
vi 
 

DAFTAR ISI 

 

  HALAMAN JUDUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i   

LEMBAR PENGESAHAN………………………...........…….……………….. ii  

KATA PENGANTAR…….......................................………………….….......... iii  

ABSTRAK BAHASA INDONESIA .................................................................. iv 

要旨 ……………………………………………………………,…...…................ v 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi 

BAB I PENDAHULUAN …………............……………………………………. 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 5 

1.3.1 Tujuan Umum …………………………………….……………………… 5 

 

1.3.2 Tujuan Khusus …………………………………………………………… 6 

1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 6 

1.4.1 Manfaat Teoritis ………………………………………………....………. 6 

1.4.2 Manfaat Praktis ………………………………………………….….......... 7 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 7 

1.6 Sumber Data ............................................................................................... 8 

1.7 Metode dan Teknik Penelitian ................................................................... 8 

1.7.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ………………………................. 8 

1.7.2 Metode dan Teknik Analisis Data ………………………………….…..... 9 

1.7.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data …………………...... 10 



vii 
 

 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, KERANGKA .................................. 11 

2.1 Kajian Pustaka .......................................................................................... 11 

2.2 Konsep ...................................................................................................... 13 

2.2.1 Skenario ………...……………………………………...……………….. 13 

2.2.2 Tokoh ………………….……………………………………...………… 14 

2.2.3 Latar Tempat …………………………………………………………… 14 

2.2.4 Film ………………………………………………………..…………… 14 

2.2.5 Alih Wahana …………………………………………………….……… 15 

2.3 Kerangka Teori ......................................................................................... 15 

2.3.1 Sastra Bandingan …………….……………………………….………… 16 

2.3.2 Alih Wahana …………….……………………………………………… 17 

BAB III RIWAYAT PENGARANG, RIWAYAT SUTRADARA, KARYA 

DAN SINOPSIS .................................................................................................. 22 

3.1 Riwayat Akutagawa Ryunosuke ……………………………………..… 22 

3.2 Riwayat Akira Kurosawa ……..……………………………..…………. 23 

3.3 Karya-Karya Akutagawa Ryunosuke ………………………...………… 23 

3.4 Karya-Karya Akira Kurosawa ……………………………..………….... 26 

3.5 Sinopsis Cerpen Yabu no Naka Karya Akutagawa Ryunosuke ..………. 38 

3.5.1  Penokohan ………………………………………………......………….. 42 

3.5.2  Latar ……………………………………………………………………. 48 

3.5.2.1 Latar Tempat ……………………………………………………...……. 48  

3.5.2.2 Latar Waktu ………………………………………………….……...….. 48 



viii 
 

3.5.2.3 Latar Sosial ………………………………………………….......……… 49 

3.5. 3  Plot ………………...……………………………………………………. 49 

3.5.4  Tema ……………………………………………………………………. 50  

3.6 Sinopsis Film Rashomon karya Akira Kurosawa ………...….……...….. 54 

3.6.1  Penokohan ……………………………………………………………… 55 

3.6.2  Plot ……………………………………………………...………………. 63 

3.6.3  Latar ……………………………………………………..……………… 66  

3.6.3.1 Latar Tempat ……………………………………………...……………. 66 

3.6.3.2 Latar Waktu ………...……………………………...………..………….. 67  

3.6.3.3 Latar Sosial …………………………………………………..…………. 68  

3.6.4  Tema ……………………………………………………………………. 69  

BAB IV PENCIUTAN CERPEN YABU NO NAKA KARYA AKUTAGAWA 

RYUNOSUKE KE DALAM FILM RASHOMON KARYA AKIRA 

KUROSAWA ...............................………………………..……………………. 72 

4.1 Penciutan dalam Unsur Penokohan ………………………….......……... 72 

4.1.1 Penciutan Tokoh Homen ……………………………………………….. 72 

4.1.2 Penciutan Tokoh Roujin no Onna ............................................................ 75 

4.2 Penciutan Latar Tempat ……….……………………………...………… 77 

BAB V PENAMBAHAN CERPEN YABU NO NAKA KARYA AKUTAGAWA 

RYUNOSUKE KE DALAM FILM RASHOMON KARYA AKIRA 

KUROSAWA ……………..........................................................……………… 86 

5.1 Penambahan dalam Unsur Penohokan ………………………................. 87 

5.1.1 Penambahan Tokoh Roujin no Otoko …………………………..……..... 87 

5.1.2 Penambahan Tokoh Akachan ................................................................... 89 

5.2 Penambahan Latar Tempat ....................................................................... 92 



ix 
 

5.2.1 Gerbang Rashomon .................................................................................. 93 

5.2.2 Kebiishi .................................................................................................... 96 

5.2.3 Jembatan Kayu ......................................................................................... 98 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .....................................…....................... 100 

