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BAB V 

ANALISIS DATA 

Penulis menggunakan teori semiotika milik John Fiske dan menganalisa 

beberapa adegan yang menampilkan maskulinitas dari tokoh utama yaitu Mas 

Kulin. Dalam melakukan analisis pada film Terlalu Tampan tentang representasi 

maskulinitas yang ada dalam tiap adegan, penulis memperhatikan detail sesuai 

dengan television codes yang dikemukakan Fiske yang terdiri dari tiga level 

analisis yaitu, level realitas (terdiri dari penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi), level representasi (terdiri dari 

kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya adalah kamera, pencahayaan, 

editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, aksi, dialog, latar, dan pemilihan 

pemain), dan level ideologi (terdiri dari kode sosial yang mencakup 

individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, kapitalisme, dan lain-lain). 

Penulis juga menggunakan konsep maskulinitas yang dikemukakan oleh John 

Beynon, Deborah David, dan Robert Brannon (dalam Nasir, 2007) 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, dan laki-laki 

metroseksual mengagungkan fesyen dalam menganalisis film Terlalu Tampan. 

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. Pemilihan adegan-adegan ini didasari dari melihat 

konsep-konsep maskulinitas oleh beynon yang terkandung di dalam adegan. 

Dan setelah adegan dipilih, peneliti melanjutkan dengan menganalisisnya. 
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5.1.Mas Kulin sedang berada di dalam kamar dan belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Mas Kulin sedang menulis pada menit 

ke 00:02:57. 

Gambar 5.2. Mas Kulin sedang menatap layar 

komputer yang menampilkan pelajaran Fisika pada 

menit ke 00:02:58 

Gambar 5.3. Mas Kulin sedang duduk belajar di 

dalam kamar pada menit ke 00:03:03. 
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- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Penampilan: 

Pada gambar 5.1. hingga 5.4. terlihat penampilan Mas Kulin seperti 

remaja laki-laki biasa yang memakai baju sehari-hari di rumah.  

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.1. hingga gambar 5.4. terlihat Mas Kulin memakai kaos 

berwarna kuning dan kacamata bulat.  

Warna kuning pada kaos Mas Kulin melambangkan kehidupan, 

kemenangan, kegembiraan, kemeriahan dan kecemerlangan. Warna 

kuning juga menggambarkan karakter terang, gembira, ramah, supel, 

riang, dan cerah (Nugroho, 2015: 61). 

Gambar 5.4. Mas Kulin menoleh ketika Bu Suk 

memanggilnya pada menit ke 00:03:08. 
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Kacamata bulat yang dipakai Mas Kulin menggambarkan karakter orang 

yang unik dan kreatif juga merupakan orang yang tidak suka dikekang 

alias mengikuti kata hatinya dan memiliki jiwa pemberani4. 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.1. hingga 5.4. terlihat Mas Kulin sedang berada di dalam 

kamar, khususnya pada meja belajar yang memiliki perangkat komputer, 

lampu belajar, beberapa buku, beberapa mainan, alat tulis, handphone, 

headphone, dan pigura kecil foto keluarga. 

Mas Kulin memiliki sisi dimana ia merupakan seseorang yang peduli 

terhadap pelajaran dengan adanya beberapa buku di atas meja belajarnya, 

tetapi ia juga tidak lupa bermain dengan adanya beberapa mainan yang 

berada di atas meja, juga seseorang yang peduli terhadap keluarga dengan 

adanya pigura kecil foto keluarganya yang ada di sebelah kanan Mas 

Kulin. 

 Kode Perilaku 

Pada gambar 5.1. terlihat Mas Kulin sedang menulis atau mencatat 

sesuatu di buku catatan dan dapat dilihat di sisi sebelah kiri buku catatan 

Mas Kulin terdapat buku paket yang terbuka. 

Pada gambar 5.2. terlihat Mas Kulin sedang menatap layar komputer yang 

dimana pada layar komputer tersebut menampilkan materi pelajaran 

Fisika.  

Pada gambar 5.3. Mas Kulin masih fokus menulis pada buku catatannya. 

Pada gambar 5.4. Mas Kulin menoleh ketika dipanggil ibunya, yaitu Bu 

Suk untuk dimintai tolong. 

 

 

                                                           
4 Kirana, Febi. 2019. Tebak Kepribadian: Begini Karakter Pemilik Kacamata Bundar! Diakses dari  

https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4004842/tebak-kepribadian-begini-karakter-

pemilik-kacamata-bundar pada Jumat, 22 November 2019 pukul 21:55 WIB. 

https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4004842/tebak-kepribadian-begini-karakter-pemilik-kacamata-bundar
https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4004842/tebak-kepribadian-begini-karakter-pemilik-kacamata-bundar
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- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.1. diambil secara close up dari sisi sebelah kanan Mas Kulin 

dengan pergerakan kamera still (Pratista, 2008:105) atau kamera tidak 

bergerak dengan fokus pada tangan Mas Kulin yang sedang mencatat dan 

sekitarnya sehingga memperlihatkan tangan Mas Kulin yang sedang 

menulis, buku catatan Mas Kulin, buku paket yang berada di sisi kiri 

buku catatan, bagian bawah layar komputer, mouse, makanan ringan, satu 

buku paket lainnya yang berada di sisi kanan Mas Kulin dan handphone 

yang berada di atas buku paket di sisi kanan. Juga terlihat sedikit kaos 

kuning pada bagian lengan dan kaki dari penyanggah headphone pada 

bagian blurr. 

Hal ini memperlihatkan detil Mas Kulin pada saat ia belajar. Tangan 

Mas Kulin yang memegang pena dan mencatat sesuatu di buku 

catatannya, buku paket yang terbuka di sisi sebelah kiri buku catatan, satu 

buku paket lainnya di sebelah kanan dengan telepon genggam di atas 

buku paket tersebut, dan makanan ringan yang terbuka. 

Gambar 5.2. diambil secara close up dari sisi kanan belakang Mas Kulin 

dengan pergerakan kamera still (Pratista, 2008:105) dan fokus pada layar 

komputer Mas Kulin sehingga terlihat jelas tampilan pada layar komputer 

Mas Kulin. Juga terlihat sedikit bagian kepala Mas Kulin pada bagian 

blurr. 

Hal ini menampilkan detil dari tampilan layar komputer Mas Kulin. 

Memang terlihat cukup jelas tampilan yang ada pada layar komputer Mas 
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Kulin yaitu tulisan Pintar Fisika, penjelasan, rumus dan tulisan score 96 

pada layar komputer Mas Kulin. 

Gambar 5.3. diambil secara medium long shot (Pratista, 2008:105) dari 

bagian belakang Mas Kulin dengan pergerakan kamera secara tracking 

forward (Pratista, 2008:110) sehingga memperlihatkan hampir seluruh 

bagian meja belajar Mas Kulin, jendela beserta pemandangan luar kamar 

Mas Kulin, bagian belakang kursi dan juga seluruh punggung Mas Kulin 

dan seluruh gambar tetap terlihat fokus. Kamera bergerak maju hingga 

pengambilan berubah menjadi medium shot yang memperlihatkan 

sebagian punggung Mas Kulin dan sebagian dari meja belajar Mas Kulin.  

Bagian ini bertujuan untuk memperlihatkan suasana sebagian kamar 

Mas Kulin, detail meja belajar Mas Kulin, benda-benda yang ada pada 

meja belajar, hingga jendela dan suasana di luar jendela kamar Mas 

Kulin. Juga untuk membuat penonton seakan-akan bergerak maju 

mendekati tokoh utama. 

Gambar 5.4. diambil secara medium close up, diambil dari sisi  kanan 

belakang Mas Kulin dengan pergerakan kamera still (Pratista, 2008:105) 

sehingga memperlihatkan bagian ujung kepala Mas Kulin hingga lengan 

bagian atas Mas Kulin, layar komputer, cpu, jendela kamar beserta 

kondisi luar jendela. 

Pada adegan ini, tubuh Mas Kulin medominasi frame dan latar 

belakang tidak lagi dominan. Sehingga terlihat jelas seluruh wajah Mas 

Kulin ketika menoleh. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan wajah 

Mas Kulin yang tampan dan mempesona beserta ekspresi Mas Kulin saat 

menoleh, tidak hanya wajah melainkan juga memperlihatkan rambut Mas 

Kulin yang tertata rapi sehingga terlihat indah. 

Dari semua ini, sineas ingin memperkenalkan Mas Kulin melalui 

adegan ini. Baik ketika Mas Kulin belajar, bentuk tubuh Mas Kulin dari 

belakang, bentuk wajah Mas Kulin, meja belajar Mas Kulin, dan sebagian 
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kamar Mas Kulin, semuanya diperlihatkan melalui teknik pengambilan 

gambar. 

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.1., 5.2., dan 5.3. memiliki kualitas pencahayaan terang 

dengan arah pencahayaan side lighting dengan key light atau sumber 

cahaya sinar matahari yang terpancar dari jendela sehingga menghasilkan 

warna putih. Side lighting memiliki karakter yaitu memunculkan tekstur 

dari sebuah objek (Pratista, 2008:77). Pada frame ini, gambar 5.1. tekstur 

dari tangan Mas Kulin yang sedang menulis terlihat cukup jelas. Juga 

pada gambar 5.2. bayangan telinga Mas Kulin juga terlihat cukup jelas. 

Sedangkan pada gambar 5.3. bayangan kepala, leher dan tangan Mas 

Kulin terlihat cukup jelas sehingga terlihat memiliki tekstur tersendiri. 

Gambar 5.4. memiliki kualitas pencahayaan terang dengan arah 

pencahayaan oval lighting dengan sumber cahaya sinar matahari yang 

terpancar dari jendela sehingga menghasilkan warna putih. Oval lighting 

digunakan pada sebuah frame biasanya dengan tujuan untuk 

memunculkan dimensi pada objek tanpa kehilangan karakter warna yang 

dimilikinya (Pratista, 2008:77). Dalam frame ini oval lighting berhasil 

memunculkan dimensi pada wajah Mas Kulin khususnya pada bagian 

dahi, hidung, pipi, garis atas bibir, bagian bawah bibir, dagu, dan rahang 

Mas Kulin dengan tidak meninggalkan warna asli dari wajah Mas Kulin 

tersebut. 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.1. hingga 5.4. teknik editing yang digunakan yaitu editing 

kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti sangat 

dominan digunakan oleh para sineas untuk memastikan kesinambungan 

tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan. Sedangkan 

bentuk editing cut adalah bentuk editing yang paling umum digunakan 
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dalam film juga sifatnya yang fleksibel, mudah digunakan untuk editing 

diskontinuiti maupun diskontinuiti (Pratista, 2008:133). Sehinnga dalam 

adegan ini digunakannya teknik editing kontinuiti dan bentuk editing cut 

bertujuan untuk membuat agar adegan Mas Kulin belajar dari awal hingga 

dipanggil ibunya memiliki kesinambungan yang jelas serta tidak 

ketinggalan untuk memperkenalkan sedikit tentang Mas Kulin melalui 

teknik pengambilan gambar serta teknik pencahayaan. 

 Kode Musik: 

Pada gambar 5.1. hingga 5.3. terdapat iringan musik jazz sebagai 

backsound. Digunakannya iringan musik jazz untuk memberikan mood 

dan suasana yang menyenangkan dan tenang (Pratista, 2008:155). 

Pada gambar 5.4. terdapat iringan musik folley effects untuk mendukung 

adegan. Dalam adegan ini, Mas Kulin menoleh ketika dipanggil ibunya 

dan memperlihatkan keindahan wajah Mas Kulin dengan didukung oleh 

folley effects yang mendukung mood (Pratista, 2008:157). 

 Kode Dialog: 

Pada gambar 5.3. hingga gambar 5.4. terdapat narasi monolog oleh Mas 

Kulin yang menceritakan tentang kehidupannya. 

Monolog gambar 5.3. 

Mas Kulin : “Perkenalkan, nama saya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. 

Atau biasa dipanggil…” 

Monolog gambar 5.4. 

Bu Suk : “Mas Kulin!” (berteriak dari luar kamar Mas Kulin). 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.1. hingga gambar 5.4. dapat dilihat latar yang digunakan 

adalah sebuah kamar, dengan jendela kaca yang besar, meja belajar 

dengan barang-barang Mas Kulin yaitu mobil-mobilan, lego, beberapa 
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buku paket, beberapa CD, perangkat komputer, alat tulis, headphone, 

lampu belajar, dan foto keluarga yang cukup terlihat rapi. 

Latar dibentuk sedemikian rupa untuk menampilkan kamar seorang 

remaja laki-laki. Dengan beberapa mainan mobil-mobilan, beberapa lego, 

perangkat komputer, beberapa CD, dan headphone. Semua barang di atas 

meja belajar Mas Kulin ditata cukup rapi dengan sedikit berantakan. 

Tetapi meja dan kursi belajar Mas Kulin terlihat sangat simple seperti 

sifat laki-laki pada umumnya.  

Adegan ini juga menggunakan latar waktu yaitu pagi hari, terlihat dari 

cahaya matahari berwarna putih yang lembut memancar dari luar jendela 

luar kamar Mas Kulin. waktu pagi hari ini digunakan untuk pertanda 

setiap orang memulai aktifitasnya. Sama halnya dengan Mas Kulin, pada 

adegan ini Mas Kulin ditunjukkan sedang belajar. Karena pada film ini 

Mas Kulin diceritakan bersekolah di rumah atau home schooling sehingga 

pagi hari merupakan waktu dimana murid-murid sekolahan biasanya 

memulai aktifitas belajar mereka di sekolah, sedangkan Mas Kulin 

memulai aktifitas belajarnya di rumah. Juga cahaya matahari pagi 

berwarna putih yang lembut juga mendukung saat pengambilan gambar 

sebagai pencahayaan yang membuat sosok Mas Kulin sang Terlalu 

Tampan itu terlihat semakin bersinar. 

- Level Ideologi dan Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

Adegan pada gambar di atas menunjukkan bahwa Mas Kulin yang 

sedang belajar Pelajaran Fisika melalu perangkat komputernya. Dari gambar 

5.1. hingga 5.4. terlihat Mas Kulin memakai kaos berwarna kuning dan 

kacamata berbentuk bulat. Warna kuning pada kaos yang dipakai Mas Kulin 
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dapat menggambarkan suasana saat itu, yaitu cerah, cemerlang, didukung 

juga dengan terangnya sinar matahari yang masuk dari jendela kamar Mas 

Kulin menunjukkan bahwa keadaan saat itu cerah dan menyenangkan. 

Warna kuning juga menggambarkan karakter yang ramah. Gaya bicara Mas 

Kulin dalam narasinya pada saat ia memperkenalkan namanya menunjukkan 

karakter Mas Kulin yang ramah dan tenang. Dengan menggunakan bahasa 

gaul Jakarta dan bahasa anak muda sehari-hari, Mas Kulin memperkenalkan 

dirinya dalam narasi monolog pada adegan tersebut. Sedangkan kacamata 

melambangkan kecerdasan dan menurut Nature Communications5, tiga 

puluh persen orang cerdas menggunakan kacamata. Juga, kacamata 

berbentuk bulat yang dipakai Mas Kulin melambangkan karakter yang unik 

dan kreatif dengan jiwa pemberani yang selalu mengikuti kata hatinya. 

Dapat dikatakan, dalam hal kostum pada adegan ini Mas Kulin digambarkan 

sebagai sosok yang ramah, cerah, cerdas, kreatif dan pemberani.  

Pada gambar 5.1. hingga 5.3. Mas Kulin sedang duduk dan menulis 

apa yang ada di layar komputernya yang menampilkan pelajaran fisika 

dengan tulisan “Pintar Fisika”, soal beserta rumus dan jawaban dan juga 

score yang diperoleh yaitu 96. Aktifitas tersebut menunjukkan bahwa 

adanya keinginan belajar pada sosok Mas Kulin dan ia pun mendapatkan 

pencapaian yang baik dari hasil belajarnya tersebut. Menurut Sousa (2011), 

anak laki-laki didorong oleh guru dan orangtua untuk mempelajari sains 

lebih banyak karena pengalaman anak laki-laki saat mempelajari sains 

tersebut sangat cocok dengan kemahiran visual dan keistimewaan yang anak 

laki-laki miliki sehingga mendapatkan nilai yang tinggi. Tetapi sosok Mas 

Kulin disini ditampilkan ia sedang belajar fisika sendiri melalui media 

komputernya dan mendapatkan score yang tinggi yaitu 96 dalam kata lain 

                                                           
5 Davies, Gail, dkk. 2018. Study of 300,486 individuals identifies 148 independent genetic loci 

influencing general cognitive function. Diakses dari https://www.nature.com/articles/s41467-018-

04362-x pada Kamis, 31 Oktober 2019 pukul 16:15 WIB. 

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04362-x
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04362-x
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Mas Kulin adalah sosok yang dapat belajar sendiri hingga mendapatkan 

pencapaian yang terbaik atas hasil kerja kerasnya sendiri. Dalam hal ini Mas 

Kulin dapat dikatakan sebagai sosok yang mandiri, ia belajar dengan 

kesadarannya sendiri tanpa didorong oleh siapa pun. 

Laki-laki seusia maskulin atau anak remaja laki-laki, biasanya ia 

berusaha membangun sosok dirinya menjadi sosok yang kuat agar tidak 

dihina lemah oleh kelompok sebayanya6. Dan sibuk membentuk identitas 

dirinya menjadi cowok sejati. Berbanding terbalik, Mas Kulin justru duduk 

di depan komputer di dalam kamar untuk belajar.   

Meja belajar Mas Kulin pun menggambarkan bagaimana meja belajar 

seorang remaja laki-laki. Dapat dilihat pada meja belajar Mas Kulin terdapat 

beberapa mainan anak laki-laki, lego, beberapa CD,perangkat komputer, 

headphone, telepon genggam, beberapa buku, alat tulis, lampu belajar, 

makanan ringan, hingga foto keluarga. Sosok Mas Kulin disini digambarkan 

merupakan sosok yang suka belajar, tetapi ia juga bermain, dan ia tidak lupa 

akan keluarganya. Ia juga terbilang golongan menengah ke atas jika dilihat 

dari kondisi kamar dan meja belajar Mas Kulin. Melihat kamar Mas Kulin 

dalam adegan ini, Mas Kulin digambarkan sosok yang termasuk rapi, dapat 

menyeimbangkan bermain dan belajar, hingga menyayangi keluarga. 

Gambar 5.1. hingga 5.4. dalam adegan ini, film ini menggambarkan 

Mas Kulin sebagai sosok laki-laki yang suka belajar, cerdas, ramah, tenang, 

cerah, kreatif, penyayang keluarga, rapi, seimbang, dan tampan. Dan film ini 

mengajak penonton untuk melihat lebih dekat sosok Mas Kulin dengan 

menggunakan tata kerja kamera, pencahayaan dan teknik editing yang sangat 

baik dengan menghasilkan gambar ketika Mas Kulin menulis, ketika Mas 

                                                           
6 Kurniawan, Aditya. 2011. Dinamika Maskulinitas Laki-Laki (Bagian I). Diakses dari 

https://lakilakibaru.or.id/dinamika-maskulinitas-laki-laki-bagian-i/ pada Kamis, 31 Oktober 2019 

pukul 19:11 WIB. 

https://lakilakibaru.or.id/dinamika-maskulinitas-laki-laki-bagian-i/
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Kulin menatap layar komputer, bagian belakang Mas Kulin ketika belajar 

hingga detil wajah Mas Kulin.  

Perlakuan-perlakuan Mas Kulin yang telah dijabarkan di atas 

menunjukkan bahwa Mas Kulin merupakan pria dengan sifat-sifat 

maskulinitas yang dikemukakan Beynon (dalam Nasir 2007) yaitu be a big 

wheel laki-laki yang mandiri dan mengutamakan kesuksesan, juga new man 

as the nurturer laki-laki yang berasal dari kelas menengah atas yang peduli 

dengan pendidikan yang baik.  

- Temuan data: 

Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai sosok yang mau belajar, 

pintar, menggunakan kacamata ketika belajar, memiliki wajah yang bersih 

dan hidung yang mancung. 
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5.2.Mas Kulin melarikan diri dari kejaran ibu-ibu dan cewek-cewek ketika 

ia selesai belanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Mas Kulin sedang melarikan diri dari 

kejaran ibu-ibu dan cewek-cewek di sebuah gang 

pada menit ke 00:03:31. 

Gambar 5.6. Mas Kulin sedang melarikan diri dari 

kejaran ibu-ibu dan cewek-cewek di sebuah gang pada 

menit ke 00:03:32. 

Gambar 5.7. Mas Kulin sedang melarikan diri dari 

kejaran ibu-ibu dan cewek-cewek di sebuah gang 

pada menit ke 00:03:31. 
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- Level Relitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi.  

 Kode Penampilan: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. terlihat penampilan Mas Kulin sebagai anak 

remaja laki-laki biasa dengan baju sehari-hari yang sedang berlari dengan 

membawa belanjaan. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.5 hingga 5.8. terlihat Mas Kulin memakai turtleneck 

sweatshirt berwarna biru dongker dan celana pendek berwarna chartreuse 

green atau hijau kekuningan. Biru yang melambangkan keagungan dan 

hijau yang berarti segar dan muda (Nugroho, 2015:62). 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. terlihat Mas Kulin sedang berada di sebuah 

gang kecil pemukiman.  

 

 

Gambar 5.8. Mas Kulin sedang melarikan diri dari 

kejaran ibu-ibu dan cewek-cewek di sebuah gang 

pada menit ke 00:03:32. 
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 Kode Perilaku: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. terlihat Mas Kulin sedang membawa barang 

belanjaan dan melarikan diri dari kejaran ibu-ibu dan cewek-cewek yang 

mengejarnya. 

 Kode Ekspresi: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. terlihat Mas Kulin menunjukkan ekspresi 

ketakutan dan panik. 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.5. hingga 5.8. diambil secara long shot dan pergerakan kamera 

still (Pratista, 2008:105) sehingga memperlihatkan ujung kepala hingga 

bagian paha Mas Kulin dengan fokus pada Mas Kulin yang berlari dan 

membawa belanjaan. Pada adegan ini, kamera tidak memiliki pergerakan, 

namun objeknya yaitu Mas Kulin yang bergerak mendekat pada kamera. 

