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  BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai konsep-konsep dan teori 

yang akan digunakan sebagai patokan atau acuan dalam penelitian yang peneliti 

lakukan yang berkaitan dengan kajian intertekstual. Berikut beberapa teori yang 

akan dipaparkan oleh peneliti yaitu: 1)hipogram karya sastra, 2)transformasi antar 

teks karya sastra, dan 3)intertekstualitas dalam suatu karya sastra. 

2.1 Hipogram Karya Sastra  

Hipogram dapat didefinisikan sebagai embrio atau induk semang dari karya 

sastra, yang dapat menetaskan sekian beragam jenis versi teks atau inti dari teks 

yang memberikan warna pada teks-teks lainnya (Endraswara, 2010: 82). 

Hipogram dapat dikatakan sebagai kunci atau akar dari adanya suatu karya sastra. 

Di dalam suatu karya terdapat unsur-unsur yang mirip antara karya sastra satu 

dengan yang lainnya. Karya sastra yang dijadikan sebagai akar atau acuan yang 

mempengaruhi atau menginspirasi terhadap penulisan karya sastra sesudahnya 

maka disebut sebagai hipogram. 

Di dalam hipogram yang diteliti adalah mengenai teks pendahulu atau karya 

sastra yang dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam penciptaan suatu karya lain 

di kemudian hari (Asteka, 2017: 15). Pada umumnya unsur-unsur karya sastra 

yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian hipogram yaitu dilihat berdasarkan 

unsur-unsur cerita yang menonjol dan memberikan kesan persamaan atau mirip 

pada dua atau lebih karya sastra. Salah satunya pada unsur tema, peristiwa atau 

alur, penokohan, latar, dan unsur intrinsik cerita lainnya.  

Hipogram merupakan suatu patokan yang menjadi latar belakang lahirnya 

suatu karya sastra berikutnya. Hipogram ialah karya sastra terdahulu yang 
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dijadikan sebagai acuan atau sumber inspirasi dalam penulisan karya sastra 

sesudahnya (Luluk, 2018: 93). Dalam proses pembuatan karya sastra, beberapa 

pengarang memiliki rujukan atau sumber inspirasi yang berpartisipasi dalam 

proses perkembangan penulisan karyanya. 

Sebagaimana pemaparan Endraswara (dalam Wahyuni, 2012: 104) 

menjelaskan bahwa hipogram dalam suatu karya sastra terdiri dari beberapa 

bentuk, yaitu sebagai berikut a)ekspansi, yaitu berupa perubahan, perluasan atau 

pengembangan dari hipogram, b)konversi, merupakan pemutarbalikan hipogram 

yang dijadikan sebagai acuannya, c)modifikasi, berupa pengembangan pada teks 

transformasi yang sama halnya dengan melakukan pengubahan dalam tataran 

kesasteraan misalnya manipulasi tokoh atau plot cerita, d)ekserp, yaitu berupa 

intisari suatu unsur atau episode dari hipogram.  

Hipogram ekspansi, konversi dan modifikasi berhubungan dengan ranah 

linguistik seperti manipulasi kata atau kalimat dan juga dalam hal kesusasteraan 

seperti manipulasi tokoh dan alur cerita. Sedangkan ekserp dapat berupa intisari 

unsur atau episode dari hipogram (Endraswara, 2010: 83). Dengan demikian di 

dalam ekspansi memungkinkan terjadinya perubahan pada segi kata atau kalimat 

serta perluasan atau pengembangan karya yang tak hanya sekadar repetisi, tetapi 

termasuk perubahan gramatikal dan perubahan jenis kata. 

