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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Film sebagai media komunikasi massa memiliki fungsi untuk 

menyebarkan sebuah paham (Rakhmat, 2001:84). Rahmat Abdilah mengatakan 

bahwa film merupakan media paling efektif untuk menyampaikan sesuatu 

maksud tertentu terhadap masyarakat. Sebab film mudah dicerna dan diingat 

daripada yang dibaca saja atau hanya didengar saja1. Menurut Irawanto (dalam 

Sobur 2013:127), film berdampak sangat besar terhadap masyarakat, juga film 

merupakan potret dari masyarakat di mana tempat film itu dibuat. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang 

kemudia diproyeksikan ke atas layar. Film juga merupakan usaha untuk 

memandang, menyeleksi dan mengkonstruksi pandangan masyarakat yang 

dianggap penting oleh pembuatnya sehingga film dianggap sebagai medium 

sempurna untuk merepresentasikan dan mengkosntruksi realitas kehidupan 

(Syulhajji, 2017:2).  

Maskulinitas merupakan sebuah konsep yang hadir karena adanya 

konstruksi sosial terhadap laki-laki. Konsep maskulinitas dalam budaya timur 

seperti Indonesia, dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang dimana ketika 

seorang laki-laki lahir, maka dibebankan beragam norma, kewajiban dan 

setumpuk harapan dari keluarganya. Hal ini diturunkan dari generasi ke 

generasi sehingga seorang laki-laki harus melakukan hal yang telah berlaku bila 

ingin menjadi laki-laki sejati. Juga dalam konsep ini, laki-laki merupakan sosok 

                                                           
1 https://www.bphn.go.id/news/2017051815291178/FILM-MERUPAKAN-MEDIA-KOMUNIKASI-
INFORMASI-DAN-PENDIDIKAN diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pada pukul 22:09 WIB 

https://www.bphn.go.id/news/2017051815291178/FILM-MERUPAKAN-MEDIA-KOMUNIKASI-INFORMASI-DAN-PENDIDIKAN
https://www.bphn.go.id/news/2017051815291178/FILM-MERUPAKAN-MEDIA-KOMUNIKASI-INFORMASI-DAN-PENDIDIKAN
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yang identik dengan kekerasan, aktif, agresif, logis, ambisius, dan kuat 

(Demartoto, 2010:10). Dahulu maskulinitas dikenal dengan budaya hegemoni 

maskulinitas, kini hadir budaya tandingan yaitu maskulinitas baru yang dikenal 

dengan metroseksualnya. Laki-laki metroseksual yang tidak ragu untuk 

menampilkan sisi feminimnya. Laki-laki metroseksual juga telah terbiasa 

menggunakan barang-barang dengan merek yang sebelumnya dekat dengan 

wanita (Syulhajji, 2017:2).  

Pada awal tahun 2019 lalu muncul sebuah film baru karya sutradara 

muda, Sabrina Rochelle Kalangie yang berjudul “Terlalu Tampan”. Film ini 

merupakan ekranisasi2 yang tidak biasa karena lazimnya, film mengadaptasi 

novel atau cerita pendek ke bentuk layar lebar. Sementara itu, film Terlalu 

Tampan merupakan adaptasi dari Webtoon (aplikasi komik elekteronik karya 

LINE) yang berjudul Terlalu Tampan ciptaan Muhammad Ahmes Avisiena 

Helvin dan Savenia Melinda. Film ini menceritakan kehidupan tentang seorang 

Witing Tresno Jalaran Soko Kulino (Mas Kulin) yang lahir dengan kelebihan 

yaitu wajah yang terlalu tampan. Bagi Mas Kulin, memiliki wajah yang terlalu 

tampan adalah sebuah hal yang sangat menyiksa. Film ini menyajikan karakter 

sosok Kulin sang terlalu tampan yang membuat penonton tidak habis pikir dan 

diluar dugaan. Kulin digambarkan dengan sosok bertubuh tinggi kurus dengan 

wajah cantik dan rambut yang tertata rapi juga dandanan yang modis yang 

membuat para wanita auto jatuh hati padanya. Dengan karakternya yaitu rajin 

belajar, taat pada aturan, penyayang keluarga, introvert, mudah tersentuh, licik 

dan lain sebagainya.  

