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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV disajikan hasil dan pembahasan tentang perbandingan unsur 

intrinsik pada novel WA dan PPC, hubungan bentuk teks hipogram dari 

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

dilanjutkan pada pemaparan tentang pengaruh latar belakang pengarang terhadap 

hubungan intertekstual antara kedua novel tersebut. Uraian secara keseluruhan 

akan dibahas pada sub bagian sebagai berikut. 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Pada bagian hasil penelitian ini dipaparkan mengenai data-data yang telah 

dikumpulkan beserta deskripsi dari data-data tersebut. Adapun hasil penelitian 

yang disajikan terkait dengan perbandingan unsur intrinsik antara novel PPC dan 

WA, hubungan bentuk teks hipogram dari transformasi novel PPC Karya 

Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz, dan pengaruh latar belakang 

pengarang terhadap hubungan intertekstual. Secara keseluruhan hasil penelitian 

dipaparkan pada subbab berikut: 

4.1.1 Perbandingan Unsur Intrinsik Antara Novel PPC dan WA 

Pada hasil penelitian subbab pertama mendeskripsikan mengenai 

perbandingan unsur intrinsik antara novel PPC dan WA sehingga dapat diketahui 

perbandingan antara unsur intrinsik yang terdapat dalam kedua novel tersebut. 

Penjabaran mengenai informasi perbandingan tersebut akan diuraikan pada 

subbab berikut. 
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4.1.1.1 Tema  

 Tema merupakan suatu gagasan atau ide cerita. Pada setiap karya sastra 

memiliki ide pokok yang dijadikan sebagai poin utama dalam mendeskripsikan 

seluruh rangkaian cerita. Di dalam karya sastra hipogram dan transformasi 

memiliki tema yang dijadikan sebagai tujuan dari isi cerita. Tema antara novel 

PPC dan WA yaitu memiliki tema yang sama yaitu tentang perjodohan, yang 

dapat dilihat melalui kutipan berikut ini.  

(1) “Harus dengan dia, tak ada pilihan lain!” tegas ibu. Beliau memaksaku untuk 

menikah dengan gadis itu. Gadis yang sama sekali tak kukenal. Sedihnya aku tiada 

berdaya sama sekali untuk melawannya. Aku tak punya kekuatan apa-apa untuk 

membantahnya. Sebab setelah ayah tiada, bagiku ibu adalah segalanya.” 

(D1/PPC/HP/TM/EKSR/2019/Hal1)  

 

(1) Bian sangat dekat dengan mamanya, ia sedih sekaligus takut saat tahu penyakit 

mamanya. Takut kalau umur Mama tidak panjang. Ia berjanji akan melakukan apa 

saja kalau Mama sembuh. Sialnya, setelah sembuh, Mama malah 

menjodohkannya dengan perempuan lain. 

Bian menolak dijodohkan, tetapi Mama kekeuh. Bahkan kesehatan mamanya sempat 

menurun sebab sedih dan stress karena ia menolak dijodohkan. Akhirnya ia 

mengalah walau hatinya menolak. Ia setuju menikah dengan Tari, hanya demi 

mamanya. 

(D1/WA/TF/TM/EKSR/2019/Hal42)  

 

Pada data ke-1 tersebut dalam novel PPC memaparkan tokoh lelaki, Aku. 

Tokoh Aku dijodohkan oleh ibunya dengan seorang gadis yang merupakan putri 

dari teman karibnya. Dia dipaksa oleh ibunya untuk menikah dengan gadis pilihan 

ibunya. Aku pun menerima perjodohan tersebut karena dia tak ingin 

mengecewakan Ibunya dan tak ingin menjadi anak durhaka pada Ibunya. 

sedangkan data ke-1 dalam novel WA juga menunjukkan tentang perjodohan yang 

dipaksa oleh Ibunya. Tokoh lelaki yang bernama Bian dipaksa ibunya untuk 

menikah dengan gadis pilihan ibunya yang merupakan putri dari sahabatnya. Pada 

data ke-1 tersebut menunjukkan bahwa inti atau tema cerita pada novel PPC dan 

WA yaitu sama-sama bertema tentang perjodohan yang dilakukan oleh tokoh Ibu 

terhadap tokoh utama laki-laki.  
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(2) Dengan panjang lebar ibu menjelaskan, sebenarnya sejak ada di dalam kandungan 

aku telah dijodohkan dengan Raihana yang tak pernah kukenal itu. Kok bisa-

bisanya ibuku berbuat begitu. Pikiran orang dulu terkadang memang aneh.  

(D2/PPC/HP/TM/EKSP/2019/Hal1)  

 

(2) “Dulu, pas Bunda kamu hamil, Mama langsung bilang, kalau anaknya cewek, 

nanti nikah sama anak Mama yang cowok,” cerita Mama dengan wajah 

semringah. “Eh, beneran cewek. Mama senang sekali waktu itu. Mimpi Mama jadi 

kenyataan. Sekarang kamu jadi menantu Mama.” 

(D2/WA/TF/TM/EKSP/2019/Hal343)  

 

Pada data ke-2 dalam novel PPC menggambarkan narasi tentang seorang 

Ibu dari tokoh Aku yang bercerita kepada anaknya bahwa dirinya telah 

menjodohkan tokoh Aku dengan putri dari sahabat karibnya sejak berada dalam 

kandungan. 

Sedangkan dalam novel WA terdapat sebuah percakapan antara Ibu Bian 

dengan menantunya, Tari yang merupakan istri Bian. Ibu Bian bercerita bahwa 

ketika Ibunda Tari hamil ia memang berniat menjodohkan Bian dengan anak 

sahabatnya jika nanti yang dilahirkan memang berlainan jenis kelamin. Pada data 

ke-2 tersebut menunjukkan bahwa inti atau tema cerita pada novel PPC dan WA 

yaitu sama-sama bertema tentang perjodohan yang dilakukan oleh tokoh Ibu 

terhadap tokoh utama laki-laki.  

 

4.1.1.2 Tokoh dan Penokohan 

Tokoh merupakan seseorang yang berperan dalam sebuah cerita sedangkan 

karakter dan sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita disebut dengan 

penokohan. Berikut ini perbandingan penokohan yang mendominasi cerita dalam 

kedua novel tersebut. 
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Penokohan Tokoh Utama Perempuan: 

Tokoh utama perempuan di dalam novel PPC bernama Raihana dan tokoh 

utama perempuan dalam novel WA bernama Btari. Penokohan tokoh utama pada 

kedua novel tersebut sama-sama memiliki karakter protagonis, yang dijabarkan 

melalui data berikut. 

(3) “……. Apa yang harus ku lakukan agar Mas tersenyum? Katakanlah Mas! 

Katakanlah! Asal jangan satu hal. Kuminta asal jangan satu hal: yaitu menceraikan 

aku! Itu adalah neraka bagiku. Lebih baik aku mati daripada mas menceraikanku. 

Dalam hidup ini aku ingin berumah tangga cuma sekali. Mas, kumohon 

bukalah sedikit hatimu untuk menjadi ruang bagi pengabdianku, bagi 

menyempurnakan ibadahku di dunia ini.” (D3/PPC/HP/PN/EKSP/2019/Hal 10) 

 

(3) Tari tertegun. Tentu saja ia berencana menikah untuk 

selamanya. Ia memang menikah karena dijodohkan oleh Pakde dan 

Budenya, tetapi ia berniat menjalaninya sepenuh hati. Baginya 

menikah itu ibadah, bukan perkara main-main. Apalagi hanya 

untuk sementara. (D3/WA/TF/PN/EKSP/2019/Hal23) 

 

Pada data ke-3 penulis novel PPC memaparkan seorang istri yang bernama 

Raihana bertanya kepada suaminya mengenai perasaan yang dimiliki oleh 

suaminya terhadap dirinya. Raihana memohon dan meminta, bahkan rela 

melakukan apa saja yang diminta oleh suaminya asalkan mampu membuat 

suaminya bahagia, kecuali mengabulkan satu hal permintaan, yaitu perceraian. 

Dia berharap suaminya tidak memiliki permintaan dan keinginan seperti itu 

disebabkan dia hanya ingin menjalani ibadah dengan menikah satu kali dalam 

seumur hidupnya.  

Sedangkan pada data ke-3 novel WA pengarang juga memaparkan 

mengenai seorang istri yang bernama Tari merasa terkejut di hari pertama 

pernikahannya. Pada saat dia mulai pindah ke rumah suaminya, Bian. Bian 

langsung memberikan surat penyataan pernikahan kontrak selama satu tahun 

dengan istrinya. Hal tersebut membuat Tari terkejut karena pernyataan tersebut 

dibuat tanpa sepengetahuan dan izin darinya. Dari awal menikah dia tidak pernah 



34 

 

 

main-main karena dia hanya ingin menjalani ibadah dengan melakukan 

pernikahan satu kali dalam sepanjang hidupnya. 

Penokohan dari kedua sosok tokoh utama perempuan dalam kedua novel 

tersebut memaparkan tentang sosok perempuan yang berprinsip dan tetap 

berpegang teguh pada pendiriannya yang ingin menikah satu kali seumur 

hidupnya dan memiliki pandangan bahwa menikah adalah suatu ibadah yang 

harus dijalaninya sepenuh hati.  

Penokohan Tokoh Utama Laki-laki:  

Tokoh utama laki-laki di dalam novel PPC digambarkan melalui tokoh Aku 

dan tokoh utama laki-laki di dalam novel WA digambarkan melalui tokoh Bian. 

Penokohan tokoh utama pada kedua novel tersebut berbeda karakter. Jika 

penokohan Aku pada novel PPC memiliki karakter protagonis, namun penokohan 

Bian pada novel WA memiliki karakter antagonis, yang dapat dijabarkan melalui 

data berikut. 

(4) Di hari menjelang akad nikah, aku berusaha menumbuhkan bibit cintaku pada 

calon istriku, tetapi usahaku selalu saja sia-sia. 

(D4/PPC/HP/PN/KV/2019/Hal4) 

 

(4) Bian mengalihkan pandangan, berusaha untuk tidak terpesona. Secantik apa 

pun istrinya, ia tidak boleh tergoda. Ia sudah memiliki kekasih yang jauh lebih 

cantik. Sarah. 

(D4/WA/TF/PN/KV/2019/Hal47)  

 

Data ke-4 pada novel PPC mendeskripsikan seorang tokoh Aku yang 

berusaha untuk jatuh cinta pada istrinya. Sedangkan pada novel WA 

mendeskripsikan tentang Bian yang berusaha untuk tidak terpesona dan jatuh 

cinta pada istrinya karena ia telah memiliki seorang kekasih yang bernama Sarah. 