Kemudian di bagian konversi lebih mengarah kepada pemutarbalikan 

hipogram yang dilakukan dengan mengubah beberapa unsur yang terdapat dalam 

karya sastra dengan beragam bentuk yang berbeda baik itu dari segi kalimat 

ataupun dari segi unsur yang terdapat dalam cerita. Sedangkan pada bagian 

modifikasi yaitu perubahan tataran linguistik, manipulasi urutan kata atau kalimat. 
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Dapat mengganti nama tokoh, padahal tema dan jalan ceritanya sama. Pada 

modifikasi lebih mengarah pada pengembangan unsur-unsur transformasi yang 

dikembangkan lebih luas lagi dari karya hipogram yang ada pada sebelumnya 

baik itu dari kalimat dan unsur cerita di dalamnya. Kemudian ekserp, adalah 

semacam intisari dari unsur atau episode dalam hipogram yang disadap oleh 

pengarang.  

Hal ini sejalan dengan pemaparan dari Teeuw (dalam Endraswara, 2010: 83) 

yang menjelaskan bahwa wujud hipogram dapat berupa bentuk penerusan atau 

pendukung yang memperkuat adanya tradisi, penyimpangan dan pemberontakan 

tradisi, serta pemutarbalikan esensi dan amanat pada karya sastra sebelumnya. 

Maka bisa saja terjadi suatu penciptaan karya sesudahnya yang mungkin 

mendekati cerita pada karya sebelumnya atau bahkan menjauhi dan berbanding 

terbalik dari karya sebelumnya. 

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan hipogram yaitu pernah 

dilakukan oleh Dessy Wahyuni (2012) dengan penelitiannya yang berjudul 

“"Dodolitdodolitdodolibret" dan "Tiga Pertapa": Hipogram dan Transformasi 

Teks.” Penelitian tersebut merupakan kajian terhadap cerpen Seno Gumira 

Ajidarma yang berjudul Dodolitdodolitdodolibret dan cerpen karya Tolstoy yang 

berjudul Tiga Pertapa. Hasil penelitian Wahyuni memaparkan bahwa cerpen 

Tolstoy merupakan hipogram dari cerpen Ajidarma yang telah mengalami 

transfromasi dengan cara memodifikasi kata dan kalimat yang ada dalam karya 

sastra. Hal tersebut didukung oleh adanya kesamaan bentuk unsur-unsur intrinsik 

dari kedua cerpen tersebut. 
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Istilah hipogram dimaknai sebagai dasar pijakan imajinatif yang tak tampak 

secara eksplisit bagi penciptaan karya di kemudian hari (Endraswara, 2010: 83). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam menuliskan karya sastra, 

pengarang yang menjadikan karya sastra orang lain sebagai acuannya dalam 

menghasilkan karya sastranya, maka karya sastra yang dihasilkan tersebut disebut 

sebagai karya turunan dari hipogram atau dikenal dengan kata transformasi.  

 

2.2 Transformasi Antar Teks Karya Sastra 

Transformasi antar teks dapat didefinisikan sebagai teks baru atau suatu 

karya yang diciptakan berdasarkan hipogram (Misrini, 2018: 540). Transformasi 

merupakan karya baru atau karya sastra yang lahir setelah adanya karya sastra 

hipogram dan memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan baik berupa 

jawaban, pembenaran, pertentangan, penyimpangan, pengembangan, penggeseran, 

dan pemecahan atas peristiwa atau keadaan yang ada pada teks-teks karya sastra 

sebelumnya yang menjadi suatu hipogram (Ariska, 2018 :6).  

Dengan kata lain transformasi merupakan karya turunan dari hipogram dan 

dilahirkan setelah adanya karya hipogram. Pada proses pembuatan karya, 

pengarang dari karya transformasi menjadikan karya hipogram sebagai rujukan 

atau acuannya dalam mengarang dan menghasilkan suatu produk karya sastra. 

Bentuk dari karya transformasi dapat memiliki inti cerita yang hampir sama atau 

bahkan berbeda dengan karya hipogram. Hal ini disebabkan tulisan telah 

mengalami proses kreatif oleh pengarang yang memiliki persepsi berbeda. 

Karya transformasi merupakan karya yang diciptakan berdasarkan karya 

hipogram dengan cara menderetkan suatu teks dengan teks karya sastra lainnya 
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yang dijadikan sebagai hipogramnya sehingga makna teks tersebut menjadi jelas, 

baik itu sejalan ataupun bertentangan dengan hipogramnya (Asteka, 2017: 15). 

