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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

 Skripsi penciptaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

karakter dapat mengekspresikan tema film dalam penulisan skenario film pendek 

“Baba” (Hetarie, 2018). Pengembangan karakter merupakan upaya penulis untuk 

mendalami gagasan tentang penempatan ego laki-laki dalam menyikapi konflik 

yang melanda sebuah hubungan keluarga, terutama hubungan antara ayah dan anak. 

Penulis berpendapat bahwa apabila kedua pihak lebih mengedepankan egonya 

sebagai laki-laki dibandingkan keutuhan keluarga, maka konflik tidak dapat 

diselesaikan, bahkan dapat menjadi lebih buruk. 

Menurut Denzin dan Lincoln, seperti yang dikutip oleh Salam (2011), 

penelitian kualitatif adalah metode paling tepat untuk mencari jawaban akan 

pertanyaan bagaimana pengalaman sosial dibangun dan diberi makna. Berbeda 

dengan penelitian kuantitatif, studi-studi kualitatif menekankan pada proses yang 

melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistis, serta tidak memiliki ukuran 

seperti kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi (hlm. 26).   Selain itu, Creswell 

seperti yang dikutip Salam, juga mengatakan bahwa karya-karya yang lahir 

merupakan hasil pembukuan dan pembacaan realitas sosial, serta interpretasi 

berbagai gejala sosial dalam bentuk peristiwa atau naskah tertulis (Salam, 2011, 

hlm. 27).  
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Menurut Bungin (2012), penelitian kualitatif memiliki tiga macam teknik 

utama, yaitu analisis isi, analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis isi adalah 

teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai 

karakteristik khusus berupa lambang atau simbol pada suatu pesan secara objektif, 

sistematis, dan generalis (hlm. 84). Sementara itu, analisis domain adalah teknik 

yang digunakan untuk memeroleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek 

penelitian (hlm. 85). Penjabaran secara rinci dari analisis domain melalui observasi 

terfokus disebut dengan analisis taksonomi (hlm. 90).  

Dalam skripsi penciptaan ini, tujuan utama penulis adalah untuk menelusuri 

cara yang tepat untuk melakukan pengembangan karakter hero berdasarkan tema 

film dalam penulisan naskah film pendek “Baba”. Oleh sebab itu, metode yang 

digunakan adalah teknik analisis domain yang bertujuan untuk eksplorasi. Menurut 

Spradley seperti yang dikutip oleh Bungin (2012), di dalam analisis domain 

terdapat sebuah tipe penelitian yang disebut tipe means-end  atau “cara ke tujuan”. 

Dalam penelitian skripsi penciptaan ini, penulis mengumpulkan data untuk mencari 

cara yang tepat dalam upaya mengekspresikan tema melalui pengembangan 

karakter hero film pendek “Baba”.  

3.1.1. Sinopsis  

Sebelum matahari terbit, DENNY (13) membantu MAMA (42) memasukkan kue-

kue dagangan ke dalam kotak. Kakaknya, ANTON (18) baru pulang pagi itu dengan 

wajah babak belur. PAPA (48) tiba-tiba menarik Anton dan menegurnya dengan 

keras. Papa tidak suka dengan pergaulan Anton yang nakal dan suka berkelahi. Papa 
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yang kesal akhirnya mengusir Anton dari rumah. Anton pergi dengan geram. Denny 

hanya bisa menatap kakaknya yang pergi menjauh. 

Bagi Denny, Anton adalah sosok teman dan pelindung. Denny ingin 

kakaknya kembali pulang ke rumah, namun ia juga tidak berani melawan Papa. 

Denny hanya bisa membujuk kakaknya untuk meminta maaf kepada Papa dan 

diam-diam menyembunyikan Anton di kamarnya setiap malam. Selama itu, Denny 

melihat Anton yang bahagia karena akhirnya mendapatkan kebebasan di luar 

rumah. Namun tanpa Denny ketahui, di satu sisi Anton masih terikat dengan 

kerinduan akan rumah.  

Di dalam rumah, Denny juga menyadari perubahan sikap Papa. Awalnya, 

Denny melihat Papa yang tampak keras dan tidak terganggu dengan kepergian 

Anton. Setelah mengusir Anton, tidak ada yang berani menanyakan atau 

menyinggung nama Anton di depan Papa. Perlahan-lahan, Denny menyadari Papa 

yang sering melamun dan banyak pikiran.  

Suatu hari, Anton diam-diam masuk ke dalam rumah yang sedang kosong. 

Anton melakukan aktivitas sehari-hari layaknya ia masih tinggal di sana, ia makan, 

mandi, dan duduk di tengah ruang keluarga sendirian.  Anton mengamati suasana 

rumah, perlahan-lahan ia merasakan rindu. Tak lama kemudian, Papa pulang. 

Anton segera pergi untuk bersembunyi. Papa hanya diam, lalu memunguti baju 

kotor milik Anton dan memasukkannya ke dalam mesin cuci. Sambil menunggu 

mesin cuci itu membersihkan baju kotor milik Anton, Papa duduk termenung. 
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Terlihat bagaimana Papa dan Anton sama-sama saling rindu, namun terhalang oleh 

ego masing-masing untuk menunjukkannya.  

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam tugas akhir adalah sebagai penulis naskah film pendek “Baba” 

(Hetarie, 2018). Melalui naskah film pendek “Baba”, penulis berupaya untuk 

menelusuri lebih dalam lagi tentang bagaimana seorang laki-laki menempatkan 

egonya dalam menghadapi sebuah konflik yang mengancam keharmonisan 

hubungan keluarga. Penulis berpendapat bahwa apabila seorang laki-laki lebih 

mementingkan egonya, makan konflik tidak dapat diselesaikan, atau bahkan 

menjadi lebih buruk.   

