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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisa Semiotika “Roland Barthes” Peran Ayah dalam Film “Beautiful 

Boy” (2018) 

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis setiap adegan pada film 

“Beautiful Boy” (2018) untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran ayah 

menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Penulis menggunakan terori 

semiotika Roland Barthes dan menganalisis beberapa adegan yang ada sesuai 

dengan denotasi dan konotasi yang ada di adegan tersebut. Denotasi di sini 

merupakan apa yang dapat di tangkap oleh indra penglihatan kita. Sedangkan 

makna konotasi merupakan makna yang kedua, yaitu makna tersebut sudah 

mengalami perubahan unsur dan mitos yang membentuk makna tersebut.  

Setelah menentukan adegan yang akan dianalisis penulis akan membagi 

kedalam beberapa wujud peran ayah. Kemudian penulis akan menggunakan 

metode Semiotika Roland Barthes untuk lebih mendapatkan jawaban dari 

pemaknaan Peran Ayah di tiap adegan film Beautiful Boy (2018). 

Tamara Halle (1999) menjelaskan bahwa ayah memiliki peran dalam 

keterlibatannya untuk pengasuhan anak yaitu: 

1. Economic Provider, yaitu umumnya ayah dianggap sebagai pendukung 

finansial dan perlindungan bagi keluarga. Meskipun ayah tidak tinggal 

dengan anaknya, ayah tetap memiliki peran dalam menyediakan tempat 

tinggal, makanan, dan pakaian sebagai salah satu bentuk dukungan 

finansial (Ray & Hans, 1996). 

2. Friend & Playmate, yaitu ayah dianggap sebagai orangtua yang 

menyenangkan serta memiliki waktu bermain yang lebih banyak 

dibandingkan dengan ibu. Ayah cenderung terlibat dalam permainan yang 
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melibatkan fisik dan stimulasi anak ketika anak masih kecil, dan peran 

ayah saat anak mulai memasuki sekolah dasar akan melalukan aktifitas 

seperti jalan-jalan, pergi ke suatu acara dan percakapan pribadi (Parke, 

1996). 

3. Carefiver, yaitu ayah dianggap sering memberikan stimulasi afeksi dalam 

berbagai bentuk, sehingga memberikan rasa nyaman dan penuh 

kehangatan seperti ibu. Ayah juga peduli terhadap berbagai macam 

aktifitas anak-anaknya (Casper, 1997). 

4. Teacher & Role Model, yaitu sebagaimana dengan ibu, ayah juga 

bertanggung jawab terhadap apa saja yang dibutuhkan anak untuk masa 

mendatang melalui latihan dan teladan yang baik bagi anak. Ayah juga 

membantu anaknya dalam pelajaran sekolah (Tamara, 1999). 

5. Monitor and disiplinary, yaitu umunya selama dua tahun pertama ibu akan 

memberi pengawasan kepada anak. Tetapi ayah juga memenuhi peranan 

penting dalam pengawasan terhadap anak, terutama begitu ada tanda-tanda 

awal penyimpangan, maka disiplin dapat ditegakkan (Yogman & Kindlon, 

1988). 

6. Protector, yaitu ayah akan menggontrol dan mengorganisasi lingkungan 

anak, sehingga anak terbebas dari kesulitan atau bahaya serta mengajarkan 

bagaimana anak seharusnya menjaga keamanan diri mereka terutama 

selagi ayah dan  ibu tidak bersamanya atau anak saat diluar rumah (Ray & 

Hans, 1996). 

7. Advocate, yaitu ayah akan menjamin kesejahteraan anaknya dalam 

berbagai bentuk, terutama kebutuhan anak ketika berada di institusi di luar 

keluarganya seperti kebutuhan fasilitas penunjang anak (Nord & West, 

1997). 

8. Resource, yaitu dengan berbagai cara dan bentuk, ayah mendukung 

keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di belakang layar seperti 

memberi dukungan emosional kepada ibu, anak dan dukungan lainnya 

dalam mendukung  perkembangan anak (Entwisle & Doering, 1981). 
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1. Pendukung Materi (Economic Provider) 

a. Timeline: 00:30:24 – 00:30:38 

 

 

Gambar 9 

Nic menerima telepon dari Ayahnya di pagi hari 

 

Denotasi: 

 Visual: 

Nic terbangun dari tempat tidurnya karena mendengar dering 

telepon genggamnya. Dan mengoobrol sebentar dengan 

ayahnya melalui telepon. 

 Audio: 

Dialog anatar Nic dengan Ayahnya. 

Nic: Hai ayah. 

David: Hai Nic. Apa kabarmu? Apa yang sedang kau lakukan? 

Nic: Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Terima kasih 

sudah mengirimkan uang. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami sebagai 

pencahayaannya, yaitu sinar matahari yang masuk melalui 

jendela asrama. Suasana pagi hari di dalam kamar asrama. 
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 Wardrobe: 

Nic menggenakan kaos hitam dan celana jeans biru muda. 

 Sound Effect: 

Instrumen musik. 

 

Konotasi: 

Adegan ini diawali dengan Nic terbangun karena mendengar suara 

dering telepon genggamnya. Lalu dia berbicara dengan ayahnya 

mengenai kabar dirinya yang baik-baik saja. Nic tersenyum dan 

mengucapkan terima kasih kepada ayahanya karena sudah 

mengirimkan uang untuk dirinya. Menurut Richard (Paul Ekman, 

2010) seseorang akan meggambarkan rasa terima kasih sebagai 

pemberian yang mendatangkan manfaat dalam hal ini Nic 

mendapatkan kiriman uang oleh ayahnya. Menurut Hart (Yuniardi, 

2009), David telah memenuhi peran sebagai Ayah yaitu sebagai 

pendukung finansial bagi keluarganya karena memberikan uang 

kepada Nic. Menurut dr. Ratna (Bincang Sehati, 2019) salah satu peran 

ayah adalah mencari nafkah, jadi apa yang telah dilakukan oleh David 

telah menggambarkan peran ayah sebagai pemberi nafkah.  

Pengambilan gambar pada adegan ini adalah medium shot (Berger, 

2000) tujuannya untuk memperlihatkan ekspersi dan emosi  dari Nic 

saat mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan kiriman 

uang dari Ayahnya. Ekspersi Nic telihat senang dengan adanya 

senyuman di bibirnya dan ditambah dengan sinar matahari pagi yang 

memperlihatkan senyum cerah Nic. Menurut Ekman (Ekman, 2010) 

bahagia adalah emosi yang positif. Ekspresi itu timbul karena Nic telah 

menerima uang dari ayahnya (David).  

Sutradara dari film Beautiful Boy (2018) ingin memberikan 

gambaran bahwa peran Ayah sebagai pendukung finansial terlihat dari 
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cara Nic mengucapkannya “Hai, terima kasih sudah mengirimkan 

uang, aku sangat menghargainya”. Salah satu peran Ayah menurut 

Hart adalah Economic Provider (Yuniardi, 2009), dalam adegan ini 

David telah melakukan  salah satu bentuk peran ayah, yaitu dengan 

mengirimkan uang kepada Nic. 

Adegan ini juga memperlihatkan pencahayaan alami dari paparan 

sinar matahari yang mengenai muka Nic saat dia terbangun dan duduk 

di ranjangnya untuk menerima telepon dari Ayahnya yang 

menandakan suasana pagi hari. Dalam adegan ini terdapat sound effect 

yaitu berupa instrumen musik dengan alunan indah yang 

menggambarkan cerahnya suasana pagi hari serta rasa akan 

kegembiraan dan menenangkan. Musik  

Mitos yang ada dalam peran ayah sebagai economic provider 

adalah seorang ayah pada dasarnya memiliki peran sebagai pemberi 

kebutuhan finanasial keluarganya, hal ini didukung dari data Pew 

Reaserch Center (2017) di Amaerika lebih dari 71% orang dewasa 

melihat ayah dapat memberikan dukungan finanasial sebagai suami 

atau pasangan yang baik. Di Indonesia sendiri menurut data KPAI 

(2017) ayah lebih banyak berperan sebagai pencari nafkah untuk 

keluarganya. Dari hasil analisis penulis menemukan peran ayah 

sebagai economic provider yaitu memberi kebutuhan materi kepada 

keluarganya seperti mentransfer uang, membayar biaya rehabilitasi 

berbanding lurus dengan kenyataan ayah sebagai pemberi materi di 

negara Amerika maupun Indonesia (tempat tinggal penulis). 
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2. Teman atau Sahabat (Friend and Playmate) 

a. Timeline 00:18:57 – 00:20:28 

 

 

Gambar 10 

Momen David (Ayah) menemani putranya (Nic). 

 

Denotasi: 

 Visual: 

David dan Nic berbicara di dalam mobil, lalu mereka duduk di 

kap mobil sambil berbicara dan merokok. 

 Audio: 

David: Tidak, tidak, kau hebat. Kau melamar ke enam 

Universitas dan mereka menerimamu? 

Nic: Ya. 

David: Berhenti meragukan dirimu. 

David: Lihat dirimu sekarang. 

David:Berikan padaku. (meminta Nic memberikan lintingan 

rokok campur narkoba kepadanya). 

David: Apa? 

Nic: Ini barang yang bagus ya? 

David: Apa? 