Long shot digunakan dengan tujuan sebagai shot pembuka sebelum 

digunakan shot-shot yang lebih dekat (Pratista, 2008:105). Pada jarak ini, 

seluruh tubuh manusia terlihat jelas dari ujung kepala hingga ujung kaki 

tetapi latar belakang masih dominan. memperlihatkan gesture serta 

ekspresi wajah. Memang dapat terlihat jelas ekspresi wajah Mas Kulin, 

baju yang ia pakai hingga isi belanjaan yang ia bawa (telur, gula, dan 

sebungkus mie). 

 Kode Pencahayaan: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. memiliki kualitas pencahayaan soft light 

(Pratista, 2008:76) atau cahaya lembut dari cahaya langit yang cerah, 
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menghasilkan bayangan tipis pada frame dengan arah pencahayaan top 

lighting. 

Top lighting sebenarnya jarang digunakan tetapi top lighting umum 

digunakan untuk mempertegas sebuah benda atau karakter (Pratista, 

2008:77). Pada adegan ini top ligting membuat warna dalam frame 

terlihat jelas, dari kostum Mas Kulin, kostum para wanita yang mengejar 

Mas Kulin, warna cat tembok sepanjang gang, hingga warna daun. Juga 

top lighting dalam adegan ini, mempertegas ekspresi Mas Kulin yang 

panik dan ketakutan. 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. teknik editing yang digunakan yaitu jump 

cut dengan bentuk editing cut ditambah efek slow motion yang menawan 

untuk menunjukkan hampir semua ekspresi wajah pada tokoh-tokoh di 

dalamnya. Teknik editing jump cut merupakan sebuah lompatan dambar 

dalam satu rangkaian shot akibat perubahan posisi karakter atau obyek 

dalam latar yang sama atau sebaliknya (Pratista, 2008:124).  

 Kode Musik: 

Pada adegan dalam gambar 5.5 hingga 5.8. terdapat iringan musik pop 

dangdut berjudul Terlalu Tampan pada bagian reffrain yang dinyanyikan 

oleh Iis Dahlia. Lagu ini digunakan untuk mendukung adegan pada 

gambar 5.5. tersebut yaitu ketika Mas Kulin dikejar oleh ibu-ibu dan 

cewek-cewek yang histeris ketika melihat Mas Kulin sembari berteriak 

“Tampan! Tampan!”. Yang menunjukkan bahwa Mas Kulin adalah laki-

laki yang paling tampan dan dipuja banyak wanita. 

 Kode Suara: 

Pada gambar 5.5. hingga 5.8. terdapat suara ibu-ibu dan cewek-cewek 

berteriak, menjerit dan berteriak “Tampan! Tampan!”. 
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Dalam hal ini, suara digunakan untuk memperjelas dan mendukung 

kejadian dan adegan yang ada.  

 Kode Latar: 

Gambar 5.5. hingga 5.8. menggunakan latar sebuah gang di suatu 

pemukiman. Lengka dengan tembok yang diwarnai dengan cat warna-

warni. Penggunaan latar disesuaikan dengan situasi Mas Kulin yang 

tengah berlari sambil membawa hasil belanjaan di tangannya, dan itu 

menandakan bahwa ia baru saja selesai belanja di sekitaran rumah warga. 

Dan untuk mendukung aktifitas saat itu yaitu Mas Kulin dikejar oleh para 

wanita, yang berarti orang-orang tersebut merupakan warga sekitar 

pemukiman tersebut. 

- Level Analisis: 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Pada gambar 5.5. terlihat Mas Kulin melarikan diri dari para wanita 

yang mengejarnya. Terlihat pada tangannya, ia membawa barang belanjaan 

yang berisi minyak, gula dan telur. Berbelanja merupakan salah satu 

pekerjaan domestik yaitu pekerjaan yang sering dilekatkan dengan kaum 

perempuan. Karena maskulin kerap kali dilekatkan dengan kerja-kerja di 

ruang publik7. Jika menurut maskulinitas tradisional memandang rendah 

hubungan interpersonal, kemampuan interpersonal, kemmapuan verbal, 

kelembutan, komunikasi, perempuan, anak-anak, termasuk kehidupan 

domestik, sosok Mas Kulin dalam adegan ini justru menunjukkan hal yang 

                                                           
7 Syaldi, Sahude. 2017. Kerja-kerja Domestik adalah Tanggung Jawab Laki-Laki dan Perempuan. 

Diakses dari  https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/syaldi-sahude-kerja-kerja-domestik-

adalah-tanggung-jawab-laki-laki-dan-perempuan pada hari Senin, 4 November 2019 pukul 22:56 WIB. 

https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/syaldi-sahude-kerja-kerja-domestik-adalah-tanggung-jawab-laki-laki-dan-perempuan
https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/syaldi-sahude-kerja-kerja-domestik-adalah-tanggung-jawab-laki-laki-dan-perempuan
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sebaliknya karena Mas Kulin berperan dalam salah satu yang dianggap 

rendah tersebut yaitu berkecimpung dalam wilayah domestik. Dalam hal ini 

Mas Kulin menunjukkan sifat maskulinitas new man as nurturer yang 

dimana laki-laki menjalani sifat alamiahnya yaitu memiliki rasa perhatian 

dan keingian untuk bergerak di dalam arena domestik (Beynon dalam Nasir, 

2007).  

Ekspresi wajah atau mimik adalah hasil dari satu atau lebih gerakan 

atau posisi otot pada wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bentuk 

komunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari 

seseorang kepada orang yang mengamatinya juga dalam menyampaikan 

pesan soosial dalam kehidupan manusia (Darwin dalam Latifa, 2012: IV). 

Dan menurut Darwin, menyatakan ekspresi wajah yang ditampilka oleh tiap 

individuberbeda berdasarkan emosi yang mereka alami. Dari ekspresi wajah 

seseorang, individu dapat menyampaikan informasi tentang keadaan emosi 

mereka. 

Pada gambar 5.5 Mas Kulin sedang berlari dari kejaran ibu-ibu dan 

cewek-cewek yang histeris karena ketampanan Mas Kulin. Efek slow motion 

pada editing, membuat para penonton dapat melihat dengan jelas bagaimana 

ekspresi setiap pemain pada adegan tersebut. Mas Kulin menunjukkan 

ekspresi ketakutan dan panik. Ketakutan adalah suatu tanggapan emosi 

terhadap ancaman. Menurut KBBI, takut merupakan perasaaan ngeri atau 

gentar, khawatir, gelisah dalam menghadapi sesuatu yang dianggap 

berbahaya atau mengancam. Karena perasaan takut tersebut, membuat Mas 

Kulin panik sehingga ia berlari dari ibu-ibu dan para cewek yang ia anggap 

sebagai suatu bahaya. Sedangkan ibu-ibu dan para cewek menunjukkan 

ekspresi yang histeris kagum ketika mengejar Mas Kulin sambil berteriak 

“Tampan, tampan!”, “Ya ampun, ganteng banget”. Menurut KBBI, histeris 

merupakan sifat histeria yang disambut dengan teriakan. Histeria sendiri 

merupakan luapan emosi yang tidak terkendali. Ketampanan Mas Kulin 
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membuat para wanita berteriak dan mengejarnya. Baju yang dipakai Mas 

Kulin yang berwarna biru dan hijau mengartikan sosok yang agung, segar 

dan muda. Dapat diartikan bahwa, sosok yang banyak dikejar wanita yaitu 

sosok dengan pribadi yang cerah dan segar juga jiwa yang muda. 

Hal ini Mas Kulin menunjukkan sifat maskulinitas be a big wheel 

yang dimana maskulinitas diukur dari pengaguman dari orang lain sebagai 

status yang sangat lelaki (Beynon dalam Nasir, 2007).  

Tetapi dalam hal ini juga Mas Kulin menunjukkan bahwa dirinya 

berlari menjauhi para perempuan yang mengejarnya hal itu menunjukkan 

bahwa Mas Kulin memiliki salah satu sifat maskulinitas yaitu no sissy stuff 

yang dimana laki-laki menghindari segala hal yang berbau perempuan atau 

kewanita-wanitaan (Beynon dalam Nasir, 2007). 

Pada adegan ini, menunjukkan bahwa laki-laki maskulin yang 

dikagumi banyak wanita merupakan laki-laki yang berperan dalam lingkup 

domestik tetapi juga menghindari hal-hal yang berbau perempuan. Sama 

seperti Mas Kulin yang berperan dalam lingkup domestik salah satunya 

adalah berbelanja dan juga ia berlari dari kejaran para ibu-ibu dan cewek-

cewek. 

- Temuan data: 

Pada adegan ini maskulinitas digambarkan dengan laki-laki sebagai orang 

yang mau melakukan kegiatan domestik yaitu belanja, laki-laki yang 

dikagumi oleh banyak wanita (lawan jenis), dan juga laki-laki yang 

menghindari hl-hal yang berbau perempuan. 
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5.3.Mas Kulin memutuskan untuk pindah ke sekolah reguler. 

 

 

 

 

 

  

- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Penampilan: 

Gambar 5.9. terlihat penampilan Mas Kulin sebagai remaja laki-laki biasa 

yang memakai baju piyama, berekspresi sedih dan mengobrol dengan 

orangtuanya. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.9. terlihat Mas Kulin memakai piyama garis-garis, 

berwarna biru dan biru. Biru memiliki simbol sayu dan sendu seperti 

perasaan Mas Kulin saat itu (Nugroho, 2015:62) sedangkan putih 

memiliki simbol kejujuran dan ketulusan (Nugroho, 2015:63-64).  

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.9. terlihat Mas Kulin sedang berada di dalam rumah. 

 Kode Perilaku 

Pada gambar 5.9. terlihat Mas Kulin sedang berdiri menemui orang 

tuanya sambil memeluk foto keluarga lalu berbicara kepada mereka. 

Gambar 5.9. Mas Kulin memutuskan untuk pindah 

ke sekolah reguler, pada menit ke 00:10:22 
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 Kode cara berbicara: 

Pada gambar 5.9. cara berbicara Mas Kulin agak terbata-bata dan agak 

terisak. 

 Kode ekpresi: 

Pada gambar 5.9. Mas Kulin menunjukkan ekpresi sedih. 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.9. diambil secara medium shot dengan pergerakan kamera still 

atau kamera tidak bergerak dengan fokus pada Mas Kulin dan Bu Suk 

sehingga memperlihatkan ujung kepala hingga bagian perut Mas Kulin. 

Medium shot memiliki karakter yaitu memperlihatkan gesture serta 

ekspresi wajah dan sosok manusia menjadi dominan dalam frame 

(Pratista, 2008:105). Pada adegan ini, Mas Kulin dan Bu Suk hampir 

mendominasi seluruh frame. Ekspresi Mas Kulin dan Bu Suk pun terlihat 

sangat jelas.  

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.9. memiliki kualitas pencahayaan soft lighting dengan arah 

cahaya side lighting dari samping kanan Mas Kulin sehingga 

menampilkan bayangan ke arah samping. Side lighting memiliki karakter 

yaitu menampilkan tekstur dari obyek (Pratista, 2008:77). Dan dapat 

dilihat bahwa tekstur wajah Mas Kulin nampak cukup jelas pada gambar 

5.9. 
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 Kode Editing: 

Pada gambar 5.9. teknik editing yang digunakan yaitu editing kontinuiti 

dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti sangat dominan 

digunakan oleh para sineas untuk memastikan kesinambungan 

tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan (Pratista, 

2008:133). Sedangkan bentuk editing cut adalah bentuk editing yang 

paling umum digunakan dalam film (Pratista, 2008:124). Sehingga dalam 

adegan ini digunakannya teknik editing kontinuiti dan bentuk editing cut 

bertujuan untuk membuat agar adegan Mas Kulin memutuskan untuk 

pindah ke sekolah reguler tetap berkesinambungan dengan baik. 

 Kode Naratif: 

Mas Kulin yang mendengarkan Pak Archewe dan Bu Suk yang 

mengobrol tentang pengeluaran dan pekerjaan semalam terdengar oleh 

Mas Kulin. Mas Kulin pun sedih karena pengeluaran terbesar keluarganya 

adalah biaya homeschooling Mas Kulin. Mas Kulin pun bersedih hingga 

paginya ia turun ke ruang makan untuk berbicara kepada orangtuanya 

tentang keputusannya tersebut. 

 Kode Dialog: 

Pada gambar 5.9. terdapat dialog Mas Kulin dengan orangtuanya. 

Mas Kulin : “Ma, Pa.” 

Bu Suk : “Kamu kenapa sayang?” 

Mas Kulin : “Maafin Kulin. Kulin tahu, selama ini Kulin menjadi beban 

yang besar buat mama sama papa. Kulin.. Kulin.. Udah mutusin. Kulin 

mau pindah ke sekolah reguler semester depan.” 

 Kode Latar: 

Pada gambar 5.9. Mas Kulin sedang berada di dalam rumahnya dan latar 

waktu pada saat itu adalah pagi hari dapat dilihat dari sinar matahari yang 

kalem terlihat dari jendela rumah. Dan terlihat dari kostum yang Mas 
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Kulin kenakan yang menandakan bahwa waktu itu Mas Kulin baru saja 

terbangun lalu ia menemui keluarganya. 

- Level Analisis: 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Pada gambar 5.9. Mas Kulin terlihat memakai piyama dan memeluk 

foto keluarganya dengan mata sembab berair juga hidung yang memerah. Ia 

juga dirangkul oleh ibunya yaitu Bu Suk yang dimana Bu Suk terlihat 

khawatir. Mas Kulin dalam dialognya, merasa bersalah karena telah menjadi 

beban untuk orangtuanya dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke 

sekolah reguler agar tidak membebani orangtuanya. Ia mengatakan itu 

dengan nada yang berat dan agak terisak. 

Dalam hal ini Mas Kulin bertindak sebagai pengambil keputusan. 

Struktur tertinggi dalam keluarga diduduki oleh kepala keluarga dan 

keputusan dalam keluarga biasanya diambil melalui musyawarah dengan 

seluruh anggota keluarga lalu kepala keluarga akan memutuskan hasil akhir 

(Harnilawati, 2013: 109). Sosok maskulin tradisional atau sebelum tahun 

1980-an dimunculkan dalam figur laki-laki yang sangat kebapakan, 

penguasa dalam keluarga, serta pembuat keputusan utama (Barker, dalam 

Nasir, 2007). Mas Kulin sebagai laki-laki dalam hal ini ia memiliki kuasa 

dan menggunakan perannya yaitu sebagai pengambil keputusan. Tetapi ia 

adalah seorang anggota keluarga yang dimana di atasnya masih ada kepala 

keluarga yaitu Pak Archewe yang seharusnya berhak mengambil keputusan 

yang utama. Menggambarkan Mas Kulin sebagai pengambil keputusan 

dalam film ini, menunjukkan bahwa pengambil keputusan tetap berada di 

tangan laki-laki walaupun laki-laki tersebut adalah anggota keluarga. 
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Pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa ekspresi wajah 

merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat 

menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang 

mengamatinya juga dalam menyampaikan sebuah pesan. Pada gambar 5.6. 

terlihat ekspresi Mas Kulin dengan wajah memelas dengan dahi yang 

dkrenyitkan ke atas, ditambah mata Mas Kulin terlihat sembab yang 

menandakan habis menangis, suara Mas Kulin yang terbata-bata dan terisak 

menandakan Mas Kulin masih dalam kondisi yang baru selesai menangis. 

Dan kemungkinan besar ia sedih dan merasa bersalah. Jika menurut 

maskulinitas tradisional menganggap gagal laki-laki apabila laki-laki 

berenampilan lemah dan emosional, justru pada adegan ini Mas Kulin 

menunjukkan emosionalnya atau perasaannya melalui ekspresinya. Dalam 

hal ini juga dikarenakan Mas Kulin yang selama ini home schooling atau 

bersekolah di rumah membuatnya selalu bertemu dan menghabiskan waktu 

dengan keluarga. Dalam film juga menunjukkan bahwa Mas Kulin, ayah, 

ibu, dan juga kakanya memiliki hubungan yang baik. Dan ia pun merasa 

bahwa hanya keluarganyalah yang mengerti apapun tentang dirinya, 

sehingga ia tidak malu dan takut untuk menunjukkan ekspresi sedihnya di 

depan keluarganya. 

Mas Kulin berpikir ia menjadi beban bagi orangtuanya dan ia tidak 

mau orangtuanya kesulitan karena dirinya. Mas Kulin dalam hal ini 

merupakan sosok laki-laki yang pengertian dan perhatian kepada 

keluarganya. Ia pun terlihat memeluk foto keluarga saat ia mengobrol 

dengan keluarganya di ruang makan juga menandakan bahwa betapa ia 

menyayangi keluarganya. Dan juga pada adegan ini, Mas Kulin memakai 

piyama garis-garis berwarna biru dan putih, biru menyimbolkan sayu dan 

sendu dan putih menyimbolkan ketulusan. Dalam hal ini Mas Kulin telah 

yakin pada keputusannya untuk pindah ke sekolah reguler dan ia tulus untuk 

menjalankan keputusannya. 
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Sifat-sifat Mas Kulin yang ada pada adegan ini sebagai pembuat 

keputusan serta memiliki rasa perhatian terhadap keluarganya, tercakup 

dalam sifat-sifat maskulin new man as nurturer yang dikemukakan Beynon 

(dalam Nasir, 2007). Yaitu laki-laki yang menjalani sifat alamiahnya seperti 

laki-laki sebagai makhluk yang memiliki rasa perhatian. Dan juga pada 

adegan ini, sosok Mas Kulin merupakan sosok laki-laki yang dapat membuat 

keputusan untuk dirinya, memiliki perhatian pada keluarganya, dan laki-laki 

yang berani menunjukkan perasaannya walaupun itu ia baru selesai 

menangis. 

- Temuan Data: 

Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai laki-laki yang dapat 

mengambil keputusan, tidak menutupi perasaannya di depan keluarganya, 

memiliki perhatian pada keluarganya. 
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5.4.Mas Kulin dirundung oleh Sidi dan kawan-kawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Mas Kulin dikurung di gudang sekolah 

oleh Sidi, Diki, dan Erno, pada menit 00:16:46. 

Gambar 5.11. Erno mengancam akan 

menghancurkan muka Mas Kulin, pada menit ke 

00:18:16. 

Gambar 5.12. Sidi menyuruh Mas Kulin untuk 

membuat Sang Terlalu cantik luluh agar mau 

melakukan prom gabungan, pada menit ke 00:18:25. 
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- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.10. hingga gambar 5.13. terlihat Mas Kulin memakai 

kemeja seragam sekolah dan hoodie berwarna coklat. Coklat 

melambangkan kebijaksanaan (Nugroho, 2015:65). 

Dan pada gambar 5.10. Mas Kulin juga memakai helm dengan bentuk full 

face.  

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.10. hingga gambar 5.13. terlihat Mas Kulin sedang berada 

di gudang sekolah. Terlihat di tempat Mas Kulin berada, terdapat barang-

barang seperti bola bola basket dan bola sepak, kayu-kayu, kayu lompat 

tinggi, tali, besi-besi, gulungan karpet, loker besi, traffic cone, dan 

barang-barang yang biasa disimpan di gudang. didukung juga bahwa itu 

sebuah gudang yaitu beberapa langit ruangan yang jebol, saklar lampu 

Gambar 5.13. Sidi menempelkan permen lolinya ke 

pipi Mas Kulin dan menjelaskan kenapa ia menyuruh 

Mas Kulin bertemu dengan Si Terlalu Cantik, pada 

menit ke 00:19:36. 
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yang tidak ada lampunya, dan cat pada tembok yang sudah kusam 

menunjukkan bahwa tempat itu tidak dirawat dan memang digunakan 

hanya sebagai tempat penyimpanan barang-barang kepentingan sekolah 

saja. 

 Kode Perilaku 

Pada gambar 5.10. terlihat Mas Kulin sedang duduk di dalam gudang, 

sedangkan Sidi dan kawan-kawannya mengelilingi Mas Kulin. 

Pada gambar 5.11. terlihat Diki sedang mengancam Mas Kulin sambil 

menarik baju Mas Kulin. 

Pada gambar 5.12. Sidi bertanya pada Mas Kulin apakah Mas Kulin 

tahu mengapa ia di dalam gudang, dengan membentak Mas Kulin. 

Pada gambar 5.13. Sidi menjelaskan alasannya menyuruh Mas Kulin 

untuk memberikan proposal prom ke SMA BBM. 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.10. diambil secara long shot dengan pergerakan kamera still 

atau kamera tidak bergerak. Pada jarak long shot, tubuh fisik manusia 

telah tampak jelas namun latar belakang masih dominan (Pratista, 

2008:105). Dapat dilihat pada gambar 5.10. bahwa hampir seluruh bagian 

gudang sekolah terlihat khusunya bagian yang menunjukkan tempat Mas 

Kulin berada. Pada adegan ini pembuat film ingin menunjukkan bahwa 

Mas Kulin sedang berada di dalam gudang sekolah beserta latar dan 

pencahyaaan yang mendukung adegan. 
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Gambar 5.11. diambil secara medium close up sehingga memperlihatkan 

bagian dada hingga kepala Mas Kulin, dengan pergerakan kamera still 

dan fokus terletak pada Mas Kulin sedangkan Diki blurr.  

Bagian tubuh manusia memang mendominasi frame pada jarak 

pengambilan gambar medium close up dan latar belakang tidak lagi 

dominan (Pratista, 2008:105). Dapat dilihat pada gambar 5.8. tubuh Mas 

Kulin dan Diki mendominasi frame dan latar belakang pun ditampilkan 

hanya sebagian kecil. Walau tubuh Sidi juga termasuk mendominasi 

frame tetapi fokus hanya pada Mas Kulin. Dalam hal ini penonton dibuat 

fokus hanya kepada Mas Kulin saja dan penonton diajak untuk melihat 

ekspresi dan respon dari Mas Kulin ketika Sidi menarik bajunya dan 

mengancamnya.  

