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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan suatu karya yang mencerminkan kehidupan nyata 

masyarakat sehari-hari, baik itu cerminan tentang masalah kehidupan dalam 

lingkungan masyarakat atau dengan individu itu sendiri (Indah, 2018: 89). 

Walaupun pada hakikatnya karya sastra adalah cerminan dari kehidupan nyata 

manusia, akan tetapi di dalam suatu karya sastra memiliki sifat fiksi atau tidak 

nyata karena pada dasarnya suatu karya sastra telah mengalami proses kreatif serta 

imajinasi pengarang. Salah satu karya sastra yang mendominasi dan banyak 

menarik perhatian masyarakat adalah novel. 

Dalam suatu proses pembuatan novel tentunya tidak dapat terlepas dari 

faktor intrinsik dan ektrinsik yang membangun suatu karya sastra. Selain 

pengarang menulis berdasarkan kedua faktor tersebut, akan tetapi masih terdapat 

faktor lainnya seperti faktor imajinasi serta faktor kreativitas yang berperan 

penting serta turut berkontribusi dalam setiap penulisan karya sastra (novel) 

pengarang. Dalam menulis suatu karya sastra, pengarang juga dapat dipengaruhi 

oleh karya sastra sebelumnya. Adanya suatu pengaruh atau keterkaitan antara 

suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya disebut dengan kajian intertekstual. 

Intertekstual merupakan suatu cara untuk mengolah dua objek kajian yang 

didasarkan pada asumsi atau hipotesis adanya pengaruh di dalam suatu karya 

sastra baik disengaja ataupun tidak disengaja  (Ariska, 2018:2). Pada umumnya di 

dalam suatu kajian intertekstual, objek yang dikaji memiliki keselarasan atau 

unsur keserupaan di dalamnya. Karya sastra yang menjadi rujukan atau pengaruh 
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pada karya sastra setelahnya merupakan karya sastra induk atau disebut dengan 

hipogram.  

Hipogram diumpamakan sebagai akar dari suatu karya sastra yang 

menjadikan karya sastra pendahulunya sebagai acuan, dasar, atau pijakan dalam 

penulisan karya sastra sesudahnya  (Endraswara, 2010). Dalam membandingkan 

suatu karya sastra dengan karya sastra lainnya, dapat dianalisis menggunakan 

teori intertekstualitas yaitu dengan menggali hipogram di antara kedua karya 

sastra tersebut. Dengan mengetahui karya sastra yang dijadikan sebagai hipogram 

atau pijakan, maka secara jelas pembaca dapat membedakan mana karya sastra 

yang dijadikan sebagai dasar atau acuan dan mana karya sastra yang telah 

mengalami transformasi atau perubahan dari karya sebelumnya. 

Maka dari itu, intertekstualitas penting untuk melihat cerita asli dan cerita 

turunan secara pasti. Keterkaitan antara karya sastra satu dengan karya sastra yang 

lain dalam wujud hipogram terkadang disadari atau tidak disadari oleh pengarang, 

baik itu dalam bentuk hipogram yang berpola untuk melanjutkan atau dengan 

jalan cerita yang berbanding terbalik dengan karya sebelumnya (Endraswara, 

2010:82). Dengan demikian pentingnya penelitian ini untuk dikaji yaitu agar 

dapat mengetahui adanya perbedaan, persamaan, dan keterkaitan antara karya 

sastra sebelumnya terhadap karya sastra sesudahnya. 

Novel yang diduga mengalami intertekstualitas yaitu novel berjudul 

“Pudarnya Pesona Cleopatra” dan novel “Wedding Agreement”. Novel 

merupakan salah satu dari berbagai jenis karya sastra. Novel yang menjadi 

hipogram adalah novel “Pudarnya Pesona Cleopatra” Karya Habiburrahman El 

Shirazy yang selanjutnya disingkat dengan kata PPC dan  diduga telah mengalami 
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transformasi (perubahan atau perkembangan) menjadi novel “Wedding 

Agreement” Karya Mia Chuz yang selanjutnya disingkat dengan kata WA.  Novel 

PPC dan novel WA sama-sama memaparkan mengenai kehidupan pernikahan 

yang terjadi karena perjodohan dari keinginan kedua orang tuanya. Di dalam 

kedua novel tersebut menggambarkan lika-liku perjalanan kehidupan rumah 

tangga suami istri yang terjadi karena proses perjodohan orang tuanya.  

Pada novel PPC dan WA memiliki tema yang sama yaitu tentang pernikahan 

yang terjadi karena perjodohan dari kedua orang tuanya yang sudah saling 

bersahabat saat masih muda dahulu. Perbedaan di antara kedua novel tersebut 

yaitu terletak pada alur cerita dalam kehidupan rumah tangga antar tokoh. Jika 

pada novel PPC si tokoh utama lelaki berusaha untuk mencintai istrinya. Hal ini 

justru berbeda dengan kehidupan tokoh utama dalam novel WA yang justru 

membenci dan menghindari istrinya.   

