kutipan data pengubahan variasi yang 
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terkandung dalam novel. Hanya saja ketika diubah dalam bentuk 

film, ini terjadi sedikit variasi dalam cerita antara novel dan film 

tersebut. Hal tersebut tergambar pada data berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 18. Pertemuan Pong dengan Dara dan Bima 
 

Pong berhenti melihat Bima dan Dara. Kemudian Pong 
memperhatikan Dara yang sedang berdiri berjarak tidak jauh dari 
hadapan Bima di pinggir kanal jalan menuju kerumah Bima. 

Gambar 18 pada menit 00:42:45 yang ditampilkan hampir 

sama ceritanya dalam novel, perbedaannya terletak  ketika pong 

berhenti lalu memperhatikan Dara yang digandeng oleh Bima di 

ujung jembatan sedangkan pada film yang ditayangkan pong sedang 

berhenti di pinggir kanal dengan Dara yang sedang berdiri berjarak 

tidak jauh dari Bima. 

10) Dara memeluk ibunya 

Awalnya ibu Dara ingin segera naik ke kamar, meninggalkan Dara 
sendiri. Tapi ia merasa cukup bersalah karena pernah meninggalkan 
Dara. 
“Kamu kenapa?” 
Dara meneguk susunya perlahan lalu meletakkan gelas. Mendadak 
ia memeluk punggung ibunya, Dara terisak. Ibu Dara luluh, mereka 
berpelukan erat. Tembok antara keduanya runtuh. (Priandarini dan 
Noer, 2019: 150)  
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Pada novel Dara diceritakan sedang meneguk susunya secara 

perlahan lalu meletakkan gelasnya, kemudian ia (Dara) terisak dan 

tiba-tiba memeluk ibunya. Berikut merupakan kutipan data 

pengubahan variasi yang terkandung dalam novel. Hanya saja ketika 

diubah dalam bentuk film, ini terjadi sedikit variasi dalam cerita 

antara novel dan film tersebut. Hal tersebut tergambar pada data 

berikut ini. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Gambar 19. Dara yang sedang duduk  
bersisian dengan ibunya 

 
Gambar 19 pada menit 01:11:30 yang ditampilkan hampir 

sama ceritanya dalam novel, perbedaannya terletak ketika Dara 

sedang meneguk susunya kemudian terisak dan tiba-tiba memeluk 

ibunya sedangkan pada scane film yang ditayangkan ibu Dara tiba-

tiba menghampiri Dara yang sedang duduk sendirian dan saling 

menatap satu sama lain. Bima yang kemudian keluar dari kamar 

berpamitan pada ibu Dara dan Dara tetapi Dara langsung 

memalingkan wajahnya dari Bima. 
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B. PEMBAHASAN 

Alat utama dalam novel adalah kata-kata, segala sesuatu disampaikan 

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

dibangun dengan kata-kata. Pemindahan novel ke layar putih, berarti 

terjadinya perubahan pada alat-alat yang dipakai, yakni mengubah dunia kata-

kata menjadi dunia gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan (Eneste 

1991: 60-61). Apa yang tadinya dilukiskan atau diungkapkan dengan kata-

kata, kini harus diterjemahkan ke dunia gambar-gambar. Oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa ekranisasi merupakan proses perubahan. Perubahan tersebut 

di antaranya berupa penciutan, penambahan, dan perubahan variasi. Hal 

tersebut juga sama halnya dengan novel Dua Garis Biru. Proses transformasi 

novel ke dalam bentuk film peneliti berfokus pada sisi bentuk penciutan, 

bentuk penambahan dan  bentuk perubahan. 

Pada bab sebelumnya peneliti telah menyajikan data dan telah 

menganalisis data berupa bentuk penciutan, bentuk penambahan dan bentuk 

perubahan bervariasi dari hasil transformasi novel ke film Dua Garis Biru. 

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini dapat dilihat pada hasil penelitian sebelumnya. Setelah peneliti 

membaca dan menonton filmnya, peneliti menemukan beberapa perbedaan. 

