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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Karya sastra sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena sebuah 

karya sastra terlahir dari tangan kreatif manusia. Dalam kehidupan modern ini karya 

sastra menjadi semakin berkembang dan banyak peminat. Tidak hanya dari 

kalangan dewasa karya sastra juga dinikmati oleh kalangan remaja juga anak-anak. 

Karya sastra seperti puisi banyak sekali diminati oleh semua kalangan, juga sama 

halnya dengan novel. Pada masa kini novel menjadi yang sangat diminat karena 

memiliki cerita yang dapat dinikmati. 

Semakin berkembangnya karya sastra bahkan bisa memunculkan karya sastra 

lain dalam bentuk yang baru. Seperti transformasi seni atau karya sastra menjadi 

bentuk seni lainnya, misalnya novel yang ditransformasi menjadi film atau puisi 

yang ditransformasi menjadi lagu, dan lainnya yang membuat peminat karya sastra 

bisa menikmati karya sastra dengan cara lain.  

Film berbeda dengan novel, jika novel dapat kita nikmati dimanapun dan 

kapanpun berbeda halnya dengan film yang dibatasi oleh durasi waktu dan hanya 

bisa dinikmati di layar putih atau lebih dikenal dengan bioskop. Namun karena 

perkembangan jaman yang menjadi semakin modern film dapat juga dinikmati 

dimanapun menggunakan gawai seperti handphone, tablet, atau laptop. 

Pelayarputihan atau pengalih-wahanaan sebuah novel ke dalam film (ecran dalam 

bahasa Prancis berarti layar) disebut ekranisasi (Eneste, 1991:60). 
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Film sudah mulai banyak terinspirasi atau teradaptasi dari karya karya sastra 

yang lain, misalnya dari sebuah novel ataupun dari biografi seseorang. Pemindahan 

atau alih wahana ini sudah tidak asing di masyarakat Indonesia. Tak sedikit 

penonton atau penikmat dari novel dan film yang merasa kecewa setelah karya 

novel tersebut ditayangkan di layar putih, karena jalan cerita tak tersampaikan 

dengan baik atau bahkan karakter yang tidak sesuai dengan novel yang diadaptasi, 

karena film yang dibatasi oleh durasi waktu maka tak banyak cerita yang 

disampaikan dari novel tersebut, dan tak semua karakter dalam novel diadaptasi 

kedalam film. 

Banyak karya novelis Indonesia yang diadaptasi ke dalam sebuah film seperti 

novel yang berjudul Laskar Pelangi (2005) karya Andrea Hirata menjadi sebuah 

film dengan judul sama karya sutradara Riri Riza pada tahun 2008, lalu novel yang 

berjudul Summer Breeze (2006) karya Orizuka menjadi sebuah film dengan judul 

sama karya sutradara Allan Lunardi pada tahun 2008, adapula novel dengan genre 

horor yaitu Danur (2011) karya risa Saraswati menjadi sebuah film dengan judul 

Danur: I can see ghost (2017) karya sutradara Awi Suryadi, dan masih banyak 

lainnya. Tidak hanya di Indonesia, negara lain pun banyak yang mengadaptasi film 

dari sebuah novel, seperti novel serial karya J.K.Rowling dengan judul Harry Potter 

yang diadaptasi menjadi film serial, Novel berjudul A Walk To Remember (1999) 

karya Nicholas Sparks yang diadaptasi menjadi film dengan judul A Walk to 

Remember karya sutradara Adam Shankman pada tahun 2002 di Amerika, novel 

karya Jhon Green yang berjudul The Fault in Our Stars (2012) diadaptasi menjadi 

film dengan judul sama karya sutradara Josh Boone pada tahun 2014, novel 
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berjudul Stardust karya Neil Gaiman yang dibuat pada tahun 1999 dan diangkat 

menjadi sebuah film pada tahun 2007 oleh sutradara Matthew Vaughn dengan judul 

yang sama. dan lainnya. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti, karena sudah 

banyak novel yang diangkat menjadi film tidak hanya di Indonesia.  Seperti contoh 

novel Stardust karya Neil Gaiman yang dibuat pada tahun 1999 dan pada tahun 

2007 oleh sutradara Matthew Vaughn dibuat sebuah film dengan judul yang sama. 

