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BAB IV 

PENYAJIAN DATA 

 

Gambar 4.1 Poster film “Terlalu Tampan” 

Sumber: Instagram 2019 

 

4.1.Sekilas Tentang Film Terlalu Tampan 

Film Terlalu Tampan merupakan film adaptasi dari komik online Webtoon 

karya Muhammad Ahmes Avisiena dan Savenia Melinda yang berjudul Terlalu 

Tampan dan telah mendapat sembilan juta likes oleh para pembacanya yang 
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menembus angka satu juta. Film karya rumah produksi Visinema Pictures ini,  

disutradarai oleh Sabrina Rochelle Kalangie yang tayang perdana pada tanggal 

31 Januari 2019 dengan durasi 106 menit. Ada sedikit perbedaan dengan versi 

komiknya dengan tujuan untuk membuat alur yang sedikit baru bagi penonton 

guna menyingkirkan plot yang udah tertebak’ dan juga guna penyesuaian cerita, 

menurut script writer film Terlalu Tampan yaitu Nurita Anandia dan Sabrina 

Rochelle Kalangie. Film ini dibintangi oleh Ari Irham sebagai Mas Kulin, 

Calvin Jeremy sebagai Kibo, Rachel Amanda sebagai Rere, Nikita Willy 

sebagai Amanda, Tarra Budiman sebagai Mas Okis, Dimas Danang sebagai 

Sidi, Iis Dahlia sebagai Bu Suk, dan Marcelino Lefrandt sebagai Pak Archewe. 

Bercerita mengenai kehidupan laki-laki tampan yang penuh penderitaan, 

bagaimana ia memberanikan keluar dari zona nyamannya dan bagaimana ia 

betahan hidup menghadapi kehidupan yang belum pernah ia temui sebelumnya. 

Film ini memiliki ciri khas yang sangat melekat dengan versi komiknya yaitu 

jokes receh hingga menghadirkan punch lebay yang membuat film ini terlihat 

sangat absurd, dengan begitu film Terlalu Tampan sangat menghibur 

penontonnya. Sang sutradara juga mampu membuat sebuah visualisasi yang 

tepat ketika melakukan adaptasi dari komik daring ke dalam sebuah film. Efek 

grafis yang komikal pun kerap disisipkan di sepanjang film ini. sinematografi 

dan tone warna yang manis menjadikan film ini seperti terlihat relevan dengan 

kekinian. MEnargetkan menonton remaja, cerita di film Terlalu Tampan cocok 

dengan selera generasi milenial. Masalah percintaan, persahabatan, serta 

pentingnya keluarga, menjadi fokus utama di film ini. Film ini juga 

menghadirkan pesan untuk menghargai diri sendiri dalam balutan komedi 

romantis khas masa kini. 

 

4.2.Struktur Produksi Film Terlalu Tampan 

Produser   : Nurita Anandia W. 

Produser Eksekutif  : Angga Dwimas Sasongko 
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    : Edi Taslim 

    : Raharja Suwitno 

Produser Lini  : Syaiful Wathan 

Sutradara   : Sabrina Rochelle Kalangie 

Asisten Sutradara 1  : Dani Jaka 

Asisten Sutradara 2  : Yudhistira Purwanto 

Asisten Sutradara 3  : Alvin Tristama 

Penulis Naskah  : Nurita Anandia W. 

    : Sabrina Rochelle Kalangie 

Sinematografer  : Salfero Albert 

Editor   : Hendra Adhi Susanto 

Desainer Produksi  : Adrianto Sinaga 

Visual Efek   : Keliek Wicaksono 

Penata Musik  : Ofel Obaja Setiawan 

Desainer Suara  : Satrio Budiono 

Perekam Suara  : Djoko Birohmatik S. 

Casting    : Melisa Hana Kristianti 

Desainer Kostum  : Marcello Hizky 

Penata Rias   : Notje Tatipata 

Penata Rias Spesial  : Talia Subandrio 

 

4.3.Sinopsis Film Terlalu Tampan 

Menjadi tampan adalah dambaan dan anugerah bagi setiap laki-laki, tetapi 

hal tersebut tidak berlaku bagi Mas Kulin. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino 

atau yang sering dipanggil Mas Kulin terlahir terlalu tampan yang membuat 

hidupnya menderita. Karena ketampanannya, Mas Kulin tidak bisa hidup 

normal seperti orang pada umumnya. Ia merupakan laki-laki yang digilai para 

wanita, baik dari kalangan anak remaja hingga ibu-ibu akan otomatis 

mengejarnya ketika melihat Mas Kulin lewat atau berjalan. Hal itu membuatnya 
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trauma sehingga ia mengurung dirinya di rumah hingga ia menjalani 

homeschooling dan menjadi pribadi yang introvert. Ketampanan Mas Kulin 

merupakan bawaan gen dari keluarganya yaitu para orang tampan dari ayah 

yaitu Pak Archewe dan ibu Mas Kulin yaitu Bu Suk pun termasuk dalam 

kategori orang tampan juga kakak Mas Kulin, Mas Okis yang menjadikan 

ketampanannya sebagai aset.  