Maka dari itu peneliti termotivasi untuk mengkaji novel dan film ini 

menggunakan kajian Ekranisasi. Penelitian relevan yang peneliti temukan 

yaitu penelitian dengan judul Kajian Ekranisasi Novel 5 Cm Karya Donny 

Dhirgantoro Dan Film 5 Cm  Karya Sutradara Rizal Mantovani pada tahun 
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2016 dari Universitas Mataram dan penelitian dengan judul Ekranisasi Novel 

Ke Film Surat Kecil Untuk Tuhan oleh Prastika Aderia, dkk pada tahun 2013. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan sebelumnya terletak pada 

objek material berupa novel yang diteliti. Sedangkan persamaan penelitian 

yang dilakukan terletak pada teori yang digunakan, yaitu fokus menggunakan 

kajian ekranisasi dalam melakukan penelitian karya sastra. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan 

menggunakan teori yang sama, maka penelitian ini lebih mengembangkan 

analisis dari penelitian sebelumnya terhadap unsur-unsur dalam teori 

ekranisasi dalam novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. 

Noer, dengan objek penelitian ini lebih mengembangkan analisis dari 

penelitian sebelumnya terhadap unsur-unsur dalam teori ekranisasi, mengenai 

penciutan, pengubahan dan penambahan dalam novel. 

Dengan demikian peneliti memilih judul “Transformasi Novel Dua 

Garis Biru Karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer ke dalam Film Dua 

Garis Biru Karya Gina S. Noer (Kajian Ekranisasi) karena peneliti 

menemukan data yang tidak sesuai dengan apa yang diceritakan didalam novel 

dan berbeda dengan yang ada di film. Adapun Pada penelitian sebelumnya 

sesuai yang tertera dalam acuan sebelumnya, membahas mengenai novel yang 

sama dengan judul. Novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina 

S. Noer. 

Ekranisasi dari novel ke film ini menggunakan strategi memfokuskan 

pada konflik-konflik penting yang menonjol dalam cerita pada novel tersebut 
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dengan harapan dapat dikembangkan sesuai konteksnya. Dalam proses ini bisa 

saja para penonton film merasa puas karena cerita menjadi semakin 

berkualitas sehingga mampu lebih dahsyat dalam mengaduk-aduk emosi 

penonton. Namun, hal ini bisa saja menimbulkan kekecewaan karena cerita 

sudah tidak lagi sesuai dengan yang aslinya (novel) karena terlalu banyak 

perubahan yang terjadi. 

Dari hasil penelitian novel ke bentuk film Dua Garis Biru 

menggunakan kajian ekranisasi, dihasilkan tujuh puluh lima data dan sembilan 

belas gambar. Oleh karena itu, hasil penelitian diuraikan sebagai berikut ini. 

1. Penciutan 

Ada beberapa kemungkinan mengapa dilakukan adanya 

penciutan atau pemotongan. Pertama, dalam pemilihan peristiwa ada 

beberapa adegan yang dirasa tidak penting untuk ditampilkan 

sehingga sutradara menghilangkan beberapa adegan yang ada dalam 

film. Kedua, dalam pemilihan tokoh pun terjadi hal yang sama. 

Ketiga, dalam hal latar juga biasanya tidak semua latar akan 

ditampilkan dalam film karena kemungkinan besar jika semua latar 

ditampilkan akan menjadi film yang memiliki durasi yang panjang. 

Dalam mengekranisasi latar pun mengalami penciutan oleh sebab itu 

yang ditampilkan dalam film hanyalah latar yang penting- penting 

saja atau yang mempunyai pengaruh dalam cerita (Eneste, 1991:61-

64).  
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Pada bagian penciutan, secara keseluruhan menghasilkan lima 

puluh delapan data yang terdiri dari empat puluh sembilan dari hasil 

penciutan alur, dan sembilan data dari hasil penciutan latar yang terdiri 

dari dua hasil penciutan latar suasana, tujuh dari hasil penciutan waktu 

yang ditemukan oleh peneliti. Perubahan bervariasi yang terjadi bukan 

atau tidak penting ditampilkan dalam film karna meskipun mengalami 

penciutan ataupun tidak, tetap tidak mengubah tema dan pesan yang ingin 

disampaikan oleh penulis novel. Melihat faktor ini, maka sutradara 

melakukan pemotongan atau pengurangan pada bagian yang dianggap 

tidak perlu dihadirkan di dalam film sebagai transformasinya.  