Gambar 5.12. diambil secara medium close shot dengan pergerakan 

kamera secara still sehingga sehingga memperlihatkan bagian kepala Mas 

Kulin dan bagian dada hingga kepala Sidi dengan fokus kepada 

keduanya. 

Bagian tubuh manusia memang mendominasi frame pada jarak 

pengambilan gambar medium close up dan latar belakang tidak lagi 

dominan (Pratista, 2008:105). Dapat dilihat pada gambar 5.12. kepala 

Mas Kulin dan Sidi mendominasi frame dan latar belakang pun 

ditampilkan hanya sebagian kecil. Disini kita bisa dapat dengan jelas 

melihat bagaimana ekspresi dari Mas Kulin yang menjadi korban maupun 

Sidi yang membentaknya. 

Gambar 5.13. diambil secara medium close up (Pratista, 2008:105) 

dengan pergerakan kamera still sehingga memperlihatkan bagian ujung 

kepala Mas Kulin hingga bagian dada Mas Kulin, ujung kepala hingga 

bagian dada Sidi.  
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Pada adegan ini, tubuh Mas Kulin dan Sidi medominasi frame dan 

latar belakang tidak lagi dominan. Sehingga terlihat jelas seluruh ekspresi 

Mas Kulin dan Sidi.  

Dalam adegan ini, kinerja kamera menunjukkan bagaimana Sidi dan 

kawan-kawannya merundung Mas Kulin di gudang sekolah. Juga pada 

adegan ini wajah Mas Kulin menjadi dominan dan wajah itu 

memperlihatkan bagaimana ekspresi juga respon Mas Kulin ketika 

dirundung oleh Sidi dan teman-temannya. 

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.10 hingga gambar 5.13. menggunakan teknik tata cahaya low 

key lighting yang menciptakan batasan tegas antara area gelap dan terang 

dan juga lebih mengutamakan unsur bayangan yang tegas dalam mise-en-

scene (Pratista, 2008:79). Memiliki kualitas pencahayaan yang gelap pada 

hampir seluruh bagian dan terang hanya pada bagian yang terkena cahaya 

matahari saja yang terpancar dari celah-celah jendela dengan arah 

pencahayaan side lighting.  

Low key lighting pada adegan ini bertujuan untuk menunjukkan 

suasana suram (Pratista, 2008:79). Baik dari suramnya gudang sekolah 

hingga suramnya kejadian yang menimpa Mas Kulin saat itu, yaitu 

dirundung oleh Sidi dan teman-temannya. Sedangkan pengambilan 

gambar dengan arah side lighting bertujuan memunculkan tekstur dari 

sebuah objek (Pratista, 2008:77). Pada gambar 5.11. hingga gambar 5.12. 

tekstur dari wajah hingga leher Mas Kulin terlihat cukup jelas. 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.10. hingga gamabr 5.13. menggunakan teknik editing 

kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti digunakan 

dengan tujuan untuk memastikan kesinambungan suatu cerita dalam 

sebuah adegan (Pratista, 2008:133). Sehingga dalam hal ini, 
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digunakannnya teknik editing kontinuiti dan bentuk editing cut bertujuan 

untuk membuat adegan Mas Kulin dirundung oleh Sidi dan kawan-kawan 

memiliki kesinambungan yang jelas (Pratista, 2008:124). 

 Kode Musik: 

Pada gambar 5.10. hingga 5.13 terdapat iringan instrumen piano yang 

bertempo agak cepat sebagai backsound. 

 Kode Naratif: 

Mas Kulin yang merupakan anak baru di SMA Horridson tidak 

mendapatkan tempat duduk di kelasnya dan ia terus memakai helmnya. 

Dan ketika ibu gurunya yang bernama Bu Deg melihat itu, ia segera 

meminta Mas Kulin melepas helmnya. Ketika Mas Kulin melepas 

helmny, Bu Deg langsung jatuh pingsan. Dan Mas Kulin pun melarikan 

diri tetapi ia tertangkap oleh Sidi dan kawan-kawannya lalu disekap di 

gudang sekolah. Dan mereka meminta Mas Kulin untuk memberika 

proposal prom gabungan ke SMA BBM yaitu SMA khusus wanita. 

 Kode Dialog: 

Dialog gambar 5.10. 

Erno : “Anjay.. Itu muka apa sembako? Betah banget direbutin lu?” 

Sidi : “Hahahaha. He! Elo tahu gak, dia, dia, gue siapa?” 

(Mas Kulin menggelengkan kepala). 

Erno : “Bos..” 

Sidi : “Ha?” 

Erno : “Anak baru kan?” 

Sidi : “Hahaha. Anak baru, lupa gua.” 

(Sidi dan teman-temannya memperkenalkan diri dengan gaya). 

Dialog gambar 5.11.  

Mas Kulin tertawa setelah Sidi dan teman-temannya selesai 

memperkenalkan diri dengan gaya. 
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Diki : “Eh, ketawa lagi lu, hah! Mau gue rusak muka lu, hah?” 

Sidi : “Eh, eh, jangan Dik, jangan Dik!” 

 

Dialog 5.12. 

Sidi : “Lo tahu gak kenapa loe di sini? Tau gak?!” 

(Sidi menyerahkan proposal prom ke Mas Kulin) 

Sidi : “Gue mau, lu bawa proposal ini ke SMA BBM. Proposal   

prom!” 

Diki : “Udah tiga tahun sekolah kita gak bisa ngerayain prom 

gabungan sama mereka. Sejak ada Amanda si terlalu cantik.” 

Sidi : “Gua dibilang, gua gak pantas jadi pendamping promnya. 

Man, Sidi, Man. Ganteng gue gak?” 

Diki : “Ganteng bos!” 

Sidi : “Ganteng kan gua?” 

Erno : “Gak ada lawan bos.” 

Sidi : (bertanya ke Mas Kulin) “Ganteng kan gua? Ganteng kan 

gua? Ganteng kan?!” (Sambil membentak) 

Dialog 5.13. 

Sidi : “Gue pengen lo, bikin Amanda melting. Abis itu, rayu dia 

supaya dia mau lakuin prom gabungan sama SMA kita. Karena, 

gue lihat, elo bisa ikin Bu Deg jatuh pingsan sama kekuatan 

ketampanan lo!” 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.10. hingga gambar 5.13. dapat dilihat latar yang 

digunakan adalah gudang sekolahan dengan barang-barang yang 

tersimppan disana seperti peralatan olahraga (bola-bola, papan lompat 

tinggi, gawang kecil, traffic cone), tali-tali, loker besi, keranjang kayu, 

karpet, dan lain sebagainya. Cat pada gudang sekolah terlihat kusam 
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bahkan ada beberapa yang mengelupas. Terdapat fitting lampu yang 

sudah tidak ada lampunya lagi (pada gambar 5.10.). Lampu yang menyala 

hanya satu dan berwarna kuning. Langit-langit ruangan ada yang jebol 

hingga pintu kayu yang sudah jelek. Latar waktu yang digunakan adalah 

pagi, karena pagi hari merupakan waktu belajar mengajar dilakukan di 

sekolah. 

Latar dalam adegan ini dibentuk dengan sedemikian rupa untuk 

menampilkan sebuah gudang sekolah yang biasanya terkesan 

menyeramkan dan terbengkalai.  

- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

  

Adegan pada gambar-gambar di atas menunjukkan bahwa Mas Kulin 

tengah dirundung atau di-bully oleh Sidi dan kawan-kawannya di gudang 

sekolah. Perundungan atau bullying merupakan penyalahgunaan kekuatan 

dan kekuasaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Dan 

biasanya bullying terjadi di kalangan remaja khususnya anak sekolah 

(Sejiwa: 2008). Terdapat empat bentuk bullying yaitu, bullying fisik, verbal 

mental dan pelecehan seksual. Dan bentuk perundungan atau bullying yang 

dilakukan oleh Sidi, Diki, dan Erno yaitu, bullying fisik, verbal dan mental. 

Bullying fisik yang dilakukan yaitu ketika Diki menarik baju Mas Kulin dan 

mengancam akan merusak wajah Mas Kulin. Juga ketika Sidi menempelkan 

permen di wajah Mas Kulin. Bullying verbal yang dilakukan yaitu, ketika 

Erno selesai membuka helm Mas Kulin, ia berkata “Anjay, itu muka apa 

sembako? Betah banget dikerubutin lo?”, ketika Sidi bertanya apakah Mas 

Kulin tahu mengapa Mas Kulin ada di dalam gudang, Sidi menanyakan hal 
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itu sambil membentak dan menertawai Mas Kulin. Sidi lagi-lagi membentak 

Mas Kulin ketika ia menempelkan permen ke wajah Mas Kulin. Sedangkan 

bullying mental yang dilakukan mereka yaitu, ketika Sidi bertanya apakah 

Mas Kulin tahu mengapa Mas Kulin ada di dalam gudang, selain 

membentak, ia juga meolotot kepada Mas Kulin. Ia juga melotot ketika ia 

menempelkan permen ke wajah Mas Kulin. 

 Diki menarik baju Mas Kulin setelah Mas Kulin tertawa karena 

perkenalan diri mereka yang konyol kemudian Diki mengancam akan 

merusak wajah Mas Kulin dengan membentak Mas Kulin. Sedangkan Sidi 

menempelkan permen yang telah ia masukkan ke dalam mulutnya lalu ia 

tempelkan ke wajah Mas Kulin sambil membentaknya. Juga Erno yang 

membandingkan wajah Mas Kulin dengan sembako karena sering 

direbutkan. Mas Kulin dalam film ini, diperkenalkan sebagai anak remaja 

laki-laki yang memiliki wajah yang terlalu tampan. Diki dan Sidi tahu bahwa 

wajah adalah kelebihan Mas Kulin sehingga mereka dalam kata lain 

menyerang wajah Mas Kulin. Sidi dan kawan-kawan kerap kali membentak 

Mas Kulin bahkan Sidi juga melotot kepada Mas Kulin, agar mereka ditakuti 

oleh Mas Kulin yang merupakan anak baru. Erno yang mengatakan kata 

“anjay” ketika ia selesai membuka helm Mas Kulin mengartikan bahwa ia 

mengatai Mas Kulin. Kata “anjay” yang digunakan Erno merupakan 

pembelokan dari kata “anjing” yang dimana kata adalah ini sering disalah 

artikan untuk mengata-ngatai. Jadi secara tidak langsung Erno mengatai Mas 

Kulin dengan sebutan “anjing”. 

Seperti yang dikatakan Sejiwa dalam bukunya, bahwa bullying 

biasanya terjadi di kalangan remaja khususnya anak sekolah. Dan memang 

benar, Sidi, Diki, Erno dan Mas Kulin merupakan siswa SMA Horridson dan 

Mas Kulin pun dirundung di dalam gudang sekolah. Pengambilan tempat 

dan latar di gudang sekolah untuk perundungan adalah hal yang menarik. 

Gudang sekolah merupakan tempat yang biasanya  digunakan untuk 
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meletakan peralatan-peralatan keperluan sekolah khususnya peralatan 

olahraga juga tempat meletakan barang-barang yang sudah tidak digunakan 

lagi. Gudang sekolah adalah tempat yang jarang dikunjungi oleh warga 

sekolah, karena memang tempat ini dapat dibilang tidak terlalu penting, 

hanya sesekali saja dikunjungi untuk mengambil keperluan olahraga dan 

termasuk tempat yang terbengkalai dalam suatu sekolah. Sidi dan kawan-

kawan memutuskan mem-bully Mas Kulin disitu agar supaya tidak ketahuan 

oleh para guru dan siswa yang lain. Dan merupakan tempat yang aman 

karena gudang adalah tempat yang jarang dikunjungi.  

Teknik pengambilan gambar pada gambar 5.11. hingga 5.13 

menunjukkan dominasi oleh wajah Mas Kulin sehingga penonton dapat 

melihat ekspresi dari Mas Kulin ketika ia di-bully oleh Sidi, Diki dan Erno. 

Pencahyaan yang redup pun menggambarkan suasana pada saat itu, yaitu 

suasana yang suram. Suasana oleh karena Mas Kulin di-bully juga suasana 

suram karena gudang sekolahan. Pada gambar 5.11. dan gambar 5.132. 

terlihat ekspresi Mas Kulin yang tenang walaupun ia sedang di-bully. 

Walaupun ia dibentak, diancam, dikata-katain, ditertawakan, Mas Kulin 

tetap duduk dengan tenang dan tidak melawan Sidi dan kawan-kawannya 

sama sekali. Bahkan pada gambar 5.13. ketika Sidi menempelkan permen 

pada pipinya, Mas Kulin hanya berusaha menghindar tetapi ia tidak 

melawan. Dalam hal ini Mas Kulin menunjukkan salah satu sifat 

maskulinitas yaitu be a sturdy oak  yang menjelaskan bahwa seorang laki-

laki harus tetap bertindak kalem dalam berbagai situasi, tidak menunjukkan 

emosi dan tidak menunjukkan kelemahannya (Nasir, 3007). Baju yang 

dipakai Mas Kulin yaitu berwarna coklat yang melambangkan 

kebijaksanaan. Adegan ini memperlihatkan bahwa Mas Kulin bijaksana 

untuk tetap tenang dan tidak melawan ketika ia di-bully. 
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- Temuan Data: 

Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan dengan sosok anak sekolahan 

(SMA), yang tetap bersikap kalem ketika dalam masalah. Laki-laki tersebut 

mampu menahan dan tidak menunjukkan emosinya. 
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5.5. Akibat Mas Kulin membuka helm di sekolah khusus wanita SMA BBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14. Mas Kulin dan Kibo tiba di SMA BBM ketika jam istirahat 

dan seluruh murid melihat Mas Kulin dan Kibo dari balkon sekolah, pada 

menit ke 00:25:25. 

Gambar 5.15. Salah satu siswi menyuruh Mas Kulin membuka helmnya, 

pada menit ke 00:26:00. 

Gambar 5.16. seluruh murid meneriaki Mas Kulin untuk membuka 

helmnya, pada menit ke 00:26:04. 
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Gambar 5.17. Mas Kulin akan membuka helmnya, 

pada menit ke 00:26:18. 

Gambar 5.19. Mas Kulin membuka helmnya di hadapan 

seluruh siswi SMA BBM, pada menit ke 00:26:32. 

Gambar 5.18. Seluruh murid terus meneriaki Mas 

Kulin, pada menit ke 00:26:21. 
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- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Penampilan: 

Gambar 5.14., 5.17. dan 5.19. memperlihatkan penampilan Mas Kulin 

sebagai seorang anak SMA yang memakai seragam, jaket, dan tas, juga ia 

Gambar 5.20. salah satu stasiun televisi memberitakan  

kegegeran yang terjadi di SMA BBM. Dan salah satu siswi 

terlihat senyum-senyum  sendiri, pada menit ke 00:26:56. 

Gambar 5.21. salah satu stasiun televisi memberitakan  

kegegeran yang terjadi di SMA BBM. Dan salah satu siswi 

kayang sambil menjerit, pada menit ke 00:27:04. 
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terlihat memakai helmnya. Mas Kulin berpenampilan sebagai anak SMA 

biasa yang datang ke sebuah sekolah bersama teman laki-lakinya. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.14., 5.17. dan gambar 5.19. terlihat Mas Kulin memakai 

seragam SMA dan hoodie berwarna coklat. Coklat melambangkan 

kebijaksanaan (Nugroho, 2015: 65). Dan ia juga memakai jenis helm full 

face. Helm full face melindungi dari ujung kepala hingga rahang bawah, 

otomatis seluruh bagian kepala khususnya wajah Mas Kulin tidak terlihat.  

Ia juga memakai tas punggung berwarna merah. Warna merah 

melambangkan keberanian dan gairah (Nugroho, 2015: 60-61). 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.14. hingga 5.19. terlihat Mas Kulin sedang berada di SMA 

BBM yang dimana SMA BBM adalah sebuah sekolah khusus wanita. 

Terlihat dari warna gerbang SMA BBM berwarna merah muda dan juga 

gedung SMA BBM berwarna merah muda dan putih juga sangat bersih 

dan tertata rapi. Sehingga memberikan kesan feminin. 

 Kode Perilaku 

Pada gambar 5.14. Mas Kulin dan Kibo berdiri di tengah-tengah 

halaman SMA BBM. 

Pada gambar 5.15. salah satu murid SMA BBM menyuruh Mas Kulin 

membuka helmnya. 

Pada gambar 5.16. para murid yang lain pun ikut menyuruh Mas Kulin 

membuka helmnya. 

Pada gambar 5.17. Mas Kulin memegang helmnya dan akan membuka 

helmnya. Ia juga bertanya lagi kepada Kibo. 

Pada gambar 5.18. seluruh murid SMA BBM terus meneriaki Mas 

Kulin. 
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Pada gambar 5.19. Mas Kulin membuka helmnya di depan seluruh 

murid SMA BBM. 

Pada gambar 5.20. terlihat sebuah stasiun televisi menyiarkan berita 

tentang kegegeran yang terjadi di SMA BBM dan terlihat salah satu siswi 

SMA BBM senyum-senyum sendiri. Juga pada judul berita tertulis 

“Kegegeran di SMA BBM” dengan keterangan “72 pingsan, 45 mimisan, 

111 shock ringan, puluhan ketaghan”.  

Pada gambar 5.21. terlihat sebuah stasiun televisi menyiarkan berita 

tentang kegegeran yang terjadi di SMA BBM dan terlihat salah satu siswi 

SMA BBM melakukan kayang sambil berteriak. Juga pada judul berita 

tertulis “Kegegeran di SMA BBM” dengan keterangan “72 pingsan, 45 

mimisan, 111 shock ringan, puluhan ketagihan”. 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.14. dan gambar 5.19. diambil secara medium shot (Pratista: 

2008:105) sehingga memperlihatkan bagian ujung kepala hingga bagian 

pinggang Mas Kulin, dengan pergerakan kamera still dan fokus merata, 

baik pada Mas Kulin, Kibo, dan pada latar belakang yaitu gedung SMA 

BBM. Pada gambar 5.14. dan gambar 5.19. ini  kamera juga 

mengutamakan memperlihatkan latar belakang yaitu gedung SMA BBM, 

dan tidak hanya berfokus pada Mas Kulin yang membuka helm saja. Hal 

ini berarti Mas Kulin berdiri di tengah-tengah halaman SMA BBM yang 

dimana seluruh gedung bisa melihat Mas Kulin. 
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Gambar 5.15. diambil secara medium shot (Pratista: 2008:105) sehingga 

memperlihatkan bagian ujung kepala hingga bagian perut para murid 

SMA BBM, dengan pergerakan kamera still dan fokus pada murid yang 

meneriaki Mas Kulin. Pada jarak ini, memperlihatkan ekspresi wajah, dan 

pada gambar 5.15, ekspresi wajah dari siswi SMA BBM yang menyuruh 

Mas Kulin membuka helmnya. Ekspresi yang siswi ini tunjukkan adalah 

ekspresi kesal. Juga tampak ekspresi dari beberapa siswi SMA BBM, 

mereka menunjukkan ekspresi yang dingin ketika Mas Kulin dan Kibo 

berdiri di tengah-tengah lapangan. 

Gambar 5.16. diambil secara long shot (Pratista: 2008:105) dengan 

pergerakan kamera still. Fokus pada para murid yang ada di balkon 

seberang dan kepala murid-murid yang dekat dengan kamera, blurr. Long 

shot pada gambar 5.16. bertujuan untuk memperlihatkan banyaknya 

murid SMA BBM yang meneriaki Mas Kulin.  

Gambar 5.17. diambil secara medium close up sehingga memperlihatkan 

ujung kepala hingga bagian dada Mas Kulin (Pratista: 2008:105) dengan 

pergerakan kamera still atau kamera tidak bergerak dengan fokus pada 

Mas Kulin dan Kibo. Dan pada jarak medium close up tubuh manusia 

mendominasi frame dan latar belakang tidak lagi dominan. Gambar 5.17. 

memperlihatkan Mas Kulin yang berkata pada Kibo bahwa ia akan 

membuka helmnya. 

Gambar 5.18. diambil secara low-angle untuk kamera subyektif yang 

seakan-akan Mas Kulin menatap para murid SMA BBM yang berada di 

balkon atas. Pergerakan kamera tidak stabil. Dan fokus merata pada 

murid-murid SMA BBM. Low-angle pada gambar 5.18. ini menunjukkan 

bagaimana Mas Kulin ditekan oleh para murid SMA BBM untuk 

membuka helmnya.  

Gambar 5.20. dan 5.21. diambil secara medium shot (Pratista: 2008:105) 

dengan high angle, pergerakan kamera tidak stabil karena video tersebut 
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memiliki keterangan yaitu video amatir yang kemungkinan diambil 

melalui handphone oleh siswi BBM.  

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.14., 5.17., dan 5.19. memiliki kualitas pencahayaan soft light 

karena langit yang cerah dengan arah pencahayaan top lighting. Top 

lighting memiliki karakter yaitu mempertegas sebuah benda atau karakter 

(Pratista, 2008:76-77). Pada frame ini, gambar 5.14., 5.17. dan gambar 

5.19. seluruh warna dan bentuk dalam frame terlihat jelas. Pada gambar 

5.14., 5.17. dan 5.19. warna, tekstur dari Mas Kulin, Kibo dan gedung 

SMA BBM terlihat jelas.  

Pada gambar 5.15., 5.16. dan 5.18. memiliki kualitas pencahayaan soft 

light dengan sumber cahaya dari langit yang cerah dengan arah 

pencahayaan side lighting (Pratista, 2008:76-77) . 

Pada gambar 5.20. memiliki kualitas pencahayaan soft light dengan 

sumber cahaya dari langit yang cerah dengan pencahayaan merata 

sehingga menampilkan bayangan yang lembut (Pratista, 2008:76). 

Pada gambar 5.21. memiliki kualitas pencahayaan terang dengan sumber 

cahaya yaitu sinar matahari sehingga nampak bayangan yang cukup 

terlihat (Pratista, 2008:76). 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.14. hingga 5.21. teknik editing yang digunakan yaitu 

editing kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti 

sangat dominan digunakan oleh para sineas untuk memastikan 

kesinambungan tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan. 