Nic: Apa? (Mereka sambil tertawa) 

Nic: Terima kasih. Ini kegiatan yang menyenangkan.  
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Nic: Kau pakai banyak narkoba ya? 

David: Aku... Ya, pernah pakai itu. Aku pernah mencoba 

beberapa narkoba. Ya, aku melakukan itu. Tapi tak 

membahayakan. Dulu ada seseorang, dan...benar. 

Nic: Ini bagian dari mendidik kan? 

David: Ya. 

Nic: Ayah, kau paranoid. Semua orang pernah pakai narkoba. 

David: Berhati-hatilah. 

Nic: Ini hanya ganja. Semua orang berpesta. Ini, hanya 

sesekali. 

David: Ya. 

Nic: Aku berhak berpesta. Ini membantuku rehat sejenak. 

Membuatku lupa akan realitas keseharian yang bodoh. 

David: Apa yang bodoh dari realitas? 

Nic: Seperti...Seperti keseharian hal bodoh yang tidak penting. 

David: Oke. Kau tak boleh katakan omong kosong itu lagi, atau 

aku akan mulai memercayainya. 

Nic: Ya benar. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami siang hari. Terlihat 

sedikit mendung.  

 Wardrobe: 

David mengenakan kaos abu dan sweater hijau tua. Nic 

memgenakan kaos biru keabuan dan jaket merah. 

 Sound Effect: 

Instrumen musik. 

Konotasi: 

Suasana gembira tergambarkan dalam adegan ini, dimana Nic yang 

terlihat gembira memiliki waktu berdua dengan ayahnya.  
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Gambar 11 

David dan Nic sedang bercanda dan tertawa. 

 

Nic terlihat tersenyum lebar dengan memperlihatkan lipatan yang 

terbentuk oleh alis dan penutup mata, menurut Ekman (2010) 

senyuman ini adalah benar-benar sebuah kesenangan atau kegembiraan 

dan bahagia adalah emosi yang postif. 

Sedangkan pada momen ini menandakan bahwa ayahnya  (David) 

adalah sosok ayah yang menyenangkan dan bisa menjadi teman bagi 

anaknya Hart (Yuniardi, 2012). Ekspresi dan emosi yang ditunjukkan 

David adalah tersenyum lebar sama seperti Nic yaitu benar-benar 

senyuman kesenangan bersama anaknya (Ekman, 2010).  Menurut dr. 

Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 2019) ayah harus menyediakan waktu 

untuk anaknya. Dalam adegan ini David digambarkan mempunyai 

waktu untuk menjadi teman untuk anaknya. 

Pengambilan gambar pada adegan ini adalah big close up, yaitu 

pengambilan gambar yang fokus pada wajah David dan Nic unutk 

menunjukkan emosi dan dramatis saat merka memperlihatkan 

kebahagiaan (Berger: 2000). Nic mulai tertawa saat berbicara dengan 

David, begitu pula dengan ayahnya yang ikut tertawa menikmati 

momen dengan Nic. Menurut Ekman (2010) ekspresi bahagia adalah 

emosi yang positif. Emosi tersebut tergambar dalam adegan ini saat 

David memiliki waktu untuk anaknya. 
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Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya matahari di 

siang hari, memang tidak terlihat cerah,  sehingga menonjolkan dalam 

memeperlihatkan wajah cerah dari David dan Nic karena bahagia. 

Terdapat sound effect instrumen musik yang menyenangkan untuk 

membuat kesan bahagia secara natural dalam adegan ini. Musik 

mengalir merdu, mudah didengarkan dan sesuai dengan suasana 

gembira. Pakaian keduanya pun dipadukan dengan baju hangat sesuai 

dengan momen hangat David dan Nic. 

b. Timeline 00:23:50 – 00:24:58 

 

Gambar 12 

David dan Nic berselancar di pantai. 

Denotasi: 

 Visual: 

David dan Nic berselancar di pantai, tiba-tiba ombak besar 

menghantam dan david tidak melihat Nic. David mulai 

meneriaki nama Nic sesaat kemudian dia melihat Nic sudah 

berselancar diatas ombak dan tersenyum senang sambil 

berteriak senang. 

 Audio: 

David: Nic?? Nic?? Nic?? Nic?? Whohoo.... 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami dari sinar matahari. 

Suasana cerah di pantai. 
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 Wardrobe: 

David dan Nic mengenakan pakaian selancar. 

 Sound Effect: 

Suara ombak dan suara musik. 

Konotasi: 

Bermain dipantai menjadi pilihan David dan Nic dalam adegan ini, 

mereka berselancar di pantai. Adegan ini di awali dengan Nic dan 

David sedang tengkurap di atas papan selancar sambil mengayuhkan 

tangannya untuk ketegngah laut agar mendapatkan ombak yang pas. 

Tiba-tiba ombak datang dan membuat David kehilangan Nic, akan 

tetapi Nic malah mendapatkan ombak yang besar untuk berselancar. 

Kemudian David berteriak senang karen aNic berhasil berselajar di 

atas ombak. Menurut Hart (Yuniardi, 2012) peran David sebagai ayah 

adalah orang yang menyenangkan dan bisa diajak bermain dengan 

anaknya.  

David memiliki waktu untuk menemani bermain dengan ankanya. 

Berselancar juga merupakan salah satu hobi mereka, menurut 

Rahajeng Ika dalam penjelasan di akun youtubenya ayah dapat 

meluangkan waktu bersama anaknya melalui sebuah hobi. Hobi dapat 

merekatkan hubungan Ayah dengan anaknya, terlebih anak laki-laki 

(Rahajeng, 2017).  Serta menurut dr. Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 

2019) ayah harus memiliki waktu untuk anaknya, dalam adegan ini 

peran ayah yang ada adalah David menyediakan waktu bermain 

dengan anaknya. 
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Gambar 13 

David bermain dengan Nic. 

Adegan ini menggunakan teknik pengambilan gambar Long Shot, 

sutradara ingin memperilhatkan adegan David dan Nic bermain di 

pantai. Pengambilan gambar ini bertujuan memperlihatkan 

pemandangan dan tokoh dalam satu frame (berger, 2000). 

Pencahayaan pada adegan ini menggunakan sinar matahari yang cerah 

guna menambah kesan alami dan natural di pinggir pantai. Pakaian 

yang dikenakan pun sesuai dengan kondisi yang dilakukan David dan 

Nic yaitu pakaian renang dari ujung kaki hingga ujung kepala 

meyisakan wajah saja. Serta sound effect yang digunakan adalah 

instrumen musik dan suara deburan ombak pantai, menambah kesan 

yang menyenangkan untuk bermain di sepanjang bibir pantai. 

c. Timeline 01:08:44 - 01:09:34 

 

Gambar 14 
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David menemani anak-anaknya bermain air di halaman rumah. 

 

Denotasi 

 Visual: 

David tiduran di kursi sambil membaca majalah. Kemudian 

penyemprot tanaman menyemburkan air. Lalu Nic, jasper dan 

Daisy bermain air sambil mengejar satu sama lain.  

 Audio: 

Nic: Lari, daisy! 3x 

David: Hai, sayang. 

Nic: Lari, daisy! 3x 

David: Tertawa melihat jasper yang sedikit takut terciprat air. 

Nic: Bagus. Kamu. Menunjuk daisy. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami yaitu sinar matahari 

langsung. Suasana di halaman rumah dengan langit cerah. 

 Wardrobe: 

David mengenakan kemeja panjang biru. Daisy mengenakan 

pakaiaan untuk berenang (atasan dan bawah celana pendek). 

Nic mengenakan kaos merah dan celana jeans pendek. Dan 

jasper mengenakan kaos merah muda dan celana pendek krem. 

 Sound Effect: 

Suara semprotan air, suara kaki berlari, dan suara jerit serta 

tawa. 

Konotasi 

Adegan ini diawali dengan latar halaman rumah, dan David sedang 

tiduran di kursi sambil membaca buku. Kemudian terdengar teriakan 

Nic yang menyemangati adiknya (Daisy) “ayo, daisy! Ayo, daisy! Ayo 

daisy”, sambil berlari di taman yang memiliki semprotan tanaman.  
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Gambar 15 

Nic dan adik-adiknya bermain air. 

Kemudian David sedikit tertawa melihat tingkah anak-anaknya 

bermain air di halaman rumah. Lalu Jasper menyusul dengan bersiap 

menerobos semprotan air akan tetapi dia terdiam dan jalan menuju 

semprotan air, serta david mentertawakan sikap anakanya itu. Nic, 

Daisy dan Jasper bermain air sambil ditemani Ayah mereka. David pun 

ikut bersorak “whoaaa...” menikmati susan itu. 

Ekspresi dan emosi yang ditunjukkan adalah ekspresi senang 

dengan adanya tertawa, tertawa adalah berasal dari kata “tawa” yang 

berarti gembira, geli dengan mengeluarkan suara rendah, sedang atau 

tinggi. Tawa mendapat imbuhan “ter..” menjadi “tertawa” yang 

bermakna rasa gembira, geli, senang dengan suara berderai 

(Qadratillah, 2011:537). 