Hal demikian, sejalan dengan pemaparan bentuk-bentuk hipogram pada karya 

sastra yang telah mengalami transformasi. inti ceritanya tetap sejalan ataupun 

berbanding terbalik dengan karya sebelumnya yang dijadikan sebagai karya 

hipogram.  

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan transformasi yaitu pernah 

dilakukan oleh Effendy (2017) yang berjudul “Transformasi Cerita Sarip Tambak 

Oso dalam Sastra Lisan ke dalam Cerita Sarip Tambak Oso dalam Ludruk 

Armada Malang”. Hasil penelitiannya Effendy memaparkan tentang transformasi 

pada unsur tema, plot, penokohan, setting, dan nilai cerita. Effendy menjelaskan 

bahwa Cerita Sarip Tambak Oso yang merupakan sastra lisan telah mengalami 

transformasi baik dalam tema, plot, penokohan, setting, dan nilai cerita yang 

kemudian bertranformasi menjadi Cerita Sarip Tambak Oso dalam Ludruk 

Armada Malang. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya yang berfokus 

pada cerpen, dalam penelitian ini yaitu fokus menggunakan dua karya sastra 

berupa novel yaitu novel hipogram PPC karya Habiburrahman El Shirazy yang 

mengalami transformasi menjadi novel WA karya Mia Chuz. Di dalam kedua 

novel tersebut sama-sama menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang 

dimulai dengan perjodohan dari kedua orang tuanya. Pada alur cerita dari kedua 

novel tersebut terdapat beberapa alur cerita yang terkesan sama. Akan tetapi, 

terdapat pula beberapa adegan alur yang berbeda dan juga alur tambahan yang 

terdapat dalam transformasi namun tak terdapat dalam novel hipogram. 
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Hipogram dan transformasi akan terus menerus berjalan sejauh proses sastra 

masih hidup dan terus berkembang (Wahyuni Dessy, 2012: 105). Maka dari itu 

hipogram dan transformasi tidak dapat dipisahkan keberadaannya dan tidak dapat 

dihindari kemungkinan akan terjadi pada suatu karya sastra karena pada dasarnya 

suatu karya sastra saling memiliki keterkaitan antara karya sastra satu dengan 

yang lainnya. 

 

2.3 Intertekstualitas dalam Karya Sastra  

Intertekstualitas merupakan istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva yang 

memaparkan bahwa di dalam sebuah teks atau karya sastra yang diutamakan 

adalah pada suatu makna yang pada dasarnya teks dalam suatu karya sastra 

memiliki suatu makna yang berdiri sendiri dan utuh. Kristeva memberikan dua 

sebab atau alasan sebagai pendukung pendapatnya. Pertama, penulis adalah 

seorang pembaca teks sebelum ia menjadi seorang pencipta teks dalam suatu 

karya sastra sehingga karya sastra yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai hasil 

dari pengaruh teks yang telah dibaca sebelumnya. Kedua, sebuah teks hanya 

tersedia melalui beberapa proses membaca, sehingga apa yang dihasilkan 

pengarang setelahnya pada saat pembacaan adalah karena persamaan persepsi 

maupun pertentangan yang kontras terhadap karya sastra induk yang telah hadir 

sebelumnya (Worton, 1990: 1). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya persamaan dalam 

suatu teks karya sastra dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pengaruh secara tanpa 

disadari dari apa yang pengarang baca dan adanya persamaan persepsi serta 

melakukan pemutarbalikan dari konsep yang ada pada karya sastra sebelumnya. 
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Sehingga dengan adanya hal ini, karya sastra transformasi tersebut yang memiliki 

keterkaitan dengan karya sastra hipogram tidak dapat secara langsung dijustifikasi 

sebagai plagiat ataupun menjiplak dari karya sastra sebelumnya.  