Selain itu tokoh utama wanita dalam novel PPC digambarkan sebagai sosok 

seorang perempuan muslimah Jawa yang lemah lembut, santun, berpendidikan 

tinggi, dan mengabdikan hidupnya dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan 

tokoh utama wanita dalam novel WA menggambarkan sosok perempuan 

muslimah berkarier, santun, lemah lembut namun tegas dan pemberani. 

Dari berbagai aspek dalam novel tersebut, terdapat persamaan yang dapat 

dilihat dari unsur intrinsik, baik pada tema, tokoh dan karakter, latar, serta alur. 

Selain itu terdapat juga beberapa permasalahan yang dialami tokoh dalam novel 

tersebut terkesan sama walaupun pada umumnya tidak sama secara keseluruhan 

dan terjadi sedikit perubahan karena mengalami transformasi. Maka dari itu 

dengan adanya penelitian kajian intertekstual dalam kedua novel tersebut, peneliti 
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akan mengetahui tentang keterkaitan dari penulisan karya sastra sebelumnya 

terhadap karya sastra sesudahnya yaitu novel karya Mia Chuz.  

Dalam suatu karya tentunya seorang pengarang memiliki cara pandang dan 

pola pikir masing-masing dalam melihat suatu fenomena atau kejadian di sekitar 

masyarakat. Cara pandang tersebut kemudian dituangkan ke dalam tulisan hingga 

menjadi suatu rangkaian cerita sebagaimana perspektif pengarang dalam melihat 

situasi dan peristiwa tersebut. Dalam kepenulisan karyanya tentunya tidak 

menutup kemungkinan bagi sesama pengarang untuk memiliki cara pandang dan 

pola pikir yang mirip. Pemikiran yang sama inilah tidak bisa selamanya dikatakan 

sebagai plagiat ataupun imitasi dari karya yang sebelumnya ada, karena dalam hal 

ini pengarang tidak saling tahu antara satu sama lain baik terhadap karya ataupun 

pada penulis karya tersebut. 

Namun di sisi lain, terdapat juga pengarang yang menulis karyanya dan 

tanpa disadari gaya kepenulisannya terpengaruh oleh adanya karya-karya 

sebelumnya atau yang pernah dibacanya. Karya yang mempengaruhi penulis 

tersebut disebut sebagai karya hipogram dan karya yang merupakan anak dari 

hipogram disebut sebagai karya transformasi karena memiliki cerita yang sama 

namun mengalami beberapa perubahan di dalamnya. Maka dari itu dengan adanya 

kajian interteks ini bertujuan untuk mengungkap mengenai hal apa yang dapat 

mempengaruhi dari adanya kesamaan-kesamaan yang ada dalam kedua novel 

tersebut yaitu WA dan PPC.  

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian intertekstual ini yaitu 

pernah dilakukan oleh Rahayu (2014) dengan judul “Syair Qays dan Nayla Karya 

Nizami Fanzavi Dengan Novel Layla Majnun Karya Nizami Ganjavi (Kajian 
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Intertekstualitas).” Hasil penelitiannya memaparkan tentang persamaan dan 

perbedaan yang memfokuskan pada penokohan saja dalam syair Qays dengan 

novel Layla Majnun serta hubungan hipogram dan transformasi dalam kedua 

karya sastra tersebut.  

Penelitian lain yang berkaitan dengan kajian intertekstual juga pernah 

dilakukan oleh Wulandari (2014) tentang “Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El Shirazy dan Novel Kasidah-kasidah Cinta Karya Muhammad 

Muhyidin (Kajian Intertekstual dan Nilai Pendidikan)”. Hasil penelitian 

Wulandari membahas mengenai hubungan intertekstual dan nilai pendidikan yang 

tercermin dalam novel Ayat-ayat Cinta dan Kasidah-kasidah Cinta. Dari hasil 

penelitiannya, dilihat dari unsur intrinsik dari masing-masing karya sastra, dapat 

disimpulkan bahwa novel Kasidah-kasidah Cinta merupakan teks transformasi 

dari novel Ayat-ayat Cinta serta nilai pendidikan yang terdapat dalam kedua karya 

sastra tersebut yaitu terdapat nilai religi, moral, sosial budaya, dan estetik.  

Tentunya penelitian ini sangatlah berbeda dengan berbagai penelitian yang 

telah sebelumnya dilakukan oleh Rahayu dan Wulandari. Penelitian ini lebih 

memfokuskan pada perbandingan unsur intrinsik, hubungan bentuk teks hipogram 

dari transformasi novel PPC Karya Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz 

dan pengaruh latar belakang pengarang terhadap hubungan intertekstual sehingga 

temuan ini nantinya akan memaparkan mengenai hubungan bentuk-bentuk teks 

hipogram serta pengaruh latar belakang pengarang terhadap hubungan antarteks. 