Terlihat peran Ayah sebagai teman bermain menurut Hart 

(Yuniardi, 2009) yang dianggap memiliki sifat menyenangkan dan 

dapat meluangkan waktu untuk menemani anaknya bermain. Menurut 

dr. Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 2019) sosok ayah (David) adalah 

dapat memenuhi atau diinginkan anak yang memiliki waktu bermain 

dengan anaknya, yaitu sosok ramah, hangat, tidak menakutkan dan 

menyenangkan bagi anak. Serta menurut Rahajeng Ika (Rahajeng, 

2019) peran ayah adalah untuk membagi kasih sayang kepada 
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anaknya, hal itu tergambar dari David yang menemani ketiga anaknya 

untuk bermain di halaman rumah.  

Pencahayaan pada adegan ini menggunakan cahaya matahari yang 

menembus pohon dan sedikit terkena pantulan air. Cahaya ini terlihat 

indah dalam adegan ini saat David menemani anak-anaknya bermain 

air. Pakaian yang dikenakan juga terlihat santai (casual) nyaman 

digunakan untuk bermain-main. Sound effect pada adegan ini 

menggunakan suara alami dari suara tawa, semprotan air serta suara 

kaki berlari. 

Mitos yang ada dalam peran ayah sebagai friend and playmate 

adalah ayah dapat menjadi teman yang menyenangkan bagi anaknya.  

Dari data Pew Reaserch Center (2019) di Amerika pada tahun 2016 

sebagian kecil 6-7% ayah yang tinggal dirumah lebih banyak memiliki 

waktu dengan keluarganya, akan tetapi secara umum menurut Biro 

Sensus AS (2018) pada tahun 2017 menunjukkan data 80% dari 11 

juta rumah tangga tidak memiliki peran ayah. Dengan tidak adanya 

peran ayah dapat memicu perilaku buruk seperti  kekerasan, kurangnya 

pendidikan, kurang kasih sayang dan lain-lain. Dari data diatas mitos 

yang ada adalah masih kurangnya peran ayah yang belum maksimal 

dalam kehidupan yang sesungguhnya, berbeda dari apa yang disajikan 

film dimana ayah memiliki waktu luang untuk bermain bersama 

anaknya. Masih terdapat pandangan dimana ibu lebih dominan dalam 

mengasuh dan memiliki waktu bermain lebih banyak dengan anaknya. 
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3. Rasa Nyaman dan Hangat (CareGiver) 

a. Timeline 00:26:40 – 00:27:15 

 

 

Gambar 16 

David sedang ngobrol dengan Nic di Asrama 

 

Denotasi: 

 Visual: 

David dan Nic duduk berhadapan di ranjang sambil ngobrol. 

Lalu David membicarakan teman Nic yang akan kaget dengan 

koleksi musik Nic. Kemudian David pamit dan memeluk Nic 

lalu keduanya berkata slogan penyemangat. 

 Audio: 

David: Sudah bertemu teman sekamarmu? 

Nic: Ya, dia terlihat baik. Dia ada di aula. 

David: Aku kasihan dengan temanmu. 

Nic: Sedikit tertawa. 

David: Aduh.. Sambil melihat koleksi musik Nic. 

Nic: Jangan khawatir. Aku akan mengajarinya. Tak lama lagi 

dia akan mendengarkan John Zorn. 

David: Baiklah, aku akan segera pergi. 

Nic: Baik. Segalanya. 

David: Segalanya. 
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 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami dari sinar matahari 

yang masuk memalui jendela. Suasan didalam kamar tidak 

terlalu terang cenderung remang-remang.  

 Wardrobe: 

David mengenakan kemeja, jaket hitam, celana jeans biru dan 

sepatu boots coklat tua. Sedangkan Nic mengenakan sweater 

biru tua dan celana jeans robek di bagian lutut.  

 Sound Effect: 

Suara orang berbicara diluar kamar (suara asrama). 

Konotasi: 

Adegan ini diawali dengan David dan Nic yang sedang duduk di 

kamar asrama. Obrolan diawali dengan David yang bertanya sudah 

tahu teman sekamar Nic atau belum, dan Nic berkata “sudah di berada 

di aula”. Lalu obrolan berlanjut dengan David merasa kasihan dengan 

teman sekamar Nic karena akan mendengar koleksi musik Nic. Lalu 

Nic memastikan akan mengajari teman sekamarnya itu, dan merekapun 

tertawa. Kemudian David pamit akan pulang, lalu mereka berpelukan 

dan mengucapkan kata penyemangat “segalanya”.  

Adegan ini menurut Hart (Yuniardi, 2012) digambarkan bahwa 

David memiliki peran Ayah yang hangat dan nyaman dengan 

menciptakan obrolan ringan, hingga mereka tertawa. Menurut dr. 

Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 2019) David telah melakukan peran 

ayah yaitu menjadi orang yang hangat saat berbicara dan mau 

meluangkan waktu untuk berbicara dengan anaknya (Nic). Dari segi 

emosi dan ekspresi, David memperlihatkan tatapan yang hangat 

kepada Nic.  
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Gambar 17 

David dan Nic dikamar asrama. 

 

Tatapan mata memiliki kekuatan yang luar biasa. Tatapan mata 

bisa menyamankan frekuensi antara orang tua dan anak, sehingga ada 

kesamaan bawah sadar antara orang tua dan anak. Selain itu tatapan 

mata yang hangat dapat memicu aliran kebahagiaan (Septian, 

2014:79). 

Pengambilan gambar dalam adegan ini menggunakan teknik 

medium shot dimana tujuan sutradara untuk menunjukan hubungan 

personal, ekspresi dan emosi objek (Berger, 2000). Dimana sutradara 

ingin memperlihatkan hubungan, ekspresi dan emosi hagat ayah 

(David) kepada anaknya (Nic) serta kesan nyaman berbicara antara 

ayah dan anak. 

Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya matahari 

yang masuk melalui jendela kamar asrama. Tidak terlalu terang tapi 

cukup untuk menyinari ruangan tersebut. Pakaian yang digunakan 

David dan Nic tergolong santai (casual) yaitu kaos, sweater, jaket, 

celana panjang yang membuat adegan ini nyaman untuk dilihat oleh 

penonton. Sound effect dalam adegan ini adalah suara alami dari 

suasana obrolan orang di luar kamar Nic dan obrolan antara Nic 
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dengan David. Tidak menggunakan instrumen agar fokus dengan 

obrolan singkat David dengan Nic. 

b. Timeline 00:32:07 – 00:33:10 

 

Gambar 18 

David sekeluarga menyambut kepulangan Nic. 

Denotasi: 

 Visual: 

David sekeluarga menyambut kepulangan Nic, Nic bercanda 

dengan adik-adiknya. Kemudian mereka main tebak-tebakan di 

meja makan. 

 Audio: 

David: Kau selalu memonopoli fondue. Kami sayang padamu 

Nic.selamat datang. Oh, patrick dan Phil akan mendaki besok, 

mereka ingin kita bergabung. 

Nic: Jasper dan Daisy di sini? 

David: Mereka tak disini. 

Nic: Tidak? 

David: Tidak. 

Nic: Mereka tak mau temui aku? 

David: Tidak, mereka tak mau bertemu. 

Nic: Oh, sayang sekali. Aku akan duduk si sofa ini dan 

memikirkannya, oke? 
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Nic: Oh, sambil berteriak kaget. (ternyata menduduki daisy) 

bermain sembunyi.Ya Tuhan. 

Nic: Ini Daisy!!! Oh, itu Jasper!!.. 

(bercanda) 

Nic: Ya Tuhan, kalian sudah besar sekali. (menggendng 

mereka sambil berputar-putar) 

 

Meja makan 

Nic dan David: Denmark, 1632. Kita suka melihat kembali 

sejarah Hula-Hoop. 

Nic: Sangat penting bagi kedamaian dan kebijaksanaan. 

David: Lelaki bernama George Hoopulu. 

Nic: Kenapa? (mereka sambil tertawa) 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami dari sinar matahari 

yang masuk kedalam rumah. Suasana di dalam rumah. 

 Wardrobe: 

David mengenakan kaos putih dengan outer kemeja denim 

celana coklat. Nic mengenakan kaos outer kemeja coklat celana 

jeans krem. Daisy mengenakan baju merah muda, dan rok 

jeans. Jasper mengenakan kaos merah muda dan celana 

panjang. Sedangkan Karen mengenakan kaos putih. 

 Sound Effect: 

Suara didalam rumah dan instrumen musik. 

Konotasi: 

Sambutan atas pulangnya Nic digambarkan dalam adegan ini 

dengan anya tulisan “we love you Nic dan Welcome”
1
 terpajang di 

langit langit rumah dekat pintu masuk ruang keluarga. 

                                                           
1
 Selamat datang, kami mencintaimu Nic.  
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Gambar 19 

Ucapan Selamat Datang 

 

Tulisan tersebut menggambarkan ucapan selamat datang yang 

dilakukan David dan keluarga untuk Nic yang baru saja pulang. 

Berdasarkan lektur.Id selamat datang merupakan ungkapan selamat, 

syurkur tak kurang suatu apapun saat datang atau kembali dari luar 

atau pergi ke suatu tempat (Lektur, 2020).  

Sesaat setelah melewati pintu masuk, Nic sedikit menoleh untuk 

melihat tulisan selamat datang yang terpajang di langit-langit rumah. 