Hal ini tentu saja tidak lepas dari pertimbangan tujuan, dan durasi 

waktu penayangan, serta adanya keterbatasan  teknis film atau medium 

film bahwa tidak semua bagian adegan atau cerita dalam  novel  dapat 

dihadirkan di dalam film maupun sama persis ceritanya dengan novel. Hal 

ini terkait dengan sifat yang dimiliki oleh kedua medium atau genre 

tersebut, bahasa dan  gambar (audio-visual). Alasan penonton atau 

audiens, hal ini juga berkaitan dengan persoalan durasi waktu . 

2. Penambahan 

Pada saat novel ditransformasikan ke film, terjadi penambahan 

unsur cerita di dalam film. Hal tersebut sejalan dengan apa yang 

diungkapkan Eneste (1991: (64-65) bahwa penambahan terjadi karena 

penulis skenario dan sutradara telah menafsirkan terlebih dahulu novel 

yang hendak di filmkan. Penambahan alur, seorang sutradara tentu 
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mempunyai alasan tertentu untuk melakukan penambahan ini. Seperti, 

penambahan itu penting dari sudut filmis. Selain itu, penambahan itu 

masih relevan dengan cerita secara keseluruhan atau karena berbagai 

alasan lain.  

Pada aspek penambahan di dalam film, terdapat sembilan gambar 

yang terdiri dari tujuh penambahan alur yang ditemukan dalam analisis 

novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer. Hasil 

Penelitian menujukkan kesesuaian, dan belum menemukan adanya 

perbedaan tentang prinsip-prinsip intertekstual yang telah dipaparkan, 

sehingga perlu adanya penambahan yang dituangkan ke bentuk film. 

Segala bentuk imajinasi dan jalan cerita diatur oleh sutradara dan  

punya maksud tersendiri, dengan alasan lebih mempertimbangkan durasi 

dan penyampaian pesan moral dan sosial masih diutamakan sehingga perlu 

adanya penambahan. 

Proses ini terjadi berupa penambahan karena penulis skenario dan 

sutradara telah menafsirkan terlebih dahulu yang hendak difilmkan dan 

kemungkinan terjadi ekranisasi dalam novel Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer.  

3. Pengubahan variasi 

Selain penciutan dan penambahan novel juga terjadi perubahan 

variasi ketika ditransformasikan ke dalam bentuk film Dua Garis Biru 

karya Gina S. Noer. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Eneste (1991: 

65-66) karena perbedaan alat-alat yang digunakan, terjadilah variasi-



98 
 

 

variasi tertentu di sana-sini. Di samping itu, film pun memunyai waktu 

putar yang amat terbatas, sehingga tidak semua hal atau persoalan yang 

ada di dalam novel dapat dipindahkan ke dalam film.  

Pengubahan Variasi adalah hal ketiga yang terjadi dalam proses 

transformasi dari novel ke film. Pengubahan Variasi di sini terjadi dalam 

ranah alur cerita.  Terjadinya variasi dalam alur cerita dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain media yang digunakan dan durasi waktu 

pemutaran. 

Pengubahan variasi yang terjadi pada saat novel ditransformasikan 

ke dalam film, terdapat sepuluh data dan sepuluh gambar pada  alur yang 

mengalami perubahan bervariasi. Berdasarkan novel yang diadaptasi 

disebabkan oleh perbedaan medium yang digunakan antara novel dan film 

dalam penyampaian cerita dan pesan masing-masing, serta pemahaman 

teks karya sastra yang berbeda oleh setiap individu. Sehingga pesan yang 

disampaikan novel dan film bisa diterima oleh berbagai kalangan 

masyarakat dengan tidak meninggalkan pesan yang dimaksud oleh karya 

sastra itu sendiri. 