3.2. Tahapan Kerja  

Tahapan kerja penulis dapat dilihat melalui bagan berikut: 

 

Gambar 3.1. Diagram Alur Tahapan Kerja Penulis Naskah 
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(Sumber: Penulis) 

3.2.1. Pencarian Ide    

Pada tahap pencarian ide, penulis duduk bersama teman-teman sekelompok proyek 

tugas akhir dan saling menceritakan pengalaman hidup masing-masing. Dari 

kumpulan pengalaman tersebut, lahir beberapa ide yang bisa diangkat menjadi 

cerita film pendek. Penulis dan teman-teman sepakat bahwa pengalaman hidup 

yang paling berkesan datang dari rekan sound designer bernama Hendrik Wijaya. 

Cerita keluarga Hendrik adalah inspirasi utama film pendek “Baba” (Hetarie, 

2018). 

Di dalam rapat kelompok, Hendrik menceritakan tentang kondisi 

keluarganya yang hidup di daerah Teluk Gong, Jakarta Utara. Pertama-tama, Teluk 

Gong sering dikabarkan sebagai wilayah rawan kejahatan oleh beberapa artikel 

berita. Hendrik sendiri menyebut Teluk Gong sebagai daerah yang “kacau”, 

terutama dalam segi pergaulan anak-anak muda. Menurut Hendrik, Teluk Gong 

adalah daerah tempat berkumpulnya bandar narkoba, preman, dan anak-anak muda 

yang terjerumus pergaulan bebas. Hendrik menceritakan bagaimana ayah dan 

pamannya sempat menjadi preman di daerah Teluk Gong ketika masih muda. 

Kondisi lingkungan hidup di Teluk Gong menjadi inspirasi bagi penulis untuk 

menciptakan latar tempat, yaitu dunia di mana karakter hidup dan berkembang. 

Kondisi lingkungan hidup di Teluk Gong menyerupai kondisi di dalam 

keluarga Hendrik yang penuh sesak. Hendrik merupakan anak kedua dari lima 

bersaudara yang sebagian besar adalah laki-laki, kecuali adik paling bungsu yang 

berjenis kelamin perempuan. Hendrik bahkan harus berbagi kamar dengan 
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saudaranya karena keterbatasan ruang di dalam rumah. Kondisi menjadi tambah 

rumit dengan perselisihan antara kakak laki-laki Hendrik, bernama Rendi, dan sang 

ayah. Sebagai anak pertama di dalam keluarga Tionghoa, Rendi dituntut untuk 

menjadi penerus keluarga sesuai keinginan sang ayah. Rendi yang merasa jenuh 

karena hidupnya selalu diatur oleh sang ayah akhirnya berontak dan mencari 

kebebasan di luar rumah, serta terlibat dengan kenakalan remaja. Perilaku Rendi 

membuat sang ayah kecewa hingga mengusirnya dari rumah.   

Berdasarkan cerita Hendrik, penulis merasa ada dua isu yang menarik, salah 

satunya adalah mengenai kenakalan anak muda. Pertama-tama, kenakalan remaja 

adalah isu yang sudah umum, namun penulis merasa belum banyak yang 

mengangkat tentang pergaulan anak-anak muda keturunan Tionghoa yang 

“berandal”. Dalam salah satu buku Aimee Davis, penulis membaca bahwa sebagian 

besar orang beranggapan bahwa masyarakat Tionghoa-Indonesia, terutama yang 

tinggal di Jakarta, merupakan kaum elite yang unggul di bidang bisnis dan ekonomi 

(Dawis, 2010, hlm.2). Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

cerita tentang masyarakat Tionghoa-Indonesia kelas menengah ke bawah yang turut 

merasakan kerasnya hidup di kawasan pecinan atau pinggiran kota yang penuh 

sesak. 

Selain itu, isu lainnya berhubungan dengan otoritas seorang ayah sebagai 

kepala keluarga. Setelah mengusir Rendi, Hendrik mengatakan bahwa sang ayah 

memutuskan untuk berhenti menganggapnya sebagai anak. Sementara anggota 

keluarga yang lain memilih untuk diam dan tidak berani melawan. Walaupun 

ibunya sering membiarkan Rendi makan di rumah, namun hal itu dilakukan tanpa 

Pengembangan Karakter Berdasarkan..., Gloria Lestari, FSD UMN, 2018



28 
 

sepengetahuan sang ayah. Sama seperti cerita Hendrik, penulis dan beberapa 

anggota kelompok lain juga tumbuh dalam keluarga yang didominasi oleh 

kekuasaan seorang ayah. Sebagai kepala keluarga, ayah selalu menentukan aturan 

dalam rumah dan memberi hukuman bagi yang menentang. Dalam beberapa kasus, 

ayah juga berusaha menentukan jalan hidup dan masa depan anaknya. Oleh sebab 

itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah hierarki sosial di dalam keluarga 

menjadi sebuah cerita. 

Selain kedua isu yang diangkat menjadi plot utama, penulis juga 

menentukan gagasan dalam cerita. Awalnya, penulis bertanya-tanya tentang 

penyebab dari seorang ayah yang otoriter dan seorang anak yang memberontak. 

Baik ayah maupun anak, penulis melihat keduanya sama-sama memiliki ego yang 

tinggi, terutama sebagai laki-laki. Dari sisi ayah, laki-laki adalah sosok pemimpin 

dalam keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk menghidupi 

keluarganya. Maka itu, ayah selalu berusaha untuk mengatur setiap aspek di dalam 

keluarga, termasuk masa depan anak. Namun, apa yang dianggap baik oleh ayah 

belum tentu sesuai dengan keinginan sang anak. Anak berhak atas kebebasan untuk  

menentukan sendiri jalan hidupnya. Dalam cerita Hendrik, memberontak adalah 

upaya Rendi untuk memperjuangkan harga dirinya sebagai anak dan juga sebagai 

seorang laki-laki. Penulis merasa seandainya salah satu ada yang mengalah, maka 

konflik dalam keluarga seharusnya dapat dihindari. Hal tersebut berkembang 

menjadi gagasan utama penulis bahwa ego laki-laki yang terlalu tinggi dapat 

merenggangkan hubungan keluarga. 
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3.2.2. Membuat Premis dan Sinopsis 

Berdasarkan cerita keluarga Hendrik, penulis mulai menuliskan cerita tentang 

hubungan antara ayah yang otoriter dan anak pertama yang memberontak, namun 

dilihat dari perspektif orang ketiga. Orang ketiga tersebut terinspirasi dari sosok 

Hendrik yang tumbuh mengamati konflik antara ayah dan kakaknya. Hendrik 

mungkin tidak terlibat secara langsung di dalam konflik, namun dirinya adalah yang 

paling tahu, baik dari sisi ayah maupun sisi sang kakak, termasuk ketika ibunya 

diam-diam membantu sang kakak. Setelah menentukan sosok adik seperti Hendrik 

sebagai hero, penulis mulai menuliskan premis. 