Penokohan tokoh utama lelaki tersebut memiliki perbedaan yang menonjol, 

yaitu karakter tokoh utama lelaki pada novel PPC yang berusaha bersikap baik 

pada istrinya dengan menumbuhkan perasaan cinta padanya. Akan tetapi berbeda 
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dengan tokoh utama lelaki pada novel WA yang kejam dengan bersikap berusaha 

untuk tidak jatuh cinta pada istrinya karena telah mencintai perempuan lain, yaitu 

mantan tunangannya. 

Penokohan Tokoh Ibunda tokoh utama Laki-laki: 

Penokohan tokoh ibunda dari tokoh utama laki-laki pada kedua novel 

tersebut sama-sama memiliki karakter protagonis, yang dapat dijabarkan melalui 

data berikut. 

(5) “Sudah satu tahun putra sulungku berkeluarga, kok belum ada tanda-tanda aku 

mau menimang cucu ya Mbakyu. Padahal aku ingin sekali segera menimang cucu 

seperti Mbakyu!” kata Ibuku pada ibu mertuaku.” InsyaAllah, tak lama lagi ibu 

akan segera menimang cucu. Doakan lah kami. Bukankah begitu, Mas?” sahut 

Raihana sambil menyikut lenganku. Aku tergagap, cepat-cepat kuanggukan kepalaku 

sekenanya. (D5/PPC/HP/PN/EKSP/2019/Hal11)  

 

(5) “Syukurlah. Kalau begitu, kapan kalian akan memberikan Mama cucu? Kamu 

sudah hamil?” 

Tari tertegun. Wajahnya memerah karena malu. “Eh, itu… belum, Ma. Kalau sudah 

rezekinya, nanti Tari juga hamil, Ma.” 

“Jangan ditunda-tunda. Mama sudah kepengen menggendong cucu.” 

Tari menelan ludahnya. “Eh, iya, Ma. Doakan saja.” 

(D5/WA/TF/PN/EKSP/2019/Hal132)  

 

Data ke-5 pada novel PPC mendeskripsikan seorang Ibu dari tokoh Aku 

yang sedang menyindir putranya melalui percakapan dengan besannya. Ibu dari 

tokoh Aku mencoba menyinggung tentang keinginannya memiliki seorang cucu 

dari menantunya yang digambarkan melalui percakapannya yang mengatakan 

bahwa dirinya ingin menimang seorang cucu dari Raihana. Lalu Raihana 

membalas bahwa dirinya hanya meminta agar didoakan agar segera diberikan 

kesempatan untuk hamil. 

Sementara dalam novel WA, Ibu dari tokoh Bian secara terang-terangan 

bertanya tentang kehamilan menantunya yaitu Tari dan juga mengungkapkan 

bahwa dirinya ingin segera menimang cucu. Namun, tanggapan Tari hanya 

meminta dirinya agar didoakan supaya segera diberikan rezeki seorang anak. 
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Karakter tokoh Ibu pada kedua novel tersebut adalah baik yang dapat dilihat 

dari sikapnya yang sangat perhatian terhadap keadaan atau kondisi menantunya 

yaitu tokoh utama perempuan pada kedua novel tersebut. Tokoh ibu sangat 

perhatian dengan bertanya mengenai keadaan dirinya dan menggoda menantunya 

agar segera memberikannya seorang cucu. 

(6) “Ibunya Raihana adalah teman karib ibu waktu nyantri di Mangkuyudan Solo 

dulu,” kata Ibu. 

(D6/PPC/HP/PN/EKSP/2019/Hal1)  

 

(6) Cita-citanya sejak dulu hanya satu. Menikahkan Bian dengan Tari, anak dari 

sahabatnya. Sesuai dengan janji yang pernah ia katakan dulu kepada bundanya Tari. 

(D6/WA/TF/PN/EKSP/2019/Hal132)  

 

Data ke-6 pada novel PPC memaparkan bahwa Ibu dari Raihana dan Ibu 

dari tokoh Aku merupakan seorang yang saling berteman akrab sejak masih 

duduk di bangku pesantren di Solo dulu. Dalam novel WA ibunda dari Tari dan 

Bian juga merupakan sepasang sahabat sejak dulu dan Ibunda Bian pun telah 

berjanji bahwa dia akan menikahkan anaknya kelak jika berlainan jenis kelamin. 

Dari deskripsi tersebut menggambarkan karakter ibu dari tokoh utama dalam 

kedua novel tersebut memiliki karakter sebagai sosok seorang sahabat yang setia 

karena tetap menjaga dan menjalin persahabatan sejak zaman sekolah dahulu 

sampai tua kini. 

 

4.1.1.3 Alur  

 Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah karya sastra yang terjadi 

secara berurutan. Alur terdiri dari alur maju, mundur, dan alur campuran. Pada 

hasil analisis dalam kedua novel yang diteliti oleh peneliti, kedua novel tersebut 

menggunakan alur maju yang terdiri dari beberapa tahapan peristiwa berikut. 
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4.1.1.3.1 Orientasi (pengenalan): 

 Pada tahapan ini menggambarkan tentang pengenalan awal mula terjadinya 

permasalahan dalam suatu cerita. 

(7) “Harus dengan dia, tak ada pilihan lain!” tegas ibu. Beliau memaksaku untuk 

menikah dengan gadis itu. Gadis yang sama sekali tak kukenal. Sedihnya aku tiada 

berdaya sama sekali untuk melawannya. Aku tak punya kekuatan apa-apa untuk 

membantahnya. Sebab setelah ayah tiada, bagiku ibu adalah segalanya.”  

(D7/PPC/HP/AL/MDF/2019/Hal1)  

 

(7) “Saat kondisi kesehatan mama memburuk, aku benar-benar panik. Takut kehilangan. 

Sejak itu yang aku pikirkan pun permintaan mama, asal mama sembuh,” lanjut Bian. 

“Setelah operasi, kesehatan mama berangsur pulih. Tapi mama meminta satu hal 

yang tidak bisa kupenuhi. Menikah dengan jodoh pilihannya. 

(D7/WA/TF/AL/MDF/2019/Hal154)  

 

Dalam data ke-7 merupakan alur maju. Alur pembuka dari kedua novel 

tersebut yang memaparkan mengenai sosok tokoh utama laki-laki tersebut yang 

sama-sama mengalami perjodohan, yaitu menikah karena dijodohkan oleh kedua 

orang tuanya, khususnya dipaksa oleh ibunya. Pada hipogram novel PPC si tokoh 

Aku dipaksa menikah oleh gadis pilihan ibunya, namun dia tidak berusaha 

melawan dan membantah permintaan ibunya. Hal itu karena hanya ibunyalah 

yang saat ini dimiliki oleh tokoh Aku. Seorang Ibu baginya adalah seseorang yang 

sangat berharga, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia. 

Sedangkan pada novel transformasi WA tokoh Bian juga dijodohkan oleh 

kedua orang tuanya. Saat itu Bian dipaksa oleh mamanya untuk menikahi gadis 

pilihannya, akan tetapi karakter pada tokoh Bian ini berusaha untuk menolak dan 

membantah permintaan mamanya karena ia tidak mencintai gadis pilihan 

mamanya serta juga karena Bian telah memiliki kekasih, yaitu Sarah. Namun, 

pada akhirnya Bian menuruti permintaan mamanya disebabkan mamanya yang 

sering sakit-sakitan. Bian yang sangat sayang pada mamanya dan ingin melihat 
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mamanya bahagia, maka dari itu Bian menyetujui permintaan mamanya untuk 

menikah dengan gadis pilihan yang telah dijodohkan dengan dirinya.  

4.1.1.3.2 Konflik: 

 Pada tahapan ini memaparkan mengenai konflik yang memuncak dalam 

suatu cerita. 

(8) Tapi seleraku lain. Entah mengapa. Apakah mungkin karena aku telah begitu 

hanyut dengan citra gadis-gadis Mesir titisan Cleopatra yang tinggi semampai? 

Yang berwajah putih jelita dengan hidung melengkung indah, mata bulat 

bening khas arab, dan bibir halus manawan.  

(D8/PPC/HP/AL/MDF/2019/Hal3) 

  

(8) “Aku mencintai Sarah, tunanganku. Sangat mencintainya. Kami sempat 

berencana menikah,” aku Bian, “tapi … Mama tidak memberi restu.” 

(D8/WA/TF/AL/MDF/2019/Hal25) 

 

Pada data ke-8 dalam novel PPC memaparkan peristiwa atau alur cerita 

yang memuncak ketika tokoh Aku yang tidak menyukai istrinya karena jauh dari 

kriteria perempuan yang diidam-idamkannya. Dia lebih menyukai seorang 

perempuan yang berparas cantik seperti gadis-gadis Mesir dengan citra laksana 

titisan Ratu Cleopatra. Sedangkan istrinya jauh dari kriteria yang dia impikan. 

Sementara dalam novel WA menjelaskan tentang tokoh Bian yang tidak mencintai 

istrinya karena dirinya telah mencintai orang lain yaitu Sarah yang merupakan 

mantan tunangannya. Kejadian tersebut merupakan awal sering terjadinya konflik 

dalam kehidupan rumah tangga mereka khususnya ketika tokoh utama lelaki yang 

berperan sebagai seorang suami tidak bisa menyukai dan mencintai istrinya. 

4.1.1.3.3 Penyelesaian: 

 Pada tahapan ini berisi tentang akhir atau ending dari sebuah cerita. 

(9) Ibu mertua mengajakku ke sebuah gundukan tanah masih baru di pekuburan 

yang letaknya di pinggir desa. Di atas gundukan itu ada dua batu nisan. Nama 

dan hari wafat Raihana tertulis di sana. Aku tak kuat menahan rasa cinta, haru, 

rindu, dan penyesalan yang luar biasa. Aku menangis tersedu-sedu, memanggil-

manggil nama Raihana seperti orang gila. Sukmaku menjerit-menjerit, 

mengiba-iba. Aku ingin Raihana hidup kembali. Hatiku perih tiada terkira. 
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(D9/PPC/HP/AL/KV/2019/Hal46)  

 

(9) Bian kembali membawa Tari ke dalam dekapannya. Allah sudah memberikan 

kesempatan untuk memperbaiki pernikahannya. Ia tidak akan menyia-nyiakan 

hal itu. Akan ia gunakan waktu yang Allah berikan untuk membuat istrinya 

bahagia. Menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. 

Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selagi mereka bersama, 

insyaAllah ujian apapun akan mereka hadapi bersama. 

