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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Gambaran Umum 

Menurut Denzel dan Lincoln sepeti dikutip oleh Salam (2011), penelitian 

kualitatif menjelaskan bahwa studi kualitatif memberi penekanan pada proses dan 

makna yang tidak diukur melalui jumlah, intensitas atau frekuensi. Fokus 

penelitian kualitatif adalah pada karakteristik sosial (hlm. 26-27). Jenis-jenis dari 

penelitian kualitatif menurut Bungin (2012) adalah teknik analisis isi, teknik 

analisis domain, teknik analisis taksonomik, teknik analisis komponensial, teknis 

analisis tema kultural, dan teknik analisis komparatif konstan (hlm. 83-84). 

 Pertama, teknik analisis isi adalah teknik yang sering digunakan. Teknik 

ini berisi bahwa proses dan isi komunikasi merupakan dasar studi ilmu sosial. 

Teknik ini mencakup upaya, klasifikasi lambang, kriteria, dan menggunakan 

analisis tertentu dalam membuat prediksi (hlm. 84-85). 

 Kedua, teknik analisis domain adalah teknik penelitian secara umum tanpa 

detail dari unsur-unsur yang diteliti namun masih dalam satu penelitian yang utuh 

tentang obyek penelitian tersebut dan bertujuan untuk eksplorasi (hlm.85). 

Menurut Spradley seperti yang dikutip oleh Bungin (2012, hlm. 85 - 86) 

variasinya terdiri dari: 
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1. Jenis (Strict Inclusiion) 

2. Ruang (Spacial) 

3. Sebab – akibat (Cause – effect) 

4. Rasional (Rationale) 

5. Lokasi Kegiatan (Location for Action) 

6. Cara ke Tujuan (Means – End) 

7. Fungsi (Function) 

8. Urutan (Sequence) 

9. Atribut (Atribution)  

Ketiga, teknik analisis taksonomik terfokus pada domain tertentu dan 

menjadi sub-sub domain yang lebih terperinci yang memiliki kesamaan. Hasil dari 

teknik analisis taksonomik adalah analisis yang terbatas dan berlaku pada satu 

domain tertentu (hlm. 89-90). 

Keempat, teknik analisis komponensial adalah teknik yang menggunakan 

pendekatan kontras antar elemen. Teknik ini digunakan untuk menganalisis unsur-

unsur yang berhubungan kontras satu sama lain dalam domain yang sudah 

dianalisis secara terperinci. Tahap-tahap melakukan kegiatan analisis: (hlm. 95-

96). 
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Kelima, teknik analisis tema kultural adalah teknik yang mencoba 

mengumpulkan tema, fokus budaya, etos budaya, nilai dan simbol yang 

terkonsentrasi pada domain tertentu. Selain itu analisis tema berusaha menemukan 

hubungan antar domain yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks 

sehingga dapat ditemukan mana yang mendominasi dan mana yang kurang 

mendominasi (hlm. 98).  

Keenam, teknik analisis komparatif konstan adalah teknik yang digunakan 

untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi dan dianalisa terus-menerus 

sepanjang penelitian tersebut dilakukan (hlm.101). 

Mengacu pada tujuan penulisan ini yaitu “Menemukan teknik 

penyutradaraan yang tepat untuk menggambarkan maskulinitas karakter laki-laki 

dalam film Baba” dan mengeksplorasi cara-cara penyutradaraan yang tepat untuk 

memvisualisasikan visi sutradara, maka teknik analisis yang tepat untuk peneltian 

ini adalah dengan teknik analisis domain. Lebih spesifiknya, jenis yang digunakan 

adalah cara ke tujuan (means – end), karena tujuan dari penulisan ini untuk 

mengeksplorasi cara penyutradaraan yang tepat untuk memvisualisasikan  citra 

maskulinitas melalui karakter Papa, Anton dan Denny dalam film Baba. 