Menurut teori intertekstualitas, proses pembacaan ialah suatu aktivitas atau 

tindakan yang mengantarkan pembaca pada berbagai jaringan hubungan 

intertekstual. Maka dari itu, teks sastra merupakan jaringan atau keterkaitan dari 

berbagai sistem, kode, dan tradisi yang dipaparkan oleh teks-teks karya sastra 

yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, ciri dari kajian intertekstual adalah 

suatu kajian yang meneliti hubungan antara satu teks dengan teks lainnya dengan 

cara menganalisis unsur intrinsik yang dulunya diserap, ditentang, dan 

ditransformasikan ke dalam teks karya sastra yang baru (Sintiawati, 2018: 269).  

Di sisi lain Endraswara (2010: 1) memaparkan bahwa teori intertekstualitas 

menganut prinsip bahwa sastra lahir bukan: dari 'kekosongan' maka benarlah jika 

dikatakan bahwa karya sastra (sebagai teks) ia ‘menyimpan berbagai teks di 

dalamnya", atau, "merupakan serapan atau hasil transformasi dari teks lain. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa teori intertekstual merupakan kajian yang berupaya 

untuk mencari dan menemukan keterkaitan antara satu teks karya sastra dengan 

teks karya sastra lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Asteka, 2017: 14) 

yang juga mengartikan intertekstual sebagai suatu kajian atau analisis struktural 

terhadap teks-teks dalam suatu karya sastra dan hubungannya dengan sistem yang 

lebih besar.  

Intertekstualitas merupakan pilar terpenting dalam hal mengenai karya 

sastra yang berfungsi sebagai sumber penulisan sastra berikutnya (Endraswara, 

2010: 53). Penulisan sastra berikutnya disebut dengan transformasi. Dalam 
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transformasi dapat terjadi perubahan yang dilakukan oleh pengarang karya baru 

dari hipogram disebabkan adanya pengalihan dari karya lama menjadi karya baru, 

maka hubungan atau keterkaitan antara kedua karya tersebut disebut dengan 

intertekstual (Rokhmansyah, 2019: 15). 

Intertekstualitas merupakan usaha pemahaman sastra sebagai sebuah 

“presupposition”. Yakni, sebuah perkiraan bahwa suatu teks baru mengandung 

teks lain sebelumnya. Secara garis, penelitian intertekstualitas memiliki dua 

fokus: pertama, meminta perhatian kita tentang pentingnya teks yang terdahulu 

(prior teks). Kedua, intertekstualitas akan membimbing peneliti untuk 

mempertimbangkan teks terdahulu sebagi penyeimbang kode yang 

memungkinkan lahirnya berbagai efek signifikansi (Edraswara, dalam Indah, 

2018: 94).  

Pada suatu penelitian intertekstual, kajiannya dilakukan dengan langkah-

langkah menemukan keterkaitan yang saling berelasi dan memiliki makna di 

antara kedua teks atau lebih yang diteliti serta berupaya untuk menemukan 

hipogram dari kedua teks atau lebih tersebut (Muntihanah, 2013: 170). Penelitian 

intertekstual dilakukan dengan penataan teks-teks yang memiliki kesamaan. 

Setelah dilakukan hal tersebut kemudian dibandingkan unsur-unsur yang memiliki 

konsepan yang sama ataupun unsur-unsur yang memiliki konsepan yang berbeda. 

Berdasarkan pendapat Nurgiyantoro (dalam Agustin, 2015: 3) intertekstual 

merupakan suatu kajian terhadap teks karya sastra yang diduga memiliki 

hubungan tertentu yang saling berkaitan, baik itu dalam bentuk unsur-unsur 

intrinsik, ide, gagasan, peristiwa, dan lain-lain antara teks yang dikaji. Salah satu 

penelitian karya sastra intertekstual yang di dalam penelitiannya juga membahas 
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tentang keadaan sosial masyarakat yaitu pernah dilakukan oleh Agustin (2015: 6). 