Sedangkan bentuk editing cut adalah bentuk editing yang paling umum 

digunakan dalam film juga sifatnya yang fleksibel, mudah digunakan 

untuk editing diskontinuiti maupun diskontinuit (Pratista, 2008:124-126). 

Sehinnga dalam adegan ini digunakannya teknik editing kontinuiti dan 
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bentuk editing cut bertujuan untuk membuat agar adegan Mas Kulin 

selama berada di SMA BBM hingga ia membuka helm dan terjadi 

ledakan, memiliki kesinambungan yang jelas (Pratista, 2008:133). Dan 

juga pada gambar 5.19. terdapat efek cahaya terang yang trpancar ketika 

Mas Kulin membuka helmnya, hal ini menunjukkan bahwa wajah Mas 

Kulin memiliki sinar cahaya. Sedangkan gambar 5.20. dan 5.21. terdapat 

template keterangan berita dan dibentuk seperti tampilan berita pada 

stasiun televisi pada umumnya. 

 Kode Musik: 

Pada gambar 5.14. hingga 5.18. terdapat instrument dengan tempo cepat 

sebagai backsound dengan tujuan untuk menambah unsur ketegangan. 

Pada gambar 5.20. dan 5.21. terdapat instrumen dengan tempo semi 

cepat untuk mengatur suasana dan menunjukkan ketegangan (Pratista, 

2008:154-155). 

 Kode Suara: 

Pada gambar 5.14. hingga 5.18. terdapat suara teriakan siswi-siswi 

SMA BBM yang menyoraki Mas Kulin dan Kibo yang menghidupkan 

suasana tegang saat itu. 

Pada gambar 5.19. terdapat efek suara denging ketika Mas Kulin 

membuka helmnya, menunjukkan akan adanya sesuatu yang terjadi. 

Pada gambar 5.20. terdapat suara penyiar dan suara siswi yang 

kegirangan pada video di dalam berita, dibuat agar menunjukkan suasana 

saat itu. (Pratista, 2008:156-157) 

Pada gambar 5.21. terdapat suara penyiar dan suara siswi teriak pada 

video di dalam berita.  

 Kode Naratif: 

Mas Kulin dan Kibo tiba di SMA BBM yang adalah SMA khusus wanita 

untuk menyerahkan proposal prom gabungan. Dan ternyata mereka tiba 
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disana disaat jam istirahat sehingga seluruh murid keluar dari kelas 

mereka. Dan ketika ada seorang siswa yang mengetahui bahwa ada laki-

laki datang ke sekolah mereka, ia pun berteriak dan seketika itu juga 

seluruh murid SMA BBM mengarahkan pandangan mereka pada Mas 

Kulin dan Kibo. Karena salah satu murid meminta Mas Kulin membuka 

helmnya akhirnya seluruh murid pun meneriaki Mas Kulin untuk 

membuka helm. Mas Kulin pun memberanikan diri membuka helmnya di 

depan seluruh murid SMA BBM yang kemudian terjadilah kegegeran di 

SMA BBM. 

 Kode Dialog: 

Dialog gambar 5.14. 

Siswi BBM 1 : “Woi ngapain lo?” 

Siswi BBM 2 : “Sono lu!” 

Siswi-siswi BBM : “Pulang, pulang, pulang!” 

Dialog gambar 5.15.  

Siswi BBM 1 : “Itu kenapa tuh? Lu napa lu? Kayak iguana lu hah? 

Buka helmnya!” 

Siswi-siswi BBM: “Buka! Huuuuuuu!” 

Dialog gambar 5.17. 

Mas Kulin : “Gue buka ya?” 

Kibo : “Jangan, Lin!” 

Dialog gambar 5.18. 

Siswi BBM 1 : “Buka helmnya!” 

Dialog gambar 5.19.  

Siswi-siswi BBM : “Huuuuuuu!” 

Dialog gambar 5.20. 

Penyiar : “Puluhan murid sekolah khusus wanita, SMA BBM, tidak 

sadarkan diri dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit.” 
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Dialog gambar 5.21. 

Penyiar : “Sedangkan ratusan lainnya menderita shock ringan.” 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.14. hingga gambar 5.21. latar yang digunakan adalah 

sebuah gedung sekolah. Dapat dilihat pada gambar 5.14. dan 5.19. terlihat 

gedung SMA BBM yang lengkap juga dengan lapangan yang ada pada 

halamannya. Juga terlihat ruang-ruang kelas di belakang siswi-siswi SMA 

BBM. Latar diatur dengan cukup mendetail, dari cat gedung yang 

dominan berwarna merah muda dan warna kedua putih, halaman terlihat 

bersih, bagian lantai satu gedung sekolah pun terlihat tertata cukup rapi.  

Terlihat juga tanaman-tanaman seperti pohon kecil dan bunga yang 

menghiasi gedung sekolah, baik di halaman maupun di balkon-balkon 

lantai dua hingga lantai empat. Warna merah muda pada gedung sekolah 

identik dengan perempuan dan warna merah muda merupakan simbol 

sifat-sifat feminin (cantik, imut, lembut dan manis) (Kobayashi dalam 

Fuady, 2017). Warna putih pun memiliki arti kelembutan. Latar dibuat 

sedemikian rupa untuk menggambarkan sebuah sekolah khusus wanita. 

Latar waktu pada saat itu sekitar siang hari yang menunjukkan masih 

adanya kegiatan belajar mengajar dan ditunjukan dari para siswa SMA 

BBM yang sedang istirahat sehingga mereka berada di luar kelas. 

- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Adegan pada gambar di atas menunjukkan ketika Mas Kulin dan Kibo 

berada di SMA BBM. Mereka ke SMA BBM dengan tujuan untuk 
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menyerahkan proposal prom, tetapi saat mereka tiba disana bertepatan 

dengan jam istirahat sekolah yang dimana seluruh siswi SMA BBM berada 

di luar kelas seperti yang terlihat pada gambar 5.14. seluruh murid SMA 

BBM berada di luar kelas, dari lantai dua hingga lantai empat gedung 

sekolah. Dan seketika melihat Mas Kulin dan Kibo, seluruh siswi pun 

meneriaki mereka untuk pulang. Karena Mas Kulin memakai helmnya saat 

masuk ke halaman SMA BBM, para siswi pun menyuruh Mas Kulin untuk 

membuka helmnya, pada gambar 5.15. dan 5.16. Mas Kulin tahu betul apa 

yang akan terjadi jika ia masuk ke SMA BBM yang merupakan sekolah 

khusus wanita, sehingga ia menutupi wajahnya menggunakan helmnya. 

Helm yang ia pakai merupakan helm full face yang melindungi seluruh 

kepala dari ujung kepala hingga bagian rahang, full face berarti seluruh 

wajah, sehingga ketika Mas Kulin memakai helm tersebut, wajah Mas Kulin 

akan benar-benar tidak terlihat. Tetapi seluruh siswa SMA BBM mendesak 

Mas Kulin untuk membuka helmnya. Mas Kulin pun masih ragu untuk 

membuka helmnya sehingga ia membutuhkan pendapat Kibo pada gambar 

5.17. Seluruh siswi SMA BBM pun terus berteriak pada Mas Kulin dan Kibo 

seperti pada gambar 5.18. Karena terus diteriaki oleh para murid SMA 

BBM, akhirnya Mas Kulin pun memberanikan diri untuk membuka helmnya 

walaupun ia tahu resiko ketika ia membuka helmnya, yaitu ia akan dikejar 

oleh para siswi, para siswi akan mimisan, dan lain sebagainya. Suara latar 

pun diatur sesuai dengan adegan, yaitu suara latar yang bertempo cepat 

untuk menunjukkan suasana yang tegang dan kacau. 

Ketika Mas Kulin membuka helmnya, terpancar cahaya yang 

menyilaukan yang berasal dari kepala Mas Kulin. Menurut KBBI cahaya 

memiliki arti terang seperti bulan, bintang dan matahari yang memancarkan 

terang, juga berarti kejernihan yang terpancar dari air muka. Hal ini berarti 

wajah Mas Kulin memancarkan terang dan kejernihan. Pada saat itu juga 

suara murid-murid SMA BBM mendadak hening dan hanya ada suara 
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denging ketika Mas Kulin membuka helmnya. Dan setelah itu, terjadi 

kegegeran di SMA BBM akibat Mas Kulin membuka helmnya, yaitu 

banyaknya siswi SMA BBM yang menjadi koban. Seperti yang disiarkan 

oleh VISI TV salah satu siswi SMA BBM senyum-senyum sendiri dan salah 

satu yang lainnya melakukan kayang sambil berteriak. Sedangkan pada 

keterangan berita tertulis bahwa  ada 72 pingsan, 42 mimisan, 111 shock 

ringan, dan ratusan ketagihan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari Mas 

Kulin membuka helmnya cukup besar bagi para wanita khususnya bagi para 

siswi SMA BBM. Penyebab pengaruh Mas Kulin dikarenakan oleh para 

siswi BBM yang dapat dibilang jarang melihat laki-laki karena sekolahan 

mereka merupakan sekolah khusus wanita, sehingga ketika sekali mereka 

melihat ada laki-laki dengan wajah “terlalu tampan” efek yang timbulkan 

cukup besar dan dilambangkan melalui cahaya yang terpancar ketika Mas 

Kulin membuka helmnya. 

Pengambilan gambar 5.14. dan 5.19. menunjukkan bahwa mereka 

sedang berada di sekolah wanita dengan latar yang diatur sedemikian rupa 

untuk menunjukkan sekolah khusus wanita. Baik dari cat gedung yang 

dominan berwarna merah muda atau pink yang melambangkan sifat feminin, 

halaman yang bersih dan tertata rapi, juga banyaknya tanaman hias yang 

menghiasi gedung sekolah. Pengambilan gambar pada adegan ini juga 

memperlihatkan semua murid SMA BBM keluar kelas dan melihat ke arah 

Mas Kulin dan Kibo. Sedangkan pengambilan gambar 5.15., 5.16. dan 5.18., 

bertujuan untuk memperlihatkan detail dari sebagian murid SMA BBM dan 

juga menunjukkan ekspresi mereka. Dan memang pada gambar 5.15., 5.16. 

dan 5.18. terlihat ekspresi sebagian murid SMA BBM. Pencahayaan yang 

digunakan pun dominan memiliki kualitas soft light agar warna pada setiap 

obyek yang ada dalam frame terlihat dengan jelas.  

Dalam adegan ini menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok yang 

berani, berdampak besar, dan mendapat pengaguman dari orang lain. Ia 
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berani melepas helmnya di depan banyak perempuan bahkan satu sekolah 

yang berisi perempuan, walau ia tahu betul resiko yang akan ia dapatkan 

setelah itu. Dampak yang ia berikan pada SMA BBM cukup besar yaitu 

dengan banyaknya murid SMA BBM yang pingsan, mimisan, shok ringan 

dan ketagihan karena melihat wajah Mas Kulin. Sifat Mas Kulin dalam 

adegan ini menggambarkan sifat-sifat maskulinitas menurut David dan 

Branonn (dalam Dermatoto, 2010) yaitu give ‘em hell yang berpendapat 

bahwa laki-laki harus mempunyai aura keberanian dan agresi, serta harus 

mampu mengambil risiko walaupun alasan dan rasa takut menginginkan 

sebaliknya. dan be a big wheel yang berpendapat bahwa maskulinitas dapat 

diukur dari pengaguman dari orang lain.   

- Temuan data: 

Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai sosok yang berani 

mengambil resiko, mengalahkan rasa takut di dalam dirinya, memiliki 

pengaruh yang besar dan memiliki pengaguman dari orang lain khususnya 

perempuan. 
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5.6.Mas Kulin menangis karena kecewa dengan keluarganya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.23. siaran televisi menayangkan berita 

tentang keluarga Mas Kulin yang membuka tur 

tentang kehidupan Mas Kulin di rumahnya, pada 

menit ke 00:29:52. 

Gambar 5.22. Mas Kulin menonton siaran televisi di 

depan salah satu toko elektronik, pada menit ke 

00:29:35. 

Gambar 5.24. Mas Kulin menangis, pada menit ke 

00:30:00. 
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- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.22. dan gambar 5.25. terlihat Mas Kulin memakai seragam 

SMA dan hoodie berwarna coklat. Coklat memiliki arti natural (Nugroho, 

2015: 65). Dan ia juga memakai jenis helm full face. Helm full face 

melindungi dari ujung kepala hingga rahang bawah, otomatis seluruh 

bagian kepala khususnya wajah Mas Kulin tidak terlihat. Ia juga memakai 

tas punggung berwarna merah. Warna merah melambangkan keberanian 

dan gairah. 

Kostum yang ia kenakan sama dengan kostum yang ia kenakan pada 

adegan ketika ia berada di SMA BBM dan ini menjelaskan bahwa adegan 

ini dan adegan sebelumnya berada di hari yang sama. 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.22. hingga 5.25. terlihat Mas Kulin sedang berada di 

depan sebuah toko elektronik. Terlihat beberapa buah televisi yang 

menyiarkan berita tentang Mas Kulin pada gambar 5.23., dan ada tulisan 

Gambar 5.25. Mas Kulin masih terdiam di depan 

toko elektronik, pada menit ke 00:30:02. 
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“Toko Elektronik” juga tulisan “Sedia: TV, kulkas, radio, kipas, dll” pada 

kaca toko pada gambar 5.25. 

 Kode Perilaku 

Pada gambar 5.22. terlihat Mas Kulin sedang melihat berita televisi yang 

menayangkan tetang dirinya, di depan sebuah toko elektronik. 

Pada gambar 5.24. Mas Kulin menangis setelah melihat tayangan berita 

pada televisi. 

Pada gambar 5.25. Mas Kulin masih terdiam di depan toko elekteronik 

tersebut. 

 Kode Ekspresi: 

Pada gambar 5.24. terlihat jelas ekspresi Mas Kulin merupakan ekspresi 

terkejut bercampur sedih, dari mata yang terbuka dan berair hingga 

meneteskan air mata pada mata sebelah kiri, hidung yang kembang 

kempis, dan rahang yang terbuka tetapi bentuk mulut rileks (Teklap 

dalam Wardhana, 2017).  

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.22. diambil secara medium close up (Pratista, 2008:104-105) 

dan gambar ini di ambil dari sisi dalam toko elektronik. Pergerakan 

kamera still (Pratista, 2008:108-110) dengan fokus pada Mas Kulin yang 

sedang menonton. Pada gambar ini mempperlihatkan bagian ujung kepala 

hingga bagian dada Mas Kulin, tulisan pada kaca toko, dan sedikit 

pantulan dari tayangan televisi pada pantulan kaca toko. 
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Gambar 5.23. diambil secara medium close up (Pratista, 2008:104-105)  

dengan pergerakan kamera still (Pratista, 2008:108-110) dan fokus pada 

salah satu televisi yang menayangkan berita tentang Mas Kulin. pada 

gambar ini memperlihatkan sebagian isi toko, terlihat ada beberapa 

televisi lainnya yang juga menayangkan berita tentang Mas Kulin, terlihat 

juga beberapa kabel di balik televisi tersebut, dan beberapa radio lawas 

yang terdapat di bagian bawah televisi, juga lampu berwarna hijau yang 

menerangi toko tersebut, juga lampu neon berwarna merah pada kaca 

toko. 

Hal ini menampilkan detil layar televisi yang menampilkan berita 

tentang keluarga Mas Kulin yang mengadakan tur di rumah mereka 

dengan judul berita “Tour the Life of Mas Kulin” dengan keterangan 

berita “Pengunjung Membludak Sampai ke Halaman Tetangga”. Pada 

layar televisi tersebut juga menampilkan reporter dan kakak Mas Kulin 

yaitu Mas Okis. Juga terlihat di belakang reporter dan Mas Okis, banyak 

cewek yang mengantri pada kotak tiket yang dilayani oleh ayah Mas 

Kulin yaitu Pak Archewe. 

Gambar 5.24. diambil secara close up pergerakan kamera secara still 

(Pratista, 2008:108-110) dan dengan fokus merata. Pengambilan gambar 

ini, memperlihatkan wajah Mas Kulin di dalam helmnya, karena pada 

adegan ini diceritakan Mas Kulin masih memakai helmya dan bertujuan 

untuk menunjukkan ekspresi Mas Kulin di dalam helm. Pengambilan 

gambar close up, memiliki karakter yaitu memperlihatkan ekspresi wajah 

dengan jelas serta gestur yang mendetil (Pratista, 2008:104-105). Sehingga 

pada adegan ini dapat terlihat bagaimana ekspresi Mas Kulin, mata yang 

berkaca-kaca lalu mata sebelah kiri meneteskan air mata, hidung Mas 

Kulin kembang kempis, mulut yang terbuka tertutup, memperlihatkan 

bahwa Mas Kulin terkejut dan juga sedih hingga menangis. 
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Gambar 5.25. diambil secara medium shot, diambil dari sisi belakang 

Mas Kulin dengan pergerakan kamera still, teknik zoom in juga 

digunakan untuk mendekati Mas Kulin, dan dengan fokus merata. 

Sehingga pada gambar 5.25. terlihat Mas Kulin dari ujung kepala hingga 

punggung, sebagian toko, beberapa televisi yang menyala di dalam toko, 

dan juga beberapa orang yang menonton. Adegan ini memperlihatkan 

bahwa Mas Kulin benar-benar sedang menonton berita televisi di depan 

sebuah toko elektronik yang dimana beberapa televisinya menayangkan 

berita tentang Mas Kulin tersebut. Pengambilan gambar medium shot 

memperlihatkan Mas Kulin dari ujung kepalanya hingga punggungnya, 

kostum yang Mas Kulin pakai pun juga terlihat jelas (Pratista, 2008:104-

105) . Terlihat juga tulisan pada kaca toko elektronik dan berita di televisi 

pun juga terlihat. 

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.22. memiliki kualitas pencahayaan soft light sehingga 

menghasilkan bayangan tipis dengan arah pencahayaan frontal lighting 

yang cenderung menghapus bayangan dan menegaskan bentuk dari Mas 

Kulin (Pratista, 2008:76-77) ketika berdiri menonton televisi di depan 

sebuah toko elektronik, dengan sumber cahaya dari sinar lampu yang 

terpancar dari dalam toko sehingga menghasilkan merah dan hijau. Warna 

merah pada cahaya memiliki arti kemarahan dan hijau memiliki arti muda 

(Nugroho, 2015:63). 

Gambar 5.24. memiliki kualitas pencahayaan soft lighting tetapi 

menghasilkan bayangan yang cukup jelas pada bagian poni mas Kulin, 

dengan arah pencahayaan frontal lighting yang cenderung menegaskan 

bentuk wajah, dengan fokus cahaya hanya pada bagian mata dan hidung 

(Pratista, 2008:76-77).  
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Gambar 5.25. memiliki kualitas cahaya soft lighting sehingga 

menghasilkan bayangan tipis dengan arah pencahayaan back lighting 

yang mampu menampilkan siluet sebuah obyek. Pada gambar ini cahaya 

berasal dari dalam toko elekteronik tempat Mas Kulin berdiri, dan 

pengambilan gambar dari belakang Mas Kulin sehingga menghasilkan 

back light. Terdapat siluet yang tidak begitu tajam karena kualitas 

cahayanya soft light, sehingga warna dari obyek yaitu Mas Kulin, masih 

terlihat cukup jelas (Pratista, 2008:76-77). 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.22. hingga 5.25. teknik editing yang digunakan yaitu 

editing kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti 

sangat dominan digunakan oleh para sineas untuk memastikan 

kesinambungan tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan 

(Pratista, 2008:133). Sedangkan bentuk editing cut adalah bentuk editing 

yang paling umum digunakan dalam film juga sifatnya yang fleksibel, 

mudah digunakan untuk editing diskontinuiti maupun diskontinuiti 

(Pratista, 2008:124).  

Sehinnga dalam adegan ini digunakannya teknik editing kontinuiti dan 

bentuk editing cut bertujuan untuk membuat agar adegan Mas Kulin 

menonton berita televisi mengenai dirinya hingga ia menangis memiliki 

kesinambungan yang jelas serta tidak ketinggalan untuk memperlihatkan 

ekspresi Mas Kulin di dalam helmnya karena pada adegan ini Mas Kulin 

memakai helm dari awal adegan hingga akhir adegan.  

 Kode Musik: 

Pada gambar 5.24. dan 5.25. terdapat iringan musik instrumental dari 

biola dan piano dengan tempo lambat, sehingga memberikan suasana 

sendu dan sedih (Pratista, 2008:154-155). 
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 Kode Suara: 

Pada gambar 5.22. hingga 5.25. terdapat suara berita televisi. 

Suara pada gambar 5.22. 

Penyiar berita : “Demikian juga ada berbagai agensi model dan para 

pencari bakat, ingin bertemu dan merekrut Kulin.” 

Suara pada gambar 5.23. 

Penyiar berita : “Hal ini dimanfaatkan oleh orangtua Kulin untuk 

membuka tur “The Life of Mas Kulin”.” 

Suara pada gambar 5.24. 

Penyiar berita : “Dimana hanya dengan membayar Rp. 35.000,00 saja, 

peserta tur dapat melihat seisi rumah dimana Kulin 

tinggal selama belasan tahun.” 

Mas Okis  : “Dan bukan hanya itu saja, kalian bisa mendapatkan 

buku saya “1001 Cara PDKT.” 

 Kode Naratif: 

Ketika Mas Kulin masih berlari dari kejaran para cewek, langkah Mas 

Kulin terhenti di sebuah toko elektronik yang menayangkan berita tentang 

dirinya pada televisi-televisi yang ada di etalase toko. Mas Kulin 

mendekati toko tersebut untuk menonton berita tentang dirinya itu. Dan 

ketika ia mengetahui bahwa orangtuanya memanfaatkan keadaannya itu 

untuk membuka tur kehidupannya di rumah, hingga menjual tiket seharga 

Rp.35.000,00, Mas Kulin pun terkejut dan menangis. 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.22. hingga gambar 5.25. dapat dilihat latar yang 

digunakan adalah halaman atau bagian depan dari sebuah toko elektronik. 