(D9/WA/TF/AL/KV/2019/Hal365) 

 

Data ke-9 pada novel PPC memaparkan mengenai kisah akhir dalam cerita 

atau penyelesaian dari konflik yang terjadi dalam kedua novel tersebut yaitu 

ketika tokoh Aku, suami dari Raihana datang ke rumah mertuanya untuk 

menjemput istrinya dan pada saat itu rasa cintanya mulai tumbuh di dalam 

hatinya. Namun, ketika sampai di rumah tersebut dia tak menemukan istrinya, 

disebabkan istri dan anak yang dikandungnya telah meninggal dunia. Sementara 

itu, di dalam novel WA mendeskripsikan tentang kehidupan rumah tangga Tari 

dan Bian yang mulai berdamai kembali dan memperbaiki hubungan rumah 

tangganya yang mulai retak. Pada alur dalam novel WA di akhir kisah cerita Tari 

dan Bian kini hidup bahagia dalam menjalani hubungan pernikahannya. 

 

4.1.1.4 Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menyajikan cerita. Baik 

dalam mendeskripsikan karakter tokoh, sikap, latar, dan suatu kejadian yang 

terdapat dalam cerita. 

(10) “Mas, nanti sore ada acara aqiqah-an di rumah Yu Imah. Semua keluarga akan 

datang, termasuk ibundamu. Kita diundang juga. Yuk, kita datang bareng. Tidak enak 

kalau kita yang dielu-elukan keluarga tidak datang.” Suara lembut Raihana 

menyadarkan pengembaraanku pada zaman Ibu Hazm. 

(D10/PPC/HP/SP/MDF/2019/Hal20)  

 

(10) “Kenapa?” selidik Tari. Tidak biasanya akhir pekan seperti ini suaminya ada di 

rumah. Biasanya Bian selalu keluar. 

“Papa mengundang kita makan malam di restoran,” beritahu Bian. “Malam 

ini.” 
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“Malam ini?!” seru Tari kaget. 

……………………………………. 

“Kita mau makan di hotel bintang lima?” ulang Tari kaget. 

“Iya. Hari ini ulang tahun Papa. Kita akan merayakan dengan makan malam di 

hotel.” 

(D10/WA/TF/SP/MDF/2019/Hal42)  

 

Dalam data ke-10 pada novel PPC menjelaskan Raihana yang mengajak 

suaminya tentang sebuah acara Aqiqah-an di rumah salah satu kerabatnya. 

Sedangkan dalam novel WA, Bian memberitahu istrinya bahwa mereka diundang 

ke acara makan malam dan mengajak istrinya untuk hadir disebabkan acara 

tersebut adalah acara ulang tahun papanya. 

Pada novel PPC karya Habiburrahman El Shirazy menggunakan sudut 

pandang orang pertama sebagai tokoh utama sehingga tokoh utama tersebut 

dikenal dengan sebutan nama Aku. Sedangkan pada novel WA menggunakan 

sudut pandang orang ketiga serba tahu yaitu yang mengetahui segala karakter 

tokoh dalam cerita. 

 

4.1.1.5 Latar 

Latar merupakan penggambaran tempat, suasana, dan waktu. 

4.1.1.5.1 Latar waktu: 

Latar waktu merupakan latar yang menggambarkan waktu atau kapan 

kejadian atau peristiwa itu terjadi dalam suatu karya sastra. 

(11) Maafkan Hana, kalau membuat Mas kurang suka. Tapi mas belum shalat Isya.” Lirih 

Hana yang belum melepas mukenanya. Dia mungkin baru saja shalat malam.  

(D11/PPC/HP/LW/EKSP/2019/ Hal14)  

 

(11) Ia salat Tahajud dan membaca Al-Quran sampai waktu subuh di kamarnya. 

(D11/WA/TF/LW/EKSP/2019/ Hal93)  

 

Pada data ke-11 dalam novel PPC menggambarkan seorang istri bernama 

Raihana yang membangunkan suaminya yang saat itu sedang sakit dan 
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mengingatkannya untuk melakukan sholat Isya’. Waktu kejadian saat itu yaitu 

tengah malam, hal itu dapat dilihat dari keterangan bahwa Raihana melepas 

mukenanya saat dia selesai melaksanakan sholat malam atau Tahajud. 

Sementara dalam novel WA juga memaparkan tentang seorang Istri 

bernama Tari yang saat itu dia juga sedang menjaga suaminya yang sedang sakit 

dan di sepertiga malam pun ia terbangun karena bunyi alarm yang sengaja dia atur 

pada pukul setengah empat pagi. Lalu ia beranjak untuk melaksanakan sholat 

Tahajud sebagaimana kebiasaan yang ia lakukan setiap harinya. Setelah sholat 

malam, ia pun mengaji sembari menunggu azan Subuh berkumandang. Dari kedua 

kutipan tersebut dapat diketahui bahwa latar waktu dari adegan dalam kedua novel 

tersebut yaitu dini hari menjelang waktu subuh. 

(12) Suatu sore aku pulang dari mengajar dan kehujanan di jalan. Aku lupa tidak 

membawa jas hujan. Sampai di rumah habis maghrib. Bibirku biru, mukaku pucat. 

Perutku belum kemasukan apa-apa kecuali segelas kopi buatan Raihana tadi pagi. 

Memang aku berangkat terlalu pagi karena ada janji dengan seorang teman. Jadi aku 

berangkat sebelum sarapan yang dibuat Raihana jadi. Raihana memandang diriku 

dengan wajah khawatir. “Mas tidak apa-apa kan?” tanyanya cemas sambil melepas 

jaketku yang basah kuyup. (D12/PPC/HP/LW/MDF/ 2019/Hal11) 

 

(12) Tari masih bekerja di kamar saat suaminya pulang. Dilihatnya jam dinding. Pukul 

sebelas malam. Ia mendengar langkah suaminya menaiki tangga. Dan… Tari 

terlonjak kaget saat mendengar bunyi gaduh di luar. “Astaghfirullah.” Ia segera 

memakai kerudung dan keluar. Matanya menangkap sosok Bian yang terduduk di 

anak tangga. Ia bergegas menghampiri suaminya. “Kamu nggak apa-apa?” tanya 

Tari Khawatir. Napas suaminya terdengar berat, sesekali batuk.  
(D12/WA/TF/LW/MDF/ 2019/Hal89) 

 

Data ke-12 dalam novel PPC memaparkan tentang tokoh Aku yang pulang 

dari mengajar di sore hari dan kehujanan karena lupa membawa jas hujan. Sampai 

akhirnya ia tiba di rumah setelah maghrib. Saat sampai di rumah ia sakit karena 

masuk angin. Sedangkan dalam novel WA mendeskripsikan tentang suami Tari 

yang pulang kerja jam sebelas malam. Saat tiba di rumah, Bian dalam kondisi 

sakit demam dan batuk disebabkan terlalu kelelahan bekerja. Pada kedua data 
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tersebut memaprkan tentang perbedaan latar waktu, jika pada novel PPC latar 

waktunya pada sore hari. Namun, pada novel WA latar waktunya yaitu terjadi 

pada malam hari dengan peristiwa atau kejadian suaminya yang saat itu sedang 

sakit. 

4.1.1.5.2 Latar tempat: 

Latar tempat merupakan latar yang menggambarkan tempat atau dimana 

kejadian atau peristiwa itu terjadi dalam suatu karya sastra. 

(13) Aku menyantap bubur kacang hijau itu dengan lahap. Lalu merebahkan diri di 

tempat tidur, menelusup di bawah hangatnya selimut. Kenyamanan mulai 

menjalar ke seluruh tubuhku. Raihana duduk di kursi tak jauh dariku. Ia khusyuk 

mengulang hafalan Al-Qurannya. Di luar hujan deras. 

(D13/PPC/HP/LT/MDF/2019/Hal12)  

 

(13) Tari menaikkan suhu AC kamar, mengganti selimut dengan yang lebih tipis, 

dan mengompres dengan air hangat. Ia mengukur suhu tubuh Bian, 39 derajat 

celcius. Panas sekali. Ia membaca Al-Fatihah dan tiga surat terakhir dalam Al-

Quran, selanjutnya menyapukan ke tubuh suaminya. Tari membacakan sebanyak 

tiga kali. Pakde selalu melakukan itu saat ia atau adiknya sedang sakit. Kata Pakde, 

Rasulullah pernah menyuruh istrinya, Aisyah, untuk melakukannya saat beliau sakit. 

(D13/WA/TF/LT/MDF/2019/Hal92)  

 

Data ke-13 pada novel PPC mendeskripsikan seorang tokoh Aku yang 

sedang sakit, lalu menyantap bubur kacang hijau buatan istrinya. Sementara 

istrinya, Raihana duduk menemani tokoh Aku yang sedang terbaring sakit 

sembari murojaah hafalan Al-Qurannya. Tempat kejadian tersebut yaitu di kamar 

yang dapat dilihat dari pendeskripsian tokoh aku yang merebahkan dirinya ke 

tempat tidur. 

Sementara itu dalam novel WA menggambarkan Tari yang disibukkan 

dengan merawat Bian yang sedang sakit. Dia pun membacakan surat Al Fatihah 

dan tiga surat Qul masing-masing tiga kali, lalu disapukan ke tubuh suaminya. Hal 

itu dia lakukan sebagaimana ketika melihat yang dilakukan oleh Pakdenya dulu 
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ketika adiknya sedang sakit. Latar tempat pada cerita tersebut yaitu sama-sama di 

dalam kamar yang dideskripsikan ketika Tari menaikkan suhu AC kamar. 

 

4.1.2 Hubungan Bentuk Teks Hipogram dari Transformasi Novel PPC 

Karya Habiburrahman ke Novel WA Karya Mia Chuz 

Pada hasil penelitian subbab kedua mendeskripsikan mengenai bentuk-

bentuk hipogram dari transformasi novel PPC ke novel WA yang terdiri dari 

bentuk ekspansi, konversi, modifikasi, dan ekserp sehingga dapat diketahui 

bentuk-bentuk hipogram yang telah ditransformasi ke dalam novel WA. Informasi 

keseluruhan mengenai beragam bentuk ekspansi, konversi, modifikasi dan ekserp 

yang terdapat dalam novel WA akan diuraikan pada subbab berikut. 

4.1.2.1 Bentuk Ekspansi Hipogram dari Transformasi Novel PPC Karya 

Habiburrahman ke Novel WA Karya Mia Chuz 

Bentuk teks hipogram yang mengalami perubahan, perluasan dan 

pengembangan isi cerita pada saat ditransisi ke dalam teks transformasi disebut 

sebagai bentuk ekspansi. Dalam sebuah karya sastra antara teks satu dengan yang 

lainnya dapat mengalami perubahan baik dari segi isi, narasi, dan dialog dari teks 

tersebut, namun masih memiliki inti cerita yang hampir sama.  

