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BAB III
METODOLOGI
3.1.

Gambaran Umum

Penelitian ini membahas mengenai film ?. Bentuk penelitian yang akan digunakan
adalah penelitian kualitatif dengan cara studi pustaka, membandingkan
multikulturalisme secara teori dengan penggambaran multikulturalisme yang ada
di film. Kemudian perbandingan ini akan dianalisia untuk menjawab rumusan
masalah penelitian.
3.2. Sinopsis
Tiga keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda tinggal di satu wilayah.
Keluarga yang pertama adalah keluarga Tan Kat Sun. Tan Kat Sun adalah seorang
pemilik restoran Chinese food yang tidak halal. Tan Kat Sun memiliki seorang
anak yang bernama Ping Hen yang sedang berusaha untuk mencari jati dirinya.
Keluarga yang kedua adalah keluarga Soleh. Soleh adalah seorang muslim
yang taat, namun sayangnya Soleh adalah seorang pengangguran. Soleh memiliki
istri bernama Menuk. Menuk bekerja di restoran milik Tan Kat Sun.
Yang ketiga adalah keluarga Rika. Rika adalah seorang muslim yang
pindah agama menjadi seorang Katolik. Rika dekat dengan Surya yang
merupakan seorang laki-laki muslim yang belum pernah menikah sebelumnya.
Ketiga keluarga ini saling terkait satu sama lain. Dari sinilah cerita dari film ?
dimulai.

18
Penggambaran Superficial..., S.Saraswathi, FSD UMN, 2014

3.3. Tahapan Kerja
Tahapan kerja yang pertama kali penulis lakukan adalah:
1. Menonton Film ?
2. Menentukan karakter yang akan dibahas.
3. Mencari elemen-elemen yang bersangkutan dengan multikulturalisme dalam
scene.
4. Menentukan scene yang akan dianalisa.
5. Membandingkan multikulturalisme secara teoritis dengan multikulturalisme
yang ada di film.
3.4. Data
Tabel 3.4. Matriks Keputusan Karakter

Pertengkaran di
pertigaan

(07:19 - 07:50)

Pengunjung
restoran yang
mempermasalahkan
daging babi.
(08:35 – 09:10)

Tan Kat Sun Ping Hen
Melihat ke
orang Muslim
seperti
menantang,
terbawa
emosi,
langsung
bertengkar.
Menanggapi
dengan
tenang,
setelahnya
menyuruh
Menuk solat.

Menuk

Soleh

Mencoba
meyakinkan
pengunjung
bahwa alat
masak
daging babi
di restoran
ini
dipisahkan.
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Tan Kat Sun
mengajari Ping Hen
membedakan alat
masak.
(19:20 – 20:06)

Soleh datang ke
restoran Tan Kat
Sun dan minta
Menuk untuk
menceraikan-nya.
(22:30 - 24:00)

Tan Kat Sun
bertengkar dengan
Ping Hen.
(31:38 – 33:00)

Malam Jumat
Agung di gereja.
(51:35 – 57:26)

Mengajari
dengan
bersungguhsungguh,
setelah
ditinggal
Ping Hen jadi
lesu.

Acuh, sibuk
membalas
BBM
temannya, tak
lama langsung
meninggalkan
restoran.

Terbawa emosi,
Diam,
terus
mencegah
melontarkan
Soleh untuk kata-kata yang
meneruskan meren- dahkan
pembicaraan, dirinya dengan
terakhir ia
nada kasar di
menangis.
depan restoran
Tan Kat Sun.

Memperhatikan Menuk
dan Soleh
dari dalam,
menyuruh
istrinya untuk
menenangkan
Menuk.

Berbicara
serius dengan
Ping Hen
untuk
bertanggung
jawab akan
keluarga.
Akhirnya
beradu mulut
dengan Ping
Hen.

Membantah
dan melawan
Tan Kat Sun
dengan nada
tinggi.

Mempersiapkan pesanan
komsumsi
dengan
teratur Melerai
pertengkaran
Ping Hen dan
Soleh

Membantu
Awalnya tidak
ayahnya,
mau menjaga
namun masih
gereja, melihat
membicarakan
Mengerjakan tajam ke arah
bisnis dengan
pekerjanya
Ping Hen,
temannya dengan baik. beradu mulut
Memancing
lalu ber-tengkar
amarah Soleh
dengan Ping
, bertengkar
Hen.
dengan Soleh.
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Restoran Tan Kat
Sun menjelang
lebaran.
(1:00:21 - 1:02:56)
dan (1:03:24 –
1:04:20)

Restoran Tan Kat
Sun dan rumah
Menuk di hari ke 2
lebaran.
(1:18:05 – 1:20:30)

Malam Natal di
gereja.
(1:28:35 – 1:34:40)

Menjelaskan
tradisi
restoran
ketika bulan
ramadhan
tidak
berjualan
babi, restoran
ditutup kain
putih,
restoran tutup
5 hari dari
hari Idul
Fitri.
Memarahi
Ping Hen,
menyuruh
semua
karyawannya
pulang –
Men coba
meng- halau
masa yang
menghancurkan restorannya, namun
ia kena pukul
dan akhirnya
meninggal.

Tidak terima
aturan Tan
Kat Sun,
mengambil
semua kain
putih,
membuat
aturan
restoran buka
setelah hari
lebaran.

Hanya diam
melihat apa
yang
dilakukan
Ping Hen,
dan menurut.

Meminta
Menuk untuk
bolos kerja
dengan nada
ketus.

Bersikeras
tetap ingin
membuka
restorannya,
pada masa
datang
menghancurkan
restorannya ia
dipukul lalu
bersembunyi,
menangis,
menyesal.

Bingung dan
melihat Tan
Kat Sun
memarahi
Ping Hen Mencoba
meghalau
amukan
masa,
menolong
Tan Kat Sun.
Marah pada
Soleh.

Mengajak masa
untuk
menghancurkan
restoran Tan
Kat Sun, tidak
sengaja
memukul Tan
Kat Sun, lalu
menyesal,
menangis,
marah.

Mulai
menjalankan
bisnis
ayahnya
kembali menemani
Menuk ketika
terjadi bom
gereja.

Menghiraukan Soleh
karena
pekerjaannya
- menangis,
menyesal
setelah tau
Soleh
meninggal
karena
ledakan
bom.

Meminta maaf
pada Menuk di
gereja,
menyesal,
merasa
bersalah sempat
bimbang,
namun
akhirnya ia
mengorban-kan
diri, meninggal
karena bom.
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Keputusan akhir
yang diambil Ping
Hen
(1:35:14 – 1:35:33)
dan (1:36:16 –
1:36:30)

Masuk agama
Islam dan
mengubah
restoran
ayahnya
menjadi
Chinese Food
yang halal.
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