6.1 Simpulan ………………..……………………………….………………… 100 

6.2 Saran ………….…………………………………………………………… 101 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR UNDUHAN 



iv 
 

 

ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini berjudul “Alih Wahana Cerpen Yabu no Naka karya 

Akutagawa Ryunosuke ke dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengkaji tentang penciutan dan penambahan pada unsur 

tokoh dan latar tempat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teks 

yang diambil dari cerpen Yabu no Naka, skenario film Rashomon yang ditulis oleh 

Shinobu Hashimoto, dan film Rashomon karya Akira Kurosawa. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori alih wahana yang 

dikemukakan oleh Sapardi Djoko Damono. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode kepustakaan. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode 

komparatif. Hasil analisis data disajikan dengan menggunakan metode narasi 

deskripsi.   

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat penciutan dalam unsur tokoh 

dan penciutan latar tempat yang ada pada cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa 

Ryunosuke. Terdapat pula penambahan yang meliputi penambahan tokoh dan 

penambahan latar tempat pada film Rashomon karya Akira Kurosawa. Penciutan 

dari unsur penokohan terjadi pada tokoh Homen dan penciutan tokoh Roujin no 

Onna. Penciutan dari unsur latar tempat terjadi di balik gunung dan di tepi sungai. 

Penambahan dari unsur tokoh terjadi pada tokoh Roujin no Otoko dan tokoh 

Akachan. Penambahan dari unsur latar tempat terjadi di gerbang Rashomon, 

Kebiishi, dan di jembatan kayu. 

Kata kunci : Alih Wahana, Penciutan, Penambahan, Yabu no Naka, 

Rashomon. 
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要約 

本論文のタイトルは「芥川龍之介の小説の『藪の中』から黒澤明監督

の映画『羅生門』になる Alih Wahana｣である。本研究の目的は東條人物と場

所のくびれと追加である。使用するデータは芥川龍之介の小説の『藪の中』の

本文、橋本忍の書いたシナリオ『羅生門』、と黒澤明監督の映画『羅生門』

である 

使用された理論は Sapardi Djoko Damono による Alih Wahana である。

データの集まり方法はライブラリー法である。比較方法で集まったデータを分析

された。分析されたデータの結果は物語記述の方法で提示をした。 

分析の結果、芥川龍之介の『藪の中』に東條人物と場所がくびれこと

があった。黒澤明監督の映画『羅生門』にも東條人物と場所が追加こともあっ

た。東條人物のくびれは放免と老人の女 の東條人物である。場所のくびれは

山の後ろと川の土手である。東條人物の追加は老人の男と赤ちゃんの東條人物

である。場所の追加は『羅生門』、検非違使、と架橋である。 

キーワード：Alih Wahana,くびれ、追加、『藪の中』、と 『羅生門』 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Alih wahana merupakan perubahan dari satu bentuk karya seni ke karya 

seni lain. Alih wahana mencakup kegiatan penerjemahan, penyaduran, dan 

pemindahan satu bentuk karya seni ke karya seni yang lain (Damono, 2011 : 1). 

Berdasarkan definisi ini, pengubahan dari teks sastra seperti cerpen atau novel 

ke bentuk film juga merupakan salah satu bentuk kegiatan alih wahana. Proses 

alih wahana dari teks sastra ke dalam film, berpengaruh pula pada berubahnya 

hasil yang berbentuk bahasa atau kata-kata ke dalam film yang berbentuk 

gambar audiovisual. Jika di dalam teks sastra ilustrasi dan penggambaran atau 

pelukisan dilakukan dengan menggunakan media bahasa atau kata-kata dalam 

film semua itu diwujudkan melalui gambar bergerak atau audiovisual yang 

menghadirkan suatu rangkaian peristiwa. 

