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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Konsep tentang maskulinitas terus berubah seiring berjalannya waktu. 

Maskulinitas itu sendiri menurut Moose (1996) adalah bagaimana laki-laki 

menyatakan apa yang mereka percayai sebagai sebuah kejantanan (manliness). 

Pandangan mengenai maskulinitas abad ke-18 memproyeksikan apa yang disebut 

dengan stereotype sifat kelakian yaitu kekuasaan, kehormatan dan keberanian 

(hlm.3-4). 

Seiring berkembangnya jaman dan teknologi, pandangan mengenai 

maskulinitas berubah. Menurut Sussman (2012), atribut-atribut tradisional 

mengenai kelakian seperti kekuatan fisik, keagresifan, upaya individual, 

kejantanan serta dominasi atas perempuan sudah semakin terkepung dan tidak 

berfungsi di kalangan sosial. Hal ini disebabkan karena dunia yang semakin 

modern dengan munculnya komputer, hirarki kekuasaan, kebebasan akan 

homoseksualitas, serta kesetaraan gender (hlm. 153).   

Oleh karena itu citra maskulinitas yang secara historis dan tradisional melekat 

dengan atribut-atribut kekuasaan, kekuatan fisik serta dominasi atas perempuan 

bukan menjadi citra maskulinitas yang mutlak bagi laki-laki. Hal ini diperkuat 

juga oleh Hakala yang dikutip oleh Feasey (2009) bahwa maskulinitas itu sendiri 

harus diartikan sebagai sesuatu yang cair, dipengaruhi waktu dan variabel-variabel 
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yaitu budaya, era dan hal-hal lain seperti keadaan sosial yang mempengaruhi 

kehidupan seseorang (hlm.2). 

Perjalanan pandangan maskulinitas yang modern tersebut juga 

direpresentasikan dari film seperti dalam film Moonlight (2017). Film ini 

menunjukkan kebingungan seorang anak keturunan Afrika-Amerika mengenai 

kontradiksi antara pandangan manakah yang merupakan citra kelakian 

(manliness) dan manakah yang bukan. Hal ini diperkuat juga oleh Tellerico 

(2016) yang mengatakan bahwa protagonis film Moonlight merefleksikan 

maskulinitas yang cair dan menjadi konflik oleh seorang anak laki-laki keturunan 

Afrika-Amerika di Amerika Serikat, yang ditunjukan dengan apa adanya. 

Bentuk-bentuk citra maskulinitas tersebut dapat divisualkan melalui 

penyutradaraan. Aspek-aspek penyutradaraan terdapat dalam mise en scene. 

Menurut Thompson dan Smith (2017), mise en scene terdiri dari set, pencahayaan, 

kostum dan make up ,staging dan performance aktor (hlm. 117-134). Karakter 

juga menjadi unsur yang penting untuk penyutradaraan. Untuk mengarahkan dan 

membentuk karakter, sutradara harus menentukan need dari setiap karakter. 

Menurut Weston (1996), need dari karakter terbagi menjadi lima yaitu spine, 

objective, action verbs, unconscious objective dan choosing objective (hlm. 98). 

Berdasarkan pada problematika tersebut, maka penulis ingin mengeksplorasi 

teknik penyutradaraan untuk menggambarkan maskulinitas karakter dengan film 

pendek Baba sebagai studi kasus. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah teknik penyutradaraan yang tepat untuk menggambarkan 

maskulinitas karakter laki-laki dalam film Baba? 

1.3. Batasan Masalah 

Pembahasan akan difokuskan pada eksplorasi citra maskulinitas karakter Ayah, 

Anton dan Denny. Kemudian, eksplorasi citra maskulinitas ini difokuskan melalui 

need dari setiap karakter. 

1.4. Tujuan Skripsi 

Penulisan ini bertujuan untuk menentukan teknik penyutradaraan yang tepat untuk 

menggambarkan maskulinitas karakter laki-laki dalam film Baba. 

1.5. Manfaat Skripsi 

1. Menambah pengetahuan baru mengenai penyutradaraan dan penerapannya 

berdasarkan teori-teori yang ada. 

2. Mengeksplorasi bentuk-bentuk citra maskulinitas dan penerapannya di 

dalam film. 

3. Memberikan sumbangsih mengenai kritik terhadap maskulinitas. 
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