Perbedaan dan perubahan fungsi yang terjadi pada setiap proses 

ekranisasi disebabkan oleh perbedaan media yang digunakan dalam 

penyampaian pesan kedua karya sastra tersebut, serta proses kreatif yang 

dilakukan oleh seorang sutradara.  Dengan adanya penelitian ini, kita dapat 

mengetahui perbedaan dan perubahan fungsi yang terjadi dalam proses 

ekranisasi dengan menerapkan beberapa teori yang telah dipaparkan, 
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sehingga makna yang disampaikan dalam proses kritik sastra berjalan 

sistematis dan dapat diterima oleh para pengkaji sastra. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Proses ekranisasi atau pengangkatan novel ke dalam film telah banyak 

terjadi pada era modern ini. Hal itu disebabkan oleh adanya perkembangan 

teknologi yang berbanding lurus dengan perkembangan dunia kesusasteraan.  

Setelah dianalisis dideskripsikan sesuai dengan analisis data dalam 

penelitian ini, diuraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan data dan hasil 

analisis data yang dilakukan, Sebagai kesimpulan sebagai berikut; proses 

transformasi novel Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer  

ke film Dua Garis Biru karya Gina S. Noer menggunakan kajian ekranisasi, 

ditemukan bentuk penciutan, penambahan, dan perubahan variasi pada unsur 

instrinsik berupa alur dan latar. 

1. Pada bagian penciutan, secara keseluruhan menghasilkan lima puluh 

delapan data yang terdiri dari empat puluh sembilan dari hasil penciutan 

alur, dan sembilan data dari hasil penciutan latar yang terdiri dari dua 

hasil penciutan latar suasana, tujuh dari hasil penciutan waktu. 

2. Pada aspek penambahan di dalam film, terdapat sembilan gambar yang 

terdiri dari tujuh penambahan alur yang ditemukan dalam analisis novel 

Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer. 

3. Pengubahan variasi yang terjadi pada saat novel ditransformasikan ke 

dalam film, terdapat sepuluh data dan sepuluh gambar pada  alur yang 

mengalami perubahan bervariasi. 
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Dari hasil ekranisasi novel film Dua Garis Biru karya Lucia 

Priandarini dan Gina S. Noer ke bentuk film Dua Garis Biru karya Gina S. 

Noer, dihasilkan tujuh puluh lima data dan sembilan belas gambar dari tiga 

ekranisasi di antaranya penciutan, penambahan dan perubahan variasi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini, 

maka peneliti mengharapkan saran kepada: 

Bagi Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, diharapkan 

dapat menganalisis novel film Dua Garis Biru karya Lucia Priandarini dan 

Gina S. Noer dengan metode kajian yang berbeda sebagai wujud 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Bahasa dan Sastra Indonesia 

dengan pendekatan atau teori yang berbeda agar dapat memberikan tambahan 

gagasan sebagai wujud ilmu pengetahuan di bidang Bahasa dan Sastra. 

Diharapkan perlunya diadakan penelitian selanjutnya demi penyempurnaan 

dari hasil penelitian sebelumnya. Diharapkan bagi pembaca dan masyarakat 

umum, agar dapat mengambil pelajaran untuk pengaplikasian dalam 

kehidupan sosial. Teori Kajian Ekranisasi diharapkan dapat digunakan untuk 

mengkaji karya sastra lainnya. 
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Lampiran 1 

Gambar novel Dua Garis Biru Karya Lucia Priandarini dan Gina S. Noer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran 2 

Biografi Lucia Priandarini 

Lucia Priandarini lahir dan dibesarkan di Malang dalam rumah penuh 

buku. Setelah lulus, ia sempat menjadi reporter di beberapa media gaya hidup, 

menulis naskah nonfiksi untuk beberapa penerbit, dan hingga kini menulis konten 

untuk beberapa media daring. 

Dua novelnya, Episode Hujan dan 11.11 (2016), diterbitkan Grasindo. Dua 

Garis Biru (2019) adalah kolaborasi ketiganya dengan Gina S. Noer setelah novel 

adaptasi Film Posesif (2017), dan Dunia Ara, dua buku anak dari semesta Film 

Keluarga Cemara (2018). Pada awal 2020, ia menerbitkan buku nonfiksi 

kesembilannya, Mengejar Ujung Pelangi. 