Maka dari itu, bentuk teks ekspansi merupakan suatu bentuk teks hipogram 

yang telah mengalami suatu perubahan, baik itu dari perubahan kata, dialog, 

narasi, namun masih memiliki inti atau makna yang sama. Berdasarkan analisis 

data yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa data yang merupakan 

bentuk ekspansi dalam novel PPC yang merupakan novel hipogram dan novel 

WA yang merupakan novel transformasi. Data tersebut dapat dilihat dari data 
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kutipan yang terdapat pada rumusan masalah pertama yang dipaparkan sebagai 

berikut. 

Tema 
Dengan panjang lebar ibu menjelaskan, sebenarnya sejak ada di dalam kandungan 

aku telah dijodohkan dengan Raihana yang tak pernah kukenal itu. Kok bisa-

bisanya ibuku berbuat begitu. Pikiran orang dulu terkadang memang aneh.  

(D2/PPC/HP/TM/EKSP/2019/Hal1)  

 

“Dulu, pas Bunda kamu hamil, Mama langsung bilang, kalau anaknya cewek, nanti 

nikah sama anak Mama yang cowok,” cerita Mama dengan wajah semringah. “Eh, 

beneran cewek. Mama senang sekali waktu itu. Mimpi Mama jadi kenyataan. 

Sekarang kamu jadi menantu Mama.” 

(D2/WA/TF/TM/EKSP/2019/Hal343)  

 

Di dalam data novel transformasi tersebut menunjukkan bahwa mengalami 

data tersebut mengalami perubahan dan pengembangan kalimat, yang awalnya di 

novel hipogram berbentuk sebuah narasi kemudian diubah menjadi sebuah dialog 

dan dikembangkan menjadi sebuah percakapan yang lebih kompleks dari novel 

hipogram. Namun di novel transformasi terjadi pengembangan dan berubah 

menjadi bentuk dialog akan tetapi masih dengan topik yang sama yaitu tentang 

perjodohan yang dilakukan sejak dalam kandungan. 

Penokohan tokoh utama perempuan 
“……. Apa yang harus ku lakukan agar Mas tersenyum? Katakanlah Mas! 

Katakanlah! Asal jangan satu hal. Kuminta asal jangan satu hal: yaitu menceraikan 

aku! Itu adalah neraka bagiku. Lebih baik aku mati daripada mas menceraikanku. 

Dalam hidup ini aku ingin berumah tangga cuma sekali. Mas, kumohon bukalah 

sedikit hatimu untuk menjadi ruang bagi pengabdianku, bagi menyempurnakan 

ibadahku di dunia ini.” (D3/PPC/HP/PN/EKSP/2019/Hal 10) 

 

Tari tertegun. Tentu saja ia berencana menikah untuk selamanya. Ia memang 

menikah karena dijodohkan oleh Pakde dan Budenya, tetapi ia berniat menjalaninya 

sepenuh hati. Baginya menikah itu ibadah, bukan perkara main-main. Apalagi 

hanya untuk sementara. 

(D3/WA/TF/PN/EKSP/2019/Hal23) 

 

Teks transformasi pada novel WA tersebut telah mengalami perubahan dari 

segi kalimat. Jika pada novel hipogram percakapannya berbentuk dialog 

sementara pada novel transformasi berbentuk narasi. Kemudian pada novel 

hipogram PPC tokoh perempuan dominan bertanya tentang perasaan suaminya 
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dan memintanya untuk tidak menceraikannya karena mengingat bahwa dirinya 

hanya ingin menikah satu kali dalam seumur hidupnya. Hal ini sedikit berbeda 

dengan novel transformasi, yaitu narasi pada data tersebut mendeskripsikan 

bahwa pernikahan adalah suatu ibadah dan dirinya hanya akan menikah satu kali 

selama hidupnya. Perubahan tersebut juga mendeskripsikan ketika Bian 

menyerahkan surat kesepakatan pernikahan yang hanya berlaku sampai satu tahun 

yang menegaskan bahwa Bian hanya akan menjalani pernikahan dengan istrinya 

selama satu tahun dan kemudian akan menceraikannya. 

Penokohan ibunda tokoh laki-laki 
“Sudah satu tahun putra sulungku berkeluarga, kok belum ada tanda-tanda aku 

mau menimang cucu ya Mbakyu. Padahal aku ingin sekali segera menimang cucu 

seperti Mbakyu!” kata Ibuku pada ibu mertuaku.” InsyaAllah, tak lama lagi ibu 

akan segera menimang cucu. Doakan lah kami. Bukankah begitu, Mas?” sahut 

Raihana sambil menyikut lenganku. Aku tergagap, cepat-cepat kuanggukan kepalaku 

sekenanya. (D5/PPC/HP/PN/EKSP/2019/Hal11)  

 

“Syukurlah. Kalau begitu, kapan kalian akan memberikan Mama cucu? Kamu 

sudah hamil?” 

Tari tertegun. Wajahnya memerah karena malu. “Eh, itu… belum, Ma. Kalau sudah 

rezekinya, nanti Tari juga hamil, Ma.” 

“Jangan ditunda-tunda. Mama sudah kepengen menggendong cucu.” 

Tari menelan ludahnya. “Eh, iya, Ma. Doakan saja.” 

(D5/WA/TF/PN/EKSP/2019/Hal132)  

 

Pada data transformasi tersebut mengalami ekspansi berupa perubahan kata 

yang digambarkan melalui kalimat dalam dialog tersebut. Hal itu dapat dilihat jika 

pada novel hipogram, ibu dari tokoh utama lelaki bertanya tentang kehamilan 

melalui sindiran halus, sedangkan di novel transformasi Ibu dari tokoh utama 

tersebut langsung bertanya. 

“Ibunya Raihana adalah teman karib ibu waktu nyantri di Mangkuyudan Solo 

dulu,” kata Ibu. 

(D6/PPC/HP/PN/EKSP/2019/Hal1)  

 

Cita-citanya sejak dulu hanya satu. Menikahkan Bian dengan Tari, anak dari 

sahabatnya. Sesuai dengan janji yang pernah ia katakan dulu kepada bundanya Tari. 

(D6/WA/TF/PN/EKSP/2019/Hal132)  
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Pada data tersebut di bagian transformasi mengalami ekspansi perubahan 

dan perluasan kata. Jika pada novel hipogram menjelaskan Ibu Raihana yang 

merupakan sahabat karib dari Ibu tokoh lelaki. Namun, dalam novel transformasi 

memaparkan bahwa Ibunya Bian merupakan sahabat dari Ibunya Tari, sehingga 

dapat dilihat dari kata karib berubah menjadi sahabat. Kemudian terjadi perluasan 

kalimat di bagian transformasi bahwa dulu dia sudah mengikat janji pada orang 

tua Tari.  

Latar waktu 

Maafkan Hana, kalau membuat Mas kurang suka. Tapi mas belum shalat Isya.” Lirih 

Hana yang belum melepas mukenanya. Dia mungkin baru saja shalat malam.  

(D11/PPC/HP/LW/EKSP/2019/ Hal14)  

 

Ia salat Tahajud dan membaca Al-Quran sampai waktu subuh di kamarnya. 

(D11/WA/TF/LW/EKSP/2019/ Hal93)  

 

Pada data tersebut, teks transformasi mengalami perluasan kalimat. Jika 

pada novel hipogram memaparkan tentang Raihana yang membangunkan 

suaminya untuk sholat isya’. Lalu ditarik kesimpulan bahwa saat ia 

membangunkan suaminya dia baru selesai melaksanakan sholat malam karena 

saat itu dia sedang menggunakan mukenah. Hal ini berbeda dengan novel 

Transformasi yang mengalami perluasan di bagian ketika tokoh perempuannya, 

Tari yang dijelaskan bahwa dia memang melaksanakan sholat tahajud dan juga 

memang kebiasaannya sehari-hari. Lalu dilanjutkan dengan mengaji sambil 

menunggu waktunya sholat shubuh tiba. Pada novel hipogram menggunakan kata 

shalat malam sedangkan pada novel transformasi menggunakan kata shalat 

tahajud. 
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4.1.2.2 Bentuk Konversi Hipogram dari Transformasi Novel PPC Karya 

Habiburrahman ke Novel WA Karya Mia Chuz 

Konversi merupakan bentuk teks hipogram yang teks transformasinya 

mengalami pemutarbalikan atau berbanding terbalik dari teks hipogram. Dalam 

sebuah karya sastra antara teks satu dengan yang lainnya dapat berbanding 

terbalik dari segi maksud dan isinya. Persoalan konversi ditemukan Berdasarkan 

analisis data yang dilakukan oleh peneliti, persoalan konversi ditemukan beberapa 

data yang akan dijabarkan melalui data kutipan berikut. 

Penokohan tokoh utama laki-laki 

 
Di hari menjelang akad nikah, aku berusaha menumbuhkan bibit cintaku pada 

calon istriku, tetapi usahaku selalu saja sia-sia. 

(D4/PPC/HP/PN/KV/2019/Hal4) 

 

Bian mengalihkan pandangan, berusaha untuk tidak terpesona. Secantik apa pun 

istrinya, ia tidak boleh tergoda. Ia sudah memiliki kekasih yang jauh lebih cantik. 

Sarah. 

(D4/WA/TF/PN/KV/2019/Hal47)  

 

Pada data transformasi tersebut menunjukkan bahwa pada teks transformasi 

telah mengalami konversi berupa pemutarbalikan kata dan penokohan di bagian 

peristiwa tersebut. Hal ini dipaparkan jika pada novel hipogram, tokoh utama 

lelaki berusaha untuk jatuh cinta pada istrinya setelah dilaksanakannya acara 

pernikahan. Hal ini berbeda dengan novel transformasi yang tokoh lelakinya 

berusaha untuk tidak jatuh cinta pada istrinya. Namun, pada akhir kisah dalam 

kedua novel tersebut, si tokoh utama lelaki akhirnya luluh dan jatuh cinta pada 

istrinya.   