3.2 Sinopsis Film Baba 

Pagi-pagi buta, Denny (13) yang masih mengantuk mulai mengerjakan tugasnya 

di dapur yaitu membantu Mama memasukkan kue-kue dagangan. Tiba-tiba 

kakaknya, Anton (18) masuk dan mendobrak pintu belakang membuat Mama dan 

Denny kaget. Anton yang baru pulang-pagi-pagi buta itu nampak babak belur. Ia 
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langsung membuka baju dan membuangnya ke lantai dan bergegas masuk ke 

dalam kamar mandi. Papa (48) yang tahu dan mendengar Anton yang baru pulang 

pagi-pagi mendobrak pintu kamar mandi dan memarahi Anton. Papa tidak senang 

dengan kelakuan dan pergaulan Anton di luar rumah yang nakal dan suka 

berkelahi. Papa pun mengusir Anton dari rumah dan adiknya, Denny hanya bisa 

melihat kepergian Anton. 

Denny yang cenderung dekat dengan sang Kakak, menginginkan Anton 

kembali ke rumah namun tidak bisa karena otoritas dari Papa yang sangat tinggi 

di dalam rumah. Denny pun hanya bisa membujuk Anton untuk minta maaf ke 

Papa. Anton merupakan sosok pelindung dan teman bagi Denny. Oleh karena itu, 

diam-diam Denny sering menyembunyikan kakaknya di dalam kamar. Meski 

Anton sangat bangga dengan kehidupannya di luar rumah, Anton masih memiliki 

keterikatan dengan rumah. 

Di satu sisi, Denny juga melihat Papa. Papa yang sangat keras di dalam 

keluarga dan telah mengusir Anton perlahan-lahan mulai kehilangan keutuhan 

keluarganya. Papa lebih sering terlihat melamun, memikirkan persoalan Anton 

dan merokok. Denny juga mencoba untuk membujuk Papa agar Papa bisa 

menerima Anton kembali namun selalu tidak berani. 

Suatu pagi, Denny yang akan berangkat ke sekolah ditemani sang Mama 

yang membawa barang dagangan membiarkan pintu tidak terkunci agar Anton 

bisa masuk ke dalam rumah. Anton yang akhirnya bisa masuk ke dalam rumah 

mulai merasakan kerinduannya akan rumah dan melakukan aktifitas sehari-
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harinya di dalam rumah seperti makan dan mandi. Tak lama kemudian, terdengar 

Papa yang datang dan masuk ke dalam rumah. Anton bergegas meninggalkan 

rumah  melalui pintu belakang. Papa yang masuk ke dalam hanya menemukan 

rokok dan pakaian kotor bekas Anton. Papa pun memungut pakaian kotor Anton, 

memasukkan ke dalam mesin cuci dan merokok di liang pintu belakang sambil 

meratapi kepergian Anton. 

3.3 Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam project Baba ini adalah sebagai Sutradara. Sebagai sutradara 

yang mengontrol ide cerita bahkan konsep dan tema dari film, penulis 

mengangkat tema maskulinitas. Stereotype maskulinitas dan bagaimana caranya 

direpresentasikan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam film menjadi 

isu bagi penulis karena stereotype tersebut dialami sendiri melalui pengalaman 

penulis. Penulis merasa stereotype maskulinitas  bukan menjadi dasar bagaimana 

laki-laki bertindak, bahkan hal-hal feminin yang dilakukan oleh laki-laki tidak 

mengurangi citranya sendiri sebagai laki-laki. Terbentuknya stereotype 

maskulinitas disebabkan oleh adanya konstruksi budaya dan bukan merupakan 

sesuatu yang alamiah sehingga konsep mengenai maskulinitas tersebut dapat 

dipertanyakan. Oleh karena itu penulis ingin mengkritisi citra maskulinitas yang 

kaku dalam film Baba. 
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3.4 Tahapan Kerja 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Kerja  

(Sumber: Penulis) 

1. Script Analysis 

Tahap ini adalah tahap yang paling awal. Berhubung posisi penulis adalah 

sebagai sutradara saja dan bukan penulis naskah, maka naskah ditulis 

terlebih dahulu oleh penulis naskah. Namun ide dan konsep-konsep yang 

akan ditulis didiskusikan terlebih dahulu bersama-sama dengan penulis 

naskah, produser, penata kamera, penata suara dan production designer. 

