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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses ekranisasi pada 

unsur alur dan tokoh dalam novel Stardust karya Neil Gaiman ke bentuk film 

Stardust karya sutradara Matthew Vaughn, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Proses ekranisasi alur dalam novel ke bentuk film Stardust untuk kategori aspek 

penciutan alur pada tahap awal sebanyak 8 data, pada tahap tengah sebanyak 3 

data, dan pada tahap akhir sebanyak 2 data. Kategori aspek penambahan alur 

pada tahap awal sebanyak 4 data, pada tahap tengah sebanyak 3 data, da pada 

tahap akhir sebanyak 7 data. Kategori aspek perubahan bervariasi alur pada 

tahap awal sebanyak 6 data, pada tahap tengah sebanyak 4 data, dan pada tahap 

akhir sebanyak 2 data. Penciutan alur yang dilakukan ke dalam bentuk film 

secara keseluruhan masih dalam hal yang wajar dilakukan. Cerita tersebut tidak 

jauh melenceng dari apa yang digambarkan dalam novel. Penambahan alur 

dalam film secara keseluruhan masih relevan dangan cerita yang ada dalam 

novel, hanya saja pada visualisasi dalam film dibuat lebih menarik. Kemunculan 

konflik tersebut untuk menambah esensi film sehingga penonton akan terbawa 

masuk dalam alur cerita. Adapun untuk perubahan bervariasi cerita yang 

dilakukan juga tidak jauh berbeda seperti apa yang diceritakan dalam novel. 
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2) Proses ekranisasi tokoh dalam novel ke bentuk film Stardust untuk kategori 

aspek penciutan tokoh sebanyak 25 tokoh, kategori aspek penambahan tokoh 

sebanyak 5 tokoh, dan untuk kategori aspek perubahan bervariasi tokoh juga 

sebanyak 3 tokoh. Penciutan tokoh dilakukan mengikuti alur dalam film yang 

tidak menampilkan beberapa cerita sehingga secara otomatis dilakukan 

penciutan tokoh. Penciutan juga terjadi kerana di dalam film hanya 

memfokuskan alur pada tokoh utama, sehingga pada tokoh pendukung yang 

tidak memberikan pengaruh pada tokoh utama tersebut dihilangkan 

Penambahan tokoh juga dilakukan karena mengikuti alur dalam film. Alur 

dalam film memunculkan beberapa cerita tambahan sehingga diharuskan pula 

memunculkan tokoh-tokoh tambahan yang tidak terdapat dalam novel. Adapun 

untuk perubahan bervariasi juga dilakukan dalam visualisasi penggambaran 

tokoh dalam film. Penggambaran tersebut secara keselurhan masih wajar 

dilakukan, artinya tidak terlalu jauh melenceng dari penggambaran tokoh dalam 

novel. Seperti perubahan nama, dan perubahan karakter. 

5.2 Saran  

Penelitian karya sastra mengenai ekranisasi sangat menarik untuk dilakukan, 

karena objek yang diteliti mencakup dua media karya sastra yaitu novel dan film. 

Penulis menyarankan kepada pembaca untuk penelitian lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1) Peneliti harus cermat dalam menentukkan permasalahan yang akan dipilih, 

karena banyak aspek dalam novel dan film yang dapat dikaji. 
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2) Penelitian mengenai proses ekranisasi karya sastra ke dalam film dengan 

kajian ekranisasi dapat dijadikan alternatif untuk menambah apresiasi sastra 

dan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam upaya memperbandingkan film 

adaptasi dengan karya aslinya. Dengan demikian, pembaca dan penonton 

dapat memperhatikan perbedaan-perbedaan yang muncul di antara keduanya 

secara objektif. 

 

 

 

 

  