Bahasa atau dialog dalam teks sastra memiliki peranan penting. Dialog 

bisa berdiri sendiri mengutarakan maksud atau pesan pengarangnya sehingga 

dialog merupakan salah satu gaya pengisahan dalam teks sastra. Lain halnya 

dengan dialog dalam film. Dialog tidak lagi menjadi sesuatu yang penting 

dalam penyampaian maksud atau pesan pengarangnya. Hal itu disebabkan 

karena dialog kurang efisien untuk mengutarakan maksud atau pesan 

pengarangnya, yang menjadi hal penting dalam sebuah film adalah gambar yang 

bergerak (Eneste, 1991:55).  
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Film yang diadaptasi dari teks sastra, terutama teks sastra populer akan 

mampu menarik perhatian penonton untuk menyaksikan terutama perhatian 

para penggemar film maupun pembaca teks sastra tersebut. Hal ini 

menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyaksikan visualisasi dari teks sastra 

yang telah mereka baca sebelumnya. Ketertarikan penonton yang telah 

membaca teks sastra untuk menyaksikan film yang diadaptasi dari teks sastra 

tersebut umumnya akan membandingkan imajinasi mereka yang bersifat 

personal ketika melihat visualisasi yang dihadirkan oleh sang pembuat film. Hal 

tersebut menciptakan pasar tersendiri bagi industri perfilman. 

Di sisi lain, dalam proses alih wahana dari teks sastra ke dalam bentuk 

film terdapat ketidaksesuaian dengan bentuk awalnya, baik ketidaksesuaian 

yang disengaja atau tidak disengaja, atau bahkan penyimpangan yang terlalu 

jauh dari bentuk awalnya. Alih wahana dari teks sastra ke dalam film 

menimbulkan perubahan. Perubahan tersebut mencakup penciutan dan 

penambahan yang terjadi pada alihwahana dari sebuah cerpen ke dalam film. 

Pada penelitian ini membahas penciutan dan penambahan yang terjadi pada 

cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa Ryunosuke, namun tidak terdapat 

variasi didalamnya. Meskipun sebuah film diangkat dari teks sastra, hasilnya 

tidak bisa menjadi sebuah cerita yang sama persis dengan teks sastra tersebut 

dikarenakan film merupakan hasil kerja bersama atau kelompok yang tentu saja 

menghasilkan sebuah pemikiran bersama sedangkan teks sastra adalah hasil 

karya satu orang penulis (Eneste,1991 : 57).  

Dalam kesusastraan Jepang, alih wahana juga dilakukan, seperti alih 
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wahana film berjudul Rashomon diangkat dari cerpen Yabu no Naka karya 

Akutagawa Ryunosuke. Akutagawa Ryunosuke merupakan salah seorang 

sastrawan yang dikenal telah banyak memberikan sumbangan dalam dunia 

sastra berupa karya sastra fiksi, diantara hasil karya Ryunosuke adalah cerpen 

yang berjudul Yabu no Naka. Alih wahana cerpen karya Akutagawa 

Ryunosuke yang berjudul Yabu no Naka menjadi film Rashomon oleh Akira 

Kurosawa, dipilih dalam penelitian ini karena Akutagawa membuat latar Yabu 

no Naka setidaknya satu abad sebelum cerita aslinya dalam Konjaku 

Monogatari. Zaman tersebut, yaitu pada abad ke-12, diambil oleh Akutagawa 

dengan alasan bahwa pada masa itu terjadi krisis sosial sebagai akibat dari 

bencana alam, kebakaran besar, dan gempa bumi yang melanda Jepang. Di 

Kyoto, ibu kota Jepang saat itu, terjadi berbagai konflik politik di antara para 

penguasa. Cerita ini menjadi penggambaran keadaan yang begitu sulit hingga 

pada saat itu orang rela menjual simbol-simbol keagamaan yang seharusnya 

disucikan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Goodwin, 1994:121). 

Yabu no Naka adalah cerita pendek Akutagawa yang berisi tentang 

tujuh kesaksian yang berbeda mengenai kasus pembunuhan seorang samurai 

Kanazawa Takehiro yang jasadnya ditemukan di hutan bambu pinggiran kota 

Kyoto. Setiap kesaksian mengklarifikasi tetapi semakin membuat rumit 

pembaca tentang peristiwa pembunuhan samurai tersebut (Wibawarta, 2004: 

86). 

Akira Kurosawa mengangkat cerpen Akutagawa Ryunosuke yang 

berjudul Yabu no Naka menjadi film Rashomon pada tahun 1950. Meskipun 
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film tersebut berjudul Rashomon, cerita didalamnya sepenuhnya diambil dari 