Nic sedikit tertegun melihat ucapan tersebut. Kemudian Nic berpura-

pura duduk di sofa, yang ternyata ada adiknya (Daisy) yang 

bersembunyi. Kemudian Nic, Daisy dan jasper berlari sambil bersenda 

gurau. Terlihat suasanya yang menyenangkan saat mereka bersenda 

gurau, serta terlihat hangat sambutan yang diberikan David kepada 

anaknya. 

Lalu David beserta istri dan anak-anaknya bercanda gurauan di 

meja makan. Dari sambutan dan gurauan tadi terlihat peran Ayah yang 

menyenangkan terlihat dalam adegan ini. Salah satu peran orang tua 

menurut Hart (Yuniardi, 2012) sebagai friend and playmate. Menurut 

Rahajeng Ika (Rahajeng Ika, 2017) salah satu peran ayah adalah 

memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak-anaknya. 



 

50 
 

Pengambilan gambar pada adegan ini menggunakan Knee Shot 

yang memperlihatkan kehangatan saat David dan keluarganya 

berkumpul dan bermain serta mempermudah penonton dalam melihat 

transisis dan keindahan gambar (Berger, 2000).  

Pencahaayan yang digunakan dalam adegan ini menggunakan 

cahaya sinar matahari yang masuk melalui jendela rumah, terlihat 

hangat dan tidak terlalu terang sesuai dengan suasana yang ada. Pakain 

yang digunakan juga menggunakan pakaian santai (casual) nyaman 

digunakan di dalam rumah maupun diluar rumah. Sound effect pada 

adegan ini mengunakan instrumen musik yang santai dan sesuai 

dengan suasana. 

 

c. Timeline 00:52:08 – 00:52:44 

 

Gambar 20 

David dan Jasper tiduran di karpet 

David sedang tiduran dengan anak keduanya (Jasper) di karpet. 

Denotasi: 

 Visual: 

David tidur di kapet menghadap keatas, sedangkan jasper tidur 

dengan bantalan dada ayahnya sambil melihat muka ayahnya. 

Mereka berbincang mengenai Jasper yang rindu dengan 

kakanya. 

 Audio: 

Jasper:  Dia tidur dimana? 
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David: Jangan khawatirkan iru, sayang. Dia baik-baik saja. 

Jasper: Mungkin dia punya teman dan tidur di sana. 

Jasper: Bolehkah aku meneleponnya? 

David: Tidak. Aku sudah mencobanya. Teleponya mati. 

Jasper: Bolehkah kukirim pesan padanya? Mungkin dia 

kesepian dan nyalakan teleponnya? 

David: Ide yang bagus. Ya. Kita coba itu. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan pencahayaan dari lampu yang 

berwarna kuning, tidak terlalu terang dan sedikit remang-

remang. 

 Wardrobe: 

David mengenakan sweater dan Jasper mengenakan baju tidur. 

 Sound effect: 

Suara alam sekitar rumah (Jangkrik) 

Konotasi  

Suasana hangat dan nyaman terlihat dalam adegan ini, yaitu David 

yang sedang tiduran dikarpet ditemani anaknya (Jasper) dengan posisi 

tidur di dada ayahnya dengan wajah saling bertatapan.  

Obrolan dimulai dengan Jasper yang rindu dengan kakanya (Nic) 

dia ingin tahu keberadaannya, dan ayahnya bilang jangan khawatir 

dia(Nic) baik-baik saja. Kemudian Jasper mecoba membujuk ayahnya 

untuk mencoba menelepon Nic, tetapi ayah bilang bahawa dia sudah 

mencobanya, ponselnya tidak aktif. Lalu Jasper berinisiatif bagaimana 

kalau mengirim pesan kepada Nic, dan ayahnya setuju. 

Dalam adegan ini David mencoba memberi pengertian kepada 

Jasper agar tidak khawatir dengan Nic.  
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Gambar 21 

David dan Jasper sedang tiduran di karpet 

 

David juga mengusap rambut jasper untuk mencoba membuatnya 

nyaman dalam pelukannya. Gerakan usapan tersebut merupakan tujuan 

untuk menenangkan sesorang (Upi, 2020). Menurut Hart (Yuniardi, 

2012) peran Ayah dalam adegan ini adalah memberi sentuhan hangat 

yang menenagkan kepada anaknya. Menurut dr. Ratna Mardiati 

(Bincang Sehati, 2019) seorang ayah harus memiliki sifat hangat dan 

penuh kasih sayang, dalam adegan ini peran ayah (David) sosok yang 

hangat terhadap anaknya. 

Pengambilan gambar dalam adegan ini adalah menggunakan Big 

Close Up yang menunjukan ekspresi dan emosi  wajah secara dekat 

(Berger, 2000). Ekspresi yang ditunjukkan oleh David adalah tenang 

dan teduh, dan sedikit menutup mata adalah ungkapan berusaha 

berpikir sesuatu (Liputan 6, 2018). 

Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya lampu di 

dalam kamar, yaitu tidak terlalu terang cenderung remang-remang. 

Suasana dimana orang nyaman untuk segera tidur. Suasana adegan ini 

juga sedan tidruan di karpet dengan posisi yang nyaman dan hangat. 

Sound effect pada adegan ini adalah menggunakan suara alami sekitar 

rumah, yaitu suara jangkrik dan suara percakapan David dengan 

Jasper. Pakaian yang dikenakan mereka adalah david sweater dan 
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Jasper baju tidur, nyaman dipakai saat malam hari dan nyaman untuk 

pakaian tidur. 

 

d. Timeline 00:58:20 – 00:58:59 

 

 

Gambar 22 

David menemani Nic kecil tidur. 

 

Denotasi 

 Visual: 

David mengelus kepala Nic kecil sambil menyanyikan lagu 

pengantar tidur. 

 Audio 

Nic young: Apa kau akan memeriksaku setiap 15 menit? 

David: Bersenandung. Tutup matamu jangan takut, monternya 

sudah pergi kabur, dan ayah ada di sini. Tampan, tampan, 

tampan, Anak yang Tampan 2x. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya lampu tidur, sedikit redup. 

Suasana dalam kamar. 

 Wardrobe 

David mengenakan kaos. Nick mengenakan kaos. 

 Sound Effect 
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Suara David bersenandung. 

 

Konotasi 

Terlihat seorang anak (Nic kecil) yang tidur ditemani ayahnya 

(David) sambil dinyanyikan lagu pengantar tidur. Dalam adegan ini 

David sedang menemani anaknya tidur dikamarnya. Tak lupa david 

menyanyikan lagu pengantar tidur untuk membuat Nic kecil segera 

tidur. Adegan ini memperlihatkan David mengusap rambut dan 

punggung Nic kecil,  

 

Gambar 23 

Nic tidur ditemani ayahnya. 

usapan tersebut merupakan bentuk penyalur kehangatan dan 

menenangkan (Upi, 2020). Menurut Hart (Yuniari, 2012) peran ayah 

yang dilakukan David adalah membuat anakanya nyaman (care giver). 

Dan menurut dr. Ratna Mardiati sosok ayah yang diharapakan adalah 

memiliki sifat hangat dan nyaman (Bincang Sehati, 2019) dalam 

adegan ini peran ayah (David) digambarkan dengan mengusap 

punggung anaknya . 

Pengambilan gambar dalam adalah medium shot menunjukan 

hubungan personal, emosi dan ekspresi seseorang (Berger, 2000). 

Ekspresi yang ditunjukkan Nic adalah nyaman, terlihat mata sedikit 

tertutup segera terlelap atas usapan yang diberikan ayahnya. Ekspresi 

yang ditunjukkan oleh Nic kecil menurut Katherine Kolcaba (Kolcaba, 
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2003) berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakaan oleh individu 

itu sendiri.  

Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya lampu tidur 

tidak terang cenderung remang-remang cocok dengan suasan tidur 

yang nyaman. Pakaian yang digunakan dalam adegan ini menggunakan 

baju santai (casual) yang nyaman dipakai saat tidur. Serta sound effect 

dalam adegan ini adalah suara David menyanyikan lagu pengantar 

tidur kepada Nic dengan suara yang dalam tapi lembut nyaman 

didengar. 

e. Timeline 00:59:00 - 01:00:49 

 

 

Gambar 24 

David mengantar Nic ke bandara untuk liburan musim panas dengan 

Ibu Nic (Vicki) 

 

Denotasi 

 Visual: 

David membantu Nic kecil untuk mengemasi barang ke dalam 

koper sambil bertcakap-cakap. 

 Audio: 

David: Kau mau bawa dinosaurusmu? 

Nic: Menggelengkan kepala. 
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David: Bagaimana dengan buku? 

Nic: Menggelengkan kepala. 

David: Tidak? Oke. 

Kau siap?  

Nic: Oke. 

David: Hai, peluk aku? 

Nic: geleng kepala. 

David: Tidak? Kenapa tidak? Apa kau marah padaku? Kau 

harus pergi. 

David: Oke, baiklah. Kau akan senang bertemu dengan ibumu, 

kan? 

Nic: Mengangguk. 

David: Aku ingin kau tahu sesuatu. Saat kau kembali, aku akan 

ada di sini. Aku akan ada di sini untumu. Oke? Jika kau rindu, 

telepon aku, dan aku akan meneleponmu. Kau tahu betapa aku 

menyayangimu. 

Nic: Geleng kepala. 

David: Jika aku gunakan semua kata dalam bahasa... 