Di dalam penelitiannya, Eka tidak hanya membahas intertekstual penokohan saja 

dalam karya sastra yang dikaji, akan tetapi juga menjelaskan mengenai 

intertekstual perjuangan tokoh dalam mencari beasiswa dan pekerjaan, kehidupan 

percintaan, serta keinginan dan harapan tokoh yang terdapat dalam karya sastra 

yang dikaji. 

Menurut Rifattere dalam mengkaji intertekstualitas memerlukan suatu cara 

dengan membandingkan unsur-unsur struktur secara keseluruhan yang terdapat di 

dalam suatu karya sastra dan kemudian dibandingkan baik itu dari segi perbedaan 

dan persamaan unsur yang terdapat dalam suatu cerita (dalam Asteka 2017: 14). 

Nurgiantoro (dalam Sugara, 2019: 56) juga memaparkan bahwa kajian 

intertekstual sebagai kajian terhadap beberapa teks yang diduga memiliki bentuk-

bentuk hubungan tertentu yang saling berkaitan seperti hubungan unsur-unsur 

intrinsik seperti ide atau tema, gagasan, peristiwa, alur, penokohan, dan unsur 

intrinsik lainnya. 

Unsur-unsur tersebut yaitu merupakan unsur intrinsik yang terdapat dalam 

suatu karya sastra yang terdiri dari 1)tema, yaitu merupakan gagasan yang 

menjalin struktur cerita. 2)alur, yaitu urutan kejadian di dalam suatu cerita atau 

peristiwa yang menyebabkann terjadinya peristiwa lain dan terdiri dari tahapan 

peristiwa dalam suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, mundur, dan campuran. 

3)tokoh dan penokohan merupakan penggambaran tentang karakter tokoh yang 

terdapat di dalam suatu cerita. 4)sudut pandang yaitu cara yang digunakan dalam 

mendeskripsikan karakter tokoh, sikap, latar, dan peristiwa yang membentuk 
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suatu cerita. 5)latar yaitu pendeskripsian atau penggambaran tempat, suasana, dan 

waktu dalam sebuah cerita (Nurgiantoro dalam Sintiawati, 2018: 269). 

Selain itu, terdapat unsur ekstrinsik yang merupakan unsur yang berada di 

luar karya sastra. Unsur ekstrinsik turut berperan dan berfungsi sebagai faktor 

pendukung adanya pengaruh terbentuknya hubungan antara teks yang satu dan 

yang lainnya. Disebabkan dalam membuat suatu karya sastra, pengarang tidak 

terlepas dari faktor luar yang dapat memberikan pengaruh secara tidak langsung 

terhadap karya yang dihasilkan. Hal itu secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi terbentuknya bangunan cerita dalam sebuah karya sastra. 

Dalam pandangan Burhan Nurgiyantoro (dalam Sum, 2018: 47) unsur 

ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar suatu karya fiksi yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap lahirnya sebuah karya sastra, akan tetapi tidak 

menjadi bagian di dalam karya fiksi. Faktor ekstrinsik pada dasarnya merupakan 

faktor yang berasal dari luar karya sastra itu sendiri dan juga memberikan 

pengaruh atau dampak secara tidak langsung terhadap penulisan sebuah karya 

sastra sehingga dengan adanya unsur ekstrinsik, para pembaca dapat mengetahui 

unsur-unsur di luar karya sastra yang juga memberikan dampak terhadap lahirnya 

karya sastra. 

Menurut Wellek dan Warren (2016) unsur ekstrinsik meliputi unsur 

biografi, psikologis, masyarakat, pemikiran, dan seni.  Di dalam penelitian ini 

peneliti hanya memfokuskan pembahasan pada biografi pengarang disebabkan 

kedua hal tersebut berpengaruh terhadap proses penciptaan suatu karya sastra 

khususnya dalam novel PPC dan WA. Maka dari itu pembahasan hanya dibatasi 

pada unsur biografi. 
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Unsur biografi merupakan unsur yang berkaitan dengan latar belakang 

pengarang. Latar belakang pengarang juga merupakan bagian dari unsur ekstrinsik 

yang tidak terlepas dari proses penciptaan karya sastra.  Beberapa hal yang 

melatarbelakangi pengarang dalam membuat suatu karya sastra yaitu kondisi 

kehidupan pengarang, faktor religi, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya 

(Kamhar, 2017: 65). 