Alur (Penyelesaian) 

Ibu mertua mengajakku ke sebuah gundukan tanah masih baru di pekuburan 

yang letaknya di pinggir desa. Di atas gundukan itu ada dua batu nisan. Nama 

dan hari wafat Raihana tertulis di sana. Aku tak kuat menahan rasa cinta, haru, 

rindu, dan penyesalan yang luar biasa. Aku menangis tersedu-sedu, memanggil-

manggil nama Raihana seperti orang gila. Sukmaku menjerit-menjerit, 

mengiba-iba. Aku ingin Raihana hidup kembali. Hatiku perih tiada terkira. 
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(D9/PPC/HP/AL/KV/2019/Hal46)  

 

Bian kembali membawa Tari ke dalam dekapannya. Allah sudah memberikan 

kesempatan untuk memperbaiki pernikahannya. Ia tidak akan menyia-nyiakan 

hal itu. Akan ia gunakan waktu yang Allah berikan untuk membuat istrinya 

bahagia. Menebus semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. 

Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selagi mereka bersama, 

insyaAllah ujian apapun akan mereka hadapi bersama. 

(D9/WA/TF/AL/KV/2019/Hal365) 

 

Pada alur cerita dalam novel hipogram PPC mendeskripsikan tentang 

kehidupan rumah tangga yang berakhir tidak bahagia disebabkan ketika rasa cinta 

seorang suami tumbuh untuk istrinya, namun istrinya meninggal dunia. Hal ini 

berbanding terbalik dengan novel transformasi WA yaitu kehidupan rumah tangga 

tokoh utama suami istri berakhir dengan bahagia. Sebagaimana dalam macam-

macam bentuk hipogram, cerita transformasi yang bertentangan dengan cerita 

dalam novel hipogram termasuk dalam bentuk konversi. 

 

4.1.2.3 Bentuk Modifikasi Hipogram dari Transformasi Novel PPC Karya 

Habiburrahman ke Novel WA Karya Mia Chuz 

Modifikasi merupakan pengembangan unsur-unsur dari teks hipogram ke 

dalam teks transformasi. 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.  

Alur (Orientasi/pengenalan) 

“Harus dengan dia, tak ada pilihan lain!” tegas ibu. Beliau memaksaku untuk 

menikah dengan gadis itu. Gadis yang sama sekali tak kukenal. Sedihnya aku tiada 

berdaya sama sekali untuk melawannya. Aku tak punya kekuatan apa-apa untuk 

membantahnya. Sebab setelah ayah tiada, bagiku ibu adalah segalanya.”  

(D7/PPC/HP/AL/MDF/2019/Hal1)  

 

“Saat kondisi kesehatan mama memburuk, aku benar-benar panik. Takut 

kehilangan. Sejak itu yang aku pikirkan pun permintaan mama, asal mama sembuh,” 

lanjut Bian. “Setelah operasi, kesehatan mama berangsur pulih. Tapi mama meminta 

satu hal yang tidak bisa kupenuhi. Menikah dengan jodoh pilihannya. 

(D7/WA/TF/AL/MDF/2019/Hal154)  
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Pada data tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel hipogram dan 

transformasi memiliki inti bahwa kedua tokoh utama lelaki pada masing-masing 

novel mengalami perjodohan yang disebabkan permintaan orang tuanya, terutama 

Ibu. Jika pada novel hipogram PPC tokoh lelaki menerima karena tidak ingin 

mendurhakai Ibunya. Hal ini berbeda dengan novel transformasi yang tokoh 

utama lelakinya menerima perjodohan disebabkan tidak tega melihat Ibunya yang 

sedang sakit. Maka dari itu modifikasi tersebut terjadi pada bagian alur cerita 

yang di deskripsikan melalui penggambaran kondisi atau keadaan Ibu dari tokoh 

utama lelaki dalam masing-masing novel.  

Alur (Konflik)  
Tapi seleraku lain. Entah mengapa. Apakah mungkin karena aku telah begitu 

hanyut dengan citra gadis-gadis Mesir titisan Cleopatra yang tinggi semampai? 

Yang berwajah putih jelita dengan hidung melengkung indah, mata bulat 

bening khas arab, dan bibir halus manawan.  

(D8/PPC/HP/AL/MDF/2019/Hal3) 

  

“Aku mencintai Sarah, tunanganku. Sangat mencintainya. Kami sempat berencana 

menikah,” aku Bian, “tapi … Mama tidak memberi restu.” 

(D8/WA/TF/AL/MDF/2019/Hal25) 

 

Pada perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa dalam novel 

hipogram dan transformasi memiliki inti cerita yang sama yaitu tokoh suami pada 

kedua novel tersebut sama-sama tidak menyukai istrinya. Jika pada novel 

hipogram si tokoh lelaki tidak menyukai istrinya karena jauh dari selera dan 

kriterianya. Hal ini berbeda dengan novel transformasi yang telah mengalami 

modifikasi pada bagian unsur alur cerita yaitu tokoh lelaki tidak mencintai istrinya 

karena dia telah mencintai seorang perempuan yang dulu pernah menjadi 

tunangannya.  

Sudut Pandang 
“Mas, nanti sore ada acara aqiqah-an di rumah Yu Imah. Semua keluarga akan 

datang, termasuk ibundamu. Kita diundang juga. Yuk, kita datang bareng. Tidak enak 

kalau kita yang dielu-elukan keluarga tidak datang.” Suara lembut Raihana 

menyadarkan pengembaraanku pada zaman Ibu Hazm. 
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(D10/PPC/HP/SP/MDF/2019/Hal20)  

 

“Kenapa?” selidik Tari. Tidak biasanya akhir pekan seperti ini suaminya ada di 

rumah. Biasanya Bian selalu keluar. 

“Papa mengundang kita makan malam di restoran,” beritahu Bian. “Malam 

ini.” 

“Malam ini?!” seru Tari kaget. 

…………………………….. 

“Kita mau makan di hotel bintang lima?” ulang Tari kaget. 

“Iya. Hari ini ulang tahun Papa. Kita akan merayakan dengan makan malam di 

hotel.” 

(D10/WA/TF/SP/MDF/2019/Hal42)  

 

Pada perbandingan kedua data tersebut, novel hipogram mengalami 

modifikasi dalam novel transformasi. Pada kedua novel tersebut sama-sama 

memiliki adegan yaitu tokoh akan menghadiri sebuah acara keluarga, akan tetapi 

jika pada novel hipogram, tokoh menghadiri sebuah acara aqiqahan. Hal ini 

berbeda dengan novel transformasi yang mengalami modifikasi yaitu tokoh 

menghadiri suatu acara perayaan ulang tahun orang tuanya. Sudut pandang yang 

digunakan juga mengalami modifikasi, jika pada novel hipogram menggunakan 

sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama sedangkan pada novel 

transformasi menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu.  

Latar waktu 
Suatu sore aku pulang dari mengajar dan kehujanan di jalan. Aku lupa tidak 

membawa jas hujan. Sampai di rumah habis maghrib. Bibirku biru, mukaku pucat. 

Perutku belum kemasukan apa-apa kecuali segelas kopi buatan Raihana tadi pagi. 

Memang aku berangkat terlalu pagi karena ada janji dengan seorang teman. Jadi aku 

berangkat sebelum sarapan yang dibuat Raihana jadi. Raihana memandang diriku 

dengan wajah khawatir. 

“Mas tidak apa-apa kan?” tanyanya cemas sambil melepas jaketku yang basah 

kuyup. 

(D24/PPC/HP/LW/MDF/ 2019/Hal11) 

 

Tari masih bekerja di kamar saat suaminya pulang. Dilihatnya jam dinding. Pukul 

sebelas malam. Ia mendengar langkah suaminya menaiki tangga. Dan… 

Tari terlonjak kaget saat mendengar bunyi gaduh di luar. “Astaghfirullah.” Ia segera 

memakai kerudung dan keluar. Matanya menangkap sosok Bian yang terduduk di 

anak tangga. Ia bergegas menghampiri suaminya. 

“Kamu nggak apa-apa?” tanya Tari Khawatir. 

Napas suaminya terdengar berat, sesekali batuk. 

(D24/WA/TF/LW/MDF/ 2019/Hal89) 
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Dilihat dari data dalam kedua novel tersebut menampakkan persamaan 

peristiwa yang sama-sama sakit akan tetapi ada perubahan di bagian waktu, sakit 

yang di derita, dan penyebab sakit. Terjadi modifikasi pada latar waktu kejadian 

peristiwa dalam cerita yaitu jika pada novel PPC latar waktu kejadian pada sore 

hari, namun pada novel WA latar waktu peristiwa terjadi pada malam hari. 

Latar tempat 

Aku menyantap bubur kacang hijau itu dengan lahap. Lalu merebahkan diri di tempat 

tidur, menelusup di bawah hangatnya selimut. Kenyamanan mulai menjalar ke 

seluruh tubuhku. Raihana duduk di kursi tak jauh dariku. Ia khusyuk mengulang 

hafalan Al-Qurannya. Di luar hujan deras. 

(D13/PPC/HP/LT/MDF/2019/Hal12)  

 

Tari menaikkan suhu AC kamar, mengganti selimut dengan yang lebih tipis, dan 

mengompres dengan air hangat. Ia mengukur suhu tubuh Bian, 39 derajat celcius. 

Panas sekali. Ia membaca Al-Fatihah dan tiga surat terakhir dalam Al-Quran, 

selanjutnya menyapukan ke tubuh suaminya. Tari membacakan sebanyak tiga 

kali. Pakde selalu melakukan itu saat ia atau adiknya sedang sakit. Kata Pakde, 

Rasulullah pernah menyuruh istrinya, Aisyah, untuk melakukannya saat beliau sakit. 

(D13/WA/TF/LT/MDF/2019/Hal92)  

 

Dalam data tersebut memaparkan bahwa novel hipogram mengalami 

modifikasi pada bagian unsur cerita. Jika pada novel hipogram si tokoh 

perempuan mengulang hafalan Al-Qur’annya di saat suaminya menyantap bubur 

kacang hijau. Namun hal ini berbeda pada novel transformasi yang telah 

mengalami modifikasi di bagian alur cerita yaitu tokoh perempuan merawat dan 

memeriksa suhu tubuh suaminya serta membacakan surat Al-Fatihah dan tiga 

surat Qul yang terdiri dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas sebanyak tiga 

kali.  
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4.1.2.4 Bentuk Ekserp Hipogram dari Transformasi Novel PPC Karya 

Habiburrahman ke Novel WA Karya Mia Chuz 

Ekserp merupakan suatu intisari atau ide pokok dalam sebuah karya sastra. 

Ekserp juga bisa diartikan sebagai tema utama yang terdapat sebuah karya. Intisari 

cerita pada sebuah karya yang telah mengalami transformasi dari suatu karya 

hipogram dapat dilihat melalui tema utama yang memiliki kesamaan dalam kedua 

novel tersebut. 