...masih tak bisa gambarkan betapa aku menyayangimu. Dan 

jika semua kata itu digabungkan....masih belum bisa 

gambarkan perasaanku padamu. Yang aku rasakan padamu 

adalah segalanya. Aku menyayangimu lebih dari segalanya. 

Nic: Segalanya? 

David: Ya, segalanya 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami yaitu sinar matahari. 

Suasana di dalam kamar dan di bandara. 

 Wardrobe: 
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David mengenakan jaket coklat dan celana jeans. Sedangkan 

Nic kecil mengenakan jaket denim dan celana jeans. 

 Sound Effect: 

Instrumen musik dan suara mesin pesawat di bandara. 

Konotasi 

Suasana bandara tergambar dalam adegan ini, diamana David 

sedang mengantar Nic untuk liburan musim panas di rumah Ibunya. 

Dalam adegan ini Nic merasa enggan untuk pergi. Akan tetapi David 

memberi wejangan agar Nic tetap tenang, yaitu jika Nic merasa rindu 

dengan ayahnya dia dapat menelepon nya, begitu pula sebaliknya. 

Kemudian David mengungkapkan betapa menyayangi Nic dan sangat 

menyanyangi hingga tak tergambarkan lagi betapa rasa sayangnya 

kepada Nic.  

Menurut Hart (Yuniardi, 2012) salah satu peran ayah adalah 

nyaman dengan cara menyalurkan energi positif yang membuat 

seoarang anak nyaman dengan ayahnya. Dalam adegan ini tergambar 

dalam David yang memeluk anakya untuk menyalurkan energi positif 

dan kenyamanan. Menurut dr. Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 2019) 

peran ayah yang dilakukan David adalah hangat dengan cara memeluk 

anaknya. 

Pengambilan gambar dalam adegan ini medium shot untuk 

menampilkan emosi dan perasaan David kepada Nic dan knee shot 

untuk memperlihatkan gambar yang indah di suatau tempat (Berger, 

2000). Pakaian yang dikenakan dalam adegan ini, santai (casual) cocok 

untuk dikenakan saat berpergian. Serta pencahaayaan dalam adegan ini 

menggunakan cahaya alami yang masuk melalui jendela kaca yang 

masuk di gedung bandara. 

Mitos yang ada dalam peran ayah caregiver ayah yang hangat dan 

penuh perhatian kepada anak dan keluarganya belum sesuai dengan 

data yang ada. Masih belum maksimal dalam realita yang ada yaitu 
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menurut Biro Sensus AS (2018) tahun 2017 menunjukkan data 80% 

dari 11 juta rumah tangga tidak memiliki ayah. Dengan tidak adanya 

peran ayah dapat memicu perilaku buruk seperti  kekerasan, kurangnya 

pendidikan dan lain-lain. Di Amerika berdasarkan data diatas masih 

terdapat anak yang kurang akan perhatian dari ayahnya, dimana dalam 

film digambarkan sosok ayah yang dapat memberi pelukan hangat, 

dapat menenagkan anak dan memiliki waktu untuk berbincang.  Data 

Biro Sensus diatas memperlihatkan masih adanya ayah yang belum 

berperan sebagai sosok yang hangat dan penuh perhatian dalam 

kehidupan yang sesungguhnya. 

 

4. Mendidik dan Panutan (Teacher and Rolemodel) 

a. Timeline 00:13:00 – 00:13:59 

 

Gambar 25 

Nic sedang menulis jurnal di kamar. 

Denotasi 

 Visual: 

Nic duduk dilantai kamar sambil menulis, sementara David 

duduk dimeja menemani sambil ngobrol dengannya. 

 Audio: 

David: Kenapa kamu selalu di kamar? Kau hampir tak pernah 

keluar. 

Nic: Aku membaca, aku menggambar. 
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David: Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pergi 

berselancar. 

Nic: Ya  

David: Ide yang bagus? 

Nic: Aku sedang tertarik hal lain sekarang. 

David : Membaca buku penulis yang penyendiri dan sangat 

depresi. 

Nic: Jangan begitu, mereka cukup bagus kan? 

David: Aku paham. Ini akan berlalu. Selalu seperti itu. 

Nic: Apa? 

David: Perasaan terasing dan terisolasi. 

Nic: Sangat membantu sekali. Terima kasih atas sarannya ayah. 

David: Oke 

Nic: Baiklah, itu aku tak bermaksud seperti itu. Maafkan aku. 

 

 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya alami yaitu sinar matahari 

yang masuk melalui jendela kamar Nic. Suasana di dalam 

kamar lumayan terang. 

 Wardrobe: 

Nic mengenakan kaos coklat jaket merah dan celana jenas biru 

muda. Sedangkan david mengenakan sweater biru keabuan. 

 Sound Effect: 

Instrumen musik dan suara percakapan. 

Konotasi 

Adegan ini diawali dengan David yang sedang duduk di meja 

berbicara kepada Nic yang sedang menulis di lantai, mengenai 

anaknya yang hampir tak pernah keluar dari kamar. David ingin Nic 
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bersosialisasi dan dia mengajak Nic untuk berselancar di pantai. Nic 

menangapi dengan aku lebih suka menggambar, menulis dan 

membaca. David memberi saran agar Nic tidak larut dalam kesendirian 

di kamar dengan keluar dan bersosialisai, tidak melulu di dalam 

rumahnya. Nic menerima saran ayahnya dan mengucapkan terima 

kasih. 

Dalam adegan ini David telah menggambarkan peran Ayah yang 

dapat mendidik, menurut Hart (Yuniardi, 2012) salah satu peran ayah 

(David) adalah melatih dan mendidik anaknya dengan cara 

memberikan masukan dan saran agar anaknya (Nic) tidak hanya 

didalam kamarnya untuk membaca buku dan melukis, tetapi juga 

keluar rumah untuk belajar bersosialisasi. Menurut dr Ratna Mardiati 

salah satu peran ayah adalah menyediakan waktu untuk memberikan 

ilmu dan memberikan masukan agar anak menjadi lebih tau apa yang 

harus dilakukannya (Bincang Sehati, 2019).  

Pengambilan gambar dalam adegan ini adalah medium shot yang 

memberikan gambaran hubungan personal kepada orang lain (Berger, 

2000). Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya alami dari 

sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar Nic. Pakaian yang 

digunakan dalam adegan ini menggenakan pakaian santai (casual) 

yang cocok digunakan di dalam rumah. Dalam adegan ini 

menggunakan sound effect  instrumen musik yang nyaman untuk di 

dengar. 

Mitos yang ada dalam adegan peran ayah sebagai sosok teacher 

and role model atau sosok yang dapat memberi pengetahuan dan bisa 

sebagai teladan masih belum maksimal sebagaimana mestinya. Dari 

data Pew Reaserch (2019) tahun 2016 orangtua di Amerika lebih 

memberikan masalah pendidikan anaknya kepada sekolah, 85% orang 

tua yang anaknya masih sekolah berbicara masalah pendidikan dengan 

guru anaknya dan untuk masalah membantu dalam perkerjaan rumah 
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anaknya baru 60% orang tua. Biro Sensus AS (2018) tahun 2017 

menunjukkan data 80% dari 11 juta rumah tangga tidak memiliki ayah. 

Dengan tidak adanya peran ayah dapat memicu perilaku buruk seperti  

kekerasan, kurangnya pendidikan dan lain-lain. Di indonesia sendiri 

berdasarkan KPAI (2017) masih sedikit (27,9%) peran ayah dalam 

memperhatikan pendidikan anak, lebih besar ibu karena dominan 

dalam pendidikan anak. Dari data di atas masih berbanding terbalik 

antara apa yang digambarkan dalam film dengan kenyataan yang ada, 

dimana dalam film sosok ayah dapat memberi pengajaran kepada 

anaknya, tetapi kenyataannya peran ibu lebih dominan. 

 

5. Mengawasi dan Pendisiplin (Monitoring and Disiplinary) 

a. Timeline 01:10:08 – 01:12:18 

 

 

Gambar 26 

David menunggu Nic pulang. 

Denotasi 

 Visual: 

David menunggu Nic di sofa sambil membaca buku. Kemudian 

nic sampai rumah dan duduk berhadapn dengan David. Setelah 

itu Dvid meminta Nic untuk tes urin sebagai bukti. 

 Audio: 

David: Hai. 
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Nic: Hai. 

David: Kau pulang telat? 

 

Nic: Ya, pertemuannya luar biasa. Dan setelah itu, kami ke 

rumah pembicara dan menonton video, dan beberapa penerima 

sponsorku yang sudah sembuh ada di sana, jadi... 

 

David: Tak menelepon? 

Nic: Ponselku Mati 

David: Apa kau keberatan lakukan tes narkoba? 

Nic: Ya, tentu saja. 

David: Oke. Kau mengerti kan? 

Nic: Ya, aku seharusnya meneleponmu, jadi... 

David: Aku percaya padamu. Aku hanya perlu bukti. 

Nic: Sungguh bertentangan tapi.. 

David: Aku paham.. 

Nic: Aku akan lakukan itu. jangan khawatir. Tak ada yang 

kusembunyikan. 

David: Oke. Kau sudah lakukan yang terbaik. Ya, benar. Sesuai 

hitunganku, kau bersih selama 485 hari. Wah, itu hebat... 