Pernah bekerja tetap sebagai Content writer Alodokter.com, Editor 

Prasetiya Mulya Publishing, Features & online writer di Majalah Femina, Editor 

features di Majalah Kartini. Pernah (beberapa masih) bekerja sebagai contributor 

Diary Bunda, NgaburSeru.com, Trilogi Communication, Budgecom Agency, 

Women's Health Indonesia, Majalah Intisari, PT. Simple Media, PT. Starcom 

Reaches Indonesia, Majalah Parenting Indonesia, Penerbit Transmedia Pustaka, 

Urbanesia.com, Penerbit Penebar Swadaya. 

Penghargaan yang pernah diraih pemenang 1 Kategori Jurnalis, Lomba 

Menulis Alzheimer, Yayasan Alzheimer Indonesia, Maret 2015 dam pemenang 1 

Lomba Cerpen AJB Bumiputera, 2009. 

 

 



 
 

 

Biografi Gina S. Noer 

Retna Ginatri S. Noer, yang biasa menggunakan nama: Ginatri S. Noer, 

(lahir di Balikpapan, 24 Agustus 1985; umur 34 tahun) adalah 

seorang creativepreneur asal Indonesia. Dia adalah co-founder dan editor in 

chief di PlotPoint Publishing & Workshop dan juga dikenal sebagai 

penulis skenario film dan televisi. Karier sebagai penulis skenario diawali setelah 

memenangkan Close Up Movie Competition pada tahun 2004 melalui film 

pendek Ladies Room. Ia mengawali karier profesionalnya sebagai penulis 

skenario melalui film independen Foto, Kotak dan Jendela pada tahun 2006, yang 

disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko. 

Pada tahun 2008, ia menulis skenario film Ayat-Ayat Cinta bersama 

suaminya, Salman Aristo. Film tersebut sukses memecahkan rekor jumlah 

penonton sebanyak 3.5 juta penonton. Pada Festival Film Indonesia 2009 ia 

mendapat nominasi Skenario Adaptasi Terbaik melalui film Perempuan 

Berkalung Sorban. Selain sukses secara komersial, film itu juga mengundang 

kontroversi di kalangan umat Islam seputar isu perempuan dan pesantren. Pada 

Festival Film Indonesia 2010 mendapat nominasi untuk skenario terbaik 

bersama Salman Aristo pada film Hari Untuk Amanda. 

Pada tahun 2012, dia bersama Ifan Adriansyah Ismail membuat skenario 

film "Habibie & Ainun" berdasarkan kisah hidup dan cinta mantan presiden 

Indonesia ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie dan Hasri Ainun Besari. Film ini 

berhasil memecahkan rekor jumlah penonton 2.000.000 dalam waktu dua minggu 

penayangan. Film ini mencapai jumlah 4.488.999 penonton. Pada 7 Desember 
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2013, Ginatri S. Noer dan Ifan Adriansyah Ismail meraih piala Penulis Skenario 

Film Terbaik di Festival Film Indonesia 2013 untuk film Habibie & Ainun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ifan_Adriansyah_Ismail&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Festival_Film_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Habibie_%26_Ainun


 
 

 

Lampiran 3 

Sinopsis Novel Dua Garis Biru Lucia Priandarini Dan Gina S. Noer 

Dara, gadis pintar kesayangan guru, dan Bima, murid santai yang cenderung 

masa bodoh, menyadari bahwa mereka bukan pasangan sempurna. Tetapi 

perbedaan justru membuat keduanya bahagia menciptakan dunia mereka sendiri. 

Dunia tidak sempurna tempat mereka bisa saling mentertawakan kebodohan dan 

menerbangkan mimpi. 

Namun suatu waktu, kenyamanan membuat mereka melanggar batas. Satu 

kesalahan dengan konsekuensi besar yang baru disadari kemudian. Kesalahan 

yang selamanya akan mengubah hidup mereka dan orang-orang yang mereka 

sayangi. 

Di usia 17, mereka harus memilih memperjuangkan masa depan atau 

kehidupan lain yang tiba-tiba hadir. Cinta sederhana saja ternyata tak cukup. 

Kenyataan dan harapan keluarga membuat Bima dan Dara semakin terdesak ke 

persimpangan, siap menjalani bersama atau melangkah pergi ke dua arah berbeda. 
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