 Penulis memberi nama DENNY (13) kepada sosok adik di dalam cerita. 

Setelah itu, penulis menuliskan alur cerita secara garis besar, yaitu Denny berusaha 

membujuk kakaknya Anton yang diusir untuk kembali pulang ke rumah, namun 

terhalang oleh otoritas sang ayah. Sementara itu, karakter Papa dan Anton juga 

terinspirasi dari ayah dan kakak kandung Hendrik. Premis ini kemudian 

berkembang menjadi adegan-adegan yang menceritakan perjalanan hidup hero 

dalam upaya menyatukan kembali sang ayah dan kakaknya.  

 Selain itu, film “Baba” (Hetarie, 2018) juga bercerita tentang perjalanan 

hidup karakter Denny dalam proses menjadi lebih dewasa. Pada awalnya, Denny 

sangat berorientasi pada keluarga dan merasa bahwa dirinya yang paling 

memahami kondisi di dalam rumah. Sebagai anak yang berbakti, Denny 

menganggap bahwa membantu pekerjaan rumah tangga adalah suatu kewajiban. 

Maka itu, ketika terjadi konflik antara Papa dan Anton, Denny merasa bertanggung 

jawab untuk membantu “membereskan” masalah tersebut, agar rumah selalu terjaga 
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dalam kondisi baik. Namun, melalui konflik yang terjadi, Denny belajar bahwa 

tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan campur tangannya, bahwa terkadang 

lebih bijak untuk diam dan menyerahkan kembali masalah ke orang yang 

bersangkutan. 

3.2.3. Penciptaan Karakter 

Menurut Corbett (2013), terdapat dua teknik penciptaan karakter, yaitu berdasarkan 

manusia nyata (real people) atau dengan menggabungkan dua atau lebih sumber 

menjadi composite character (hlm. 43). Hero film “Baba” (Hetarie, 2018) 

diciptakan berdasarkan pendekatan terhadap manusia nyata (real people), 

sebagaimana Hendrik menjadi referensi untuk menciptakan karakter Denny.  

Berhubung inspirasi dari karakter Denny adalah Hendrik, maka sifat dasar 

hero secara umum menyerupai sifat Hendrik yang pendiam, penurut, dan kurang 

ekspresif. Setelah itu, penulis mulai menyusun ciri-ciri fisik hero berdasarkan 

pengamatan dari masyarakat keturunan “Tionghoa Benteng” di daerah Tangerang, 

yaitu latar tempat cerita berlangsung. Didukung oleh buku yang ditulis oleh Knörr 

(2014), masyarakat Tionghoa Benteng pada umumnya sudah berbaur dengan 

masyarakat lokal Indonesia, memiliki warna kulit sawo matang, dan tidak bisa 

berbicara Bahasa Mandarin (hlm. 148). Dipadukan dengan pertimbangan usia dan 

gender, maka dibentuklah karakteristik fisik Denny.  

3.2.3.1. General Research 

General research adalah proses mengumpulkan informasi tentang karakter 

dengan mengobservasi subjek. Menurut Corbett (2013), tahap pertama yang 
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perlu dilakukan adalah menuliskan deskripsi fisik karakter berdasarkan 

general research. Berlandaskan pada sosok Hendrik sebagai subjek 

observasi, Denny adalah seorang anak laki-laki beretnis Tionghoa-

Indonesia yang pada saat cerita berlangsung baru memasuki usia 14 tahun. 

Menurut informasi tersebut, penulis mempertimbangkan tinggi badan 

Denny sekitar 150 centimeter dan berat badan kira-kira 45 kg. Tubuh Denny 

cenderung dibuat ramping untuk mendukung gagasan sutradara tentang 

maskulinitas, salah satunya adalah bahwa laki-laki tidak selalu identik 

dengan otot dan berbadan kekar. Selain itu, anak laki-laki berusia 14 tahun 

pada umumnya adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sesuai 

dengan peraturan sekolah di Indonesia, rambut siswa harus dipotong rapi 

dan pendek, serta tidak melewati leher dan telinga. Dengan demikian, 

Denny memiliki rambut pendek dengan warna hitam natural. 

Menurut Seger (1990), general research juga merupakan upaya 

untuk memahami dunia karakter, yaitu “the context that surrounds the 

character”. Hal tersebut berarti karakter dapat dipengaruhi oleh lingkungan 

atau “dunia” sekitar seseorang, termasuk unsur budaya (hlm. 14). Menurut 

cerita Hendrik, keluarganya hidup di daerah kota yang penuh sesak, di mana 

kaum pribumi dan masyarakat Tionghoa-Indonesia hidup berdampingan. 

Berdasarkan referensi tersebut, penulis menjadikan kawasan pecinan Pasar 

Lama, Tangerang, sebagai latar tempat dari cerita film “Baba” (Hetarie, 

2018). Masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di daerah itu disebut 

sebagai “Tionghoa Benteng” karena pada masa penjajahan dahulu sempat 

Pengembangan Karakter Berdasarkan..., Gloria Lestari, FSD UMN, 2018



32 
 

didirikan sebuah benteng besar oleh VOC atau Kompeni Belanda. Dengan 

demikian, penulis juga melakukan riset terhadap masyarakat Tionghoa 

Benteng yang tinggal di daerah Pasar Lama sebagai referensi karakter 

Denny. 