Nic: Aku akan tinggalkan itu di kamar mandi. 

David: Oke. 

Nic: Baik. Selamat malam ayah. 

David: Selamat malam. Aku sayang padamu. 

Nic: Aku juga sayang padamu. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya lampu yang remang. Suasana 

di dalam rumah. 

 Wardrobe: 
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David mengenakan sweater, celana jeans dan sepatu boot. 

Sedangkan Nic mengenakan kemeja garis abu dan celana jeans 

biru. 

 Sound Effect: 

Suara jangkrik. 

 

 

 

Konotasi 

Adegan ini diawali dengan David yang duduk di sofa ruang 

keluarga menunggu Nic pulang sambil membaca buku. Kemudian Nic 

pulang dari sebuah pertemuan orang-orang pejuang narkoba. David 

dan Nic saling menyapa, lalu David berkata kepada Nic “kau terlambat 

pulang”, lalu Nic menjawab Ya, pertemuannya luar biasa. Dan setelah 

itu, kami ke rumah pembicara dan menonton video, dan beberapa 

penerima sponsorku yang sudah sembuh ada di sana, jadi...”. David 

membalas dengan Ponselku mati.  

Lalu Dvid meminta Nic untuk melalukan pengecekan bebas 

anrkoba, dan Nic menyetujuinya. David percaya dengan usaha Nic, 

akan tetapi dia perlu mengawasi dan perlu adanya bukti.  

Peran ayah yang dilakukan David dalam adegan ini merupakan 

bentuk mengawasi akan tindakan yang dilakukan anak agar tidak 

menyimpang menurut Hart (Yuniardi, 2012). Menurut Rahajeng Ika 

(Rahajeng, 2017) peran ayah salah satunya memberi disiplin, dalam 

adegan ini disiplin ditunjukkan oleh david dalam bentuk pengawasan 

kepada anaknya (Nic) agar tidak terjadi penyimpangan atau melakukan 

kesalahan yang merugikan Nic.  
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Gambar 27 

David memeriksa urin Nic. 

Gambar diatas menunjukkan David dalam mengawasi anaknya, 

yaitu melakukan pengecekan bebas narkoba di dalam kamar mandi. 

Pengawasan tersebut dilakukan agar Nic tidak melakukan 

penyimpangan. 

Pengambilan gambar dalam adegan ini adalah knee shot, yang 

bertujuan menampilkan infromasi dalam adegan selanjutnya. 

Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan lampu yang menunjukan 

suasana malam hari di dalam rumah. Serta sound effect yang 

digunakan adalah suara jangkrikyang menunjukkan malam hari. 

Pakaian yang dikenakan dalam adegan ini adalah baju santai (casual) 

yang nyaman diguganakan untuk dirumah maupun berpergian. 

 

b. Timeline 01:38:06 – 01:40:37 

 

Gambar 28 

Nic menelepon Ayahnya untuk meminta bantuan.  
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Denotasi 

 Visual: 

Nic berdiri di pinggir jalan dan menelepon Ayahnya meminta 

bantuan agar Nic bisa pulang. David duduk di sofa sambil 

mengangkat teleponnya,  mencoba bersikap tegas agar Nic 

sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya. 

 Audio: 

David: David sheff. 

Nic: Hai, ayah. Ini aku. 

David: Nic? 

Nic: Ya. Aku mohon, jangan benci aku, ayah. Aku sudah 

berbuat salah. Aku ingin berhenti, aku mohon, aku mohon 

jangan rehabilitasi lagi, oke? 

Izinkan aku pulang. Apa kau tahu? Aku menyadari...aku harus 

pulang. Kalian semua, bisa beri aku kekuatan untuk berhenti. 

Oke? 

 

David: Itu tak mungkin terjadi. Aku harap aku bisa 

membantumu, tapi aku tak bisa lakukan itu. aku tak bisa.  

 

Nic: Bantu aku, ayah. Tidak, ayah. Aku hanya perlu sedikit 

bantuan.  Tolong aku. Aku ingin pulang. 

 

David: Aku hanya bisa bilang semua yang sudah kau tahu. 

Nic: Ayah, apa kau mendengarkan aku? 

David: Telepon sponsormu. 

Nic: Aku tak ingin dengan seponsorku, aku ingin bicara 

denganmu, ayah. 
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David: Carilah pertolongan! Aku mencintaimu, aku  harap kau 

bisa benahi hidupmu. 

Nic: Aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan cahaya lampu pinggir jalan dan 

lampu dalam rumah. Suasana di pinggir jalan dan dalam 

rumah. 

 Wardrobe: 

Nic mengenakan kaos coklat dan celana panjang. Sedangkan 

david mengenakan kemeja abu dan celana panjang. 

 Sound Effect 

Suara di pinggir jalan, suara deru nafas yang berat, dan ada 

sedikit suara tangis yang ditahan. 

Konotasi 

Adegan ini diawali dengan Nic yang menelepon ayahnya di pinggir 

jalan, dia bermaksud meminta bantuan. David yang menerima 

panggilan dari Nic mencoba mendengarkannya. Nic ingin meminta 

bantuan dari Ayaahnya berupa pulang kerumah karena dia sadar akan 

perbuatannya. Tetapi David tidak dapat menolong Nic, dia 

mengininkan Nic untuk meminta bantuan terhadap sponsornya dan 

berharap dapat membenahi hidupnya. 

Salah satu peran ayah yang dilakukan David adalah memberi 

disiplin kepada anaknya yang bertujuan dapat membenahi dirinya 

menurut Hart (Yuniardi, 2012). Menurut Rahajeng Ika (Rahajeng, 

2017) seorang ayah dapat memberikan disiplin atas tindakan anaknya, 

dalam adegan ini David memberikan bentuk tanggung jawab yang 

harus dilakukan Nic atas apa yang dia perbuat yaitu kabur dan 

memakai narkoba. 
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Pengambilan gambar dalam adegan ini adalah medium shot yang 

bertujuan untuk menampilkan ekspresi dan emosi sesorang (Berger, 

2000). 

 

Gambar 29 

David menahan tangis. 

 

Ekspresi dan emosi yang ditunjukkan potongan gambar diatas 

adalah ketika David mencoba menahan tangis setelah memberikan 

wejangan kepada Nic. Dia terlihat sedih karena mendengar Nic yang 

belum berubah. Ekspresi sedih yang ditunjukkan adalah kelopak mata 

ke bawah dan bibir turun kebawah (Ekman, 2010). Pencahayaan dalam 

adegan ini menggunakan cahaya lampu yang tidak terlalu terang dan 

cenderung remang menggambarkan suasana sedih David. Pakaian 

yang dikenakan santai dan cocock digunakan di dalam rumah. Pada 

adegan ini sound effect menggunakan suara alam yaitu suara jangkrik, 

menandakan malam hari. 

Mitos dalam adegan ayah sebagai monitor & disiplinary atau 

pengawas dan pendisiplin anak di Amerika berdasarkan Biro Sensus 

AS (2018) tahun 2017 menunjukkan data 80% dari 11 juta rumah 

tangga tidak memiliki ayah. Dengan tidak adanya peran ayah dapat 

memicu perilaku buruk seperti  kekerasan, kurangnya pendidikan dan 

lain-lain. Dari data di indonesia KPAI (2017) ayah kurang dalam peran 

pemimpin karen ayah sibuk mencari nafkah untuk keluarganya dan 

kurang memikirkan tumbuh kembang buah hati. Dari data diatas mitos 

yang berkembang adalah ayah kurang dalam peran pengasuhan 
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termasuk memantau dan mendisiplin anaknya. Berbanding terbalik 

dalam film yang diteliti penulis dimana ayah memiliki waktu lebih 

untuk memantau dan memberi disiplin kepada anaknya. 

 

6. Melindungi Keamanan Anak (Protector) 

a. Timeline 00:16:57 – 00:18:21 

 

Gambar 30 

David mencari Nic di sepanjang jalan. 

 

Denotasi 

 Visual: 

David mencari Nic di sepanjang jalan menggunakan mobil saat 

hujan deras. David juga bertanya ke beberapa orang, namun 

mereka tidak melihatnya. Akhrinya david menemukan Nic 

berdiri kehujanan di Pinngir jalan, lalu David membawa Nic 

masuk ke dalam mobil. 

 Audio: 

David: Permisi. Apa kau melihat seorang anak berkeliaran 

disekitar sini? 

Orang lain: Tidak. 

David: Tidak? Oke, terima kasih. 

 Lighting: 
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Adegan ini menggunakan pencahayaan alami yaitu cahaya 

mendung karena cuaca hujan agak gelap. Suasana di dalam 

mobil. 

 Wardrobe: 

David mengenakan jaket hitam, celana panjang. Sedangkan 

Nick mengenakan kaos putih, celana panjang. 

 Sound Effect: 

Suara musik dan suara hujan. 

Konotasi  

Adegan ini diawali dengan  diawali dengan David yang menyetir 

mobil saat hujan lebat untuk mencari Nic setelah mendengar telepon 

dari tepat rehabilitasi, bahwa Nic kabur. David menyusuri jalan untuk 

mencari Nic, dia juga bertanya dengan orang apakah melihat seorang 

anak laki-laki berkeliaran tetapi orang tersebut tidak melihat. Akhirnya 

david menemukan Nic dalam keadaan basah kuyup berdiri dipinggir 

jalan. David keluar dari mobil dan membawa Nic masuk ke dalam 

mobil.  