Setelah selesai, naskah diterima dan dianalisis. Naskah dianalisis dengan 

membaca secara detil setiap karakter, scene dan alur cerita. Ketika 

menganalisis, sutradara boleh memiliki pandangan tersendiri mengenai 
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ceritanya. Oleh karena itu, di sini penulis memiliki pandangan tersendiri 

terhadap naskah film Baba. Menganalisa naskah tidak hanya dilakukan 

sendiri namun ada diskusi dengan penulis naskah dan saling bertukar 

pikiran. Bukan hanya dengan penulis naskah, dalam menganalisa naskah, 

bertukar pikiran juga dilakukan dengan anggota tim yang lain termasuk 

produser, penata kamera, production designer, serta penata suara. Hasil 

dari pertukaran pikiran tersebut muncul naskah dalam beberapa draft 

dengan penyesuaian di sana sini. Selain dengan anggota tim, naskah 

dianalisa dan dikonsultasikan dengan dosen-dosen pembimbing karya, 

sehingga naskah dapat dihasilkan dengan alur cerita dan gagasan yang 

lebih baik setelah mendapat masukkan. 

 Di dalam menganalisis naskah terdapat beberapa hal yang 

kemudian dilakukan penulis sebagai sutradara yaitu penentuan tema dari 

film, statement atau gagasan, dan treatment. 

a. Tema 

Setelah membaca dan menganalisis naskah secara detil dari karakter, alur 

cerita dan setiap scene-nya, sutradara menentukan tema dari film. Dalam 

film Baba ini tema yang dibentuk adalah maskulinitas. Tema ini muncul 

karena adanya karakter laki-laki yang kuat di dalam cerita. Dominasi 

keluarga yang berlatar belakang keluarga Cina Benteng berstatus sosial 

ekonomi menengah ke bawah yang menetap di pusat kota Tangerang ini 

adalah laki-laki. Seorang ayah yang keras, seorang kakak yang rebel 

dengan otoritas ayahnya, seorang adik yang melihat kondisi keluarganya 
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dan berusaha mengembalikan kakaknya, keadaan rumah yang cenderung 

sesak dan keadaan kota Tangerang yang riuh menyebabkan ketiga laki-laki 

di dalam keluarga ini memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan 

citranya sebagai laki-laki. 

b. Statement 

Setelah menentukan tema yang akan diangkat di dalam film Baba yang 

adalah maskulinitas, tahapan selanjutnya adalah menentukan gagasan atau 

statement. Gagasan yang ingin disampaikan mengenai maskulinitas ini 

adalah bahwa hal-hal yang menjadi stereotype maskulinitas atau 

bagaimana laki-laki harus bertindak seperti kekerasan, pekerjaan-

pekerjaan kasar, otoritas dalam keluarga bukanlah sesuatu yang terberi 

(given), melainkan merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara budaya. 

Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang secara konstruksi sosial juga menjadi 

stereotype feminin dilakukan oleh laki-laki tidak mengurangi dirinya 

sebagai seorang laki-laki. Oleh karena itu, maskulinitas yang terbentuk 

berdasarkan konstruksi budaya tersebut dapat dipertanyakan dan dikritisi.  

c. Treatment 

Setelah menentukan statement, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

membuat dan menentukan treatment di dalam film Baba. Treatment yang 

dilakukan adalah treatment cerita maupun treatment film itu sendiri. 