Karena menghabiskan hampir seluruh kehidupannya di rumah, keluarga 

Mas Kulin pun mencari cara agar Mas Kulin bisa keluar untuk memiliki teman, 

hubungan dengan masyarakat, dan kehidupan yang normal. Akhirnya mereka 

menemukan cara yang membuat Mas Kulin akhirnya mau keluar rumah dengan 

bersekolah di sekolahan biasa dengan syarat masuk sekolah khusus pria. Karena 

Mas Kulin takut jikalau bertemu para wanita, para wanita tersebut akan 

mengejarnya. Dari sinilah petualangan Mas Kulin dimulai. Di sekolah (SMA 

Horridson), ia bertemu Kibo yang menjadi sahabatnya, ia juga bertemu geng 

nakal yaitu 3-TAK yang beranggotakan Sidi, Diki dan Erno. Geng nakal 

tersebut menyuruh Mas Kulin untuk mengantarkan proposal prom gabungan ke 

SMA BBM yaitu SMA khusus wanita. Karena Sidi melihat ketampanan Mas 

Kulin telah membuat salah satu guru perempuan jatuh pingsan, sehingga Sidi 

menyuruh Mas Kulin untk menyerahkan proposal tersebut dan menyuruh Mas 

Kulin untuk mebuat Amanda luluh. Amanda merupakan salah satu murid SMA 

BBM yang disebut terlalu cantik, yang menolak prom gabungan dengan SMA 

Horridson selama tiga tahun. 

Kibo menemani Mas Kulin ke SMA BBM karena Kibo termasuk panitia 

prom. Di SMA BBM Mas Kulin membuat kehebohan, karena setelah Mas 

Kulin melepas helmya dan seluruh murid SMA BBM melihatnya, terjadi 

ledakan dahsyat dan membuat banyak kejadian aneh terjadi, yaitu kejang-

kejang, ketagihan karena pesona ketampanan Mas Kulin. Benci terhadap para 

wanita yang hanya melihat dirinya dari penampilannya saja, membuat Mas 

Kulin jatuh hati ketika ia bertemu Rere gadis tomboy yang ia temui di atas atap 
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sebuah gedung ketika Mas Kulin hendak bunuh diri setelah mengetahui bahwa 

keluarganya membuka tur tentang dirinya di rumah. Yang membuatnya 

menginap di rumah Kibo selama berhari-hari. Mas Kulin pun diajak Kibo 

bermain futsal bersama teman-teman sekomplek Kibo. Lagi-lagi ia membuat 

kehebohan, para fans Mas Kulin pun datang dan ikut meramaikan suasana saat 

itu. Dan ada dua pemain futsal yang tidak sengaja terkena cipratan keringat Mas 

Kulin pada wajahnya, seketika berubah menjadi tampan, walaupun ketampanan 

itu tidak bertahan lama. Disinilah Mas Kulin bertemu lagi dengan Rere yang 

membantu ibunya berjualan. Dan ternyata Rere merupakan teman Kibo.  

Mencoba lagi ke SMA BBM, Kibo dan Mas Kulin akhirnya bertemu 

dengan Amanda si terlalu cantik. Kibo pun salah tingkah hingga membuatnya 

gagap dalam menjelaskan mengenai prom, tetapi Mas Kulin bersikap biasa saja. 

Amanda tidak bisa melepaskan pandangannya dari Mas Kulin, ia bahkan 

mimisan setelah Mas Kulin dan Kibo meninggalkan ruangan. Karena itu, prom 

berhasil disetujui sehingga SMA Horridson dan SMA BBM akan melakukan 

prom gabungan. Mas Kulin hendak menunjukkan cewek yang bertemu 

dengannya di atap kepada Kibo karena cewek tersebut menggunakan seragam 

SMA BBM. Ketika mereka selesai berbicara dengan Amanda, mereka pun 

hendak pulang tetapi mereka dikerubungi oleh para murid SMA BBM yang 

tergila-gila pada Mas Kulin. Seketika, Rere lewat, Mas Kulin pun berteriak 

untuk memberitahu Kibo, tetapi Kibo kesulitan mendengar dan melihat akbiat 

para murid SMA BBM yang mengerubungi. Amanda terus menyukai Mas 

Kulin, sampai-sampai ia datang ke SMA Horridson hanya untuk memberikan 

undangan ulang tahunnya dan telepon genggam yang berisi nomornya kepada 

Mas Kulin. 