Tema 

“Harus dengan dia, tak ada pilihan lain!” tegas ibu. Beliau memaksaku untuk 

menikah dengan gadis itu. Gadis yang sama sekali tak kukenal. Sedihnya aku tiada 

berdaya sama sekali untuk melawannya. Aku tak punya kekuatan apa-apa untuk 

membantahnya. Sebab setelah ayah tiada, bagiku ibu adalah segalanya.” 

(D1/PPC/HP/TM/EKSR/2019/Hal1)  

 

Bian sangat dekat dengan mamanya, ia sedih sekaligus takut saat tahu penyakit 

mamanya. Takut kalau umur Mama tidak panjang. Ia berjanji akan melakukan apa 

saja kalau Mama sembuh. Sialnya, setelah sembuh, Mama malah 

menjodohkannya dengan perempuan lain. 

Bian menolak dijodohkan, tetapi Mama kekeuh. Bahkan kesehatan mamanya sempat 

menurun sebab sedih dan stress karena ia menolak dijodohkan. Akhirnya ia 

mengalah walau hatinya menolak. Ia setuju menikah dengan Tari, hanya demi 

mamanya. 

(D1/WA/TF/TM/EKSR/2019/Hal42)  

 

Pada data tersebut memiliki inti atau pokok cerita yang sama yaitu jika 

dalam novel WA juga menunjukkan tentang perjodohan yang dipaksa oleh 

Ibunya. Tokoh utama lelaki pada novel WA pun juga dipaksa menikah dengan 

seorang perempuan pilihan ibunya yang merupakan putri dari sahabatnya. Pada 

data dalam kedua novel tersebut menunjukkan bahwa inti atau tema cerita pada 

novel PPC dan WA yaitu sama-sama bertema tentang perjodohan yang dilakukan 

oleh tokoh Ibu terhadap tokoh utama laki-laki.  
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4.1.3 Pengaruh Latar Belakang Pengarang Terhadap Hubungan 

Intertekstual. 

Pada subbab ini peneliti mendeskripsikan mengenai pengaruh latar belakang 

pengarang terhadap hubungan intertekstualitas. Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa latar belakang pengarang memiliki pengaruh 

terhadap hubungan intertekstual yang dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.3.1 Pengaruh Latar Belakang Pengarang Novel PPC 

Habiburrahman El Shirazy dilahirkan di Semarang pada tanggal 30 

September 1976 dari seorang Ibu yang bernama Hj. Siti Rodhiyah dan K.H. 

Saerozy Noor. Habiburrahman merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Ia 

dikenal dengan panggilan Kang Abik. Sejak kecil Kang Abik bersekolah di 

sekolah yang sangat mengutamakan nilai-nilai keagamaan islamnya. Ia 

menempuh pendidikan formal di SD Sembungharjo IV dan Madrasah Diniyah Al 

Huda, MTS Futuhiyyah 1 Mranggen sekaligus dia belajar kitab kuning di Pondok 

Pesantren Al Anwar, Demak. Kang Abik juga pernah merantau ke Surakarta dan 

alumni dari Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada tahun 1995. Latar 

belakang tersebut secara langsung banyak mempengaruhi karya-karyanya, salah 

satunya yaitu novel PPC.   

(14) Dalam pergulatan jiwa yang sulit berhari-hari, akhirnya aku pasrah. Aku menuruti 

keinginan ibu. Aku tak mau mengecewakan ibu. Aku ingin menjadi mentari pagi di 

hatinya, meskipun untuk itu aku harus mengorbankan diriku. 

(D14/PPC/PLBPH/BIO/2019/hal2) 

 

Pada data ke-14 tersebut menunjukkan bahwa karakter dari tokoh Aku pada 

novel karya Habiburrahman yaitu sangat hormat dan patuh pada ibunya sehingga 

dia menuruti keinginan ibunya karena tidak ingin mengecewakan dan durhaka 

terhadap Ibunya. Karakter tersebut sangat erat kaitannya dengan latar belakang 
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Kang Abik yang merupakan lulusan pesantren dan religius sehingga hal tersebut 

mempengaruhi penulisan karyanya yang memaparkan tentang nuansa religi. 

Kejadian tersebut ditunjukkan melalui pemaparan tokoh Aku pada novel PPC 

yang sangat menghargai sosok ibunya sebagaimana ajaran agama Islam yang 

memerintahkan manusia untuk memuliakan seorang Ibu yang telah melahirkan 

dan merawatnya sedari kecil. 

(15)  “Ibunya Raihana adalah teman karib ibu waktu nyantri di Mangkuyudan Solo dulu,” 

kata ibu.  

(D15/PPC/PLBPH/BIO/2019/hal1) 

 

Tepat dua bulan setelah pernikahan, kubawa Raihana ke rumah kontrakan di pinggir 

Kota Malang.  

  (D15/PPC/PLBPH/BIO/2019/hal5) 

 

Habiburrahman El Shirazy dibesarkan dari keluarga berlatar belakang Jawa, 

sehingga latar tempat dari karya-karyanya dominan menggunakan latar tempat 

yang berlokasi di daerah Jawa, Indonesia. Salah satu karyanya yang menunjukkan 

hal tersebut yaitu dapat dilihat pada novel PPC dalam data ke-15 yang 

menggunakan latar tempat di Solo (Jawa Tengah) dan kota Malang (Jawa Timur). 

(16) ……Apanya yang ideal? Apa karena aku lulusan Mesir dan Raihana lulusan terbaik 

di kampusnya dan hafal Al Quran lantas disebut ideal? Ideal bagiku adalah seperti 

Ibnu Hazm dan istrinya. 

(D17/PPC/PLBPH/BIO/2019/hal22) 

 

Selama menempuh pendidikannya sejak usia dini hingga Madrasah Aliyah 

di Jawa Tengah, Habiburrahman memperoleh banyak prestasi dengan menjuarai 

berbagai ajang perlombaan yang diadakan di Jawa Tengah. Kemudian Ia 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Al Azhar, Cairo, Mesir. 

Selama menempuh pendidikannya di Mesir mulai dari S1 hingga S2, 

Habiburrahman mulai beradaptasi dan belajar tentang budaya yang terdapat di 

Mesir sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh pada karya-karyanya 

yang juga banyak menggunakan latar tempat di Cairo, Mesir.  
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Hal tersebut dapat dilihat pada data ke-16 dalam salah satu karyanya yaitu 

novel PPC. Ia yang memiliki latar belakang pendidikan di Al Azhar, Cairo 

menggunakan latar tempat di Mesir sebagai tempat kejadian peristiwa dalam alur 

cerita karyanya. Selain itu banyak pula karya-karya lainnya yang juga 

menggunakan latar tempat Mesir, seperti novel Ketika Cinta Bertasbih serta Ayat-

ayat Cinta yang di dalam ceritanya juga berlatar tempat di Mesir.  

Dilihat dari berbagai pengalaman yang dilalui dalam kehidupan 

Habiburrahman, baik itu pengalaman dari berbagai ajang perlombaan dan 

pendidikannya. Habiburrahman memanfaatkan segala pengalaman yang 

dimilikinya dan yang diperoleh dari dunia pendidikan dan pengalaman yang 

lainnya saat singgah di berbagai tempat sebagai referensi latar tempat dalam 

penulisan setiap karya-karyanya. 

Ciri khas yang menjadi dasar dalam setiap karya-karyanya adalah cerita 

yang sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan di dalamnya, khususnya Islam. 

Habiburrahman pandai sekali membalut nilai-nilai Islam di balik ceritanya yang 

dominan memiliki tema percintaan. Namun, percintaan dalam karya-karyanya 

selalu didasarkan pada syariat Islam sehingga secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi pembacanya dengan menggugah dan menyentuh perasaan. Tujuan 

dari karya yang bertemakan tentang cinta tersebut ingin menunjukkan pada 

pembaca bahwa cinta yang sebenarnya dan sejati adalah cinta kepada Tuhannya, 

Allah.  

Cerita dalam karya-karyanya juga menggambarkan tentang cara 

mengendalikan agar sesuai dengan rambu-rambu Islam, karena pada dasarnya 

cinta yang berasal dari Allah adalah suci. Namun yang menjadikan cinta tersebut 
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akan berakhir baik atau tidaknya adalah tergantung dari cara kita mengontrol cinta 

tersebut agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan tetap berada di bawah naungan 

aturanNya. Nuansa yang berdasar pada keagaaman juga sangat kental dalam 

setiap karya yang dihasilkannya dengan balutan cerita yang tidak mudah ditebak 

dan membuat penasaran pembacanya sehingga ingin melanjutkan untuk terus 

membaca karya-karyanya yang dibalut dengan kata-kata sastra yang halus dan 

sangat menyentuh jiwa pembacanya. 

 

4.1.3.2 Pengaruh Latar Belakang Pengarang Novel WA 

Eria Chuzaimiah, memiliki nama pena Mia Chuz merupakan seorang 

penulis pendatang baru yang mulai memberanikan dirinya untuk mulai menulis di 

Wattpad pada tahun 2017. Mia dilahirkan di Jakarta dan tumbuh besar di 

Palembang. Ia merupakan salah satu alumni Jurusan Teknik Industri di 

Universitas Andalas Padang.  

Dalam kesehariannya selain menjadi Ibu rumah tangga, Mia juga 

disibukkan mengajar di rumah Tahfiz yang secara tidak langsung 

mendeskripsikan dirinya yang merupakan sosok perempuan yang religius. Tujuan 

dirinya menulis yaitu ingin menebarkan kebaikan melalui karya-karya yang 

dihasilkannya agar bermanfaat bagi orang lain, termasuk orang-orang yang 

membaca karyanya. Menulis baginya adalah perantara dalam menyampaikan 

dakwah, untuk mengajak dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

Salah satu novel karangannya yang terkenal dan berhasil difilmkan yaitu 

novel berjudul Wedding Agreement. Setahun setelah novel WA diterbitkan, novel 

tersebut diangkat ke layar lebar oleh Starvision dengan judul yang sama. Film 
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tersebut sukses menarik perhatian masyarakat Indonesia karena alur ceritanya 

yang disuguhkan membuat emosi perasaan setiap penontonnya naik turun, dari 

bahagia, sedih, kesal, dan marah dalam satu waktu. 