Penduduk keturunan Tionghoa yang tinggal di Tangerang 

merupakan keturunan Tionghoa peranakan, yaitu hasil pernikahan orang 

Tionghoa asli dengan penduduk lokal (Knörr, 2014, hlm. 135). Latar 

belakang etnis tersebut berpengaruh terhadap penampilan fisik karakter. 

Knörr juga mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa Peranakan memiliki 

warna kulit yang cenderung lebih gelap dibandingkan masyarakat keturunan 

Tionghoa asli (hlm. 148). Oleh sebab itu, penulis membuat karakter Denny 

memiliki warna kulit sawo matang dan sepasang mata berwarna cokelat 

gelap yang cenderung sipit. Di dalam film, Denny juga terlihat lebih sering 

mengenakan seragam SMP nasional berwarna putih-biru, setelan kaos polos 

dan celana pendek untuk pakaian santai di rumah. 

Selain itu, riset mengenai lingkungan hidup di daerah Benteng, 

Tangerang, juga membantu penulis untuk mendeskripsikan dimensi 

sosiologis karakter, yaitu interaksi sosial Denny dengan lingkungan 

sekitarnya. Menurut Dawis (2010), masyarakat Tionghoa Peranakan pada 

umumnya berasal dari kelas menengah ke bawah, sebagian besar juga 

merupakan kelas pekerja (hlm.176).  Denny hidup dalam keluarga yang 

sederhana. Ayahnya adalah pemilik sebuah bengkel motor kecil, sementara 

ibunya adalah pedagang kue. Pendapatan kedua orang tua Denny tidak 
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banyak, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 

menyekolahkan Denny di sebuah sekolah swasta yang terbilang murah.  

Selain itu, daerah Pasar Lama di Tangerang juga terkenal dengan 

Wihara Boen Tek Bio. Ketika penulis mengunjungi daerah tersebut untuk 

melakukan survei lokasi, penulis mengamati bahwa sebagian besar rumah 

penduduk di sekitar Pasar Lama memiliki meja abu di bagian depan rumah. 

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis menambahkan unsur agama 

Buddha pada keluarga Denny. Denny bukan penganut agama Buddha yang 

fanatik, namun tetap taat sembahyang dan menuruti aturan agama sebagai 

kewajiban dan tradisi yang diajarkan orang tua. 

Selain memiliki kedua orang tua, Denny adalah anak kedua dari tiga 

bersaudara. Denny memiliki seorang kakak bernama Anton yang berusia 19 

tahun dan adik perempuan berumur 7 tahun. Sebagai anak tengah, penulis 

memberikan Denny stereotip anak tengah sebagai anak yang “terjepit” 

dalam hal bersaing perhatian orang tua, Denny tidak dapat menang 

berkompetisi dengan kakak, serta tidak diistimewakan seperti anak bungsu. 

Hal tersebut juga didasarkan oleh sifat Hendrik sebagai anak tengah yang 

kurang percaya diri dalam menyuarakan pendapat pribadi, cenderung pasif 

dan pendiam, serta penurut. Setelah itu, penulis mulai mengolah informasi 

tentang karakter menjadi sebuah cerita dengan kemampuan imajinasi dan 

kreativitas penulis (Corbett, 2013, hlm.66). 
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3.2.3.2. Specific Researech 

Setelah membuat catatan mengenai subjek pengamatan, Corbett (2013) 

mengatakan bahwa tahap selanjutnya adalah mengembangkan beberapa 

character trait yang mendasar pada subjek tersebut (hlm. 61-64), dalam hal 

ini bagaimana Denny menjadi seorang yang pendiam, penurut, dan kurang 

ekspresif. Namun, Corbett juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat 

menjamin isi hati manusia (hlm.58). Oleh sebab itu, tahap pengamatan 

selanjutnya bersifat lebih spesifik, yaitu melibatkan imajinasi dan 

pemahaman tentang diri sendiri (hlm. 58-59). Hal tersebut diterapkan 

penulis terutama untuk menuliskan latar belakang keluarga Denny dan 

hubungan Denny dengan orang-orang di sekitarnya. 

Pertama-tama, penulis hubungan Denny dengan dua supporting 

character, Papa dan Anton yang juga terinspirasi dari anggota keluarga 

Hendrik. Penulis menceritakan bahwa sejak kecil, Papa lebih memerhatikan 

Anton. Hal tersebut juga berhubungan dengan budaya Tionghoa bahwa 

Papa berharap banyak dari anak pertamanya, terlebih lagi laki-laki sebagai 

penerus keluarga. Sementara itu, menurut pengalaman pribadi, seorang adik 

di keluarga penulis pada umumnya mendapat jatah baju dan barang-barang 

bekas sang kakak, demikian juga Denny. Bahkan seragam sekolah Denny 

yang kebesaran adalah bekas Anton, hal ini termasuk dalam deskripsi fisik 

cara berpakaian Denny. Oleh sebab itu, Denny terbiasa untuk mengalah dan 

tidak banyak bicara. 
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Sementara itu, sebagai sesama laki-laki, Denny dan Anton layaknya 

teman berbeda usia. Anton sering menjahili dan mengajak ngobrol Denny 

yang pendiam, membuat Denny menjadi jengkel. Anton sering 

menyelamatkan Denny dari teman-teman yang mengganggunya. Bagi 

Denny, Anton adalah sosok pahlawan. Walaupun Denny selalu dinomor 

duakan oleh sang ayah, namun sebagai adik laki-laki Anton satu-satunya, 

Anton sering bermain dengan Denny. Terlebih lagi sejak adik bungsu yang 

bernama Novi lahir dan memaksa Anton untuk berbagi kamar dengan 

Denny karena keterbatasan ruang di rumah. Sebagai kakak, Anton sering 

meminta Denny untuk melakukan hal-hal simpel, misalnya mengambilkan 

air minum. Oleh sebab itu, Denny tumbuh menjadi penurut dan rela ketika 

diminta bantuan oleh orang lain. 