cerpen Yabu no Naka karena cerita Yabu no Naka menyajikan gambaran tentang 

pemulihan diri pasca perang juga berkaitan dengan pemulihan kepercayaan 

terhadap diri sendiri. Pengaruh barat sangat terasa waktu itu, Amerika Serikat 

sebagai negara yang menang perang sangat menarik untuk diimitasi atau 

dicontoh dalam kebudayaannya, ekonominya, politiknya. Namun cerita Yabu 

no Naka tidak mengambil apapun yang berkaitan dengan pengaruh barat. Akira 

Kurosawa ingin memperlihatkan bahwa Jepang mempunyai sesuatu yang tidak 

dimiliki oleh negara barat. Jepang mempunyai kebudayaan yang sangat unik 

dan kompleks. Namun cerita Yabu no Naka tersebut diberikan judul Rashomon 

oleh Akira Kurosawa karena gerbang Rashomon menggambarkan bahwa 

Jepang sedang mengalami krisis pada saat film Rashomon dibuat. Keadaan 

Jepang yang masih kacau akibat kalah perang dapat dilihat dari penggambaran 

gerbang kota dalam kondisi tidak baik dan setengah hancur. Gerbang kota 

mencerminkan keadaan kota yang dipagarinya. Gerbang kota yang rusak dapat 

diartikan bahwa keadaan kota di dalamnya juga rusak. Jepang pasca Perang 

Dunia II dapat disamakan dengan gerbang kota tersebut. 

Cerita Yabu no Naka menarik untuk dijadikan film karena isi ceritanya 

memertanyakan tentang kebenaran pembunuhan seorang samurai. Pertanyaan 

tentang kebenaran pembunuhan tersebut tidak terjawab hingga akhir cerita yang 

masih menyisakan tanya. Setiap tokoh memiliki versinya masing-masing. 

Selain memiliki karakter yang berbeda-beda pada setiap tokohnya, cerita Yabu 

no Naka terbagi menjadi beberapa plot yang menampilkan kesaksian  
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Hal yang paling menarik dari film ini adalah struktur naratifnya 

menggunakan tujuh poin sudut pandang dalam menceritakan satu kejadian yang 

sama. Para saksi berjumlah tujuh orang tidak sepakat tentang kejadian 

pembunuhan itu terjadi dan seseorang yang membunuh samurai itu. Setiap 

tokohnya mempunyai versi cerita masing-masing, yaitu penebang kayu, 

houmen, roujin no onna, bandit Tojomaru, biksu, samurai, dan istri samurai 

menceritakan versinya masing-masing. Orang yang juga ikut bercerita sebagai 

saksi adalah penebang kayu yang berada di tempat kejadian ketika peristiwa 

terbunuhnya samurai itu terjadi. Cerita ini lalu berputar-putar tentang orang 

yang membunuh samurai. Kemudian bandit Tajomaru mengaku telah 

membunuh samurai, istri samurai mengaku telah membunuh suaminya, dan 

arwah samurai sendiri dalam pengakuannya melalui perantara badan orang lain, 

mengaku telah membunuh dirinya sendiri. Kekuatan film pada struktur naratif 

ini diperkuat oleh kharisma penulis asli cerita ini, Akutagawa Ryunosuke, 

seorang sastrawan Jepang yang sangat terkenal.  

Inti dari film ini adalah pengakuan tujuh orang yang berbeda tentang 

satu peristiwa. Dengan ambiguitas kenyataan seperti ini, semua versi 

penceritaan kemudian dapat dibenarkan karena setiap orang menangkap suatu 

peristiwa dengan sudut pandangnya sendiri yang sangat subjektif sehingga 

antara ilusi dan kenyataan menjadi tidak berjarak. Film Rashomon dipilih dalam 

penelitian ini dikarenakan cerita dalam film yang membuat para penontonnya 

bertanya mengenai orang yang membunuh samurai dalam film tersebut. Alur 

cerita yang bervariasi menggunakan alur maju dan mundur, selain itu film 
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Rashomon diangkat dari cerpen Yabu no Naka, sesuai dengan penelitian alih 

wahana dari teks sastra menjadi film. Dengan meneliti proses alih wahana 

tersebut, memberikan wawasan baru mengenai perubahan dari teks sastra 

menjadi sebuah film, khususnya dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penciutan cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa Rynosuke 

ke dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa ? 

2. Bagaimanakah penambahan dan variasi cerpen Yabu no Naka karya 

Akutagawa Rynosuke ke dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa? 

1.3 Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini disusun dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan referensi bagi penelitian alih wahana dimasa yang 

akan datang. 

2. Memperluas ruang lingkup  penciptaan baik teks sastra maupun 

karya sinematografi sekaligus meningkatkan apresiasi dan 

pemahaman masyarakat terhadap teks sastra dan film.  
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3. Mengamati perubahan dan perbedaan sebuah teks sastra yang 

telah mengalami alih wahana sehingga menjadi tayangan visual 

atau film.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penciutan yang dihasilkan dari alih wahana cerpen Yabu 

no Naka karya Akutagawa Rynosuke ke dalam film Rashomon karya 

Akira Kurosawa. 