Toko elektroniknya pun diatur dengan cukup baik. Dari adanya beberapa 

televisi di etalase, radio-radio lawas, dan tulisan pada kaca toko yang 

menuliskan “Toko Elektronik” dan “sedia: tv, kulkas, radio, kipas, dll”.  
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Warna lampu pada toko elektronik tersebut memiliki dominan warna 

merah dan hijau dengan tujuan menarik pelanggan, karena biasanya toko-

toko akan memasang lampu dengan minimal dua warna yang berbeda 

yang cantik agar menarik minat orang untuk membeli pada toko tersebut8. 

latar waktu yang digunakan dalam adegan ini yaitu malam hari, dapat 

dilihat dari warna langit pada adegan berwarna hitam (gelap) yang 

menunjukkan malam hari. 

 

- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Adegan pada gambar di atas menunjukkan Mas Kulin yang menangis 

setelah menonton berita tentang keluarganya yang membuka tur di 

rumahnya. Gambar 5.24. menunjukkan ekspresi Mas Kulin yang terkejut 

bercampur sedih hingga ia meneteskan air mata pada mata sebelah kirinya, 

sedangkan mata lainnya berair. Pengambilan gambarnya dengan jarak close 

up dan pencahayaan yang hanya pada bagian mata dan hidung saja 

menunjukkan bagaimana ekspresi Mas Kulin di dalam helmnya. Pada 

gambar 5.23. reporter berita tersebut memberitakan bahwa keluarga Mas 

Kulin memanfaatkan situasi disaat gemparnya berita tentang Mas Kulin 

menggegerkan SMA BBM dengan membuka tur “The Life of Mas Kulin” 

yang artinya adalah “Tur Kehidupan Mas Kulin”. Reporter tersebut juga 

terlihat berdiri di samping kakak Mas Kulin yaitu Mas Okis, ini 

                                                           
8 Rakhmanto, Bambang. 2011. Menarik Pembeli dengan Papan Tulis Kerlap-Kerlip. Diakses dari 

https://peluangusaha.kontan.co.id/news/menarik-pembeli-dengan-papan-tulis-kerlap-kerlip pada Senin, 

8 Desember 2019 pukul 00:25 WIB. 

https://peluangusaha.kontan.co.id/news/menarik-pembeli-dengan-papan-tulis-kerlap-kerlip
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menunjukkan benar adanya bahwa orangtua Mas Kulin membuka tur di 

rumah hingga Mas Okis pun turut masuk dalam frame pada berita di televisi. 

Yang membuat Mas Kulin terkejut dan menjadi sedih hingga meneteskan air 

mata yaitu ketika reporter berita mengatakan “Hanya dengan membayar Rp. 

35.000,00 saja, peserta tur dapat melihat seisi rumah dimana Kulin tinggal 

selama belasan tahun.” Hal itu membuat Mas Kulin semakin terpukul.  

Jika menurut maskulinitas tradisional menganggap gagal laki-laki 

apabila laki-laki berenampilan lemah dan emosional dan juga 

memperlihatkan perasaannya, pada adegan ini Mas Kulin menutupi 

kelemahannya dengan helm, helm yang ia pakai berjenis full face yang 

menutupi seluruh kepala Mas Kulin hingga rahang Mas Kulin. Mas Kulin 

pada saat itu sedang berada di depan sebuah toko elektronik yang dimana 

tidak hanya dirinya seorang disana, melainkan ada beberapa orang yang juga 

ikut menonton. Mas Kulin, terus memakai helmnya dan menutupi wajahnya 

yang sedih dan menangis itu. Ia tidak ingin orang lain tahu ketika ia bersedih 

atau menangis. Pencahayaan pada gambar 5.24. dan 5.25. yang memiliki 

kualitas pencahayaan soft lighting dan backsound dari alunan biola juga 

semakin mendukung suasana pada saat itu yang sedih dan suram. 

Pengambilan gambar dari belakang Mas Kulin pada gambar 5.25. bertujuan 

menampilkan diri Mas Kulin yang masih terdiam karena melihat berita 

tersebut. Menurut pepatah, diam adalah emas, tetapi dalam hal ini Mas Kulin 

terdiam mengartikan ia memberikan respon terhadap apa yang ia rasakan 

dengan tenang tanpa menunjukkan apa yang ia rasakan pada saat itu. 

Walaupun ia tidak dapat menahan ekspresinya, tetapi dalam hal ini tubuh 

Mas Kulin terkontrol dengan baik. 

Pengambilan gambar dan teknik editing pada adegan ini membuat 

terkesinambungan dari ketika Mas Kulin berdiri di depan toko elektronik, 

berita televisi yang ditampilkan di televisi dari dalam toko elektronik, 

ekspresi Mas Kulin setelah melihat berita, hingga Mas Kulin yang masih 
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berdiri terdiam di depan toko elektronik. Latar dibuat sedemikian rupa 

hingga menunjukkan sebuah toko elektronik, dari terlihatnya beberapa 

televisi di etalase toko, tulisan pada kaca toko, beberapa barang elektronik 

lainnya seperti radio lawas yang turut menghiasi toko elektronik tersebut, 

hingga lampu warna warni yang cukup terang dan menarik mata. 

Adegan ini memiliki latar waktu malam hari dan kostum yang Mas 

Kulin pakai adalah kostum yang sama pada adegan sebelumnya ketika ia 

datang ke SMA BBM yaitu seragam sekolah, hoodie  berwarna coklat, tas 

punggung berwarna merah, dan helm yang selalu ia pakai. Adegan ini 

menerangkan kelanjutan dari adegan Mas Kulin menggegerkan SMA BBM 

hingga masuk berita, yang berarti dua adegan tersebut terjadi dalam satu 

hari. Dan dalam adegan ini Mas Kulin lagi-lagi masuk berita televisi karena 

orangtuanya membuka tur tentang Mas Kulin di rumahnya. Hal ini membuat 

Mas Kulin semakin dikenal oleh banyak orang akibat berita-berita yang 

muncul di televisi tentang dirinya. 

Sifat-sifat Mas Kulin diatas menunjukkan Mas Kulin merupakan pria 

maskulin dengan konsep be a sturdy oak yang merupakan sifat laki-laki tetap 

bertindak kalem dalam berbagai situasi, tidak menunjukkan emosi, dan tidak 

menunjukkan kelemahannya dan juga be a big wheel yaitu laki-laki harus 

memiliki ketenaran dan pengaguman dari orang lain. 

- Temuan data: 

Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai sosok yang tidak 

menunjukkan emosinya (menangis) pada orang lain dan laki-laki yang 

dikenal banyak orang. 

 

 

 



98 
 

5.7.Mas Kulin dikerumuni murid-murid SMA BBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.26. terlihat Mas Kulin memakai jaket hoodie berwarna 

biru dan kuning serta memakai tas berwarna merah. 

Warna kuning pada jaket Mas Kulin melambangkan kemeriahan, 

kecemerlangan sedangkan warna biru melambangkan keagungan 

(Nugroho, 2015:59-60). Tas berwarna merah melambangkan keberanian 

dan gairah (Nugroho, 2015:60-61). 

Jaket yang Mas Kulin kenakan pada frame ini membuat ia mudah dilihat 

dan diketahui posisinya ketika ia dikerumuni oleh para murid SMA BBM.  

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.26. terlihat Mas Kulin sedang berada di sebuah tangga 

sekolah, dan sekolah itu merupakan SMA BBM yaitu sekolah khusus 

wanita. Terlihat dari seragam yang dikenakan para siswi yaitu kemeja 

Gambar 5.26. Mas Kulin dikerumuni murid-murid 

SMA BBM ketika turun dari tangga, pada menit ke 

00:41:59. 
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putih dan rok kotak-kotak berwarna kuning ditambah dasi pita berwrna 

kuning persis seperti pada adegan Mas Kulin datang pertama kali ke 

SMA BBM. 

 Kode Perilaku: 

Pada gambar 5.26. terlihat Mas Kulin sedang menuruni tangga dan ia 

dikerumuni oleh para murid SMA BBM. 

Level Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan 

ditampilkan dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk 

di dalamnya adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, 

konflik, karakter, aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

- Representasi 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.26. diambil secara long shot yang memperlihatkan sebagian 

kecil tubuh Mas Kulin dan latar belakang masih mendominasi, terlihat 

tangga sekolahan dengan para murid SMA BBM yang mengerumuni Mas 

Kulin. Pergerakan kamera still atau kamera tidak bergerak dengan fokus 

merata. Pengambilan gambar secara long shot pada adegan ini bertujuan 

untuk memperlihatkan bagaimana Mas Kulin dikerumuni oleh banyak 

murid SMA BBm yang semuanya adalah wanita hingga Mas Kulin 

sendiri pun kesulitan untuk menuruni tangga (Pratista, 2008:104-105). 

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.26. hard lighting dengan dapat dilihat dari bayangan yang 

cukup jelas pada seragam beberapa murid SMA BBM (Pratista, 2008:76) 

dengan arah pencahayaan frontal lighting dan sumber cahaya dari sinar 

matahari yang menghasilkan warna putih. Frontal lighting memiliki 

karakter yaitu menegaskan bentuk sebuah objek (Pratista, 2008:76), pada 

adegan ini frontal lighting membuat jelas semua bentuk dan obyek yang 

ada pada frame baik Mas Kulin, murid-murid SMA BBM, juga bangunan 
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khususnya tangga sekolah SMA BBM. warna putih dari sinar matahari 

memiliki arti berkilauan. Adegan ini ingin menunjukkan Mas Kulin 

merupakan sosok yang berkilauan melalui teknik pencahayaan. 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.26. menggunakan teknik editing kontinuiti dengan bentuk 

editing cut. Teknik editing kontinuiti sangat dominan digunakan oleh para 

sineas untuk memastikan kesinambungan tercapainya suatu rangkaian 

cerita dalam sebuah adegan (Pratista, 2008:133). Sedangkan bentuk 

editing cut adalah bentuk editing yang paling umum digunakan dalam 

film juga sifatnya yang fleksibel (Pratista, 2008:124).  

 Kode Musik: 

Pada gambar 5.26. terdapat iringan musik instrumental pop bertempo 

sedang sebagai backsound yang bertujuan untuk memberikan mood dan 

suasana yang menyenangkan dan ceria (Pratista, 2008:154-155). 

 Kode Suara: 

Pada gambar 5.26. terdapat suara teriakan murid-murid SMA BBM yang 

mengerumuni Mas Kulin. 

 Kode Naratif: 

Mas Kulin dan Kibo kembali ke SMA BBM untuk kedua kalinya dengan 

tujuan yang sama yaitu untuk menyerahkan proposal prom gabungan. 

Setelah selesai menyerahkan proposal tersebut, mereka hendak turun 

untuk pulang, tetapi Mas Kulin dan Kibo terjebak oleh murid-murid SMA 

BBM yang mengerumuni Mas Kulin hingga Mas Kulin kesulitan untuk 

turun melalui tangga. Padahal Mas Kulin dan Kibo juga berniat mencari 

cewek yang Mas Kulin sukai. Tetapi melihat kondisi tersebut akhirnya 

Kibo mengusulkan untuk pulang. 

 Kode Dialog: 

Dialog gambar 5.26. 



101 
 

Mas Kulin: “Bo! Kalo gini caranya, gimana bisa ketemu, Bo?” 

Kibo : “Aduh, Lin. Susah, Lin. Udah kita pulang aja ya.” 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.26. dapat dilihat latar yang digunakan adalah sebuah 

tangga sekolah. Dan dalam adegan ini, diceritakan bahwa Mas Kulin dan 

Kibo sedang berada di SMA BBM. Sehingga cat dari tembok pada tangga 

tersebut dibuat seirama dengan warna dominan SMA BBM yaitu merah 

muda atau pink dan putih. Tetapi pada tembok bagian kiri tangga 

berwarna krem. Warna merah muda, putih dan krem sendiri 

melambangkan kelembutan (Kobayashi dalam Fuady, 2017).  

- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Pada adegan ini, Mas Kulin kembali ke SMA BBM untuk yang kedua 

kalinya untuk menyerahkan proposal prom. Tak disangka ketika selesai 

menyerahkan proposal tersebut Mas Kulin dikerumuni oleh murid-murid 

SMA BBM seperti yang terlihat pada gambar 5.26. Aktifitas ini 

menunjukkan bahwa Mas Kulin merupakan sosok laki-laki yang disukai 

banyak wanita. Pengambilan gambar dengan jarak long shot memperlihatkan 

bahwa Mas Kulin benar-benar dikelilingi oleh banyak murid SMA BBM 

sehingga ia kesulitan untuk menuruni tangga. Karena banyaknya murid 

SMA BBM yang mengelilingi Mas Kulin, hingga membuat Kibo yang juga 

menuruni tangga pun tidak terlihat. Rencana Mas Kulin dan Kibo yang akan 

mencari cewek yang Mas Kulin sukai pun gagal karena kerumunan cewek-

cewek tersebut. Baju yang ia pakai pada saat itu yaitu jaket berwarna biru 
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dan kuning yang menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok yang agung 

(dipuja oleh wanita) dan sosok yang cemerlang. Dengan menggunakan jaket 

tersebut, membuat Mas Kulin mudah terlihat oleh penonton ketika 

dikerumuni oleh cewek-cewek karena jika ia tidak menggunakan jaket atau 

memakai seragam saja, Mas Kulin akan sulit untuk dilihat dalam adegan ini 

karena warna atasan seragam yang sama putihnya dengan atasan seragam 

SMA BBM. Pencahayaan dengan kualitas high lighting dengan cahaya dari 

sinar matahari yang berwarna putiih memiliki arti berkilauan. 

Adegan ini menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok yang berkilauan, 

agung, dan cemerlang yang digemari wanita. dalam hal ini Mas Kulin 

merupakan laki-laki maskulin dengan konsep be a big wheel yang berarti 

kesuksesan laki-laki dapat diukur dari pengaguman dari orang lain.  

- Temuan data: 

Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai sosok yang memiliki 

pengaguman dari banyak orang (khususnya perempuan). 
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5.8.Kebersamaan Mas Kulin dan Kibo. 

  

Gambar 5.27. Mas Kulin dan Kibo berjabat tangan sambil tersenyum 

lebar di depan sebuah gudang, pada menit ke 00:45:37. 

Gambar 5.28. Mas Kulin dan Kibo menjemur pakaian 

bersama, pada menit ke 00:46:18. 

Gambar 5.29. Mas Kulin membantu Kibo belajar di kantin 

sekolah, pada menit ke 00:46:24. 
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- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Penampilan: 

Pada gambar 5.27., 5.29. dan 5.30. Mas Kulin berpenampilan sebagai 

anak SMA dengan seragam lengkap dengan dasinya. 

Pada gambar 5.28. Mas Kulin berpenampilan sebagai anak remaja 

dengan pakaian sehari-hari. 

 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.27., 5.29., dan 5.30. terlihat Mas Kulin memakai 

seragam SMA putih abu-abu, dasi garis-garis biru gelap dan kuning, juga 

terdapat pita yang melingkari setiap lengan pada seragam yang berwarna 

kuning dan biru gelap. 

Biru gelap pada dasi dan lengan melambang keagungan, sedangkan warna 

kuning melambangkan kecemerlangan (Nugroho, 2015: 62,60). Hal ini 

menunjukkan bahwa murid-murid SMA Horridson merupakan murid-

murid yang agung dan cemerlang. 

Gambar 5.30. Kibo menyalami Mas Kulin karena ia 

bangga pada nilai matematikanya yang naik, pada 

menit ke 00:47:31. 
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Pada gambar 5.28. terlihat Mas Kulin memakai kaos garis-garis 

berwarna biru dan putih. Biru melambangkan kesetiaan dan putih 

melambangkan kemurnian. Dalam hal ini Mas Kulin digambarkan 

sebagai sosok yang setia (terhadap Kibo) dan juga murni ketika menjadi 

teman. 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.27. terlihat Mas Kulin sedang berada di depan sebuah 

gudang dan di sebelah sebuah gerobak sampah. Dapat terlihat dari pintu 

di belakang Mas Kulin yang berkarat, tembok yang dicorat-coret, 

tumbuhan yang tumbuh dibawah pintu dan gerobak sampah yang terletak 

di sebelah pintu tersebut. 

Pada gambar 5.28. terlihat Mas Kulin sedang berada di sebuah halaman 

belakang rumah Kibo. Dapat terlihat tembok pembatas rumah orang lain 

di belakang jemuran, mesin cuci, teras belakang rumah, dan juga 

tanaman-tanaman hijau yang menghiasi. Diperkuat dengan pengambilan 

gambar yang dari dalam rumah untuk memperlihatkan bahwa Mas Kulin 

dan Kibo sedang berada di halaman belakang rumah. 

Pada gambar 5.29. terlihat Mas Kulin sedang berada di kantin sekolah. 

Dapat dilihat dari gelas, botol berisi saus, kotak tisu, dan beberapa benda 

pelengkap makanan terdapat di meja yang Mas Kulin gunakan, juga 

kursi-kursi bakso di sekeliling Mas Kulin yang diduduki oleh Mas Kulin 

juga. Pada bagian belakang Mas Kuli terlihat beberapa kios jualan dan 

terlihat barang-barang jualannya seperti mie kap, jus (dari tulisan juice 

pada kaca etalase), rentengan minuman instan, dan juga gerobak kecil 

beserta penjualnya. 

Pada gambar 5.30. terlihat Mas Kulin sedang berada di kelas. Dapat 

dilihat dari beberapa bangku di sekeliling Mas Kulin, papan pengumuman 
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kecil pada dinding, beberapa penggaris besar pada dinding, dan beberapa 

murid lain yang bergerombol di belakang Mas Kulin. 

 Kode Perilaku: 

Pada gambar 5.27. terlhat Mas Kulin sedang melakukan tos dengan 

Kibo dan tersenyum. Ia juga terlihat sedang memegang handphone-nya 

secara horizontal. 

Pada gambar 5.28. terlihat Mas Kulin sedang menjemur pakaiannya 

bersama Kibo. Terlihat ia sedang memegang baju dan berdiri di dekat 

jemuran. 

Pada gambar 5.29. terlihat Mas Kulin sedang membantu Kibo belajar. 

Dapat dilihat dari Mas Kulin yang sedang fokus melihat buku sambil 

berbicara (mulut Mas Kulin terbuka) dan Kibo melihat ke arah buku yang 

dipegang Mas Kulin, juga tangan kanan Mas Kulin seperti menunjuk 

sesuatu pada buku  yang ia buka tersebut. 

Pada gambar 5.30. terlihat Mas Kulin sedang berjabat tangan dengan 

Kibo yang senang karena niai matematikanya naik, Mas Kulin juga 

terlihat tersenyum lebar.  

 Kode Gerakan Tubuh: 

Pada gambar 5.27. terlihat Mas Kulin dan Kibo melakukan tos. Tos 

merupakan salah satu gerakan tubuh untuk mengungkapkan perasaan 

senang, bahagia, dan puas akan suatu hal yang dilakukan bersama. Tos 

juga mengartikan kedekatan suatu hubungan seseorang dengan orang lain. 

Tos biasanya dilakukan dengan teman atau sahabat. Pada gambar 5.27. 

Mas Kulin dan Kibo yang melakukan tos menunjukkan adanya hubungan 

dekat diantara mereka yaitu persahabatan. 

Pada gambar 5.30. terlihat Mas Kulin dan kibo melakukan jabat tangan 

yang dimana berjabat tangan dapat menimbulkan rasa percaya dan 
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persahabatan9. Gambar ini menunjukkan Mas Kulin dan Kibo saling 

percaya dan adanya hubungan persahabatan diantara mereka. 

 Kode ekspresi: 

Pada gambar 5.27. dan 5.30. terlihat wajah Mas Kulin menunjukkan 

ekspresi senang dengan ciri-ciri posisi alis mata rileks, mulut terbuka dan 

ujung mulut tertarik ke arah telinga (Teklap dalam Wardhana, 2017). 

Gambar 5.27. menunjukkan apabila Mas Kulin dalam keadaan senang 

ketika ia bersama Kibo. Sedangkan gambar 5.30. Mas Kulin ikut senang 

karena nilai matematika Kibo yang naik. 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.27. diambil secara medium shot dari sisi sebelah kanan Mas 

Kulin dengan pergerakan kamera still atau kamera tidak bergerak dengan 

fokus merata, yaitu pada Mas Kulin, Kibo, pintu gudang, tembok gudang, 

hingga gerobak sampah.  

Pada jarak medium shot tubuh manusia mulai mendominasi frame dan 

pada jarak ini ekspresi wajah mulai tampak (Pratista, 2008: 105). Terlihat 

pada gambar 5.27. tubuh Mas Kulin dan Kibo menjadi fokus dalam frame 

ini dan juga ekspresi mereka dapat terlihat jelas yaitu ekspresi senang. 

Dalam adegan ini melalui teknik pengambilan gambarnya ingin 

menunjukkan kedekatan Mas Kulin dan Kibo.  Dari gerakan tubuh hingga 

ekspresi wajah terlihat jelas pada gambar ini. 

                                                           
9 Muhibar, Akbar. 2017. Jabat Tangan atau Pelukan? Inilah Etiket Baik Menyapa di Kantor. Diakses 

dari  https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3031289/jabat-tangan-atau-pelukan-inilah-etiket-baik-

menyapa-di-kantor pada hari Jumat, 13 Desember 2019 pukul 00:21 WIB. 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3031289/jabat-tangan-atau-pelukan-inilah-etiket-baik-menyapa-di-kantor
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3031289/jabat-tangan-atau-pelukan-inilah-etiket-baik-menyapa-di-kantor
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Gambar 5.28. diambil secara long shot dari dalam rumah sehingga 

memperlihatkan bagian belakang Mas Kulin dan Kibo juga halaman 

belakang rumah Kibo (Pratista, 2008:104-105). Pergerakan kamera still 

(Pratista, 2008:108) dengan fokus pada Mas Kulin, Kibo, dan beberapa 

bagian dari halaman belakang rumah, dan jendela belakang tidak fokus. 