Selain Anton, Denny juga sering terlihat membantu Mama. 

Dibandingkan Papa, Denny lebih dekat dengan sang Mama. Setiap pagi, ia 

rela bangun jam setengah 5 pagi untuk membantu Mama menyusun kue 

dagangan. Denny juga selalu pergi sekolah bersama sang Mama yang 

sekalian ingin menitipkan dagangannya di kantin sekolah. Denny yang 

pendiam lebih terbuka untuk bercerita dengan sang Mama. Oleh sebab itu, 

Denny tumbuh menjadi seorang yang berorientasi pada rumah dan sering 

terlihat membantu mengerjakan pekerjaan rumah.  

Sering membantu pekerjaan rumah menjadikan Denny sosok yang 

telaten, terampil dalam pekerjaan tangan, dan lembut. Maka itu, Denny 

memiliki lebih banyak teman perempuan. Beberapa teman perempuan 
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Denny tinggal di gang yang sama dengannya, sehingga mereka sering 

pulang sekolah bersama. Denny merasa lebih nyaman berteman dengan 

perempuan karena mereka cenderung lebih lembut dan pengertian. 

Sementara itu, Denny jarang bergaul dengan teman laki-laki. Selain kasar, 

Denny tidak suka dengan teman laki-laki yang sering mengganggunya. 

Denny yang kurus dan lemah, serta lebih sering bergaul dengan perempuan 

juga sering menjadi bahan ledekan teman-teman laki-laki. 

Setelah menuliskan latar belakang dan interaksi Denny dengan 

karakter lain secara umum, maka penulis memberikan character traits 

kepada karakter Denny. Menurut David Corbett dalam bukunya, “The Art 

of Character”, character traits terdiri dari weakness dan need, desire dan 

want, difficulty, contradiction, vulnerability, dan secret.   

3.2.4. Character Trait 

Setelah melakukan riset, penulis menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk 

memberikan kedalaman kepada hero, yaitu Denny. Salah satu cara membentuk 

karakter adalah dengan memberikan character traits. Character trait berikut 

kelebihan dan kekurangan dalam diri Denny, meliputi weakness and need, desire 

and want, difficulty, contradiction, vulnerability, dan secret. Berikut adalah 

pembentukan karakter Denny.  

3.2.4.1. Weakness and Need 

Weakness erat kaitannya dengan need, yaitu Truby (2008) mengatakan bahwa 

need adalah sesuatu yang kurang dalam hidup karakter dan yang perlu disadari 
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dan diperbaiki agar hidup dapat menjadi lebih baik (hlm. 63). Agar dapat 

mencapai need, karakter harus terlebih dahulu menyadari weakness atau 

kekurangan yang menghalanginya dalam mencapai tujuan, biasanya merujuk 

pada eksplorasi tema  di dalam film  (hlm. 117).  Oleh sebab itu, weakness 

karakter Denny berhubungan dengan ego atau citra “diri” Denny sebagai laki-

laki.  

 Weakness Denny adalah dirinya kurang memenuhi kriteria sebagai laki-laki 

sesuai peran gender yang telah ditentukan masyarakat, baik secara fisik 

maupun perilaku.  Denny memiliki bentuk fisik yang kurus, lemah gemulai, 

dan tidak berotot. Sementara itu, Denny juga sering melakukan pekerjaan yang 

dianggap feminin. Hal tersebut melahirkan penilaian negatif dari orang-orang 

sekitar terhadap citra laki-laki Denny. 

3.2.4.2. Desire and Want 

Want adalah tujuan yang ingin dicapai atau diperjuangkan oleh karakter, dapat 

terlihat dari action yang dilakukan karakter untuk meraih want tersebut (Truby, 

2008,hlm. 69). Dalam film “Baba” (Hetarie, 2018), want karakter Denny 

adalah untuk menyatukan kembali keluarganya. Denny ingin kakaknya, Anton, 

yang diusir oleh ayahnya untuk pulang ke rumah, terlihat dari action Denny 

yang membujuk Anton untuk pulan dan berusaha mengajak bicara Papa. 

3.2.4.3. Difficulty 

Dalam upaya mencapai sebuah tujuan atau mendapatkan want, biasanya 

terdapat penghalang yang disebut dengan difficulty (Corbett, 2013, hlm. 118-
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119). Want Denny adalah agar kakaknya, Anton, dapat pulang ke rumah dan 

keluarganya kembali utuh. Oleh sebab itu difficulty yang menghalanginya 

mendapat tujuan tersebut adalah sosok Papa sebagai karakter antagonis dan 

weakness dirinya yang kurang “manly”, sehingga tidak berani untuk melawan 

otoritas Papa di rumah.  

3.2.4.4. Contradiction 

Contradiction adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan (Corbett, 

2013, hlm.161). Sejak awal film, Denny digambarkan sebagai sosok anak yang 

baik dan patuh pada aturan rumah, serta sering membantu mengerjakan tugas 

rumah tangga. Namun, berbeda dengan image Denny sebagai anak baik, suatu 

kali Denny berbohong demi kebaikan Anton. Terlebih lagi, Denny melawan 

otoritas Papa dengan diam-diam menyembunyikan Anton di kamarnya. 

Kontradiksi tersebut menunjukkan keinginan Denny yang besar untuk 

membawa Anton kembali pulang ke rumah.    

3.2.4.5. Vulnerability 

Menurut Corbett (2013), vulnerability adalah sesuatu yang menahan karakter 

untuk berkembang, terdiri dari tiga jenis, yaitu existential, situational, dan 

moral. Existential vulnerability berhubungan dengan luka fisik atau penyakit 

yang diderita karakter. Situational vulnerability berhubungan dengan faktor 

alam, atau “bad luck”, yang menempatkan karakter pada situasi yang tidak 

menyenangkan. Moral vulnerability berhubungan dengan kesalahan karakter, 
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baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan kata lain kekhilafan 

karakter (hlm.141).  