Pengalih-wahana film ini Mattthew Vaughn dibantu oleh Jane Goldman dalam 

pembuatan naskah dialog. Dalam analisis ekranisasi diharuskan untuk membaca 

novel dan menonton film untuk mengetahui hasil ekranisasi dalam novel dan film 

tersebut.  Namun tak banyak orang mengetahui bahwa sebuah novel yang diangkat 

menjadi sebuah film menayangkan semua runtutan cerita yang terdapat dalam 

novel. Terkadang terdapat penciutan, penambahan, dan perubahan dalam cerita 

tersebut (Eneste, 1991:60). 

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian tentang ekranisasi novel Stardust karya Neil Gaiman dan film Stardust 

karya Matthew Vaughn. 

 

 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/name/nm0891216/?ref_=ttfc_fc_dr1
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hanya berfokus pada tiga 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana Ekranisasi Plot pada novel Stardust karya Neil Gaiman dan film 

Stardust karya Matthew Vaughn? 

2) Bagaimana Ekranisasi Tokoh dan Penokohan pada novel Stardust karya Neil 

Gaiman dan film Stardust karya Matthew Vaughn? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian “Ekranisasi Novel Stardust Karya Neil Gaiman dan Film Stardust 

Karya Matthew Vaughn” bertujuan untuk: 

1) Menjelaskan Ekranisasi Plot antara Novel dan Film Stardust karya Neil Gaiman. 

2) Menjelaskan Ekranisasi Tokoh dan Penokohan antara Novel dan Film Stardust 

karya Neil Gaiman. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, 

manfaat penelitian ini dapat menjadi penerapan ilmu serta teori ekranisasi yang 

dipelajari dalam membandingkan sebuah karya sastra yang dalam hal ini  

merupakan perbandingan novel Stardust karya Neil Gaiman dan film Stardust yang 

sutradarai oleh Matthew Vaughn.  

Secara praktis dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

mengenai perbandingan tentang film yang diangkat dari sebuah novel. Sehingga 

dapat menjadi referensi perbandingan untuk penelitian berikutnya. 
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1.5 Kritik Sastra 

Kritik Sastra terhadap novel karya Neil Gaiman denga judul Stardust ini datang 

dari kritikus sastra juga dari para pembaca novel Stardust. 

Kritik pertama dari pembaca novel Stardust, Dark dalam situs 

www.fantasybookreview.co.uk (diakses pada Februari 2020) : 

“.... It amazes me to learn that Stardust was conceived as an illustrated novel, 

since in no way does the prose give you the idea that it is simply there to bolster 

the pictures. ....” 

 

Menurut Dark dalam situsnya, ia mengaggumi cara bermain Gaiman dengan 

detail kecil sebagai bagian dari keseluruhan struktur yang digunakan untuk 

menunjukkan aspek atau kualitas tertentu dari suasana hati yang ia coba utarakan 

dalam novel Stardust. Ia juga berpendapat bahwa perhatian Gaiman terhadap detail 

juga menyumbang banyak lapisan nuansa dan saran pada alur buku yang 

sebaliknya lurus ke depan.  

Kedua, dari kritikus buku David Norman dalam situsnya 

www.clandestinecritic.co.uk (diakses pada Februari 2020).: 

“.... Gaiman writes the story in a slightly old-fashioned style, but maintaining 

his distinctive voice, with its lightness of touch, clarity of storytelling, elegant 

choice of phrase, clean dialogue and impish sense of humour....” 

 

David berpendapat bahwa cerita yang Gaiman tulis memiliki style yang 

terbilang sedikit kuno tapi tetap dapat mempertahankan suaranya yang khas, 

dengan sentuhan ringan, kejelasan bercerita, pilihan kalimat yang elegan, dialog 

yang bersih dan selera humor yang tidak murni.  

 



6 

 

Ketiga, dari pembaca novel Debby dalam situsnya www.snugglyoranges.com 

(diakses pada Juli 2020): 

“This story was beautiful, the writing was so fluid and amazing, and it was just 

like a fairytale; Stardust definitely lives up to its reputation. I can easily see 

why so many people love it and pick it as their favorite Gaiman book. As for 

me, I’m so excited now to read more of his books little by little (and hey, I 

already read Coraline, and that review will be up next). He really is a natural 

storyteller and I can’t wait to go on more of his adventures. And Stardust is a 

book I’ll happily recommend to any reader.”  

 

Debby berpendapat bahwa kisah ini indah, tulisannya begitu cair dan luar biasa, 

dan itu seperti dongeng; Stardust benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Ia 

mengatakan bahwa Gaiman merupakan seorang pendongeng alami dan ia tidak 

sabar untuk melanjutkan lebih banyak petualangannya. Ia pun sangat 

merekomendasikan buku ini pada pembaca manapun. 

http://www.snugglyoranges.com/