Pada jarak long shot tubuh manusia telah tampak jelas namun latar 

belakang masih dominan. Terlihat pada gambar 5.28. bahwa tubuh Mas 

Kulin dari kepala hingga kaki terlihat jelas, sedangkan Kibo dari kepala 

hingga bagian bawah pinggang terlihat jelas dan latar belakang yaitu 

halaman belakang rumah mendominasi frame. Adegan ini menunjukkan 

kedekatan Mas Kulin dan Kibo yang ditampilkan dengan menjemur 

pakaian bersama. 

Gambar 5.29. diambil secara medium long shot sehingga 

memperlihatkan dari ujung kepala hingga bawah lutut (Pratista, 2008:104-

105)  dengan pergerakan kamera still (Pratista, 2008:108) dan fokus pada 

Mas Kulin, Kibo, meja yang mereka gunakan, dan tas mereka. Sedangkan 

latar belakang yang adalah kantin sekolah, meja dan kursi lainnya, dan 

beberapa murid yang ada di kantin pada saat itu blurr. Gambar ini 

menunjukkan Mas Kulin yang membantu Kibo belajar ketika istirahat 

karena posisi mereka sedang berada di kantin sekolah. Gambar ini juga 

ingin menunjukkan suasana sebagian kantin sekolah SMA Horridson. 

Gambar 5.30. diambil secara medium shot yang memperlihatkan ujung 

kepala hingga bagian perut Mas Kulin juga memperlihatkan ekspresi dari 

Mas Kulin dan Kibo yang menunjukkan ekspresi senang (Pratista, 

2008:104-105). Adegan ini diambil dari bagian samping kiri belakang Mas 

Kulin dengan pergerakan kamera still dan fokus hanya pada Mas Kulin 

dan Kibo. Adegan ini menunjukkan Mas Kulin yang ikut senang karena 

Kibo nilai matematikanya meningkat. 
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Dari empat adegan ini, sineas ingin memperlihatkan hubungan 

persahabatan Mas Kulin dan Kibo yang terjadi tidak hanya di sekolah 

melainkan juga di rumah hubungan mereka terjalin dengan baik. Dan juga 

memperlihatkan adanya dukungan yang diberikan Mas Kulin kepada 

Kibo sebagai sahabatnya, dan Kibo pun menunjukkan timbal balik yang 

baik. 

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.27. memiliki kualitas pencahyaan hard lighting yang 

menghasilkan bayangan yang jelas dengan sumber cahaya dari sinar 

matahari yang menghasilkan warna putih, dengan arah pencahayaan top 

lighting sehingga bayangan berada tepat di bawah obyek. Top lighting  

memiliki karakter yaitu mempertegas sebuah benda atau karakter 

(Pratista, 2008:76-77). Dalam frame ini, top lighting mempertegas bentuk 

dan warna dari Mas Kulin, Kibo, gudang, dan gerobak sampah. Rambut 

Mas Kulin hingga lekukan pada seragam Mas Kulin pun juga terlihat 

jelas. 

Gambar 5.28. memiliki kualitas pencahayaan hard lighting yang 

menghasilkan bayangan yang jelas dengan sumber cahaya dari sinar 

matahari yang menghasilkan warna putih, dengan arah pencahayaan side 

lighting tepatnya pencahayaan dari samping atas sebelah kiri Mas Kulin. 

Side lighting  cenderung menampilkan bayangan ke arah samping 

(Pratista, 2008:76-77). Dapat terlihat pada gambar 5.28. bayangan pohon, 

rumah dan tumbuhan lainnya berada di sebelah kanan, karena 

pencahayaan dari sebelah kiri atas. Dalam frame ini, Mas Kulin dan Kibo 

berdiri di tempat yang teduh sehingga tidak terkena sinar matahari, hanya 

rambut Mas Kulin saja yang terkena sedikit sinar matahari. 

Gambar 5.29. memiliki kualitas pencahayaan soft lighting yang 

menghasilkan bayangan tipis dengan sumber cahaya dari sumber cahaya 
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buatan dengan warna cahaya putih. Arah pencahayaan frontal lighting 

yang cenderung menghapus bayangan dan menegaskan bentuk obyek 

(Pratista, 2008:76-77). Pada gambar 5.29. terlihat bayangan tidak terlalu 

jelas dan memperjelas bentuk Mas Kulin, Kibo, meja yang mereka pakai 

hingga benda-benda di atas meja. 

Gambar 5.30. memiliki kualitas pencahayaan soft lighting yang 

menghasilkan bayangan tipis dengan arah cahaya frontal lighting yang 

cenderung menghapus bayangan (Pratista, 2008:76-77). Dapat dilihat 

pada gambar 5.30. hampir tidak terlihat bayangan sama sekali, yang ada 

hanyalah banyangan tipis pada leher Mas Kulin dan memperjelas bentuk 

dan warna dalam frame  pada gambar 5.30. 

 Kode Editing: 

Pada gambar 5.27. hingga 5.30. teknik editing yang digunakan yaitu 

editing kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti 

sangat dominan digunakan oleh para sineas untuk memastikan 

kesinambungan tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan 

(Pratista, 2008:133). Sedangkan bentuk editing cut adalah bentuk editing 

yang paling umum digunakan dalam film juga sifatnya yang fleksibel, 

mudah digunakan untuk editing diskontinuiti maupun diskontinuiti. 

Sehignnga dalam adegan ini digunakannya teknik editing kontinuiti dan 

bentuk editing cut bertujuan untuk membuat agar adegan kebersamaan 

Mas Kulin dan Kibo baik di sekolah maupun di rumah  memiliki 

kesinambungan yang jelas. 

 Kode Musik: 

Pada gambar 5.27. hingga 5.30. terdapat iringan lagu yang  berjudul 

“Berdua” yang dinyanyikan oleh Calvin Jeremy. Lagu ini bertempo cepat 

sehingga dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan. Lirik dari 
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lagu berdua semakin mendukung adegan-adegan pada gambar 5.27. 

hingga gambar 5.30 (Pratista, 2008:156). 

 Kode Naratif: 

Pada gambar 3.27. Mas Kulin dan Kibo bermain game bersama di depan 

gudang, dan tiba-tiba Kibo diserang di dalam game yang ia mainkan, Mas 

Kulin pun segera memberitahunya. Dan akhirnya mereka memenangkan 

game bersama. Keduanya terlihat senang karena memenangkan game 

tersebut. Pada gambar 5.28. Mas Kulin yang sedang menginap di tempat 

Kibo, mencuci pakaian dan menjemur pakian bersama Kibo. Dan mereka 

hampir melakukan semua kegiatan bersama. Gambar 5.29. Mas Kulin 

sedang membantu Kibo belajar di kantin sekolah. Walaupun Kibo sering 

kali tidak fokus, Mas Kulin tetap sabar mengajarinya dan menegur Kibo 

jika Kibo kembali tidak fokus. Gambar 5.30. Kibo tiba-tiba datang ke 

kelas Mas Kulin sambil membawa hasil ujiannya, dan ia bangga telah 

mendapatkan nilai lima puluh lima pada mata pelajaran matematika. 

Karena melihat Kibo yang senang dan bahagia, Mas Kulin pun ikut 

tersenyum bahagia. 

 Kode Dialog: 

Dialog gambar 5.30. 

Kibo : “Bro! Nilai matematika gue bro, lima lima! Manteb, bro! Tos 

dulu, ciyaaaahh!!” 

Dalam hal ini Kibo menunjukkan bahwa ia sedang senang karena nilai 

matematikanya mendapatkan lima puluh lima. 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.27. terlihat bahwa latar yang digunakan adalah depan 

sebuah gudang dengan latar waktu siang hari terlihat dari bayangan yang 

berada di bawah obyek dan pencahayaan dari atas membuktikan bahwa 

matahari sedang berada di atas kepala. Mas Kulin dan Kibo pada saat itu 
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duduk di depan sebuah gudang. Dapat dikatakan sebuah gudang dapat 

dilihat dari pintu di belakang Mas Kulin yang sudah berkarat dan di 

bawah pintu tersebut terdapat tumbuhan kecil yang tumbuh yang 

menandakan tempat itu jarang digunakan dan didatangi. Hal lainnya 

adalah pada tembok gudang terdapat coretan dan sebuah asbes yang 

disandarkan begitu saja, ditambah gerobak sampah yang terletak di depan 

tembok gudang. Latar pada gambar 5.27. dibuat sedemikian rupa untuk 

menunjukkan bahwa Mas Kulin dan Kibo sedang berada di depan sebuah 

gudang.  

Pada gambar 5.28. terlihat bahwa latar yang digunakan adalah sebuah 

halaman belakang rumah dengan latar waktu siang. Pengambilan gambar 

yang diambil dari dalam rumah memperlihatkan jelas bahwa itu adalah 

halaman belakang rumah dengan cukup banyak tumbuhan dan tanaman 

hias, tanahnya pun ditumbuh penuh dengan rumput sehingga terlihat hijau 

dan asri. Juga terdapat mesin cuci pada teras dan juga jemuran yang 

terletak di bawah pohon. Latar dibuat sedemikian rupa untuk 

menunjukkan halaman belakang rumah dan untuk menunjukkan 

kedekatan Mas Kulin dan Kibo yang sedang menjemur baju bersama. 

Pada gambar 5.29. terlihat bahwa latar yang digunakan adalah kantin 

sekolah SMA Horridson tempat Mas Kulin bersekolah. Dapat dilihat pada 

latar bahwa terdapat meja-meja dan kursi-kursi bakso, dan pada meja-

meja tersebut terdapat botol berisi saus, tempat sambal, botol berisi 

kecap, bahkan ada kotak tisu (di meja Mas Kulin), juga pada beberapa 

meja termasuk meja yang digunakan Mas Kulin dan Kibo terdapat gelas 

minum yang berisi es jeruk beserta sedotannya. Juga terdapat penjual jus 

karena terdapat tulisan “juice” pada kaca etalasenya, terdapat tumpukan 

mie kap, terdapat rentengan minuman instan yang digantung, ada termos 

air panas, mangkuk bakso, juga terdapat gerobak kecil dan kulkas 

minuman pada bagian belakang ujung kantin. Dan terlihat beberapa murid 
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SMA Horridson yang juga berada di kantin pada saat itu. Latar diatur 

sedemikian rupa untuk menunjukkan sebuah kantin sekolah.  

Pada gambar 5.30. terlihat bahwa latar yang digunakan adalah sebuah 

kelas dengan latar waktu siang hari tepatnya disaat istirahat sekolah. 

Karena dapat terlihat ada beberapa bangku yang kosong, beberapa murid 

bergerombol, dan juga Kibo (yang diceritakan pada film ini adalah anak 

jurusan IPS sedangkan Mas Kulin anak IPA) yang mengunjungi Mas 

Kulin ke kelasnya. Dapat dilihat pada kelas, terdapat kursi dan bangku, 

ada papan pengumuman kecil, terdapat dua penggaris kayu besar yang 

tergantung pada tembok, dan dua lukisan pada tembok di dekat murid-

murid yang bergerombol.  

- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Adegan-adegan diatas menunjukkan kebersamaan Mas Kulin dan 

Kibo. Pada gambar 5.27. terlihat Mas Kulin dan Kibo melakukan tos dan 

keduanya terlihat tersenyum lebar. Terlihat keduanya memegang handphone 

mereka secara horizontal yang menandakan bahwa mereka sedang bermain 

game. Lokasi mereka pada saat itu adalah di depan sebuah gudang, seperti 

yang kita ketahui gudang merupakan tempat yang jarang dikunjungi orang, 

dan mereka hanya berdua disana. Juga latar waktu yang menunjukkan siang 

hari karena posisi matahari yang berada di atas kepala. Disini dapat 

diketahui bahwa Mas Kulin dan Kibo menikmati waktu berdua mereka 

sambil bermain game bersama dan tidak ada yang mengganggu. Pada saat 

mereka main game bersama, Mas Kulin memberitahu Kibo bahwa Kibo 

diserang di dalam game. Akhirnya Kibo pun sigap untuk menyelesaikan dan 
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mereka berhasil menangkan game bersama. Kibo juga berterima kasih pada 

Mas Kulin karena telah member tahunya. Mereka tampak nyaman ketika 

mereka menikmati waktu berdua dan juga dari ekspresi mereka berdua kita 

bisa ketahui bahwa mereka senang atau bahagia. Dan juga mereka terlihat 

melakukan tos yang dimana tos memiliki arti kedekatan hubungan seseorang 

dengan orang lainnya. Dalam hal ini, Mas Kulin dan Kibo menunjukkan 

kedekatan mereka melalui tos setelah memenangkan game di handphone  

mereka. 

Pada gambar 5.28. terlihat Mas Kulin dan Kibo sedang menjemur 

pakian bersama di halaman belakang rumah Kibo. Menjemur pakaian 

bersama memiliki makna yaitu berproses untuk mencapai tujuan, yang 

dimana tujuan dari menjemur adalah supaya pakaian bisa kering, untuk 

mencapai sebuah tujuan diperlukannya proses, dalam hal ini adalah 

menjemur pakaian pada jemuran10. Hal ini dapat dikatakan, Mas Kulin dan 

Kibo bekerja sama atau melakukan proses bersama untuk mendapati tujuan 

bersama. Adegan ini ingin memperlihatkan kebersamaan Mas Kulin dan 

Kibo tidak hanya ketika berada di sekolah saja, melainkan kebersamaan 

mereka tidak putus hingga mereka di rumah. Baju yang mas Kulin pakai 

adalah kaos bergaris biru dan putih yang memiliki lambang kesetiaan dan 

kemurnian.  

Pada gambar 5.29. dan 5.30. terlihat Mas Kulin yang sedang 

membantu Kibo belajar dan Mas Kulin dan Kibo bersalaman di kelas. 

Adegan pada gambar 5.29. memperlihatkan Mas Kulin yang membantu Kibo 

belajar di kantin sekolah. Biasanya murid-murid berada di kantin, ketika jam 

istirahat. Pada hal ini, kita dapat mengetahui bahwa seorang Mas Kulin tidak 

masalah dalam membantu Kibo belajar walaupun jam istirahatnya terpotong 

                                                           
10 Fachrudin, Fikri.2017. Filosofi dari Pakaian yang Dijemur. Diakses dari 

https://gemakemuliaan.wordpress.com/2017/04/25/filosofi-dari-pakaian-yang-dijemur/ pada Minggu, 

15 Desember 2019 pukul 17:25 WIB. 

https://gemakemuliaan.wordpress.com/2017/04/25/filosofi-dari-pakaian-yang-dijemur/
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atau tidak ia gunakan untuk beristirahat secara maksimal. Sedangkan adegan 

pada gambar 5.30. menunjukkan bahwa Mas Kulin yang ikut senang karena 

Kibo senang mendapatkan nilai lima puluh lima pada nilai matematikanya. 

Hal ini menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok yang turut bahagia ketika 

temannya bahagia. Juga pada gambar 5.30. Mas Kulin dan Kibo bersalaman 

sambil tersenyum senang, salaman disini melambangkan rasa percaya dan 

persahabatan. Mas Kuli dan Kibo pada adegan ini menunjukkan rasa saling 

percaya dan adanya ikatan persahabatan di antara mereka. 

Adegan-adegan diatas, sifat-sifat Mas Kulin termasuk dalam ciri-ciri 

setia kawan, yang dimana kesetiakawanan merupakan sebuah bentuk 

konstruksi kelaki-lakian. Secara umum, maskulinitas tradisional 

menganggap tinggi nilai-nilai, antara lain kekuatan, kekuasaan, ketabahan, 

aksi, kemandirian, kepuasan diri, kesetiakawanan dan kerja.  Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kesetiakawanan adalah perasaan bersatu, 

sependapat, dan sekepentingan. Namun apabila ditambahkan dengan kata 

sosial artinya berubah menjadi adanya solidaritas sosial, tenggang rasa yang 

sanggup merasakan perasaan sesamanya, ditunjukan dalam toleransi kepada 

orang lain serta bersedia mengulurkan tangan apabila diperlukan. 

Kesetiakawanan Mas Kulin dapat dilihat dari adegan-adegan di atas, dalam 

hal kecil seperti ketika Kibo diserang di dalam game, Mas Kulin yang 

menjemur baju bersama Kibo (di rumah), Mas Kulin yang membantu Kibo 

dalam belajar, hingga ia turut bahagia ketika Kibo bahagia karena nilainya. 

- Temuan data: 

 Gambar 5.27. laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai 

sosok yang memiliki sahabat yang dimana ia menghabiskan waktu 

dengan bermain game pada gawai bersama. 
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 Gambar 5.28. Laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai 

sosok yang mau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjemur 

pakaian. Ia juga melakukannya bersama sahabatnya. 

 Gambar 5.29. laki laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai 

sosok yang mau membantu sahabatnya dalam perihal akademik 

dengan membantu sahabatnya belajar. 

 Gambar 5.30. laki-laki yang terlalu tampan digambarkan sebagai 

sosok yang turut senang atas keberhasilan sahabatnya. 

 Temuan data seluruh gambar adalah laki-laki terlalu tampan 

digambarkan sebagai sosok yang setia kawan yang melakukan hampir 

seluruh kegiatan bersama sahabatnya tersebut. Juga ia menghabiskan 

waktu bersama sahabatnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
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5.9.Mas Kulin berani akui kesalahannya pada Kibo dan memperbaiki 

hubungannya dengan Kibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 Kode Penampilan: 

Pada gambar 5.31. dan 5.32. terlihat penampilan Mas Kulin sebagai anak 

remaja laki-laki biasa yang sedang mengobrol dengan temannya laki-laki. 

 

 

Gambar 5.31. Mas Kulin mengakui kesalahannya 

pada Kibo, pada menit ke 01:23:49. 

Gambar 5.32. Mas Kulin meminta maaf pada Kibo, 

pada menit ke 01:36:16. 
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 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.31. terlihat Mas Kulin memakai kaos berwarna biru. Biru 

pada kaos dalam adegan ini melambangkan kebenaran (Nugroho, 2015: 

62). 

Pada gambar 5.32. terlihat Mas Kulin memakai kaos berwarna coklat 

bergaris putih. Coklat pada kaos Mas Kulin melambangkan 

kebijaksanaan. Dan putih melambangkan ketulusan. Kostum pada adegan 

ini ingin menggambarkan karakter Mas Kulin yang bijaksana dan tulus. 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.31. terlihat Mas Kulin sedang berada di dalam kamar 

Kibo. Terlihat ada lampu tidur yang menyala di belakang Mas Kulin, dan 

sebuah pigura besar dengan lampu yang bersinar berwarna biru pada 

pigura tersebut.  

Pada gambar 5.32. terlihat Mas Kulin sedang berada di depan rumah 

Kibo. Terlihat dari Kibo yang membuka pintunya dan berdiri pada bagian 

dalam rumah, sedangkan Mas Kulin berdiri di depan pintu yaitu di teras 

rumah.  

 Kode Perilaku 

Pada gambar 5.31. Mas Kulin sedang mengakui kesalahannya pada 

Kibo. Ia mengakui apa yang telah ia lakukan terhadap Kibo dengan 

bersungguh-sungguh  dengan matanya yang berfokus pada Kibo. 

Pada gambar 5.32. Mas Kulin sedang berdiri di depan pintu rumah Kibo 

dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan. Ia melakukannya dengan 

bersungguh-sungguh dengan matanya yang berfokus pada Kibo. 

 Kode Cara Berbicara: 

Pada gambar 5.31. Mas Kulin berbicara dengan sedikit ragu-ragu pada 

awal pembicaraan tetapi lama-kelamaan ia mengakui kesalahannya 

dengan mantab.  



119 
 

Pada gambar 5.32. Mas Kulin berbicara dengan mantab ketika ia 

mengakui kesalahannya pada Kibo dan juga ketika ia meminta maaf pada 

Kibo. 

 Kode Ekspresi: 

Pada gambar 5.31. dan 5.32. ekspresi wajah Mas Kulin menunjukkan 

ekspresi wajah bersungguh-sungguh. Ia bersungguh-sungguh ketika ia 

mengakui kesalahannya (pada gambar 5.31.) dan ia juga bersungguh-

sungguh ketika ia meminta maaf pada Kibo (pada gambar 5.32.). 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 5.31. diambil secara medium close up sehingga memperlihatkan 

dari kepala Mas Kulin hingga dada Mas Kulin, dengan pergerakan 

kamera still (Pratista, 2008:108) dengan fokus pada Mas Kulin sedangkan 

sebagian wajah Kibo blurr. Medium close up biasanya digunakan untuk 

adegan percakapan normal (Pratista, 2008:104-105). Pada adegan ini, Mas 

Kulin memang sedang mengakui kesalahannya pada Kibo. Hal ini 

memperlihatkan wajah Mas Kulin dan ekspresi wajahnya yang sedang 

bersungguh-sungguh ketika berbicara. 

Gambar 5.32. diambil secara medium close up sehingga memperlihatkan 

dari kepala Mas Kulin hingga dada Mas Kulin, diambil dari bagian 

belakang Kibo dan dari dalam rumah, dengan pergerakan kamera still 

dengan fokus pada Mas Kulin sedangkan sebagian punggung, bahu, dan 

kepala Kibo blurr. Medium close up biasanya digunakan untuk adegan 

percakapan normal (Pratista, 2008:104-105). Pada adegan ini, Mas Kulin 
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memang sedang meminta maaf dengan Kibo. Hal ini memperlihatkan 

wajah Mas Kulin dan ekspresi wajahnya yang sedang bersungguh-

sungguh ketika berbicara.  

Kedua adegan tersebut ingin menunjukkan ekspresi Mas Kulin dalam 

mengakui kesalahan dan meminta maaf pada Kibo. Dan dengan fokus 

hanya pada Mas Kulin menunjukkan bahwa hal ini merupakan bagian 

yang penting karena Mas Kulin memunculkan karakternya sebagai orang 

yang berani mengatakan kebenaran dan bijaksana dalam bertindak. Ia 

berani mengakui kesalahannya dan ia meminta maaf adalah suatu 

tindakan yang bijaksana. 