Dalam film “Baba” (Hetarie, 2018), keterikatannya dengan rumah adalah 

yang menahan Denny untuk mencapai tujuannya.  Selama berada di dalam 

rumah berarti Denny berada di dalam kekuasaan ayah karena rumah mewakili 

otoritas ayah. Denny yang belum cukup umur masih bergantung kepada sang 

ayah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, Denny tidak dapat 

menentang otoritas ayah yang mengusir Anton pergi dari rumah. 

3.2.4.6. Secret 

Secret adalah  sesuatu yang disembunyikan oleh karakter, dapat berupa 

kebohongan, walaupun kebohongan tersebut tidak selalu negatif (Weiland, 

2016, hlm.23). Secret yang dimiliki Denny adalah bahwa diam-diam 

menyembunyikan Anton di kamarnya setiap malam. Menurut Corbett (2013), 

secret menunjukkan fear, yaitu ketakutan Denny akan otoritas Papa 

menyebabkan dirinya tidak berani terang-terangan melawan Papa dan 

membawa Anton pulang. Oleh sebab itu, Denny hanya dapat membantu Anton 

secara sembunyi-sembunyi di belakang Papa.  

3.2.5. Penyusunan Naskah    

Naskah film “Baba” (Hetarie, 2018) telah melalui sembilan kali revisi sebelum 

akhirnya menjadi shooting script. Setelah terus-menerus melakukan asistensi pada 

dosen pembimbing dan diskusi dengan rekan kelompok, terutama sutradara, maka 

berikut adalah proses pembuatan skenario film “Baba”. 
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1. Draft 1 

Pertama-tama,  penulis membuat pembabakan cerita berdasarkan lokasi dan waktu 

kejadian atau disebut scene. Di dalam tiap scene, penulis menerangkan peristiwa 

atau kejadian dengan bahasa visual agar dapat ditampilkan dalam film yang sangat 

dibatasi oleh kemampuan visualisasi.  Hal tersebut berarti pikiran, perasaan, atau 

kepribadian karakter diekspresikan melalui deskripsi action dan dialog, agar 

penonton dapat menangkap pesan dengan melihat film yang ditampilkan di layar. 

 Penulis membuka dengan konflik antara Papa dan Anton. Di dalam scene 1, 

Denny memerhatikan Papa mengusir Anton dari rumah, lalu dilanjutkan dengan 

scene 2 di mana Denny menatap kakaknya pergi hingga menghilang di ujung gang. 

Scene-scene selanjutnya mendeskripsikan hubungan Denny yang dekat dengan 

Anton. Anton terlihat sebagai sosok preman yang suka berkelahi dan tawuran, maka 

itu Anton memiliki beberapa anak buah dan juga musuh. Ketika Denny diganggu 

oleh teman-teman sekolahnya, Anton datang menolongnya. Setelah itu, Denny 

membantu menyembunyikan fakta bahwa tiap malam Mama membukakan pintu 

untuk Anton dan memberinya makan, serta tidur di kamar Denny. Denny 

membujuk Anton untuk tidak berkelahi lagi. Pada scene 10, Denny terlibat dalam 

sebuah perkelahian antara Anton dan musuhnya, lantas menjadi sedih melihat 

kakaknya yang tidak berubah. Denny turut merasakan kekecewaan Papa dan 

akhirnya mengambil tindakan untuk menyuruh Anton pergi dan tidak kembali lagi. 

 Secara keseluruhan draft pertama naskah film “Baba” masih sangat general, 

sebagaimana karakter dan dunia karakter belum tercipta dengan baik. Karakter 
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Denny sebagai hero juga sangat pasif dan kurang mampu menarik simpati 

penonton. Selain itu, penulis juga mempertanyakan fungsi dari karakter Novi, adik 

Denny yang paling kecil yang tidak berpengaruh pada cerita. Terakhir, penulis 

kesulitan menulis ending untuk menutup cerita dengan baik.  

2. Draft 2 

Dalam draft 2, penulis mulai memberi gambaran dunia tiap-tiap karakter dengan 

lebih jelas. Pertama-tama, Papa adalah seorang pekerja kasar yang memiliki sebuah 

bengkel. Papa lalu memaksa Anton, yang putus sekolah, untuk bekerja di 

bengkelnya dan diharapkan untuk menjadi penerus bisnis tersebut. Namun, Anton 

yang terpaksa untuk mengikuti keinginan Papa akhirnya berontak dan mencuri uang 

dari bengkel untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Hal tersebut 

merupakan asal usul konflik yang terjadi di scene 1, dituliskan melalui dialog. 

 Dari awal hingga akhir draft 2, penulis memutuskan untuk tidak 

memunculkan sosok Papa secara fisik. Penulis mencoba untuk menggambarkan 

kekuasaan Papa melalui dialog dan respons orang-orang di sekitarnya, seperti 

Denny dan Mama yang ketakutan, serta Anton yang menyelundup diam-diam 

karena takut tertangkap sang ayah. Namun, pada tahap ini, penulis juga masih ragu 

dan bertanya-tanya apakah perlu menampilkan karakter Papa secara fisik.  

 Setelah itu, penulis menambah satu scene adegan di angkutan umum di 

mana Denny menanyakan sikap Papa kepada Mama. Dalam dialog antara Denny 

dan Papa, sosok Papa diceritakan dengan lebih jelas sebagai seorang yang keras dan 

tidak mau mengalah. Scene ini berhubungan dengan scene selanjutnya, di mana 
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penulis mencoba membentuk koneksi antara Anton dan Papa yang sama-sama 

memiliki kebiasaan  merokok. Penulis bermaksud untuk menunjukkan kemiripan 

antara karakter Papa dan Anton yang sama-sama keras kepala. 

 Selain itu, penulis memutuskan untuk tetap menghadirkan karakter Novi, 

sebagai anak paling kecil untuk menambah kesan menyesakkan di dalam rumah. 

Selain itu, kehadiran Novi juga memberi posisi Denny sebagai anak tengah yang 

suka mengalah berdasarkan stereotip umum. 

3. Draft 3 

Di dalam draft 3, penulis kembali menghadirkan karakter Papa dalam bentuk fisik. 