Secara cerita, karakter Denny di dalam film melihat bagaimana 

maskulinitas tersebut mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, 

terutama apa yang terjadi antara karakter Papa dan Anton. Konflik yang 
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dipicu dengan diusirnya Anton dari rumah oleh Papa menjadi pertanyaan 

bagi Denny tentang maskulinitas itu sendiri. Denny pun menelusuri 

tentang maskulinitas dari Papa dan Anton. Denny yang mencoba 

mengembalikan Anton ke rumah, juga mendekati Anton dan 

mempertanyakan apakah seorang laki-laki harus seperti apa yang 

dilakukan oleh Anton yang lebih gemar dengan kekerasan fisik, merokok 

dan memiliki kehidupan yang bebas dari kekangan orang tua. Denny juga 

memperhatikan Papa dan menanyakan apakah seorang laki-laki harus 

memiliki otoritas dan dominasi di dalam keluarga, menjadi pembuat 

keputusan akan segala hal yang terjadi di dalam keluarga dan menjadi 

seorang kepala keluarga yang harus menghidupi keluarga secara 

keseluruhan. Sosok Denny yang pada awalnya menanyakan tentang 

maskulinitas tersebut, akhirnya memutuskan bahwa kritik terhadap 

maskulinitas dengan melakukan hal-hal yang lebih dekat kepada kaum 

feminin tidak mengurangi citranya sendiri sebagai laki-laki. 

  Di dalam treatment, terdapat unsur-unsur yang dibentuk atau 

dikonsep yaitu visual, audio, karakter, casting dan editing. 

 

Tabel 3.1 Treatment 

VISUAL Secara visual, film Baba ini menggunakan pendekatan 

realis. Keadaan rumah yang sesak dan penuh 

direpresentasikan melalui set dan properti di dalam 

rumah. Dunia karakter Papa untuk menunjukkan 
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maskulinitasnya yang melekat dengan pekerjaan dan 

otoritas adalah set rumah dan bengkel. Dunia karakter 

Anton untuk menunjukkan maskulinitasnya yang melekat 

dengan kekerasan fisik dan dunia luar adalah set di luar 

rumah yaitu jalanan, pasar dan warung dan sedikit poster-

poster film laga di kamar. Dunia Denny untuk 

mempertanyakan maskulinitasnya yang lebih erat kepada 

aktivitas-aktivitas yang dicap lebih feminin adalah dapur 

dan properti-properti untuk memasak kue.  

Pergerakan kamera dirancang dengan mengikuti 

beberapa perspektif dari karakter. Namun secara 

keseluruhan cerita, kamera lebih berpihak kepada Denny, 

karakter yang mempertanyakan konsep maskulinitas 

tersebut. Keberpihakan kamera dari sudut pandang 

Denny membiarkan penonton merasakan apa yang 

dirasakan dan dipertanyakan oleh Denny. 

AUDIO Konsep mengenai audio di dalam film Baba ini dibuat 

sedemikian rupa untuk menunjukkan maskulinitas di 

setiap karakternya. Konsep di dalam Papa berdialog 

memiliki ambicence yang lekat dengan pekerjaan kasar 

seperti suara berisik kunci-kunci di bengkel dan suara 

hisapan rokok yang kuat. Melalui karakter Anton, dialog 

yang diucapkan memiliki ambience keramaian jalanan 
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dan kesibukkan kota untuk menunjukkan maskulinitas 

yang diyakini oleh Anton sendiri yaitu kekerasan dan 

kebebasan di luar rumah. Untuk karakter Denny, secara 

konsep audio Denny ditunjukkan maskulinitasnya dengan 

ambience dapur dan memasak kue yang lekat dengan 

maskulinitas Denny. Selain itu, scoring yang akan dibuat 

cenderung lebih melankolis untuk menunjukkan pribadi 

Denny yang mengkritisi maskulinitas di sekitarnya. 

CHARACTER  Treatment yang dilakukan kepada setiap karakter 

berbeda-beda. Di dalam film Baba ini treatment lebih 

diutamakan kepada tiga karakter yaitu karakter Papa, 

Anton dan Denny. karakter Papa merupakan salah satu 

contoh dari stereotype maskulinitas. Karakter Papa 

memiliki otoritas tertinggi di dalam keluarga 

memaksakan kehendaknya terhadap Anton, harus 

menjadi kepala keluarga, menghidupi keluarga dan 

cenderung materialistis. Sosok Anton, anak pertama dari 

keluarga yang dituntut oleh Papa, menjadi seorang yang 

rebel dengan otoritas Papa. Anton, menjadi orang yang 

senang dengan kekerasan fisik dan pergaulan yang lebih 

bebas. Dengan menolak otoritas Papa, Anton lebih 

senang untuk bergaul bersama teman-temannya di luar 

rumah hingga pagi hari. Meskipun ia senang berada di 
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luar rumah, ia masih memiliki keterikatan dengan rumah 