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.31. memiliki kualitas pencahayaan soft lighting yang 

menghasilkan bayangan yang tipis dengan arah pencahayaan side lighting 

yang menampilkan bayangan kearah samping karakter (Pratista, 2008:76-

77). Dapat dilihat ada gambar 5.31. bahwa bayangan pada wajah dan 

leher Mas Kulin terlihat tipis namun masih bisa terlihat. Pencahayaannya 

pun berasal dari lampu berwarna hijau yang tidak terlalu terang bahkan 

pada frame ini, pencahayaannya dapat terbilang redup (Pratista, 2008: 

77). 

Gambar 5.32. memiliki kualitas pencahayaan soft lighting yang 

menghasilkan bayangan tipis, dapat terlihat dari bayangan pada leher Mas 

Kulin dan sumber cahaya dari langit yang cerah. Arah pencahayaan side 

lighting dengan cahaya dari sebelah kanan belakang Mas Kulin sehingga 

hanya wajah sebelah kanan yang terkena cahaya. Karena kualitas 

pencahayaannya soft lighting bayangan yang dihasilkan pun tidak terlihat 

terlalu jelas atau tipis, sehingga seluruh warna pada wajah Mas Kulin pun 

masih terlihat jelas (Pratista, 2008:76-77). Dapat dilihat warna kulitnya 

yang kuning langsat dan bibirnya yang merah muda terlihat cukup jelas. 
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 Kode Editing: 

Pada gambar 5.31. dan 5.32. teknik editing yang digunakan yaitu editing 

kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti sangat 

dominan digunakan oleh para sineas untuk memastikan kesinambungan 

tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan (Pratista, 

2008:133). Sedangkan bentuk editing cut adalah bentuk editing yang 

paling umum digunakan dalam film juga sifatnya yang fleksibel, mudah 

digunakan untuk editing diskontinuiti maupun diskontinuiti (Pratista, 

2008:124).  

 Kode Suara: 

Pada gambar 5.31. terdapat suara jangkrik yang lembut, yang 

menunjukkan latar waktu pada saat itu yaitu malam hari (Pratista, 

2008:156-157). 

 Kode Naratif: 

Pada gambar 5.31. Mas Kulin sedang berada di rumah Kibo tepatnya di 

kamar Kibo bersama Kibo. Pada saat itu Kibo memberikan kartu trading-

nya kepada Mas Kulin. Mas Kulin sangat susah menemukan kartu itu 

sehingga Kibo memberikannya. Mas Kulin pun menjelaskan bahwa ia 

tidak layak menerima kebaikan Kibo. Lalu ia pun mengakui kesalahannya 

kepada Kibo. Setelah mendengar semua pengakuan itu, Kibo pun kecewa 

lalu mengusir Mas Kulin pulang. 

Pada gambar 5.32. Mas Kulin datang ke rumah Kibo, tetapi Kibo tidak 

ingin melihat wajahnya. Walau demikian, Mas Kulin terus berusaha 

hingga ia Kibo tidak menutup pintu rumahnya. Mas Kulin pun meminta 

maaf kepada Kibo. 
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 Kode dialog: 

Dialog pada gambar 5.31. 

Kibo : “Nih, kartu legendary. Kartu yang selama ini lu cari-cari, Lin. 

Dapet lagi gua. Hoki ya gua! Sekarang buat lu. Simpen ya!” 

Mas Kulin :“Bo, gue gak pantes ngedapetin kartu ini, Bo. Malah 

sebenernya, gue gak pantes ngedapetin semua kebaikan dari 

lo, Bo.” 

Kibo : “Kebanyakan nonton telenovela lu.” 

Mas Kulin : “Yang bikin lo digebukin Sidi itu, gue Bo orangnya Bo.” 

Dialog pada gambar 5.32. 

Kibo : “Gue udah bilang sama lo, gue gak mau liat muka lo lagi.” 

Mas Kulin : “Tunggu, Bo. Gue minta maaf sama lo.” 

 Kode latar: 

Pada gambar 5.31. latar yang digunakan adalah kamar Kibo dengan latar 

waktu pada malam hari. Dapat dilihat dari pencahayaan yang redup dan 

hanya ada pencahayaan kecil dari beberapa lampu (lamput tidur Kibo 

yang berwarna kuning dan lampu pada pigura yang berwarna biru) 

ditambah adanya suara jangkrik yang lembut semakin menunjukkan 

bahwa latar waktu pada adegan itu malam hari.  

Pada gambar 5.32. latar yang digunakan adalah rumah Kibo. Khususnya 

perbatasan antara dalam rumah Kibo dan teras rumah Kibo. Dapat dilihat 

dari pintu yang dibuka Kibo pada sebelah kanan Mas Kulin, dan daun 

pintu yang lain yang tidak terbuka pada sebelah kanan Kibo. Juga posisi 

Kibo yang berada di dalam rumah dan Mas Kulin pada posisi sebaliknya 

dengan ada pohon yang terlihat di belakang Mas Kulin, semakin 

menunjukkan bahwa Mas Kulin berdiri di teras rumah Kibo. Latar waktu 

pada saat itu adalah siang hari, terlihat dari cahaya matahari yang menjadi 
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penerangan pada adegan, dan warna langit yang cerah di bagian belakang 

Mas Kulin. 

 

- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Gambar 5.31. Mas Kulin mengakui kesalahannya kepada Kibo. Cara 

bicaranya yang ragu-ragu di awal pembicaraannya menunjukkan bahwa iya 

sedikit takut untuk berkata jujur karena ia tahu resiko apa yang akan 

menimpanya. Bisa saja Kibo langsung marah atau memukulnya, bisa saja 

Kibo memutuskan hubungan pertemanannya dan lain-lain. Tapi Mas Kulin 

tetap meneruskan perkataannya dan ia malah semakin mantab dalam 

mengakui kesalahan yang telah ia perbuat pada Kibo. Pengambilan gambar 

ddengan jarak medium close up memperlihatkan ekspresi wajah Mas Kulin 

yang bersungguh-sungguh ketika ia mengakui kesalahannya. Mata Mas 

Kulin pun terus menatap Kibo ketika ia berbicara. Dalam hal ini Mas Kulin 

menunjukkan keberaniannya dalam mengakui kesalahan walaupun ia tahu 

akan ada resiko dibalik semua itu. Walaupun juga pada awalnya ia takut, 

Mas Kulin sebagai laki-laki yang adalah manusia normal memiliki rasa takut 

dan wajar saja apabila ia memiliki rasa takut, pendapat dari Pratiwi seorang 

ahli gender yang merupakan anggota dari Koalisis Perempuan. Semua 

manusia memiliki rasa takut, tetapi pada adegan ini Mas Kulin memilih 

untuk mengalahkan rasa takutnya dan diganti dengan keberaniannya. 

Pencahayaan yang redup pada saat itu menggambarkan suasana yang suram. 

Baju berwarna biru yang Mas Kulin pakai memiliki lambang kebenaran 

yang berarti Mas Kulin pada saat itu mengungkapkan kebenaran yang 
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terjadi, mengakui hal yang sebenarnya ia lakukan kepada Kibo. Biru juga 

memiliki arti keesetiaan yang dimana ia sadar bahwa apa yang ia lakukan 

pada teman dekatnya Kibo itu tidak benar sehingga ia memutuskan untuk 

mengakui kesalahannya. Ia memikirkan hubungan pertemanannya dengan 

Kibo dalam hal ini Mas Kulin memiliki sifat kesetiakawanan.  

Pada gambar 5.32. Mas Kulin datang ke rumah Kibo lalu meminta 

maaf. Walaupun Kibo tidak ingin melihat wajah Mas Kulin lagi dan 

berusaha untuk menutup pintu rumah, Mas Kulin tetap berusaha 

menahannya untuk meminta maaf. Posisi Kibo yang tetap berada di dalam 

rumah dan Kulin berada di posisi sebaliknya menggambarkan bahwa Kibo 

masih tidak ingin bertemu dengan Mas Kulin, dengan membiarkan Mas 

Kulin berdiri di depan pintu rumah tanpa menyuruhnya masuk, menunjukkn 

bahwa pada saat itu Kibo masih marah pada Mas Kulin. Pengambilan 

gambar medium close up pun memperlihatkan ekspresi wajah Mas Kulin 

yang bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. Dan cara bicaranya yang 

mantab menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. 

Baju yang ia pakai pada saat itu berwarna coklat bergaris putih yang 

melambangkan kebijaksanaan dan ketulusan. Hal ini memperkuat bahwa 

Mas Kulin bersikap bijaksana yaitu untuk meminta maaf akan kesalahannya 

dan ia tulus dalam meminta maaf. Pada adegan ini, Mas Kulin mencoba 

memperbaiki hubungannya dengan Kibo. Lagi Mas Kulin memikirkan 

hubungan pertemanannya dengan Kibo, dan pada adegan ini juga 

menggambarkan kesetiakawanan Mas Kulin, lagi.  

- Temuan Data: 

 Gambar 5.31. laki-laki terlalu tampan digambarkan sebagai sosok 

yang berani mengakui kesalahannya. 
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 Gambar 5.32. laki-laki terlalu tampan digambarkan sebagai sosok 

yang setia kawan dengan cara ia memperbaiki hubungan 

persahabatannya dengan meminta maaf. 

 Temuan data dari kedua gambar tersebut: 

Laki-laki terlalu tampan digambarkan sebagai sosok yang setia 

kawan, walaupun ia tahu bahwa sahabatnya akan marah, teteapi ia 

tetap mengakui kesalahannya dengan mengambil resiko hubungannya 

akan tidak baik dengan sahabatnya tersebut. Ia juga meminta maaf 

kepada sahabatnya untuk memperbaiki hubungan persahabatan 

mereka. 
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5.10. Mas Kulin sebagai King of the day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Level Realitas 

Merupakan level yang menampilkan obyek atau karakter sesuai dengan apa 

yang terlihat dan mencakup penampilan, kostum, riasan, lingkungan, 

perilaku, cara berbicara, gerakan, dan ekspresi. 

 

 Kode Penampilan:  

Pada gambar 5.33. dan 5.34. Mas Kulin berpenampilan seperti model 

dengan setelan jas dan turtleneck. Rambutnya juga tertata sangat rapi. 

Gambar 5.33. Mas Kulin menjadi King of the Day 

pada pesta prom gabungan sekolahnya, pada menit ke 

01:40:47. 

Gambar 5.34. Mas Kulin menjadi King of the Day 

pada pesta prom gabungan sekolahnya, pada menit ke 

01:40:55. 
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 Kode Kostum: 

Pada gambar 5.33. dan 5.34. Mas Kulin terlihat memakai setelan jas 

berwarna tosca tua dengan dalaman turtleneck berwarna putih. Warna 

tosca tua pada setelan jas Mas Kulin memiliki arti ketenangan (Triadi, 

2014), sedangkan warna putih pada turtleneck memilki arti ketentraman 

(Nugroho, 2015: 64). Menurut Direktur Museum Fashion Institute of 

Technology di New York, Valerie Steele, setelan jas melambangkan 

modernitas yang dimana jas terlihat sangat efisien, fungsional dan 

menonjolkan status11. Ia juga terlihat memakai mahkota pada kepalanya, 

menurut KBBI mahkota merupakan lambang kebesaran seseorang. 

Melalui kostum, Mas Kulin digambarkan sebagai sosok yang modern, 

memiliki status, tenang, dan lembut. 

 Kode Lingkungan: 

Pada gambar 5.33. dan 5.34. terlihat Mas Kulin sedang berada di atas 

panggung pada malam prom dengan banyak sekali orang yang melihat 

Mas Kulin. Terlihat juga di atas panggung ada dua MC yang berbicara 

melalui mikrofon, terlihat juga Amanda yang berdiri di sebelah Mas 

Kulin, ada seorang guru yang sedang berdiri menghadap Amanda, dan 

satu cewek yang membawa hadiah di sebelah MC cewek. Sedangkan para 

hadirin prom yang lainnya berdiri menghadap panggung dan bertepuk 

tangan. 

 Kode Perilaku: 

Pada gambar 5.33. terlihat Mas Kulin sedang berdiri di atas panggung 

dan tersenyum ke arah penonton. 

Pada gambar 5.34. terlihat Mas Kulin sedang berdiri di atas panggung 

dan menoleh ke arah sebelah kiri penonton. 

 

                                                           
11 Keating, Sarah. 2018. Mengapa orang tergila-gila mengenakan setelan jas? Diakses dari 

https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-42500339 pada Sabtu, 14 Desember 2019 pukul 21:19 WIB. 

https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-42500339
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 Kode Gerakan Tubuh: 

Pada gambar 5.33. dan 5.34. terlihat Mas Kulin melipat tangannya ke 

belakang. Orang yang melippat tangannya ke belakang memiliki arti 

bahwa orang tersebut sedang menunjukkan kekuasaannya (Putra, 2008). 

 Kode Ekspresi: 

Pada gambar 5.34. terlihat Mas Kulin sedang tersenyum kecil. 

- Level Representasi 

Merupakan level yang memaparkan bagaimana sebuah adegan ditampilkan 

dan digambarkan dalam layar. Kode-kode sosial yang termasuk di dalamnya 

adalah kamera, pencahayaan, editing, musik, suara, naratif, konflik, karakter, 

aksi, dialog, latar, dan pemilihan pemain. 

 Kode Kerja Kamera: 

Gambar 3.33. diambil secara long shot dengan pergerakan kamera still 

atau kamera tidak bergerak, dengan fokus pada panggung, sedangkan 

para hadirin yang berdiri terlihat blurr. Adegan ini ingin menunjukkan 

bahwa pada malam prom saat itu, Mas Kulin dinaubatkan menjadi “King 

of the Day” yang berarti “Raja pada Hari Ini”, juga Amanda yang 

dinaubatkan sebagai “Ratu pada Hari Ini” dan juga menunjukkan kondisi 

panggung yang lengkap dengan MC, guru yang memberi hadiah pada 

Mas Kulin dan Amanda, juga cewek yang membawa hadiah. Tidak 

ketinggalan untuk menampilkan hadirin yang menghadiri prom saat itu 

dengan mengambil gambar dari arah belakang hadirin sehingga Mas 

Kulin terlihat jauh karena arah pengambilan gambar long shot (Pratista, 

2008:104-105). 

Gambar 5.34. diambil secara medium long shot dengan sudut low angle 

sehingga memperlihatkan Mas Kulin yang berada di atas panggung dan 

kamera seakan-akan menjadi penonton atau hadirin yang melihat Mas 

Kulin (Pratista, 2008:106-107), juga karena pengambilan dengan jarak  
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medium long shot sehingga memperlihatkan Mas Kulin dari ujung kepala 

hingga bawah pinggang (Pratista, 2008:104-105). Fokus kamera pada Mas 

Kulin dan panggung sedangkan beberapa hadirin blurr. Fram ini 

menunjukkan sedikit detil dari Mas Kulin yang merupakan King of the 

Day saat itu. dan seakan-akan kamera menjadi hadirin yang melihat Mas 

Kulin yang berdiri di atas panggung dari celah-celah hadirin yang 

lainnya.  

 Kode Pencahayaan: 

Gambar 5.1., 5.2., dan 5.3. memiliki kualitas pencahayaan terang 

dengan arah pencahayaan side lighting dengan key light atau sumber 

cahaya sinar matahari yang terpancar dari jendela sehingga menghasilkan 

warna putih (Pratista, 2008:77-78). Side lighting memiliki karakter yaitu 

memunculkan tekstur dari sebuah objek (Pratista, 2008:76-77). Pada 

frame ini, gambar 5.1. tekstur dari tangan Mas Kulin yang sedang menulis 

terlihat cukup jelas. Juga pada gambar 5.2. bayangan telinga Mas Kulin 

juga terlihat cukup jelas. Sedangkan pada gambar 5.3. bayangan kepala, 

leher dan tangan Mas Kulin terlihat cukup jelas sehingga terlihat memiliki 

tekstur tersendiri. 

Gambar 5.4. memiliki kualitas pencahayaan terang dengan arah 

pencahayaan oval lighting dengan sumber cahaya sinar matahari yang 

terpancar dari jendela sehingga menghasilkan warna putih. Oval lighting 

digunakan pada sebuah frame biasanya dengan tujuan untuk 

memunculkan dimensi pada objek tanpa kehilangan karakter warna yang 

dimilikinya (Pratista, 2008:76-77). Dalam frame ini oval lighting berhasil 

memunculkan dimensi pada wajah Mas Kulin khususnya pada bagian 

dahi, hidung, pipi, garis atas bibir, bagian bawah bibir, dagu, dan rahang 

Mas Kulin dengan tidak meninggalkan warna asli dari wajah Mas Kulin 

tersebut. 
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 Kode Editing: 

Pada gambar 5.33. hingga 5.34. teknik editing yang digunakan yaitu 

editing kontinuiti dengan bentuk editing cut. Teknik editing kontinuiti 

sangat dominan digunakan oleh para sineas untuk memastikan 

kesinambungan tercapainya suatu rangkaian cerita dalam sebuah adegan 

(Pratista, 2008:133). Sedangkan bentuk editing cut adalah bentuk editing 

yang paling umum digunakan dalam film juga sifatnya yang fleksibel 

(Pratista, 2008:124). 

 Kode Suara: 

Pada gambar 5.33. dan gambar 5.34. terdapat suara tepuk tangan dan 

suara sorak sorai dari para hadirin. Tepuk tangan memiliki arti 

kebahagiaan, apresiasi, dan rasa hormat. Juga sorak sorai memiliki arti 

gembira atau senang. Hal ini menunjukkan para hadirin yang ikut senang 

dan mengapresiasi Mas Kulin menjadi “The King of the Day” (Pratista, 

2008:156). 

 Kode Naratif: 

Pada gambar 5.33. dan 5.34. Mas Kulin sedang berada di atas panggung 

malam prom dan ia memakai selempang “King of the Day”. Malam prom 

tersebut merupakan malam prom dengan proposal yang ia perjuangkan 

untuk diserahkan pada pengurus prom SMA BBM.  

 Kode latar: 

Pada gambar 5.33. dan 5.34. dapat dilihat latar yang digunakan adalah 

sebuah pesta prom. Dimana terdapat panggung dengan dua MC dan 

terdapat dua mikrofon di depan wajah para MC tersebut, dan dengan 

backgournd  lampu berwarna merah dan biru yang terang yang memiliki 

arti semagat pada warna merah dan tenang pada warna biru. 
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- Level Analisis 

Merupakan level yang memadukan level realitas dan level representasi untuk 

mengungkap sebuah makna, dan didalamnya terdapat kode-kode, yaitu kode 

sosial yang mencakup individualisme, feminism, ras, kelas, materialisme, 

kapitalisme, dan lain-lain. 

 

Pada gambar 5.33. dan 5..34. terlihat Mas Kulin berdiri di atas 

panggung yang dimana pada saat itu SMA tempat Mas Kulin bersekolah, 

SMA Horridson dan juga SMA BBM melaksanakan pesta malam prom 

gabungan. Dan terlihat ia memakai mahkota dan juga selempang bertuliskan 

“King of the Day” yang berarti “Raja pada hari ini”. Dan juga di 

sampingnya ada Amanda si Terlalu Cantik juga terlihat memakai mahkota 

dan selempang bertuiskan “Queen of the Day” yang berarti “Ratu pada hari 

ini”. Adegan ini menggambarkan Mas Kulin sebagai laki-laki dengan 

julukan “terlalu tampan”, cocok untuk menjadi raja pada malam prom 

tersebut. Para hadirin yang ada di tempat itu pun mengapresiasinya dengan 

tepuk tangan dan sorak sorai, dapat dilihat pada gambar 5.33. Dan Mas 

Kulin pun tersenyum pada hadirin dari atas panggung. Kostum yang ia pakai 

pada saat itu adalah setelan jas berwarna toska tua yang melmbangkan 

ketenangan dan juga turtleneck putih yang melambangkan ketentraman yang 

berarti pada saat itu Mas Kulin digambarkan sebagai sosok yang tenang dan 

tentram. Setelan jas Mas Kulin memiliki arti moderenitas dengan arti Mas 

Kulin merupakan sosok yang modern sehingga ia memakai jas. Dengan 

posisi tubuhnya dengan kedua tangan yang dilipat kebelakang sambil 

tersenyum memiliki arti Mas Kulin menunjukkan kekuasaannya sebagai 

seorang “raja pada hari ini” melalui tangan yang terlipat tersenyum dan 

kebanggaannya karena menjadi “raja pada hri ini” melalui senyuman. 

Rambutnya pun tertata sangat rapi, bahkan lebih rapi dari biasanya, hal ini 

menunjukkan kepribadian Mas Kulin yang rapi. Juga mahkota yang ia 



132 
 

kenakan melambangkan sebuah kebesaran dari seseorang. Pengambilan 

gambar dari sudut low angle  dan fokus hanya pada Mas Kulin di gambar 

5.34. menggambarkan detil dari sosok raja yang mencuri fokus dari orang 

lain dan berkuasa (low angle). 

Dalam adegan ini, Mas Kulin digambarkan sebagai sosok raja yang 

tenang, moderen, murah senyum, diapresiasi banyak orang, rapi, dan penuh 

kebanggan. Penggambaran Mas Kulin pada adegan ini terasuk dalam sifat-

sifat maskulinitas dengan konsep be a big wheel yang berpendapat bahwa 

maskulinitas dapat diukur dari kesuksesan, kekuasaan, dan pengaguman dari 

orang lain. Seseorang harus mempunyai kekayaan, ketenaran, dan status 

yang sangat lelaki. Juga konsep new man as narcissist yang berpendapat 

bahwa laki-laki pada saat itu tertarik pada pakaian dan memanjakan hidup 

mereka dengan property seperti mobil, pakaian, dan lain-lain. Dan juga 

konsep laki-laki metroseksual yang mengagungkkan fesyen yang 

berpendapat bahwa pada tahun 2000-an, laki-laki metroseksual adalah laki-

laki yang berasal dari kalangan menengah atas, mereka berdandan, dan juga 

tergabung dalam komunitas yang terpandang dalam masyarakat. Laki-laki 

metroseksual semacam socialite. Mereka umumnya memiliki pandangan 

yang luas, atau mereka yang disebut dengan laki-laki yang berbudaya. Laki-

laki metroseksual mengagungkan fesyen (Beynon, 2002). Penampilan Mas 

Kulin disini dapat terbilang hampir mirip dengan gaya penampilan boyband 

Korea, dengan gaya berpakaian yang baik, dan wajah yang bersih terawat 

hingga dapat dibilang cowok cantik. Dan seperti yang kita tahu bahwa saat 

ini budaya pop Korea cukup mempengaruhi atau menggeser eksistensi 

kebudayaan asli Indonesia di kalangan remaja, salah satunya yaitu cara 

berpakaian (Putra, 2013:10). 