Setelah berdiskusi dengan sutradara, penulis merasa perlu untuk melihat konflik 

tersebut juga melalui perspektif karakter Papa. Hal tersebut berpengaruh juga pada 

ending cerita di mana penulis menunjukkan sosok Papa yang mulai menurunkan 

egonya sebagai laki-laki dan mulai menerima Anton apa adanya. Penulis 

menggunakan mesin  cuci sebagai metafora untuk “mencuci” dan “membersihkan” 

diri dari ego yang berlebih. Dalam scene akhir, pertama-tama terlihat karakter 

Anton yang diam-diam pulang. Adegan ini menunjukkan Anton yang tidak lagi 

keras kepala dan mengakui bahwa dirinya rindu dengan suasana rumah, 

direpresentasikan dengan adegan mandi atau “mencuci” diri. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan karakter Papa yang pulang ke rumah dan memunguti baju Anton 

sebagai sebuah bentuk penerimaan terhadap anaknya. Papa lalu memasukkan baju 

tersebut ke dalam sebuah mesin cuci yang berputar membersihkan baju Anton. Hal 
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tersebut merupakan metafora dari kerelaan hati Papa yang “membersihkan” egonya 

untuk menerima Anton apa adanya. 

4. Draft 4 

Di dalam draft 4, penulis kembali melakukan pendalaman karakter dan dunia 

sekitarnya. Pertama-tama unsur budaya Tionghoa yang terlihat dari adegan Mama 

sembahyang di depan altar, dipadukan dengan suara Adzan Maghrib untuk 

menggambarkan keberagaman agama di Indonesia. Penulis bermaksud untuk 

memasukkan juga konflik atau isu politik tentang keberagaman agama, ras, dan 

etnis yang ada di lingkungan masyarakat ke dalam cerita untuk memperjelas dunia 

karakter, serta bagaimana isu eksternal juga berpengaruh terhadap konflik internal 

di dalam keluarga di film “Baba”. 

 Selain itu, agar tampak  realis, penggambaran suasana di dalam rumah juga 

dipikirkan ulang. Penulis memanfaatkan kebiasaan masyarakat Tionghoa yang 

suka menumpuk barang di rumah untuk membuat suasana rumah semakin penuh 

sesak, sehingga konflik yang terjadi terlihat lebih kacau. Penulis juga mengganti 

adegan makan bersama yang muncul pada draft sebelumnya untuk menunjukkan 

hubungan keluarga yang tidak harmonis. Kemudian, penulis menghapus adegan 

Papa dan Mama yang bertengkar, digantikan dengan sosok Papa dan Mama yang 

saling diam dan memendam perasaan, sehingga hubungan mereka tampak lebih 

kaku. 

 Penulis juga melakukan penyesuaian persepsi masyarakat sekitar terhadap 

Anton. Di lingkungan rumah Denny, Anton terkenal sebagai preman yang 
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memiliki reputasi buruk. Maka itu, dalam scene 4, “adik Anton” adalah alasan 

mengapa Denny sering diganggu oleh teman-temannya karena Denny tampak 

lemah dan mudah ditindas dibandingkan dengan Anton. Selain itu, adegan Anton 

menolong Denny dari teman-teman yang mengganggunya juga menunjukkan 

bagaimana Denny melihat sosok kakaknya sebagai seorang “hero”. 

5. Draft 5 

Di dalam draft 5, penulis berupaya memperkuat dunia supporting characters, 

terutama Mama. Penulis mulai menuliskan kebiasaan Mama sebagai pedagang kue 

bolu dan bacang. Dibantu oleh Denny, setiap pagi Mama memasak di dapur, lalu 

bersama-sama pergi ke sekolah Denny untuk mengantarkan dagangannya di 

kantin. 

 Dalam tahap ini, penulis telah berdiskusi dengan rekan-rekan kelompok 

untuk memasukkan gagasan sutradara mengenai maskulinitas. Di dalam film 

“Baba”, karakter Denny, Anton, dan Papa menunjukkan citra maskulinitas yang 

berbeda. Papa menunjukkan citra maskulinitasnya sebagai kepala keluarga, yaitu 

laki-laki sebagai pemimpin yang berhak mengatur dan bertanggung jawab 

menafkahi keluarga. Sementara Anton memiliki citra sebagai laki-laki yang 

memberontak, bahwa kebebasan laki-laki harus diperjuangkan walaupun dengan 

kekerasan fisik.  

Dibandingkan Papa dan Anton, Denny memiliki ciri maskulinitas yang jauh 

berbeda, bahkan terkesan feminin. Maka itu, pada scene pertama, terlihat Denny 

yang membantu Mama mengerjakan pekerjaan rumah tangga di dapur. Demikian 
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juga dengan alasan Denny sering diganggu oleh teman-teman sekolahnya yang 

mempertanyakan maskulinitasnya. 

 Selain itu, penulis juga melakukan penyesuaian pada karakter Anton. Dalam 

suatu adegan di mana Anton dan Denny makan bersama, penulis mengubah 

karakter Anton yang tadinya meminta Denny untuk membayar makannya, menjadi 

kakak yang enggan mengambil uang milik adiknya walaupun harus mengutang. 

Hal tersebut dilakukan untuk menjadi sosok yang lebih dapat diterima oleh 

penonton karena penonton cenderung lebih bersimpati pada sosok kakak yang 

bertanggung jawab. Kemudian, penulis juga mendalami alasan sikap penolakan 

Anton terhadap Papa. Melalui dialog, penulis menggambarkan bagaimana Anton 

menyimpan keresahan terhadap Papa yang memaksanya untuk berhenti sekolah. 

 Selain itu, pada bagian ketika Anton diam-diam menyelundup ke dalam 

rumah pada malam hari, penulis menciptakan sedikit tension untuk membuat alur 

cerita lebih menarik dengan menghadirkan sosok Papa sebagai ancaman. Ketika 

Denny sedang mengobrol dengan Anton di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara 

Papa menonton TV di depan kamar. Dalam scene ini, penulis juga merevisi 

beberapa dialog yang janggal dan memberi kesan bahwa tiap anggota keluarga 

seolah tidak tinggal bersama. 