(17) Ia berusaha keras untuk tidak sakit hati. Ia sudah mempersiapkan kemungkinan 

terburuk. Suaminya boleh bersikap tidak peduli, tetapi sebagai istri, ia akan 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

(D18/WA/PLBPT/BIO/2019/hal23) 

 

Sikap religiusitas yang dimiliki oleh Mia sangat berpengaruh terhadap 

penulisan karya-karyanya. Hal tersebut dapat dilihat melalui data ke-17 yang 

memaparkan tentang tokoh seorang istri. Tokoh tersebut digambarkan sebagai 

sosok yang tetap berusaha taat sebagai istri dengan melaksanakan kewajibannya 

walaupun suaminya bersikap tidak peduli kepada dirinya. Hal itu secara tidak 

langsung mencerminkan penulis novel WA, Mia Chuz yang merupakan seorang 

Istri sekaligus Ibu rumah tangga. Dalam data tersebut Mia Chuz menyampaikan 

pesan kebaikan bahwa seorang istri harus tetap melaksanakan kewajibannya 

sebagai seorang istri walaupun suaminya bersikap buruk kepadanya. 

 

(18) “Kadang kita tidak bisa melihat kebaikan itu sekarang, kadang kebaikan itu baru 

terlihat nanti, saat mata hati kita sudah terbuka, saat hati kita sudah terasa lapang, 

saat hidayah Allah mulai menyapa,” lanjut ustaz 

“Boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka ada kebaikan di dalamnya, sebaliknya 

sesuatu yang kita kejar-kejar justru ada hal tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena 

Allah tahu masa depan, sedangkan kita tidak bisa membaca masa depan,” tambah 

Ustaz. “Semua takdir sudah Allah tetapkan, kita hanya tinggal menjalani dengan 

ikhlas. Insya Allah, hati akan tenang dan bahagia saat menjalani dengan lapang 

dada.” 

(D19/WA/PLBPT/BIO/2019/hal163) 

 

 Pada data ke-18 menjabarkan tentang pesan-pesan kebaikan yang 

disampaikan melalui tokoh Ustaz dalam novel WA. Sebagaimana Mia Chuz yang 

memiliki tujuan menulis sebagai sarana menebarkan kebaikan di dalamnya, hal itu 

dapat dilihat pada data di atas yang berisi tentang kutipan nasihat yang secara 
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tidak langsung mengingatkan pembaca untuk tetap berprasangka baik kepada 

Allah.  

Karya-karya lainnya berupa novel selain WA yang ditulis oleh Mia Chuz 

yaitu berjudul Rania (Lantunan Cinta di Sepertiga Malam), Dearest Mai, dan 

Cinta Anandita. Sementara itu karya tulis lainnya yang dipublikasikan di wattpad 

berjudul 240 Hari Menunggu Cinta, Gara-gara Puisi, Penantian, London Love 

Story, And The Story Goes, dan Meine Belle (lanjutan Dearest Mai). 

Dilihat dari kehidupan sehari-harinya melalui instagram, Mia Chuz 

merupakan sosok perempuan yang memang sangat agamis. Hal itulah yang 

mempengaruhi terhadap karya-karyanya yang kebanyakan memiliki ciri khas 

tentang percintaan dan nilai-nilai keagamaan Islam. Walaupun tulisannya tentang 

percintaan, namun percintaan dalam karya-karyanya tetap berdasarkan syariat-

syariat Islam. Hal itu menyebabkan karya-karya yang ditulis olehnya dominan 

bertema percintaan yang di dalamnya tetap mengandung nilai-nilai agama. 

Maksud dari Mia Chuz memilih tema tersebut yaitu disebabkan melihat 

banyaknya lelaki dan perempuan yang mengekspresikan cintanya di jalan yang 

salah, sehingga melalui karyanya Mia Chuz berharap karya-karya sebagai ladang 

dakwah kepada para pembacanya. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Pada bagian subbab pembahasan penelitian ini dipaparkan mengenai 

pembahasan dari pendeskripsian data-data yang telah dianalisis dan dikaitkan 

dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang 

disajikan terkait dengan hubungan bentuk teks hipogram dari transformasi novel 
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PPC Karya Habiburrahman ke novel WA Karya Mia Chuz dan pengaruh latar 

belakang pengarang terhadap hubungan intertekstual. Secara keseluruhan 

pemabahasan dari hasil penelitian tersebut dipaparkan pada subbab berikut: 

4.2.1 Perbandingan Unsur Intrinsik Antara Novel PPC dan WA 

Pada pembahasan subbab pertama memaparkan mengenai perbandingan 

unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel PPC dan WA. Berikut tabel hasil 

perbandingan unsur intrinsik antara novel WA dan PPC. 

No Unsur Intrinsik PPC WA Keterangan 

1. Tema Pernikahan yang 

terjadi karena 

perjodohan dari 

orang tua. 

Pernikahan yang 

terjadi karena 

perjodohan dari 

orang tua. 

Novel PPC dan 

WA sama-sama 

mengangkat 

tema tentang 

perjodohan yang 

terjadi karena 

keinginan orang 

tuanya. 

  

2. Penokohan Tokoh utama 

perempuan 

(Protagonis)  

• Raihana 

Gadis Jawa yang 

kalem, penyayang, 

dan berprinsip. 

 

Tokoh utama 

perempuan 

(Protagonis) 

• Btari 

Gadis kota yang 

tegas, wanita karier, 

dan berprinsip. 

 

Sama-sama 

memiliki 

karakter tokoh 

utama yang 

protagonis dan 

berprinsip, 

namun terdapat 

sedikit 

perbedaan dari 

segi latar 

belakang dan 

sifatnya.  

 

Tokoh utama laki-

laki 

(Protagonis) 

• Aku 

Tegas dan lembut 

pada wanita. 

 

 

Tokoh utama laki-

laki 

(Antagonis) 

• Bian 

Keras kepala dan 

egois. 

Karakter tokoh 

utama laki-laki 

pada kedua 

novel tersebut 

berbeda. Jika 

tokoh utama 

laki-laki pada 

novel PPC 

berperan 

sebagai 

protagonis pada 

istrinya, hal ini 
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berbeda pada 

novel WA yang 

bersikap 

antagonis pada 

istrinya. 

 

Ibunda tokoh utama 

laki-laki 

(Protagonis) 

Penyayang dan 

perhatian. 

 

Ibunda tokoh utama 

laki-laki 

(Protagonis) 

Penyayang dan 

perhatian. 

Karakter ibunda 

dari tokoh 

utama laki-laki 

sama-sama 

memiliki 

karakter 

protagonis yaitu 

sangat baik hati, 

penyayang, dan 

perhatian 

kepada 

menantunya. 

 

3. Alur Alur maju tertutup Alur maju tertutup Novel PPC dan 

WA sama-sama 

menggunakan 

alur maju dan 

tertutup. 

 

4. Sudut Pandang Aku. 

 

Sudut pandang 

orang pertama 

sebagai tokoh 

utama. 

Dia. 

 

Sudut pandang 

orang ketiga serba 

tahu. 

Novel PPC dan 

WA 

menggunakan 

sudut pandang 

yang berbeda. 

Novel PPC 

menggunakan 

sudut pandang 

orang pertama 

(AKU), 

sedangkan PPC 

menggunakan 

sudut pandang 

orang ketiga 

(DIA) yang 

serba tahu. 

 

5. Latar Latar waktu. 

 

Dini hari menjelang 

waktu subuh. 

 

 

Latar waktu. 

 

Dini hari di 

sepertiga malam. 

 

Memiliki 

perbedaan pada 

latar waktu. 

Pada novel PPC 

terjadi adegan 

yang sama 

dengan novel 

WA namun 
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waktu kejadian 

pada kedua 

novel tersebut 

berbeda. 

 

Latar tempat 

Kamar tidur. 

Latar tempat 

Kamar tidur. 

Memiliki 

adegan yang 

sama pada cerita 

yang juga sama-

sama 

menggunakan 

latar tempat 

kamar tidur. 

 

 

Dari hasil penelitian dipaparkan bahwa terdapat kesamaan tema dari kedua 

novel tersebut. Tema merupakan ide pokok suatu cerita dan merupakan inti cerita 

yang mengikat keseluruhan unsur-unsur intrinsik (Nurcahyati, 2019:981). Dari 

hasil analisis diketahui bahwa novel PPC dan WA memiliki persamaan tema yaitu 

sama-sama mengangkat tema tentang perjodohan yang terjadi karena keinginan 

orang tuanya. 

Selanjutnya bagian tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya 

sastra (Semi dalam Lauma, 2017: 6). Dalam novel PPC dan WA sama-sama 

memiliki tokoh cerita yang di dominasi oleh tokoh utama laki-laki dan perempuan 

serta ibunda dari tokoh utama laki-laki.  

Sementara itu penokohan merupakan perwatakan yang mendeskripsikan 

sifat dan sikap para tokoh pada cerita (Sumasari, 2014: 72). Dari hasil analisis 

terdapat persamaan karakter dari tokoh utama perempuan dan ibunda dari tokoh 

utama laki-laki yang sama-sama memiliki karakter protagonis. Namun penokohan 

pada tokoh utama laki-laki berbeda, jika pada novel PPC tokoh utama laki-lakinya 

berkarakter protagonis sedangkan pada novel WA berkarakter antagonis. 
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Kemudian pada bagian alur memiliki persamaan alur cerita dari kedua novel 

tersebut. Alur merupakan susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk suatu 

cerita, alur dibagi menjadi 3 yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 

Alur maju ialah alur yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian saat itu atau 

cerita yang bergerak ke depan. Alur mundur ialah alur yang urutan kejadian atau 

peristiwanya tidak sesuai dengan waktu kejadian saat itu atau cerita yang bergerak 

mundur (flashback). Alur campuran ialah alur yang terdiri dari campuran antara 

alur maju dan laur mundur (Nurcahyati, 2019:981). Pada kedua novel tersebut 

yaitu sama-sama menggunakan alur maju. 

Sudut pandang adalah cara penulis menetapkan dirinya di dalam suatu cerita 

atau Teknik yang dipilih oleh penulis untuk menyampaikan ceritanya. Sudut 

pandang dibagi menjadi empat bagian yaitu sudut pandang orang pertama ialah 

penulis sebagai pelaku dalam cerita yang menggunakan kata ganti aku. Sudut 

pandang orang kedua ialah penulis menggunakan kata ganti orang kedua seperti: 

kamu. Sudut pandang orang ketiga ialah penulis ada diluar cerita tidak terlibat 

dalam cerita seperti menggunakan kata ganti: dia, mereka dan menggunakan nama 

yang ada dalam cerita. Sudut pandang campuran ialah penulis menempatkan 

dirinya bargantian dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya dengan sudut pandang 

yang berbeda-beda (Nurcahyati, 2019:981). Novel PPC dan WA menggunakan 

sudut pandang yang berbeda. Novel PPC menggunakan sudut pandang orang 

pertama yang menggunakan kata ganti “aku”, sedangkan PPC menggunakan sudut 

pandang orang ketiga yang menggunakan kata ganti “dia” yang serba tahu. 