2. Mengetahui penambahan dan variasi yang dihasilkan dari alih wahana 

cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa Rynosuke ke dalam film 

Rashomon karya Akira Kurosawa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, antara lain sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan kajian alih 

wahana terkait teks sastra maupun karya sinematografi serta diharapkan 

pula dapat menjadi bandingan bagi penelitian berikutnya. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pandangan 

dunia pengarang dan proses terbentuknya sebuah film. Dengan demikian 

diharapkan penelitian yang menggunakan teori alih wahana ini bermanfaat 

bagi cakupan penelitian yang lebih luas di masa yang akan datang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini agar dapat memberikan referensi mengenai 

penciutan cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa Rynosuke ke dalam film 

Rashomon karya Akira Kurosawa. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat 

untuk mengetahui penambahan dan variasi cerpen Yabu no Naka karya 

Akutagawa Ryunosuke ke dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa. 

1.5 Ruang lingkup penelitian  

Penelitian ini akan membahas film Rashomon karya Akira Kurosawa 

yang diproduksi pada tahun 1950. Film tersebut merupakan hasil dari alih 

wahana dua cerpen Yabu no Naka (1921) karya Akutagawa Ryunosuke. 

Agar penelitian ini tidak meluas maka perlu dibatasi ruang lingkup 

penelitian yaitu: 

1. Penciutan dari segi tokoh dan latar yang dihasilkan dari alih 

wahana cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa Rynosuke ke 

dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa. 

2. Penambahan dan variasi dari segi tokoh dan latar yang dihasilkan 

dari alih wahana cerpen Yabu no Naka karya Akutagawa 

Rynosuke ke dalam film Rashomon karya Akira Kurosawa. 

1.6 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen karya 

Akutagawa Ryunosuke yang berjudul Yabu no naka yang diterbitkan oleh 

Kalang Jakarta (2004), serta film alih kreasi cerpen Yabu no naka yang 

berjudul Rashomon oleh sutradara Akira Kurosawa dalam bentuk DVD 



9 
 

 
 

(2004) dengan durasi 88 menit dan skenario film yang ditulis oleh Shinobu 

Hashimoto (1973) diproduksi oleh Maruyon Production. 

1.7 Metode dan Teknik Penelitian 

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa:  

 

1.7.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah segala usaha yang 

dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan 

topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan 

merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari 

sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk 

mengetahui ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang 

(Nazir, 1988 :111).Lebih rinci, Nazir menambahkan bahwa metode 

penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang 

dipecahkan (Nazir, 1988 :112).  

Berdasarkan pengertian di atas, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pembacaan mendalam terhadap sumber data, yaitu 

cerpen karya Akutagawa Ryunosuke yang berjudul Yabu no 

naka. 
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2. Pengklasifikasian data yang terdapat dalam cerpen sesuai dengan 

rumusan masalah. 

3. Menonton film Rashomon karya Akira Kurosawa dengan cara 

menonton secara berulang-ulang guna memahami lebih dalam isi 

dari film tersebut. 

4. Pengklasifikasian data yang terdapat dalam film sesuai dengan 

rumusan masalah. 

5. Membaca skenario film Rashomon. 

 

1.7.2 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

komparatif. Metode analisis komparatif dilakukan untuk mencari 

persamaan dan perbedaan yang terdapat antara cerpen Yabu no Naka karya 

Akutagawa Ryunosuke dan film Rashomon karya Akira Kurosawa dengan 

cara menguraikan isi teks sastra yang kemudian dibandingkan dengan hasil 

filmnya menggunakan teori alih wahana Sapardi Djoko Damono.  

Tahap yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan antara tokoh yang terdapat dalam cerpen dan 

film dari segi penciutan, penambahan dan variasi.  

2. Membandingkan latar cerita yang ada dalam cerpen dan film dari 

segi penciutan, penambahan dan variasi. 

3. Hasil analisis data di rangkai dalam bentuk narasi dan deskripsi 

guna menjawab rumusan masalah dengan cara menampilkan 
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data, membuat hubungan antar fenomena dan memaparkan hal-

hal yang perlu ditindaklanjuti sehingga mencapai tujuan 

penelitian.  

 

1.7.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode narasi 

deskripsi. Teknik penyajian analisis data dalam penelitian ini adalah menyajikan 

hasil analisis data menggunakan kata-kata dan tidak dalam bentuk tabel atau bagan. 

 