6. Draft 6 

Dalam draft 6 hanya terdapat beberapa revisi minor, seperti reaksi tukang penjual 

laksa yang kesal karena Anton sering mengutang. Selain itu, penulis juga 

menggunakan siaran televisi dalam adegan Papa menonton televisi pada malam 
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hari untuk menggambarkan suasana politik Indonesia. Penulis menyinggung 

tentang penolakan masyarakat terhadap calon gubernur DKI Jakarta  yang beretnis 

Tionghoa. Selebihnya, penulis hanya memperbaiki format dan kesalahan ejaan 

dalam naskah. 

7. Draft 7 

Scene pertama kembali melalui penyesuaian action karakter Anton. Sebelumnya, 

Anton tampak mencuci muka di wastafel, namun untuk menunjukkan ketakutan 

akan kekuasaan ayah di dalam rumah, Anton dibuat tampak lebih bersembunyi 

dengan masuk ke kamar mandi dan menutup pintu rapat-rapat. Kemudian, karakter 

Papa dibuat untuk menyeret Anton keluar, seolah memaksakan otoritasnya. 

 Selain itu, dalam draft, penulis baru menghadirkan scene bengkel tempat 

Papa bekerja untuk menunjukkan dunia dan keseharian Papa. Bengkel ini juga 

menjadi sarana untuk menunjukkan citra maskulinitas Papa sebagai kepala 

keluarga. Selain itu, bengkel juga menjadi tempat di mana Papa merasa nyaman dan 

pertama kalinya menunjukkan “kerapuhan” ketika meratapi kepergian Anton dalam 

scene 11. 

 Selain itu citra maskulinitas hero Denny juga diperjelas dalam beberapa 

adegan. Pertama, penulis menunjukkan Denny yang pulang bersama teman-teman 

perempuan, didukung dengan dialog Anton bahwa Denny hanya bergaul dengan 

perempuan. Selain itu, karakter Denny juga berkembang menjadi lebih aktif, 

terlihat dari upaya Denny untuk bicara pada Papa dan membujuk Anton pulang. 

Berhubung terjadi peralihan perspektif pada akhir cerita menjadi Anton dan Papa, 
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maka penulis harus menutup cerita Denny terlebih dahulu, yaitu dengan membuat 

Denny menerima citra maskulinitas dalam dirinya, direperesntasikan dengan 

adegan Denny yang berinisiatif mengaduk adonan kue dagangan Mama. 

8. Draft 8 

Draft 8 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Penulis hanya merapikan 

pembabakan dan memotong beberapa scene yang dianggap terlalu panjang, 

sehingga muncul scene 4a, 13a, 17a. Hal tersebut memudahkan rekan-rekan 

kelompok, terutama sutradara dan Director of Photography untuk merancang 

blocking, penataan kamera dan lighting dalm bentuk floorplan dan shotlist.   

Selain itu, penulis memutuskan untuk menghapus scene 9 yang berisi adegan 

Denny berbohong kepada Mama untuk menutupi kenyataan bahwa Anton pulang 

ke rumah semalam. Penulis merasa adegan tersebut tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap alur cerita. Demikian pula dengan dialog pada scene 12, di 

mana percakapan antara Anton dan Denny dipersingkat.  

9. Draft 9 

Draft 9 hanya terdapat perubahan minor. Pada scene pertama, penulis 

menambahkan dialog Mama yang menyuruh Denny untuk memasukkan kue 

dengan benar. Penulis bermaksud memberi kesan “kewajiban” bagi Denny untuk 

membantu melakukan pekerjaan rumah. Hal tersebut berguna untuk menciptakan 

perbedaan atau perbandingan karakter Denny di awal dan menjelang akhir film. 

Pada adegan penutup, Denny berinisiatif untuk membuat adonan kue tanpa disuruh 

Mama.  Seperti yang telah disebutkan, hal tersebut mewakili penerimaan diri 
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karakter Denny akan citra maskulinitasnya. Selebihnya, penulis memperbaiki 

format dan kealahan ejaan dalam naskah. 

3.3. Acuan  

Penulis memiliki beberapa acuan untuk penulisan naskah film “Baba”, terutama 

dalam segi karakter. Pertama-tama, penulis mengambil referensi dari karakter 

Yang-Yang dalam film “Yiyi” karya Edward Yang. Di dalam film tersebut, Yang-

Yang adalah seorang anak laki-laki lugu yang sering diganggu oleh anak-anak 

perempuan. Digambarkan melalui action, Yang-Yang hanya diam saja ketika anak-

anak perempuan menjitak kepalanya secara bergantian. Menurut perancangan 

blocking dan framing, Yang-Yang tampak selalu diletakkan di antara perempuan. 

Berdasarkan karakter Yang-Yang, penulis menuliskan adegan Denny yang 

cenderung bergaul dengan perempuan dalam film “Baba”. 

Acuan kedua adalah sebuah film karya Hirokazu Koreeda yang berjudul 

“Our Little Sister”. Film ini bercerita tentang keluarga yang didominasi oleh 

perempuan yang menunjukkan citra feminitas berbeda-beda. Anak pertama, Sachi, 

memiliki peran sebagai ibu rumah tangga untuk menggantikan posisi ibu bagi adik-

adiknya. Anak kedua, Yoshino, terlihat sebagai perempuan yang suka berdandan 

dan mempercantik diri, serta bergonta-ganti pasangan. Anak ketiga, Chika, adalah 

sosok adik suka membantu kakaknya mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara itu, 

adik paling kecil, Suzu gemar bermain bola. Perbedaan citra perempuan dalam satu 

keluarga menjadi acuan untuk menuliskan film “Baba” dengan citra laki-laki yang 

berbeda pada karakter Papa, Anton, dan Denny. 

Pengembangan Karakter Berdasarkan..., Gloria Lestari, FSD UMN, 2018