- Temuan data: 
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Laki-laki terlalu tampan digambarkan sebagai sosok yang sukses menjadi 

perhatian orang lain dan mendapat pengaguman dari orang lain, juga 

digambarkan sebagai sosok yang memiliki gaya fesyen yang baik. 

 

5.11. Realitas Sosial dalam film “Terlalu Tampan” 

  Film merupakan sebuah bentuk komunikasi massa dengan visual yang 

dominan, karena dianggap mampu menjangkau segmen sosial, juga 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak. Isi pesan dalam film 

dapat mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan cerita atau 

kisah yang dibawa di balik sebuah film. Isi dari film adalah merekam 

realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Turner (dalam 

Irawanto, 1994: 14), film sebagai representasi dari realitas masyarakat 

dimana film adalah potret dari realitas masyarakat. Film selalu merekam 

realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lalu diproyeksikan ke 

atas layar. Jika dilihat lebih jauh lagi, film bukan hanya sekadar sebagai 

tontonan ataupun hiburan semata. Film bahkan mampu merepresentasikan 

berbagai hal dalam kehidupan masyarakat seperti sejarah, kebiasaan-

kebisaan yang ada dalam masyarakat, hubungan pernikahan, kehidupan 

bertetangga, konflik, kebudayaan, keberagaman, dan lain sebagainya. 

Setiap film memiliki cara berbeda-beda dalam mempresentasikan tema 

yang diangkat sesuai dengan tujuan dari pembuat film.  

 Dalam sub bab ini, peneliti mencoba untuk mengemukakan realitas 

sosial seperti yang ditampilkan dalam film “Terlalu Tampan”, dan juga 

mengenai kehidupan remaja yang selalu menarik untuk diperbincangkan 

dan tidak pernah habis untuk dibahas. Baik tentang percintaan, masa-masa 

sekolah, kehidupan di rumah bersama keluarga, maupun kehidupan pribadi 

seorang remaja. Dalam film ini menceritakan tentang kehidupan seorang 

remaja laki-laki yang terlahir dengan karunia pada wajahnya yang terlalu 

tampan. Pandangan masyarakat mengenai sosok remaja laki-laki sebagian 
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besar juga terbentuk oleh apa yang selama ini digambarkan oleh media 

massa, terutama sinema ataupun film. Berikut merupakan hasil interpretasi 

yang dapat dikemukakan peneliti mengenai realitas sosial dalam film 

“Terlalu Tampan”. 

 Maskulinitas sangat erat dengan gender yang merupakan suatu hasil 

dkonstruksi sosial dan budaya yang membedakan manusia menjadi 

maskulin dan feminin. Perbedaan ini pun masih dipertahankan secara 

kultural dan terwujud dalam budaya patriarki. Budaya patriarki inilah 

menggiring anggapan umum bahwa karakter maskulin lekat dengan laki-

laki. Menurut Barker, laki-laki tidak dilahirkan begitu saya dengan sifat 

maskulinnya secara alami, namun maskulinitas itu dibentuk oleh 

kebudayaan. Maskulinitas terus berkembang dengan mengikuti perubahan 

jaman. Seperti yang dikemukakan oleh Deborah David dan Robert Brannon 

serta Beynon (Nasir 2007) sifat-sifat maskulinitas pada umumnya Be a Big 

Wheel (Berpengaruh penting), Be a Sturdy Oak (Kuat), Give em Hell 

(Berani), New Man as Nurturer (Kebapakan), laki-laki metroseksual serta 

salah satu sifat maskulinitas tradisional yaitu kesetiakawanan ditampilkan 

dalam film ini. Sebagai sosok yang memiliki nama panggilan Mas Kulin 

dan sebagai sosok yang dijuluki “terlalu tampan”, karakter Mas Kulin 

ditampilkan sebagai sosok yang pintar, dipuja banyak orang, dan 

kesetiakawanan yang ditonjolkan dalam film ini. Film Terlalu Tampan ini 

juga khas dengan menampilkan laki-laki yang selalu mencoba berlari dari 

kejaran para wanita yang mengaguminya, laki-laki yang melindungi wajah 

tampannya dengan helm, dan juga laki-laki yang mengutamakan 

persahabatan. 

 Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis dari gambar yang diambil 

dari potongan-potongan film Terlalu Tampan, laki-laki digambarkan dalam 

sosok maskulinitas campuran yaitu tradisional dan modern dalam sosok 

seorang remaja laki-laki yang memiliki kelebihan pada wajahnya yaitu 
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ketampanannya. Visualisasi gambar dalam film ini dapat dilihat dari 

penggunaan warna, bahasa tubuh, ekspresi, teknik pengambilan gambar 

dan lain-lain. 

 Penggunaan warna paling dominan pada gambar maskulinitas dalam 

film ini adalah warna terang. Dapat terlihat bahwa warna terang seperti 

putih dan kuning yang cukup dominan dari warna pencahayaan dan juga 

kostum, sehingga membuat kesan sebuah kegembiraan, keceriaan, dan 

cerah. Sedangkan dalam film ini Mas Kulin dominan menggunakan kostum 

berwarna kuning, coklat, biru dan putih. Warna kuning memiliki makna 

keceriaan dan kegembiraan, warna coklat memiliki makna kesopanan dan 

kebijaksanaan, warna biru memiliki arti kesetiaan dan keagungan 

(Nugroho, 2015:59-65). Tetapi tidak hanya terang, dalam film ini terdapat 

warna gelap yang identik dengan warna hitam dari teknik pencahayaan 

dalam beberapa frame yang membuat kesan kejantanan. Hitam merupakan 

warna yang melambangkan perlindungan, kekuatan, ketakutan, kejahatan, 

ketidak bahagiaan, perasaan yang dalam, kesedihan, dan juga amarah 

(Nugroho, 2015:64). Pemilihan warna-warna tersebut bukan tanpa alasan, 

tetapi untuk membuat gambar dalam film terlihat menjadi semakin 

dramatis. 

 Bahasa tubuh dan ekspresi dari tokoh utama yaitu Mas Kulin juga 

berperan penting dalam menggambarkan maskulinitas dalam film ini, 

karena bahasa tubuh dan ekspresi dapat memberikan pesan-pesan yang 

ingin disampaikan. Bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa Mas Kulin 

merupakan sosok yang tenang ketika dalam masalah seperti ketika ia harus 

memutuskan untuk bersekolah di sekolah reguler, ketika ia dirundung oleh 

Tiga TAK di gudang sekolah, ketika ia diperhadapkan oleh seluruh siswa 

SMA BBM yang meneriakinya agar membuka helm, dan ketika ia melihat 

keluarganya yang sedang membuka tur di rumahnya melalui televisi pada 

sebuah toko elektronik, disini menunjukkan ketenangan atau pengendalian 
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emosi di saat Mas Kulin sedang dalam masalah. Bahasa tubuh Mas Kulin 

yang selalu ingin melarikan diri juga terlihat ketika ia dikejar oleh para 

wanita pada saat ia selesai belanja di warung dan juga ketika ia turun dari 

tangga SMA BBM, ia berusaha untuk melepaskan dirinya dari para 

pengagumnya. Bahasa tubuh Mas Kulin yang menunjukkan ia peduli 

dengan Kibo dan menunjukkan persahabatannya juga ditunjukkan pada 

adegan-adegan kebersamaannya dengan Kibo hingga pada adegan ia 

mengakui kesalahan, meminta maaf dan memperbaiki hubungannya 

dengan Kibo. Bahasa tubuh Mas Kulin juga memperlihatkan bahwa ia 

adalah orang yang serius belajar, dalam beberapa adegan ketika ia belajar 

di kamarnya juga ketika ia membantu Kibo belajar. Dan ekspresi juga 

penting untuk menyampaikan pesan. Dalam film ini, Mas Kulin terlihat 

banyak menggunakan ekspresi dalam menyampaikan apa yan sedang ia 

rasakan. Hampir di seluruh adegan, Mas Kulin memperlihatkan 

ekspresinya, baik ekspresi panik dan bingung ketika dikejar para wanita, 

ekspresi sedih ketika ia memutuskan sekolah reguler, ekspresi bahagia 

ketika ia bersama Kibo, ekspresi sedih dan kecewa ketika ia mengetahui 

keluarganya membuka tur tentang dirinya, ekspresi sedih ketika ia 

mengakui kesalahan hingga ekspresi menyesal ketika ia meminta maaf 

pada Kibo. Walau dalam film ini Mas Kulin juga terlihat sering 

menyembunyikan wajahnya dalam helm yang ia pakai, tetapi pembuat film 

juga memberikan adegan dimana adegan tersebut menunjukkan ekspresi 

Mas Kulin pada saat ia menggunakan helm.  

 Metode pengambilan gambar, pencahayaan, dan teknik editing dalam 

film ini menyampaikan pesan sang pembuat film yaitu tentang seorang 

dengan julukan “terlalu tampan” dalam menjalani aktifitas sehari-harinya. 

Sehingga seakan-akan penonton diajak untuk melihat bahwa orang yang 

“terlalu tampan” itu seperti Mas Kulin, dengan badan ramping, wajah 

mulus, mata berwarna coklat, dan lain sebagainya. Juga bagaimana orang 
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yang “teralu tampan” itu hidup dan menjalani kesehariannya, semua itu 

ditunjukkan melalui teknik pengambilan gambar, teknik pencahayaan, dan 

editing. Cerita yang diadaptasi dari komik online ini dikemas dengan 

begitu baik, jokes receh yang terdapat hampir di seluruh bagian film 

membuat penonton tidak bosan untuk menonton film ini.  

5.12. Refleksi Penelitian. 

  Penelitian ini menganalisis film Indonesia yang tayang pada awal 

tahun 2019 yang berjudul Terlalu Tampan sesuai dengan judul komik online 

yang diadaptasinya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori 

semiotika John Fiske untuk menganalisis film tersebut dengan kode-kode 

televisi yang merupakan ciri khas Fiske yang terdiri dari level realitas, level 

representasi, dan level ideologi. Untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui representasi maskulinitas dalam film Terlalu Tampan, 

peneliti juga menggunakan teori sifat-sifat maskulinitas yang dikemukakan 

oleh John Beynon, Deborah David dan Robert Brannon untuk acuan dalam 

menganalisis sifat-sifat maskulinitas dari tokoh utama film Terlalu Tampan 

yaitu Mas Kulin. Sifat-sifat maskulinitas tersebut terdiri dari 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, dan laki-laki 

metroseksual mengagungkan fesyen.  

  Seperti yang tertera pada analisis penelitian di atas, peneliti mendapati 

sifat-sifat maskulinitas dari tokoh utama yaitu Mas Kulin mencakup, no sissy 

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

man as narcissist, laki-laki metorseksual yang menggunakan fesyen.  

  Sifat no sissy stuff terdapat dalam adegan 8 pada menit ke 00:03:31 

yang menunjukkan Mas Kulin sedang berlari menghindari kejaran para ibu-

ibu dan cewek-cewek. Sifat be a big wheel terdapat pada adegan 7 pada 

menit ke 00:02:57 yang menunjukkan Mas Kulin yang sedang belajar yang 

dimana ia peduli dengan kesuksesan. Adegan 8 pada menit ke 00:03:31, 
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adegan 42 pada menit ke 00:29:35, adegan 50 pada menit ke 00:41:59, dan 

adegan 107 pada menit ke 01:40:47 yang menggambarkan Mas Kulin sebagai 

laki-laki yang mendapatkan pengaguman dari banyak orang khususnya 

perempuan. Juga pada adegan 38 pada menit ke 00:26:56 yang 

menggambarkan Mas Kulin dengan sosok laki-laki yang memiliki pengaruh 

yang besar, dimana ia bisa membuat satu sekolah khusus wanita geger karena 

ketampanannya. Sifat be a sturdy oak terdapat pada adegan 32 pada menit ke 

00:16:46 yang menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok yang tenang ketika 

menghadapi masalah, ia tidak menunjukkan emosinya atau kelemahannya. 

Juga pada adegan 42 pada menit ke 00:30:00 yang menggambarkan Mas 

Kulin seabagi sosok yang mampu menyembunyikan emosinya atau 

kelemahannya, ia menyembunyikan wajahnya ketika menangis di dalam 

helm dan tetap bersikap tenang saat ia mengetahui bahwa keluarganya telah 

membuatnya kecewa. Ia melakukan itu ketika ia menonton televisi di depan 

toko elektronik dengan kerumunan orang. Sifat give em hell terdapat pada 

adegan 36 pada menit ke 00:26:32 yang menggambarkan Mas Kulin sebagai 

sosok yang berani mengalahkan rasa takutnya dan berani mengambil resiko. 

Sifat new man as nurturer terdapat pada adegan 7 pada menit ke 00:02:57 

yang menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok dari golongan menengah ke 

atas yang peduli terhadap pendididkan. Adegan 8 pada menit ke 00:03:31 dan 

adegan 24 pada menit ke 00:10:22 yang menggambarkan Mas Kulin sebagai 

sosok yang menjalani sifat alamiahnya seperti laki-laki sebagai makhluk yang 

memiliki rasa perhatian. Pada adegan 8 Mas Kulin ditunjukkan sebgai sosok 

yang mau berkecimpung dalam dunia domestik yaitu berbelanja untuk 

membantu ibunya. Pada adegan 24 tersebut Mas Kulin ditunjukkan seabagai 

laki-laki yang memiliki perhatian kepada keluarganya, ketika ayahnya 

kehilangan pekerjaan dan harus berhemat karena biaya homeschooling Mas 

Kulin menguras dana paling besar, disitu Mas Kulin memutuskan untuk 

mengurangi beban orangtuanya dengan cara pindah ke sekolah reguler. Sifat 
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new man as narcissist terdapat pada adegan 107 pada menit ke 01:40:47 

yang menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok laki-laki yang tertarik pada 

pakaian, seperti adegan tersebut menunjukkan bahwa Mas Kulin memiliki 

selera berpakaian yang baik. Sifat laki-laki metroseksual yang mengagungkan 

fesyen juga terdapat dalam adegan 107 yang menunjukkan gaya berpakaian 

Mas Kulin pada saat menghadiri prom night  gabungan yang dimana gaya 

berpakaiannya tersbebut mampu membuatnya menjadi sorotan pada saat itu. 

Ada juga beberapa sifat maskulinitas tradisional yang terdapat pada film ini, 

yaitu laki-laki sebagai pembuat keputusan terdapat pada adegan 24 pada 

menit ke 00:10:24 Mas Kulin digambarkan sebagai sosok yang dapat 

membuat keputusan yaitu dengan ia membuat keputusan untuk pindah ke 

sekolah reguler demi tidak menjadi beban untuk orangtuanya. Juga sifat 

kesetiakawanan terdapat pada adegan 55 pada menit ke 00:45:37, adegan 57 

pada menit ke 00:46:18, adegan 48 pada menit ke 00:46:24, adegan 60 pada 

menit ke 00:47:31 yang menggambarkan Mas Kulin sebagai sosok laki-laki 

yang setia kawan yang menghabiskan waktu bersama sahabatnya, melakukan 

hampir semua kegiatan bersama sahabatnya tersebut baik di sekolah maupun 

di luar sekolah, mau membantu sahabatnya, dan ia turut bahagia ketika 

sahabatnya tersebut bahagia. Juga pada adegan 87 pada menit ke 01:23:49 

dan adegan 101 pada menit ke 01:36:16 yang menggambarkan Mas Kulin 

dengan sosok laki-laki yang mau mengakui kesalahan pada sahabatnya 

meskipun ia tahu bahwa sahabatnya akan marah dengannya dan juga Mas 

Kulin mau memperbaiki hubungannya kembali dengan sahabatnya melalui 

permintaan maaf. 

  Dari kedelapan sifat-sifat maskulinitas yang dikemukakan oleh 

Beynon, David, dan Brannon, tokoh utama dalam film ini tidak memiliki satu 

sifat yaitu sifat kelaki-lakian yang macho, keras dan sangar yaitu sifat 

maskulin pada tahun 90-an. Peneliti tidak mendapati sifat tersebut dalam diri 

Mas Kulin pada film Terlalu Tampan ini. Jika melihat dari acuan yang 
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peneliti gunakan, ahli-ahli yang mengemukakan sifat-sifat tersebut 

merupakan orang-orang barat, Beynon orang Inggris, sedangkan David dan 

Brannon merupkana orang Amerika. Pada tahun 90-an, Leonardo DiCaprio 

menjadi standard ketampanan pada jaman tersebut. Perannya menjadi Jack 

Dawson pada film legendaries Titanic, membuatnya menjadi ikon laki-laki 

tampan pada tahun tersebut12. Pada film Titanic, DiCaprio digambarkan 

sebagai laki-laki sederhana berambut pendek berponi, cerdas, dan cerdik. Ia 

digambarkan sebagai  bocah cantik yang sensitif. Tetapi karakter Jack yang 

diperankan oleh DiCaprio termasuk dalam sifat-sifat maskulinitas tahun 

1990-an oleh John Beynon, yaitu laki-laki yang mementingkan leisuretime 

sebagai waktu untuk bersenang-senang dan menikmati hidup bebas, laki-laki 

bersama teman-temannya, bersenang-senang, menyumpah, dan lain-lain 

dalam hubungan dengan laki-laki yang bersifat kesenangan semata (Nasir, 

2007:4). Sifat-sifat ini digambarkan oleh karakter Jack sebelum ia bertemu 

dengan Rose. Sama halnya dengan aktor sezamannya seperti Brad Pitt dan 

Johnny Depp yang memiliki pesona yang sama yaitu tampilan remaja yang 

mempesona. Jauh dari idealisme laki-laki macho berbahu persegi, tetapi 

dapat memukau para wanita dengan tampilan bad boy.  

  Sedangkan di Indonesia, Anjasmara, Jeremy Thomas, Ari Wibowo, 

dan Adam Jordan menjadi standar ketampanan laki-laki Indonesia pada tahun 

90-an13 hingga mereka disebut sebagai raja sinetron pada masa itu. Sinetron-

sinetron yang mereka mainkan melejit dan memiliki banyak penggemar. 

Demikian juga mereka sang aktor yang mampu menghipnotis kalangan 

perempuan pada masa itu. Jeremy Thomas dengan sinetron Tersanjung 

                                                           
12 Newland, Christina. 2020.  Marlo Brando hingga Leonardo DiCaprio: Standar ketampanan aktor 

Hollywood dari tiap dekade. Diakses dari  https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-50992738  pada 

Minggu, 1 Maret 2020 pukul 23:43 WIB. 
13 Yuristiawan, Rivan. 2018. Jeremy Thomas dan Nasib Raja Sinetron Era 90-an. Diakses dari   

https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3507853/jeremy-thomas-dan-nasib-raja-sinetron-

era-90-an pada Minggu, 1 Maret 2020 pukul 23:11 WIB. 

https://www.bbc.com/indonesia/vert-cul-50992738
https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3507853/jeremy-thomas-dan-nasib-raja-sinetron-era-90-an
https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3507853/jeremy-thomas-dan-nasib-raja-sinetron-era-90-an
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digambarkan sebagai laki-laki baik yang dipuja banyak wanita, Anjasmara 

pada sinetron Romi dan Juli juga namanya makin melejit ketika ia bermain 

menjadi Cecep. Anjasmara pada saat itu digambarkan sebagai sosok laki-laki 

yang lembut dengan tampilan rambut belah tengah, badan berisi, dan 

berkemeja. Juga jauh dengan idealism laki-laki macho bertubuh kekar.  

  Film ini muncul pada awal tahun 2019 yang dimana menggunakan 

standarisasi ketampanan pada masa kini. Di Indonesia yang menjadi standar 

ketampanan masa kini ialah laki-laki bertubuh tinggi, memiliki kulit putih, 

dan badan berisi. Ini juga akibat pengaruh dari budaya K-pop (Korea) yang 

memiliki standar laki-laki cantik berkulit putih dan berisi14. Dalam hal ini, 

Mas Kulin hanya memenuhi ciri-ciri bertubuh tinggi dan berwajah cantik 

saja. Sedangkan tubuh Mas Kulin tidak terlalu berisi dan dapat terbilang 

kurus dan kulit Mas Kulin berwarna kuning langsat bukan putih. Dapat 

dikatakan bahwa film ini menggambarkan sosok terlalu tampan dengan ciri-

ciri khusus tersendiri, yang mereka ciptakan sebagai sosok laki-laki remaja 

yang memiliki banyak pengagum. Pada hal ini Mas Kulin sama sekali tidak 

memiliki ciri fisik, ataupun karakter yang terdapat pada sifat-sifat 

maskulinitas tahun 1990-an menurut Beynon.  

                                                           
14 Katon. 2016. Standar Ketampanan Cowok dari Berbagai Negara. Ternyata Cewek Indonesia Paling 

Nggak Banyak Maunya. Diakses dari https://www.hipwee.com/hiburan/cowok/standar-ketampanan-

cowok-di-berbagai-negara-ternyata-cewek-indonesia-paling-nggak-banyak-maunya/ pada Senin,  2 

Maret 2020 pukul 01:19 WIB. 

https://www.hipwee.com/hiburan/cowok/standar-ketampanan-cowok-di-berbagai-negara-ternyata-cewek-indonesia-paling-nggak-banyak-maunya/
https://www.hipwee.com/hiburan/cowok/standar-ketampanan-cowok-di-berbagai-negara-ternyata-cewek-indonesia-paling-nggak-banyak-maunya/