Sering bermain dengan Kibo dan Rere, Mas Kulin pun mengetahui bahwa 

Kibo menyukai Rere. Tetapi Mas Kulin tetap ingin berusaha mendapatakn Rere 

dengan berbagai macam cara. Ia pun berkonsultasi pada Mas Okis dan Mas 

Okis pun mengajari Mas Kulin, ia juga memberikan buku hasil tulisannya 
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tentang cara PDKT (pendekatan). Mas Kulin pun menjalankan cara-cara yang 

diajarkan oleh Mas Okis. Semakin ia mengetahui tentang Rere, semakin ia 

mengetahui juga bahwa Kibo sangat tahu segala hal tentang Rere dan Rere 

terlihat menyukai Kibo. Disinilah sosok good boy tidak lagi sepenuhnya 

menjadi good boy. Untuk mendapatkan Rere, Mas Kulin melakukan banyak 

cara. Salah satunya yaitu dengan membuat Rere patah hati dengan melihat Kibo 

dicium oleh Amanda di pesta ulang tahun Amanda. Sehingga Mas Kulin bisa 

menyatakan perasaannya pada Rere. Tetapi sayangnya, Rere menolak dan 

menganggap Mas Kulin sebagai teman. Ternyata tidak hanya Rere yang melihat 

Kibo dicium oleh Amanda, tetapi 3-TAK juga melihat hal tersebut yang 

membuat mereka bertiga patah hati, terlebih Sidi. Hal itu membuat Kibo 

dipukuli oleh 3-TAK di tempat parkir, dan Mas Kulin hanya melihat dari 

kejauhan.  

Masih tinggal bersama Kibo beberapa hari lamanya, perasaan bersalah 

pada diri Mas Kulin pun semakin besar. Sehingga pada suatu malam, ia berkata 

jujur kepada Kibo apa yang sebenarnya terjadi pada malam pesta ulang tahun 

Amanda. Ia menyuruh Amanda mencium Kibo dan sebagai gantinya, Mas 

Kulin mau menjadi pasangan prom Amanda. Ia berkata bahwa ia tidak layak 

menerima kebaikan dari Kibo. Seketika itu Kibo menyuruh Mas Kulin keluar 

dari rumahnya. Mas Kulin pun pulang ke rumah dan disambut oleh 

keluarganya. Tetapi Mas Kulin tidak berbicara apapun dan ia langsung naik ke 

kamarnya dan menangis. Mulai saat itu hubungan Mas Kulin dan Kibo menjadi 

tidak harmonis. Mas Kulin pun menyadari bahwa Kibo lah yang membuat hari-

hari berjalan begitu cepat dan menyenangkan. Kibo pun bermain dengan teman-

temannya yang lain dan tidak ingin melihat Mas Kulin lagi. 

Mas Kulin pun menjadi tidak bersemangat. Hal itu yang membuat Bu Suk 

sedih dan kepikiran. Sehingga Bu Suk mengajak Mas Kulin berbicara. Ia 

menjeaskan bahwa tujuannya dan Pak Archewe sebagai orang tua hanyalah 

ingin melihat setiap momen pertama anaknya. Bu Suk juga menjelaskan bahwa, 
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ia ingin melihat Mas Kulin berhubungan dengan dunia luar, memiliki banyak 

teman, dan memiliki kehidupan yang normal. Bu Suk juga menjelaskan bahwa 

ada kalanya kita tersakiti, tetapi ada orang-orang di sekitar kita itulah yang 

membuat kita merasa dicintai sehingga rasa sakit itu sebanding dengan cinta 

yang akan kita terima. Bu Suk juga tbilang bahwa, ia dan Pak Archewe tidak 

memaksa Mas Kulin lagi untuk keluar, dan membiarkan Mas Kulin untuk 

memilih mau tetap di rumah atau mau keluar. 

Pada akhirnya, Mas Kulin sadar. Ia pun segera memperbaiki hubungannya 

dengan Kibo dan Rere. Dengan penutup, Mas Kulin menyadari segala hal yang 

terjadi dihidupnya dan ia bersyukur akan semua itu. 

 

4.4. Pengenalan tokoh utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witing Tresno Jalaran Soko Kulino / Mas Kulin (Ari Irham). 

Seorang laki-laki remaja yang memiliki kelebihan alias karunia pada 

wajahnya juga rambutnya yang selalu rapi dalam keadaan apapun juga. Ia 

sendiri memiliki trauma karena wajahnya tersebut yang membuat dirinya 

menghabiskan hampir seluruh hidupnya berada di dalam rumah. Hingga suatu 

Gambar 4.4 Witing Tresno 

Jalaran Soko Kulino (Mas Kulin) 

Sumber: Film Terlalu Tampan 
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hari orangtuanya menemukan cara untuk dia keluar rumah yang membuahkan 

hasil yaitu Mas Kulin memutuskan untuk bersekolah di sekolah reguler dan 

memiliki banyak petualangan di luar rumah. 