                                                           
2 Ekranisasi merupakan sebuah proses pemindahan dari sebuah hasil karya sastra ke layar lebar atau 
dengan kata lain alih wahana karya sastra ke film.  
Junaidi, Ahmad. 2017. Ekranisasi Karya Sastra Indonesia.  Diakses dari 
https://surabaya.tribunnews.com/2017/10/18/ekranisasi-karya-sastra-indonesia pada tanggal 9 Juni 
2019 pada pukul 23:58 WIB 

https://surabaya.tribunnews.com/2017/10/18/ekranisasi-karya-sastra-indonesia
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Jika menilik tentang sosok Mas Kulin lebih lagi lalu melihat ciri-ciri dari 

maskulinitas yang disampaikan oleh Demartoto, sosok Mas Kulin dalam film 

Terlalu Tampan disini tidak sepenuhnya memiliki ciri-ciri tersebut atau dapat 

dikatakan, sang Mas Kulin yang tidak maskulin. Inilah salah satu alasan peneliti 

ingin meneliti film ini, yaitu film ini menggambarkan maskulinitas dengan 

sedikit berbeda dan juga film Terlalu Tampan dirasa memiliki gambaran 

maskulinitas yang terdapat di kehidupan berkembang saat ini. Peneliti tertarik 

mendalami konsep maskulinitas sang tokoh utama yaitu Mas Kulin. Selain itu, 

isu maskulinitas juga jarang diangkat karena masyarakat menganggap 

maskulinitas sudah tetap dan tidak berubah (Feasey, 2008:2). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana representasi maskulinitas dalam film “Terlalu Tampan”? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari pembuatan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui representasi maskulinitas dalam film Terlalu Tampan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat 

sebagai: 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Untuk menambah kajian pengembangan Ilmu Komunikasi 

khususnya pada bidang penyiaran dan menunjukkan bagaimana 

film Terlalu Tampan menggambarkan maskulinitas. 
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1.4.2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah literatur dan referensi yang berguna sebagai 

dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di 

masa mendatang yang berhubungan dengan bidang penyiaran. 

b. Untuk menambah pengetahuan tentang maskulinitas dan tentang  

bagaimana sebuah film menggambarkan maskulinitas laki-laki 

melalui alur cerita dalam film tersebut. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian guna mengidentifikasi 

hal apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian, yaitu untuk 

mengetahui bagaimana representasi maskulinitas melalui film Terlalu Tampan 

yang dirilis pada tahun 2019. Peneliti juga hanya meneliti laki-laki yang 

menjadi tokoh utama yaitu Ari Irham yang berperan sebagai Kulin, yang akan 

dianalisis dengan teori semiotika John Fiske sehingga penelitian ini tidak 

melebar dan keluar dari konteks. 

Alasan penulis menggunakan film Terlalu Tampan sebagai objek, karena 

film ini menggambarkan sosok maskulinitas secara berbeda pada tokoh 

utamanya yaitu Mas Kulin, juga film ini merupakan adaptasi dari sebuah komik 

yang telah dibaca oleh sembilan juta pasang mata dengan rating 9,72 via Line 

Webtoon yang menyajikan tentang kisah orang yang terlalu tampan dengan 

gambaran cerita yang membuat penontonnya tidak habis pikir. Peneliti 

menggunakan metode analisis semiotika John Fiske dikarenakan teori Fiske 

memiliki konsep television codes dan aturan pasti dalam menganalisis suatu 

film yang disebut fungsi Narasi Propp yang memiliki tiga bagian dalam film 

yaitu prolog, ideologycal content dan epilog. Juga peneliti menggunakan sifat-

sifat maskulinitas yang dikemukakan oleh Beynon, Deborah David dan Robert 

Brannon sebagai acuan dalam menganalisis sifat-sifat maskulinitas yang 

terdapat pada tokoh utama dalam film Terlalu Tampan. 
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1.6. Definisi Konsep 

Penelitian berjudul “Representasi Maskulinitas dalam Film Terlalu 

Tampan” ini menggunakan beberapa definisi konsep yang dijadikan acuan 

sebagai kerangka analisi, yaitu: 

 

1. Film  

Film adalah sebuah media komunikasi yang bersifat audio 

visual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang 

yang berkumpul di suatu tempat tertentu. (Effendy, 1986:134) 

2. Representasi  

Representasi adalah sebuah proses produksi dan pertukaran 

makna antara manusia atau antar budaya yang menggunakan 

gambar, simbol dan bahasa, pendapat Stuart Hall dalam buku 

Terorisme dalam Pemberitaan Media (Wahjuwibowo, 2015:54). 

Menurut Hall representasi adalah sebuah cara dimana kita memaknai 

apa yang diberikan pada benda yang digambarkan. 

3. Maskulinitas 

Menurut Dermatoto dalam Sari (2013), maskulin atau 

maskulinitas diambil dari bahasa Peranci “masculine”. Maskulinitas 

merupakan karakter gender yang secara sosial dilekatkan pada 

sosok laki-laki. Sebagai konstruksi sosial maskulinitas bahkan yang 

telah ditanamkan dalam keluarga melalui doktrin yang diberikan 

oleh orang tua. 

4. Semiotika  

Semiotika adalah studi tentang pertanda dan makna dari sistem 

tanda, ilmu tentang tanda, tentang bagaimana makna dibangun 

dalam “teks” media, atau studi tentang bagaimana tanda dari jenis 

karya apa pun dalam masyarakat yang mengkomunikasikan atau 

menyampaikan makna. (Fiske, 2004:282). 