itu sendiri. Karakter Anton dan Papa memiliki kesamaan 

mengenai citra maskulinitas yang stereotype. Karakter 

Denny, menjadi karakter yang mempertanyakan 

maskulinitas tersebut. Ia lebih dekat dengan teman-teman 

perempuannya dan membantu ibunya membuat kue dan 

bakcang. Bahkan ia dirisak karena hal tersebut. Karakter 

Denny di sini mempertanyakan apakah maskulinitas 

harus ditunjukkan dengan apa yang dilakukan oleh Papa 

maupun apa yang dilakukan oleh Anton. 

Dalam melakukan treatment karakter, setiap 

karakter memiliki need- nya sendiri-sendiri. 

a. Need 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah 

melakukan treatment pada karakter adalah 

menentukan need dari setiap karakter. Ketiga 

karakter laki-laki yaitu Papa, Anton dan Denny 

memiliki need-nya sendiri-sendiri. Need tersebut 

terbagi menjadi 5 yaitu spine, objective, action 

verbs, unconscious objective, dan choosing 

objective. 

 

 

Citra Maskulinitas Dalam..., Brandon Omar Hetarie, FSD UMN, 2018



30 
 

- Spine 

Masing-masing karakter yaitu Papa, Anton 

dan Denny memiliki spine mereka sendiri-

sendiri. Spine yang diartikan sebagai sesuatu 

yang sangat diinginkan oleh karakter tersebut 

ditentukan kepada masing-masing karakter. 

Ketiga karakter tersebut meskipun memiliki 

spine yang berbeda-beda namun masih dalam 

konteks tentang maskulinitas. 

- Objective 

Setelah menentukan spine, langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah 

menentukan objective dari setiap karakter. 

Objective karakter merupakan turunan dari 

spine yang telah ditentukan, sperti dikutip 

Weston (1999), Objective bisa berubah-ubah 

setiap scene-nya. Objective dari tiap karakter 

laki-laki dalam film ini berbeda-beda dari 

karakter Papa, Anton dan Denny.  

- Action Verbs 

Setelah menentukan objective dari setiap 

karakter, tahapan selanjutnya adalah 

menentukan action verbs. Menentukan action 
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verbs dari karakter berarti menentukan needs 

karakter yang lebih detail lagi dari 

menentukan objective dari karakter. Menurut 

Weston (1996),  action verbs atau kata kerja 

dapat menstimulasi aktor untuk merasakan 

emosi lebih mendalam (hlm. 103).  

- Unconscious Objective 

Setelah menentukan action verb dari karakter, 

langkah selanjutnya adalah menetukan 

unconscious objective dari setiap karakter. 

Menurut Weston (1996), aktor tidak harus 

mengetahui unconscious objective, namun 

sutradara wajib untuk mengetahuinya (hlm. 

103 – 105). Unconscious objective ditentukan 

agar sutradara dapat menjaga penampilan dari 

aktor dari awal hingga akhir scene agar tetap 

konsisten. 

- Choosing Objective 

Setelah menentukan unconscious objective 

dari karakter, langkah terakhir dari 

menentukan needs dari karakter adalah 

menentukan choosing objective karakter. 

Menurut Weston (1996), yang dimaksud 
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dengan choosing objective adalah menentukan 

objective yang bersifat aktif dan lebih kearah 

fisik (hlm. 105 - 107). Dari semua needs 

karakter yaitu menentukan spine, objective, 

action verbs dan unconscious objective, 

langkah choosing objective ini adalah 

merealisasikan semua urutan needs karakter 

hingga muncul sampai aktor melakukan 

sesuatu. 

CASTING Secara casting, ketiga karakter laki-laki tersebut yaitu 

Papa, Anton dan Denny memiliki ciri-ciri yang berbeda. 