Karakter Mas Kulin: 

Nama  : Witing Tresno Jalaran Soko Kulino 

Nama Panggilan: Kulin / Mas Kulin 

Arti Nama : Cinta tumbuh karena terbiasa (dari bahasa Jawa) 

Umur dan kelas : Sekitar 17 tahun / Dua Belas atau tiga SMA 

Warna Mata : Coklat gelap 

Berkacamata atau tidak : Tidak (hanya berkacamata ketika belajar) 

Berat badan : Sekitar 60 kilogram 

Tinggi badan : Sekitar 170 sentimeter 

Warna Kulit : Kuning Langsat 

Warna dan panjang rambut : Hitam kecoklatan / fringe (pendek berponi) 

Gaya Berpakaian : Kasual 

Kondisi Kesehatan : Sehat (sepanjang film tidak menyinggung sedikitpun 

mengenai kesehatan Mas Kulin) 

Penantang bahaya / orang yang berhati-hati : Mas Kulin adalah orang yang 

berhati-hati walaupun pada akhirnya ia berani mengambil resiko. 

Kebiasaan baik : Belajar, perhatian terhadap keluarga, setiakawan 
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Kebiasaaan buruk : Selalu memakai helm ketika keluar rumah (menutup 

mukanya) 

Hobi  : Belajar, bermain basket dan bermain game. 

Situasi keluarga : Baik. Memiliki orang tua yang lengkap dan satu kakak laki-

laki. 

Situasi pertemanan : Awalnya buruk karena ia merupakan pribadi yang tertutup 

dan ia hanya berteman dengan ikan peliharaannya yang bernama Anto. Tetapi 

pada akhirnya ketika Mas Kulin masuk sekolah reguler ia memiliki sahabat 

yang bernama Kibo dan beberapa teman sekelas lainnya. 

Ketakutan terbesar : Dikejar para perempuan. 

Perasaan tokoh terhadap diri sendiri : Mas Kulin tidak tahu mengapa ia 

diberikan wajah dengan ketampanan di atas rata-rata yang membuatnya tidak 

mensyukuri hal itu karena ia ingin hidup normal. Ia ingin dilihat sebagaimana 

dirinya sendiri bukan hanya pada wajah tampannya. 

4.5.Penyajian Data 

Maskulinitas adalah stereotype mengenai karakter seorang laki-laki. 

Stereotype maskulinitas mencakup beberapa aspek karakteristik individu, yaitu 

karakter atau kepribadian, periaku peranan, okupasi, penampakan fisik aupun 

orientasi seksual. Seperti halnya stereotype mengenai karakter laki-laki yang 

terbuka, kasar, agresif dan rasional telah tertanam dalam masyarakat, hal 

tersebut terbentuk juga dan itu merupakan dampak dari budaya patriarki yang 

ada hingga saat ini (Darwin, 1999:3).  

Laki-laki seakan-akan dituntut untuk menjadi sosok yang bisa diandalkan 

dan selalu mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan dalam kehidupan sosial 

dengan tradisi seperti ini laki-laki akan disebut gagal jika dirinya tidak 

maskulin. Berpenampilan lemah ataupun menunjukkan sisi emosional itu 
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merupakan ancaman utama bagi kepercayaan diri laki-laki. Tetapi tidak 

selamanya laki-laki akan terus ditekan menjadi sosok maskulin yang kuat, 

gagah, diandalkan, tidak selamanya laki-laki terus menutupi perasaannya atau 

emosionalnya, dan tidak selamanya laki-laki terus menutupi kelemahannya, dan 

lain sebagainya. Karena konsep maskulinitas mengalami perkembangan seiring 

perkembangan jaman. Dan menurut Beyond (Nasir, 2007:2) sosok maskulinitas 

dalam setiap dekade berbeda-beda sesuai dengan perkembangan jaman pada 

masa itu menjadi empat dekade. Beyond pun menyebutkan sifat-sifat 

maskulinitas menurut empat dekade tersebut yaitu, no sissy stuff, be a big 

wheel, be a sturdy oak, give em hell,  new man as nurturer, new man as 

narcissist, sifat kelaki-lakian yang macho, keras dan sangar. 

Film Terlalu Tampan memiliki 107 adegan dan peneliti meneliti 17 adegan 

yaitu adegan 7, adegan 8, adegan 24, adegan 32, adegan 35 hingga adegan 38, 

adegan 42, adegan 50, adegan 55, adegan 57, adegan 58, adegan 60, adegan 87, 

adegan 101, dan adegan 107.  
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