Dalam adegan ini menurut Hart (Yuniardi, 2012) David telah 

menggambarkan peran ayah sebagai pelindung kepada anaknya, yaitu 

dengan mencari anaknya dan menyelamatkannya. Menurut Rahajeng 

Ika (Psikologi Anak dan Keluarga, 2017) david telah melakukan peran 

melindungi keluarga dengan cara mencari keberadaan anaknya untuk 

diselamatkan dan dilindungi agar tidak terjadi sesuatu yang 

membahayakan. 

Pengambilan Gambar dalam adegan ini menggunakan knee shot 

yang bertujuan memperlihatkan informasi adegan selanjutnya dan 

medum shot untuk memperlihatkan ekspresi dan emosi David (Berger, 

2000) yaitu adegan David mencari Nic dari satu tempat ke tempat yang 

lain hingga dia menemukan Nic. 
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Gmabar 31 

David mencari Nic. 

Gambar di atas menunjukkan ungkapa cemas dan khawatir yaitu 

dengan wajah yang tegang dan tidak tenang kan sesuatu hal terlihat 

dari wajah david (Jeffrey, 2003). 

Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya alami dari 

matahari dari suasana mendung dan hujan. Pakaian santai (casual) 

dikenakan dalam adegan ini. Adegan ini menggunakan sound effect 

intrumen musik yang keras membuat pacuan penonton untuk melihat 

betapa David berusaha keras menemukan anaknya. 

Mitos dalam adegan ayah sebagai protector atau melindungi 

keamanan anak di Amerika berdasarkan Biro Sensus AS (2018) tahun 

2017 menunjukkan data 80% dari 11 juta rumah tangga tidak memiliki 

ayah. Dengan tidak adanya peran ayah dapat memicu perilaku buruk 

seperti  kekerasan, kurangnya pendidikan dan lain-lain. Dari data di 

indonesia KPAI (2017) ayah kurang dalam peran pemimpin karen ayah 

sibuk mencari nafkah untuk keluarganya dan kurang memikirkan 

tumbuh kembang buah hati. Ibu lebih dominan dalam pengasuhan 

anaknya dimana data KPAI (2017) 56,2% ibu mencari informasi untuk 

mengsuh anak dan ayah memiliki sedikit waktu untuk berkomunikasi 

dengan anak yakni satu jam. Dari data diatas mitos yang berkembang 

adalah ayah kurang dalam peran pengasuhan termasuk memantau 
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keamanan dan keselamatan. Berbanding terbalik dalam film yang 

diteliti penulis dimana ayah memiliki waktu lebih untuk memantau 

tentang keselamatan anak. 

7. Kesejahteraan di Luar Rumah/Institusi (Advocate) 

a. Timeline 00:11:01 – 00:11:59 

 

Gambar 32 

David berkonsultasi di Pusat Rehabilitasi. 

 

Denotasi 

 Visual: 

David duduk didepan meja sambil memberi penjelasan 

mengenai Nic kepada konsultan rehabilitasi. Kemudian 

Konsultan memberikan gambaran bagaimana mengatasi 

pecandu. 

 Audio: 

Konsultan: Dia perlu perawatan. Dan segera. Masih banyak 

pengaruh obat-obatan dalam tubuhnya. Dan yang terburuknya, 

dia menyangkalnya. 

David: Bisakah kau membantunya? 

Konsultan: Oh ya, maskudku, banyak orang kesini bukan atas 

keinginannya,mereka mempunyai kesempatan yang sama 

seperti orang lain. 

David: Oke. 
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Konsultan: Kami masih mempunyai tempat kosong. Dan bila 

kau bersedia, kami akan melakukan perawatn selama 28 hari, 

lalu akan kami evaluasi. 

David: Berapa besar tingkat keberhasilanmu? 

Konsultan: Paling tinggi 80%, paling rendah 25%. Dia akan 

mendapatkan konsultasi harian dengan staf psikiater dan 

dokter. Kami punya pertemuan harian pecandu alkohol dan 

narkoba. Dia akan dipantau dari dekat. 

 Lighting: 

Adegan ini meggunakan pencahayaan alami yaitu sinar 

matahari yang masuk melalui jendela ruangan konsultasi. 

 Wardrobe: 

David mengenakan kaos, sweater coklat dan jaket coklat. 

Sedangkan konsultan mengenakan blus hijau kecolkatan 

dengan sedikit motif. 

 Sound Effect: 

Suara percakapan David dengan Konsultan. 

Konotasi 

Adegan ini diawali dengan David yang sedang berkonsultasi 

dengan salah satu konsultan Rehabilitasi Narkoba mengenai 

penyembuhan Nic. David bertanya presentase penyembuhan kepada 

konsultan, dan konsultan memberi pengertian bahwa paling tinggi 80% 

tinggat keberhasilan. David mulai setuju dengan penawaran dan 

membayarnya. 

Menurut Hart (Yuniardi, 2012) david telah menggambarkan peran 

Ayah yaitu tentang kesejahteraan diluar rumah, dengan memberi 

fasilitas kesehatan untuk membantu Nic sembuh dari pengaruh 

narkoba di salah satu tempat Rehabilitasi. Fasilitas Rehabilitasi 

tersebut salah satu  berbagai bentuk dari kesejahteraan diluar rumah 
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yang dibutuhkan  Nic untuk sembuh dari kecanduan narkoba. Menurut 

dr. Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 2019) david telah menggambarkan 

peran ayah dengan membantu anak diluar rumahnya yaitu tempat 

rehabilitasi. 

 

Gambar 33 

David bertemu Konsultan Rehabilitasi 

Pengambilan gambar dalam potongan adegan di atas  

menggunakan medium shot yaitu memberikan gambaran mengenai 

hubungan personal David dengan Konsultan untuk pendaftaran Nic di 

tempat Rehabilitasi. Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan 

cahaya alami yaitu sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan 

melalui jendela. Pakaian yang dikenakan dalam adegan ini yaitu santai 

(casual). Adapun sound effect dalam adegan ini menggunakan suara 

alami yaitu suara orang sedang berbicara. 

Mitos yang ada dalam peran ayah advocate atau memberi 

kesejahteraan anak di luar rumah sudah ada ayah yang melakukan 

peran tersebut. Dari data Pew Reaserch (2015) umumnya orang tua 

memberikan anak fasilitas pendidikan di sekolah, sehingga mereka 

dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Meskipun masih ada 

kasus ayah yang kurang memperhatikan dan memberi waktu untuk 

anak, akan tetapi mereka lebih memilih menitipkan anak ke sekolah. 

Pandangan masyarakat mengenai ayah yang memberikan fasilitas 

diluar rumah sudah terealisasi dengan fasilitas pendidikan. 
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8. Dukungan di Balik Layar (Resource) 

a. Timeline 00:54:08 – 00:54:31 

 

 

Gambar 34 

David dan Karen melihat paduan suara oleh Jasper dan Daisy. 

Denotasi 

 Visual: 

David dan Karen duduk melihat paduan suara. 

 Audio: 

Suara anak-anak melantuntan lagu paduan suara. 

 Lighting: 

Adegan ini menggunakan pencahayaan lampu yang cukup 

terang. 

 Wardrobe 

David mengenakan setelan jas. Dan Karen atasan hitam. Jasper 

mengenakan kemeja. Daisy mengenakan rok. 

 Sound Effect: 

Suara anak-anak. 

Konotasi 

Adegan ini diawali dengan David dan Istrinya (Karen) melihat 

pertujukkan paduan suara oleh ankanya (Jasper dan Daisy). Mereka 

melihat pertunjukkan untuk mendukung anak-anaknya menjadi 
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anggota paduan suara anak-anak di sekolah mereka. David dan Karen 

duduk diantara orang tua lainnya menyaksikan anak-anak mereka.  

Menurut Hart (Yuniardi, 2012) david telah menggambarkan salah 

satu peran ayah, yaitu mendukung di balik layar anaknya dengan cara 

datang untuk menonton anaknya (Jasper dan Daisy) saat pertunjukkan 

paduan suara. Sekolah. Menurut dr. Ratna Mardiati (Bincang  Sehati, 

2019) salah satu peran ayah adalah menyediakan waktu untuk anak 

mereka, David melakukannya dengan cara datang ke acara paduan 

suara anaknya. 

Pengambilan gambar dalam adegan ini menggunakan medium shot 

yaitu bertujuan untuk hubungan, emosi dan ekspresi wajah sesesorang 

(Berger, 2000). 

 

Gambar 35 

David dan Karen melihat pertunjukkan paduan suara anak mereka. 

 

Dapat dilihat dari salah satu potongan adegan diatas, David terpaku 

melihat pertunjukan anaknya saat bernyanyi didepan. Ekspresi tersebut 

adalah kagum dan takjub (Hasan, 2007) melihat Jasper dan Daisy 

bernyanyi. Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya lampu 

di dalam suatu ruangan. Pakaian yang dikenakan menggunakan 

pakaian formal yaitu setelan jas. Adegan ini menggunakan sound effect 

suara nyanyian paduan suara anak-anak. 

 

b. Timeline 00:11:59 – 00:12:21 
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Gambar 36 

David memberi dukungan kepada Nic. 