Dengan adanya pemfokusan analisis tersebut peneliti dapat mengetahui 

tentang adanya keterkaitan antarteks atau tidak dari karya hipogram yaitu PPC ke 

karya yang telah mengalami transformasi yaitu WA. Hal tersebut akan dilihat 
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melalui perbandingan unsur intrinsik, bentuk-bentuk hipogram dan pengaruh latar 

belakang pengarang terhadap hubungan intertekstual. Selain itu, subjek novel dari 

kajian ini berbeda karena menggunakan dua novel yang berjudul PPC dan WA. 

Dengan demikian penulis mengambil judul “Kajian Intertekstual Novel PPC 

Karya Habiburrahman El Shirazy dengan Novel WA Karya Mia Chuz”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana perbandingan unsur intrinsik antara novel PPC Karya 

Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz? 

2) Bagaimana hubungan bentuk teks hipogram dari transformasi novel PPC 

Karya Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz? 

3) Bagaimana pengaruh latar belakang pengarang terhadap hubungan 

intertekstual? 

 

1.3 Tujuan 

1) Mendeskripsikan perbandingan unsur intrinsik antara novel PPC Karya 

Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz. 

2) Mendeskripsikan hubungan bentuk teks hipogram dari transformasi novel 

PPC Karya Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz. 

3) Mendeskripsikan pengaruh latar belakang pengarang terhadap hubungan 

intertekstual. 
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1.4 Manfaat 

1) Manfaat Teoretis 

  Manfaat atau kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

kontribusi ilmiah yang berkaitan dengan kajian intertekstual dan memberikan 

pengetahuan lebih luas kepada pembaca mengenai kajian intertekstual.  

2) Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis yang didapat dari adanya penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bagi pembaca, yaitu dengan adanya kajian intertekstualitas ini diharapkan 

pada nantinya pembaca dapat mengetahui karya sastra mana yang termasuk 

dalam hipogram dan karya sastra mana yang telah mengalami transformasi 

sehingga dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat membedakan antara 

cerita asli dan cerita turunan secara pasti. Selain itu, penelitian ini juga 

memberikan informasi baru mengenai pemikiran masyarakat yang menilai 

atau memandang suatu karya yang mirip ataupun sama sebagai plagiat 

sehingga tidak selamanya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu 

jiplakan atau plagiat dari karya yang telah ada.  

b. Bagi dunia pendidikan atau pembelajaran sastra, yaitu dapat digunakan guru 

sebagai bahan pembelajaran, terutama dalam mengenalkan sastra dan juga 

intertekstual kepada peserta didik khususnya di kalangan mahasiswa jurusan 

Pendidikan bahasa Indonesia karena sangat jarang sekali kajian intertekstual 

dikenalkan kepada para mahasiswa prodi bahasa Indonesia. Maka dari itu 

dengan adanya hal tersebut peserta didik dapat memahami serta melakukan 

analisis terhadap suatu karya sastra khususnya mengenai intertekstual yang 
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berkaitan dengan hipogram dan transformasi yang terdapat pada suatu karya 

sastra.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memotivasi dalam melakukan 

penelitian lanjutan mengenai intertekstual dan memberikan kontribusi 

tambahan sebagai referensi baru. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai referensi atau rujukan tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian intertekstual di 

dalam suatu karya sastra.  

d. Bagi perpustakaan, yaitu dapat digunakan sebagai tambahan koleksi referensi 

bagi pengunjung perpustakaan sehingga dapat dijadikan bahan rujukan pada 

penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Definisi Operasional 

1) Intertekstual 

  Intertekstual merupakan suatu kajian yang membahas tentang keterkaitan 

antara teks yang satu dengan teks lainnya lainnya yang lahir setelah teks terdahulu 

dan di dalamnya terdapat persamaan serta perbedaan yang dominan dari segi 

unsur intrinsik sebagai unsur pembangun karya sastra dalam cerita (Kurniawati 

2013: 2). 

2) Hipogram  

Hipogram adalah induk semang yang dijadikan sebagai dasar pijakan 

imajinatif untuk melahirkan karya selanjutnya walaupun tidak terlihat secara 

eksplisit dalam penciptaan karya selanjutnya (Endraswara, 2010:82). Hipogram 

adalah karya sastra terdahulu yang dijadikan sandaran berkarya (Indah, 2018: 93). 
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3) Transformasi 

Transformasi adalah teks atau karya sastra yang lahir berikutnya (Ariska, 

2018: 2). Dalam konteks kajian ini yang dimaksud transformasi adalah suatu 

perubahan yang terjadi di dalam suatu karya sastra yang menjadikan karya sastra 

lainnya sebagai hipogram atau rujukan dan kemudian mengalami transformasi ke 

karya setelahnya, baik itu berupa perombakan seperti perubahan alur, 

pemutarbalikan cerita, dan penambahan cerita dengan inti cerita yang sama. 