Terakhir, bagian latar. Latar ialah memaparkan mengenai lokasi atau tempat 

kejadian, suasana, dan waktu kejadian peristiwa (Nurcahyati, 2019:981). Dilihat 
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dari tabel analisis tersebut dapat diketahui bahwa novel PPC dan WA memiliki 

perbedaan pada latar waktu dan persamaan pada latar tempat. Pada hasil 

penelitian dalam unsur intrinsik banyak ditemukan berbagai persamaan yang 

terdapat dalam novel PPC dan WA. Adanya persamaan-persamaan tersebut yang 

saling memiliki keterkaitan dapat dikategorikan sebagai kajian intertekstual. 

Kajian intertekstual merupakan suatu kajian yang berupaya untuk 

menemukan hubungan antara satu teks sastra dengan teks lain dan digunakan juga 

untuk menemukan adanya hubungan antar struktur yang satu dengan struktur yang 

lain pada sebuah cerita dalam karya sastra (Misrini, 2018: 539). Dengan adanya 

hal itu, novel PPC dan WA memiliki hubungan antar teks yang dapat dilihat dari 

berbagai persamaan, baik dari segi unsur dan struktur pembangun dalam cerita. 

Kajian intertekstual mendasarkan pada unsur-unsur persamaan yang 

terdapat dalam sebuah karya sastra sehingga jelas acuannya jika persamaan 

tersebut mengacu pada bentuk dan unsur instrinsik yang salah satunya dapat 

dilihat dari tema ceritanya (Mardani, 2020: 16). Dari analisis perbandingan unsur 

intrinsik yang diperoleh, novel PPC dan WA memiliki hubungan intertekstual 

yang didasarkan banyak ditemukannya perbedaan dan persamaan pada unsur 

intrinsik yang berfungsi sebagai unsur pembangun dalam suatu cerita. 

 

4.2.2 Hubungan Bentuk Teks Hipogram dari Transformasi Novel Pudarnya 

Pesona Cleopatra Karya Habiburrahman ke Novel Wedding 

Agreement Karya Mia Chuz 

Pada pembahasan kedua penelitian ini memfokuskan pada hubungan 

bentuk-bentuk teks hipogram dari transformasi novel PPC ke novel WA. Melalui 
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analisis pada bentuk-bentuk tersebut, dapat diketahui transformasi yang terjadi 

pada karya yang telah dijadikan sebagai hipogram. Hasil analisis tersebut telah 

dipaparkan di bagian hasil penelitian. 

Pada hasil penelitian telah dijabarkan data-data yang dianalisis dan 

dideskripsikan. Di bagian bentuk ekspansi, secara keseluruhan diperoleh sembilan 

data. Ekspansi merupakan perubahan, perluasan atau pengembangan dari 

hipogram (Endraswara, dalam Wahyuni 2012: 104). Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada novel hipogram banyak 

mengalami transformasi yaitu perubahan dalam bentuk ekspansi yang terjadi 

adalah perubahan, perluasan, pengembangan pada bagian dialog, narasi, kata, dan 

kalimat dalam cerita novel. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk 

memperluas dan mengembangkan teks yang terdapat dalam cerita hipogram ke 

cerita transformasi namun masih dengan inti cerita yang sama. 

Sebagaimana analisis yang terdapat pada data di hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa ke lima data hipogram tersebut mengalami ekspansi, baik dari 

segi perubahan, perluasan, dan pengembangan kata atau kalimat dari novel 

hipogram ke novel transformasi. Ekspansi dapat juga didefinisikan sebagai bentuk 

yang mentransformasikan unsur-unsur pokok kalimat menjadi bentuk yang lebih 

kompleks dan diwujudkan pada kalimat yang diubah menjadi lebih kompleks atau 

luas yang merupakan pengembangan dari hipogramnya (Prasetyani, 2012: 8). 

Oleh karena itu, data hipogram pada novel PPC yang dianalisis termasuk dalam 

bentuk ekspansi saat ditransformasi ke novel WA. 

Pada bagian bentuk konversi hanya terdapat dua data yang ditemukan dalam 

analisis novel sebagai objek penelitian. Konversi adalah pemutarbalikan hipogram 
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yang berarti benar-benar mengubah cerita baik dari struktur kata, kalimat, makna, 

yang terdapat dalam cerita hipogram sehingga terdapat perbedaan yang kontras 

dari jalan cerita antara novel hipogram dan transformasi (Perdana, 2017: 10). Di 

dalam analisis data yang telah dicantumkan pada hasil pembahasan memaparkan 

pemutarbalikan dalam novel hipogram ke novel transformasi yaitu pada saat 

tokoh utama lelaki pada novel hipogram PPC berusaha untuk jatuh cinta pada 

istrinya namun sangat berbeda pada novel transformasi WA yaitu suaminya 

berusaha untuk tidak jatuh cinta. Walaupun nanti pada akhir cerita si tokoh utama 

lelaki dalam kedua novel tersebut akhirnya akan jatuh cinta pada istrinya. 

Pada data kedua, jika pada novel hipogram berakhir dengan kisah yang 

sedih akan tetapi berbeda dengan novel transformasi yang memiliki akhir kisah 

yang bahagia. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang berbanding terbalik 

antara novel hipogram dengan novel transformasi.  

Kemudian, pada bentuk modifikasi ditemukan sepuluh data yang telah 

diperoleh. Modifikasi merupakan pengembangan dan perubahan pada tokoh dan 

alur serta unsur cerita (Endraswara dalam Prasetyani, 2012: 8). Dari data yang 

telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa novel hipogram banyak mengalami 

modifikasi pada bagian alur atau jalan cerita. 

Modifikasi dalam tataran kesasteraan merupakan manipulasi tokoh dengan 

mengganti nama tokoh, namun dengan tema dan jalan cerita yang sama 

(Prasetyani, 2012: 8). Pada salah satunya yaitu bisa melakukan perubahan atau 

pengembangan pada unsur atau struktur cerita dalam suatu karya sastra. Pada 

novel hipogram PPC banyak sekali mengalami modifikasi pada novel 

transformasi WA, baik itu terjadi perubahan pada nama tokoh, karakter tokoh, dan 
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alur cerita dalam novel sebagaimana yang telah dipaparkan pada hasil penelitian 

sebelumnya. 

Terakhir, pada bentuk ekserp yaitu inti dari cerita masing-masing karya 

sastra yaitu hanya ditemukan satu data saja. Menurut Endraswara (dalam 

Wahyuni, 2012: 104) ekserp memiliki pengertian sebagai bentuk intisari suatu 

unsur atau episode dari hipogram. Inti dari kedua novel tersebut yaitu memiliki 

kesamaan tema cerita tentang perjodohan tokoh utama lelaki dengan seorang 

perempuan yang merupakan putri dari sahabat karib Ibunya.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa teks transformasi banyak 

memodifikasi dari teks hipogram. Hal ini disebabkan banyak ditemukannnya data-

data yang termasuk dalam bentuk modifikasi pada hipogram. Menurut 

Endraswara (dalam Wahyuni, 2012: 104) bentuk transformasi tersebut disebut 

sebagai modifikasi apabila mengalami suatu pengembangan pada teks 

transformasi seperti melakukan perubahan atau modifikasi dalam tataran 

kesasteraan, misalnya melakukan berbagai manipulasi alur, tokoh cerita dan 

sebagainya.  

Selain itu data-data yang ada juga lebih merujuk dan dominan pada 

perubahan-perubahan struktur atau unsur yang terdapat pada suatu cerita. 

Berdasarkan hal tersebut, dari analisis persamaan yang diperoleh dari analisis 

data, novel PPC dan WA memiliki hubungan intertekstual yang didasarkan 

dengan banyak ditemukannya persamaan pada bentuk modifikasi isi cerita dalam 

suatu karya hipogram ke karya transformasi. 
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4.2.3 Pengaruh Latar Belakang Pengarang Terhadap Hubungan 

Intertekstual.  

Pembahasan pada subbab terakhir memaparkan tentang pengaruh latar 

belakang pengarang terhadap hubungan intertekstual antara novel PPC dan novel 

WA. Latar belakang sosial pengarang merupakan bagian dari unsur ekstrinsik 

dalam karya sastra. Burhan Nurgiyantoro (dalam Sum, 2018: 47) mengatakan 

bahwa unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada di luar suatu karya fiksi. 

Unsur tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap lahirnya sebuah karya sastra. 

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh diketahui bahwa latar 

belakang pengarang mempengaruhi terciptanya hubungan intertekstual dalam 

suatu karya sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarang novel PPC 

yaitu Habiburrahman El-Shirazy dan pengarang novel WA yaitu Mia Chuz 

memiliki latar belakang sosial yang didominasi oleh nilai-nilai religiusitas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kedua pengarang sama-sama memiliki 

background knowledge tentang nilai-nilai agama Islam terutama dalam hubungan 

pernikahan sehingga hal itu berpengaruh pada tulisan di setiap karya-karyanya. 

Hal itu juga dapat dilihat dari tema atau ide cerita yang dituangkan oleh masing-

masing pengarang dalam sebuah karyanya.  

Habiburrahman dan Mia Chuz memiliki latar belakang keagamaan yang 

sama sehingga menyebabkan kemiripan pada tulisan mereka. Karya-karya kedua 

penulis tersebut dominan bertema tentang percintaan yang menekankan pada 

rambu-rambu atau aturan dalam ajaran agama Islam sehingga menyebabkan 
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terjadinya intertekstualiatas. Intertekstualitas tersebut terjadi pada novel WA dan 

novel PPC. 

Menurut Rifattere dalam mengkaji intertekstualitas memerlukan suatu cara 

untuk 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). 

Setelah dibandingkannya novel karya Mia Cuz dan Habiburrahman dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, ternyata banyak modifikasi yang terjadi pada 

novel WA serta terdapat persamaan latar belakang sosial pengarang yang dapat 

mempengaruhi penulisan pada setiap karya sastranya. 

Karya sastra yang lebih dulu diciptakan akan mempengaruhi karya sastra 

yang lahir sesudahnya dan akan berlangsung baik sengaja atau tidak sengaja, 

sehingga secara sadar ataupun tidak sadar seorang pembaca karya sastra akan 

menyerap dari sisi baik estetika maupun gagasan (Muzaqi, 2018: 4). Oleh karena 

itu, berdasarkan adanya persamaan dari latar belakang pengarang dapat 

mempengaruhi tulisan pada setiap karyanya.  Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa novel WA memiliki hubungan intertekstual dalam suatu teks karya sastra 

dengan novel PPC. 

 