Untuk karakter Papa, casting yang cocok untuk 

menunjukkan maskulinitas Papa berusia 48 tahun sebagai 

seorang yang otoriter dan mendominasi adalah seorang 

yang memiliki tinggi badan sekitar 165 cm namun 

memiliki suara yang kuat dan lantang. Rentang usia yang 

cocok untuk casting karakter Papa adalah 45-50 tahun. 

Meskipun tidak berbadan besar, namun sosok Papa dapat 

mendominasi dan menunjukkan maskulinitasnya melalui 

suara yang lantang.  

Karakter Anton berusia 19 tahun yang memiliki 

citra maskulinitas dengan kekerasan fisik dan pergaulan 

yang lebih bebas lebih cocok untuk memiliki badan yang 
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berotot, tinggi badan sekitar 170 cm dan memiliki muka 

yang terkesan nakal. Rentang yang cocok untuk casting 

Anton adalah 18-25 tahun. 

Karakter Denny berusia 13 tahun yang lebih 

mempertanyakan maskulinitas lebih cocok untuk 

memiliki badan yang kurus, dan mata yang lebih sipit. 

Dilihat secara fisik, sosok Denny adalah sosok yang 

cenderung lemah. Rentang usia yang cocok untuk 

karakter Denny adalah 15-18 tahun. Di dalam casting 

treatment ini kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian 

yaitu gesture dan blocking. 

EDITING Treatment untuk editing di dalam film Baba adalah 

menggunakan pacing yang cenderung lambat. Setiap 

adegan lebih banyak ditahan untuk lebih menunjukkan 

setiap ekspresi dan citra maskulinitas pada masing-

masing karakter. Selain itu slow pace juga digunakan 

untuk menunjukkan citra maskulinitas ketiga orang laki-

laki itu dengan lebih apa adanya. 

 

Tabel 3.1 Treatment 

 

d. Rehearsal 

Setelah mengonsep dan mencari casting serta gesture yang tepat, 

langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan 
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Rehearsal. Rehearsal adalah latihan mulai dari dialog, pergerakan, 

ekspresi serta gesture kepada aktor yang memerankan karakter Papa, 

Anton dan Denny. Penulis menjelaskan kepada setiap aktor mengenai 

perbedaan maskulinitas yang ditunjukkan kepada masing-masing 

karakter dan melatih setiap aktor agar bisa berakting sesuai dengan 

maskulinitas yang telah dibentuk dan dikonsepkan. 

e. On Set Directing 

Setelah melakukan beberapa rehearsal, yang dilakukan kemudian 

adalah on set directing. Di saat syuting, semua konsep yang telat 

dirancang terutama dari casting, aktor dan penerapan gesture 

direalisasikan. Sutradara yang adalah penulis sendiri, mengarahkan 

setiap aktor terutama setiap adegan dan menjelaskan kepada setiap 

aktor dan crew mengenai adegan yang akan diambil. Bukan hanya 

penerapan maskulinitas kepada aktor, sutradara juga berkolaborasi 

untuk merealisasikan maskulinitas melalui setiap aspek baik set dan 

properti, kamera dan sound. 

3.5 Acuan  

Acuan dari penelitian ini salah satunya adalah film Moonlight (2016) yang 

disutradarai oleh Barry Jenkins. Di dalam film Moonlight sang tokoh utama yang 

adalah anak kecil mencoba mencari dan mempertanyakan maskulinitasnya sendiri. 

Citra maskulinitasnya yang ditunjukkan dengan apa adanya di dalam film 

mengekangnya karena lingkungan sekitar yang masih memiliki pandangan yang 

kaku akan maskulinitas. 
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 Acuan lain dari penelitian ini adalah film Force Majeure (2014) yang 

disutradari oleh Ruben Östlund. Film ini menjadi acuan karena bercerita 

mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menyikapi sebuah hal 

yang tiba-tiba dan dalam kasus film ini adalah bencana alam longsor. Perbedaan 

sikap dan pendapat antar gender tersebut menjadi konflik yang secara bawah sadar 

membentuk perbedaan karena adanya konstruksi budaya. 
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