Intertekstual akan terjadi apabila sebuah teks kesasteraan mengacu, 

mengambil, meminjam, mengutip, mengadaptasi, mereaktualisasi, atau 

mentransformasikan sesuatu teks dari sumber atau teks lainnya ke dalam teks 

tersebut (Lesmater, dalam Nurgiyantoro, 2016: 214). Namun tidak selamanya hal 

tersebut dapat dikategorikan sebagai jiplakan atau plagiat dari karya sastra 

hipogram yang dijadikan sebagai rujukan.  

Nurgiyantoro (dalam Agustin, 2015: 3) juga memaparkan bahwa setiap teks 

berpijak pada konvensi sastra dan bahasa serta dipengaruhi oleh teks-teks 

sebelumnya sehingga karya sastra sesudahnya ditulis berdasarkan pada karya lain 

yang telah ada sebelumnya, baik secara langsung ataupun tidak, baik dengan cara 

meneruskan maupun memutarbalikkan esensi yang ada. Maka dari itu, teks yang 

dijadikan sebagai pijakan disebut dengan hipogram sedangkan teks yang telah 

mengalami perubahan dari teks yang ada sebelumnya disebut dengan 

transformasi. 

Dengan demikian, dalam suatu hubungan intertekstual tentunya terdapat 

teks yang dijadikan sebagai acuan yang disebut sebagai hipogram untuk 

menghasilkan karya turunan yang disebut dengan transformasi. Karya turunan 

tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai karya plagiat ataupun jiplakan 
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dari karya hipogram. Hal tersebut disebabkan seorang pengarang melakukan 

perombakan cerita ataupun ketidaksengajaan seperti pengarang memiliki konsep 

pemikiran yang sama tanpa disengaja sehingga dengan adanya kajian 

intertekstual, diupayakan dapat menemukan aspek-aspek ataupun unsur-unsur 

yang telah mengalami perubahan dari karya-karya sebelumnya pada karya 

sesudahnya yang muncul kemudian.  

Adanya keterkaitan antara karya sastra dengan karya sastra lainnya dapat 

terjadi secara disadari ataupun tidak oleh pengarang. Pada kenyataannya setiap 

pengarang tidak mau karyanya dikatakan sebagai hasil dari pengaruh atau jiplakan 

dari karya yang sebelumnya ada. Namun, hal ini bisa saja terjadi secara tanpa 

disadari. Pertama, pengarang memang menjadikan karya sebelumnya yang sudah 

ada secara sengaja sebagai rujukan dalam membuat tulisannya dan melakukan 

pengembangan serta perombakan pada segi unsur dan juga bahasa yang berbeda. 

Kedua, pengarang tanpa disengaja memiliki pemikiran, konsep, atapun 

ideologi yang sama dengan pengarang sebelumnya sehingga ketika pengarang 

tersebut menuangkan ide dan tulisannya pada sebuah karya sastra, maka dapat 

menghasilkan suatu karya yang mirip atau bahkan serupa dengan karya yang 

sebelumnya ada. Maka dari itu seorang pembaca harus cermat dan cerdas dalam 

mempersepsikan atau melakukan penilaian terhadap suatu karya sastra dan 

melakukan pemahaman yang mendalam untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam melakukan penafsiran serta menarik kesimpulan pada suatu teks karya 

sastra sehingga pada akhirnya pembacalah yang dapat menentukan adanya 

keterkaitan antara dua karya atau lebih dan juga menentukan karya yang termasuk 
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hipogram dan transformasi serta karya yang termasuk berdasarkan kategori 

terpengaruh ataupun karya yang murni dan berasal dari ideologi yang sama. 


