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BAB III 

METODOLOGI  

3.1.  Gambaran Umum 

MAN’S WORLD Merupakan sebuah naskah film panjang tentang generartion gap 

antara 2 generasi. Naskah film panjang ini menceritakan tentang pemuda yang 

harus meraih gelar untuk membuktikan kepada ayahnya demi mendapatkan yang 

Ia inginkan. 

Perbedaan antar generasi tidak hanya ditunjukkan dengan fisik dan 

perbedaan umur saja, tetapi juga cara pikir, cara pandang terhadap berbagai hal 

seperti musik dan internet, sikap hingga perilaku dalam keseharian. Perbedaan 

antara kedua generasi membuat kedua generasi mengalami benturan yang sulit 

dihindari ketika mereka bertemu. Benturan antara kedua generasi menimbulkan 

permasalahan yang dikenal dengan istilah generation gap. Isu generation gap 

menjadi sebuah fenomena yang menarik sebagai sebuah cerita untuk naskah film. 

 Generation gap antara dua generasi merupakan dasar untuk 

mengembangkan konflik utama dalam penulisan cerita dalam naskah film panjang 

MAN’S WORLD. Konflik berdasarkan generation gap diciptakan sesuai dengan 

perbedaan karakteristik generasi Baby Boomers yang diwakili oleh karakter 

Paulus dengan karakteristik generasi Millenials yang diwakili oleh karakter Alex. 
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3.1.1. Sinopsis 

Alexander (24) atau lebih dikenal Alex, seorang mahasiswa tingkat akhir yang 

berkuliah dengan jurusan pilihan ayahnya. Paulus (57), ayah Alex seorang 

pengusaha percetakan besar di kota Semarang.  Alex memiliki seorang adik 

perempuan bernama Angela (17) yang memiliki segudang prestasi dibidang 

akademis, dan Paulus selalu membandingkan Alex. Alex memiliki teman yang 

selalu mendengarkan keluh dan kesahnya, yaitu kakeknya Warsito (91). Namun 

meninggalnya Warsito menjadi trigger baginya untuk mewujudkan impiannya 

yaitu melanjutkan kedai kopi kakeknya, karena kecintaannya kepada Warsito serta 

ingin mengikuti jejak kakeknya sebagai pengusaha kopi tradisional.  

Perjuangan Alex tidak semudah yang Ia pikirkan karena mendapatkan 

persyaratan untuk meraih Ijazahnya. Alex harus mendapatkan ijazah sebagai 

syarat kepada Paulus untuk mendapatkan kedai kopi milik Warsito.  Segala cara 

yang Alex lakukan untuk menyelesaikan skripsinya tidak menghasilkan 

perkembangan hingga akhirnya Maya (21), pacar Alex yang manja 

memperkenalkan kepada Raisa (21) seorang mahasiswi sekaligus seorang joki 

skripsi.  

Alex harus bergantung kepada Raisa untuk dapat melanjutkan skripsinya 

hingga selesai. Perdebatan terjadi antara Alex dan ayahnya yang tidak mengetahui 

perkembangan skripsi Alex, hingga akhirnya Alex tidak sempat untuk 

menunjukkan kepada ayahnya atas keberhasilan yang Ia peroleh. 
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3.1.2. Posisi Penulis 

Penulis memposisikan diri sebagai penulis naskah dan periset dalam naskah film 

panjang MAN’S WORLD. Sebagai penulis naskah dalam proses penulisan naskah 

ini, penulis juga melakukan riset baik dari segi pustaka maupun berdasarkan 

referensi film-film sebelumnya.  

3.2.  Tahapan Kerja 

Dalam penulisan naskah film panjang MAN’S WORLD terdapat tahapan-tahapan 

yang harus diikuti sebagai penulis naskah film. Tahapan-tahapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

3.2.1. Penemuan Ide 

Proses penemuan ide berawal dari ketika penulis mencoba untuk menuliskan ide-

ide cerita untuk dituliskan ke dalam bentuk naskah film. Untuk menemukan ide 

yang tepat, penulis menonton film sebagai sumber referensi. Setelah menonton 

film tersebut, penulis mencoba menggabungkan inti cerita kedua film tersebut 

menjadi satu. Penulis mengambil ide tentang konflik perbedaan generasi antara 

karakter kakek dan cucu dalam film Generation Gap. 

3.2.2. Desain dan Riset 

Dalam pembuatan karya Tugas Akhir berupa naskah film panjang berjudul 

MAN’S WORLD, penulis tidak serta merta langsung menuliskan ide cerita ke 

dalam bentuk naskah film. Penulis terlebih dahulu melakukan riset untuk 

menghasilkan karya yang baik dan memiliki dasar teori yang jelas.  
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Dengan begitu, karya Tugas Akhir yang dihasilkan penulis dapat dipertanggung 

jawabkan secara akademis. Jenis riset yang dilakukan oleh penulis adalah riset 

pustaka. 

Riset pustaka yang dilakukan penulis diisi dengan pencarian literatur 

mengenai konsep konflik dalam penulisan cerita naratif dan generation gap. Riset 

ini membantu penulis untuk memahami cara penulisan naskah film panjang yang 

baik dan benar. Melalui literatur mengenai penulisan cerita naratif, penulis dapat 

mengetahui mengenai konsep konflik dalam cerita. Kemudian, literatur mengenai 

generation gap membantu penulis untuk mengembangkan konflik untuk cerita 

dalam naskah film berdasarkan isu sosial generation gap. 

3.2.3. Presentasi Cerita 

Sebelum ide cerita dituangkan ke dalam bentuk naskah film panjang dan dijadikan 

sebagai Tugas Akhir, penulis terlebih dahulu melakukan presentasi kepada tim 

dosen untuk diseleksi. Hal-hal yang pertama kali dipresentasikan adalah tema, 

genre, premis, logline serta sinopsis pendek. Hal-hal tersebut bisa menjelaskan ide 

cerita yang dimaksud penulis secara lengkap kepada tim dosen.  

Ide mengenai konflik antara 2 karakter berbeda generasi akibat generation 

gap ini disetujui sebagai ide cerita untuk karya untuk Tugas Akhir. Penulisan 

draft pertama menjadi sedikit sulit karena banyaknya adegan yang perlu 

dituliskan. Namun penulis sedikit terbantu karena semua adegan difokuskan pada 

satu permasalahan yaitu generation gap sebagai konflik utamanya. 
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