 

Denotasi 

 Visual: 

David memberi pelukan kepada Nic dan berkata penyemangat 

segalanya. 

 Audio 

David: Segalanya 

Nic: Seagalanya 

 Lighting 

Adegan ini menggunakan pencahayaan alami yaitu sinar 

matahari yang masuk kedalam gedung. 

 Wardrobe: 

David mengenakan kaos abu, sweater hitam, jaket coklat dan 

celana jeans. Sedangkan Nic mengenakan sweater dan jaket 

biru serta jelana jeans. 

 Sound Effect: 

Suara david dan Nic serta langkah kaki Nic. 

 

Konotasi 
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Adegan ini diawali dengan David yang berdiri di depan Nic sambil 

mememgang lengan Nic untuk memberikan dukungan dalam proses 

rehab Nic. David mengucapkan kata penyemangat yaitu “segalanya” 

dan Nic menjawab kalimat itu “segalanya”.  Lalu mereka berpelukan 

menyalurkan enekrgi positif dan bentuk dukungan dari David kepada 

Nic. 

Menurut Hart (Yuniardi, 2012) david telah menggambarkan salah 

satu peran ayah, yaitu mendukung di balik layar anaknya, dengan 

memberikan Nic semngat dan dukungan untuk sembuh di tempat 

rehabilitasi obat-oabatan. Menurut dr. Ratna Mardiati (Bincang Sehati, 

2019) salah satu peran ayah adalah menyediakan waktu untuk anak 

mereka, David melakukannya dengan cara datang menjadi 

pendamping dan mendukung usaha Nic untuk melakukan  rehabilitasi 

obat-obatan. 

Pengambilan gambar dalam adegan ini menggunakan knee shot 

yaitu bertujuan agar penonton dapat mengetahui informasi dan 

keindahan adegan tersebut.  Yang dimaksud adalah keindahan momen 

dukungan David kepada Nic dan informasi mengenai adegan tersebut 

dilakukan di tempat rehabilitasi. 

Pencahayaan dalam adegan ini menggunakan cahaya alami yaitu 

sinar matahai yang masuk melalui jendela gedung. Adegan ini para 

tokoh mengenakan pakaian santai (casual). Adegan ini menggunakan 

sound effect suara alami dalam gedung rehabilitasi. 

Mitos yang ada mengenai peran ayah Di Balik Layar (resource) di 

Amerika sudah ada orang tua yang mendukung keberhasilan anaknya 

dengan cara datang ke pertemuan orang tua dengan guru membahas 

mengenai perkembangan dan keperluan anak di sekolah. Berdasarkan 

data Pew Reaserch (2015) lebih dari 50% orang tua hadir dalam PTA 

atau pertemuan sekolah lainnya untuk membahasa keperluan anak-

anak mereka. 
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5.2 Mitos dalam Film “Beautiful Boy” (2018) 

Roland Barthes menjelaskan mitos adalah cara berpikir mengenai 

kebudayaan tentang sesuatu atau cara untuk mengonseptualisasikan dan 

memahami sesuatu. Dalam film ini motoas yang diangkat adalah Peran Ayah. 

Peran ayah sendiri seringnya tergambar sebagai kepala keluarga dan pencari 

nafkah. Sementara untuk urusan mengasuh anak diserahkan kepada sosok ibu. 

Namun masih sedikit yang memahami bentuk peran ayah dalam mengasuh anak-

anaknya, serta dalam memaknai peran ayah berbeda-beda bentuknya. Menurut 

Hart (Yuniardi, 2012) peran ayah adalah peran yang dilakukan sebagai seorang 

ayah dalam hal tugas untuk mengarahan anak menjadi mandiri dan berkembang 

secara positif, baik secara fisik dan psikologis.  

Dalam film ini terdapat adegan dimana David menemani anak-anaknya 

bermain di halaman rumahnya. Hal yang dilakukan david merupakan bentuk 

peran ayah terhadap anaknya. Adegan ini merupakan gambaran dimana Ayah 

memiliki peran dalam mengasuh anaknya, dan tidak melulu harus seorang Ibu saja 

untuk menemani anaknya bermain. Menurut dr. Ratna mardiati seorang ayah 

harus memiliki waktu atau menyediakan waktu kepada anaknya agar memiliki 

hubungan Ayah dan Anak sehingga memiliki ikatan yang baik. Hubungan itu 

bertujuan agar saling terbuka dan bisa memahami satu sama lain. Menurut artikel 

berita Kompas.com  (2019) penelitian yang di pimpin Geoffrey Brown kegiatan-

kegiatan bermain bersama merupakan kegiatan yang memiliki dampak lebih besar 

pada hubungan Ayah dan Anak.  

Adegan berikutnya, dalam film ini kita dapat melihat gambaran Peran 

Ayah seperti saat David mengantar anaknya ke tempat rehabilitasi untuk 

membantu memecahkan masalah serta memberi dukungan untuk anaknya (Nic) 

melakukan rehabilitasi narkoba. Membantu memecahkan masalah dan memberi 

sebuah dukungan terhadap anak dapat dilakukan dalam berbagai cara, dalam film 

ini David membantu memecahkan masalah dan memberi dukungan kepada Nic 
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melalui bantuan orang lembaga rehabilitasi narkoba agar Nic bisa sembuh. 

Menurut dr. Ratna Mardiati ayah dapat memeberi dukungan dan membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi anaknya. Serta menurut Hart (Yuniardi, 

2012) peran ayah dapat membantu menghadapi masalah dan memberi dukungan 

di balik layar terhadap anaknya. Adegan lain dalam film ini adalah ketika David 

mencoba tegas dan disiplin saat Nic pulang terlambat dan Ayahnya mencoba 

meminta penjelasan kepada ankanya, serta meminta anaknya (Nic) untuk test 

narkoba untuk memberikan bukti kepada ayahnya. Menurut Rahajeng Ika 

(Psikologi Anak dan Keluarga) memberi anak sebuah disiplin merupakan salah 

satu peran yang dilakukan Ayah. 

Dalam film ini terdapat gambaran peran ayah yang terlihat sangat baik 

dilakukan oleh David keapda anaknya (Nic) serta sesuai dengan teori Hart 

(Yuniardi, 2012) mengenai peran ayah.  Namun dalam kenyataannya masih belum 

banyak pemahaman mengenai peran ayah dalam hal mengasuh anaknya. Hal itu 

dibuktikan dengan data fatherhood.org  bahwa Tahun 2017 masih ada anak (19.7 

juta) yang kurang wujud peran ayah dalam pengasuhan. Selain itu data dari Biro 

Sensus AS (2018)  menunjukkan data 80% dari 11 juta rumah tangga tidak 

memiliki ayah. Dengan tidak adanya peran ayah dapat memicu perilaku buruk 

seperti  kekerasan, kurangnya pendidikan dan lain-lain. Selain itu masih adanya 

pandangan sejak dahulu pengasuhan anak lebih dititikbertakan kepada sang ibu, 

karena ibu diangap memiliki kedekatan bilogis yaitu dimana ibu mengandung, 

melahirkan memberi asi serta memiliki lebih bnyak waktu di rumah dengan anak 

daripada sang ayah. Ayah digambarkan hanya memiliki peran sebagai pencari 

nafkah, selain itu dalam ilmu psikologi sangat jarang menyebutkan keterlibatan 

peran ayah dalam mengasuh anak, peran ibulah yang dominan dalam mengasuh 

anak. Bahkan dikalangan antropolog timbul penilaian sinis yang melecehkan 

peran seorang ayah, mereka menyatakan “seorang ayah memang dibutuhkan 

dalam keluarga tetapi realitanya ayah itu lebih menjasi sumber petaka (Dagun, 
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20012:1). Artinya peran ayah sangat kurang untuk keluarga terutama dalam hal 

perhatian dan proses pertumbuhan anak.  

Jika dilihat dari data kemedikbud (Media Indonesia, 2018) fakta di 

Indonesia saat ini menunjukkan peran ayah kurang dalam memperhatikan anak 

mereka, berdasarkan hasil survey menunjukan hanya 1 dari 4 ayah yang ikut 

mengasuh anak. Padahal peran ayah dalam keluarga sama pentingnya dengan 

seorang ibu. Hasil studi menunjukkan bahwa jika ayah berkontribusi positif, 

keluarga menjadi lebih seimbang. Serta cuti melahirkan bagi ayah masih kurang 

dalam penerapannya di Indonesia, berbeda dengan negara amerika yang 

memeberikan cuti selama 12 minggu. Padahal peran ayah menurut dr. Ratna 

Mardiati dimulai dari istri hamil hingga anak dewasa. 

Berdasarkan pemaknaan atau penggambaran Peran Ayah  dalam film 

Beautiful Boy (2018), pada intinya kita dapat mengetahui adanya peran ayah 

dalam film ini, namun realitanya masih ada yang belum paham pentingnya peran 

ayah dalam pengasuhan atau berbagi peran dalam mengasuh anaknya. Masih ada 

anggapan bahwa mengasuh lebih baik dilakukan Ibu, ibu yang mengasuh 

merupakan hal yang mulia. Padahal peran pengasuhan paling baik bila dilakukan 

bersama atau dalam hal pengasuhan Ibu dan Ayah memiliki peran yang sama. 

 


