
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 

Dari  setiap  analisis  yang  dilakukan  penulis  bertujuan  untuk  menjawab

bagaimana representasi maskulinitas dalam film Terlalu Tampan. Kesimpulan yang

dapat ditarik dari penelitian ini adalah laki-laki yang disebut “terlalu tampan” tidak

harus memiliki tubuh kekar, tidak harus menyukai kekerasan,  tidak apa-apa untuk

menangis,  juga  masih  selalu  mengerjakan  segala  sesuatu  bersama  teman  atau

sahabatnya. Kesimpulan yang didapatkan penulis, terhadap sifat-sifat maskulin oleh

Deborah David dan Robert Brannon dan juga Beynon yang menjelaskan bahwa:

1. Laki-laki  dengan  julukan  “terlalu  tampan”  digambarkan  memiliki  sifat  no

sissy  stuff yang  dimana  laki-laki  menghindari  segala  hal  yang  berkaitan

dengan perempuan. Dalam hal ini Mas Kulin yang dijuluki sebagai “terlalu

tampan” menunjukkan sifat tersebut melalui perilakunya yang berlari menjauh

dari  kejara para wanita.  Sifat no sissy stuff terdapat  dalam adegan 8 pada

menit ke 00:03:31.

2. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan  memiliki sifat  be a

big  wheel yang  diukur  dari  kesuksesan  dan  pengaguman  dari  orang  lain.

Dalam hal ini Mas Kulin yang dijuluki sebagai “terlalu tampan” menunjukkan

sifat tersebut melalui pengaguman yang ia dapatkan dari hampir semua wanita

yang melihatnya.  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, 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
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dengan sosok laki-laki yang memiliki pengaruh yang besar, dimana ia bisa

membuat satu sekolah khusus wanita geger karena ketampanannya.

3. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan  memiliki sifat  be a

sturdy oak yang berpendapat bahwa kelaki-lakian membutuhkan rasionalitas,

kekuatan,  dan kemandirian.  Seorang laki-laki harus bertindak kalem dalam

berbagai  situasi,  tidak  menunjukkan  emosi  dan  tidak  menunjukkan

kelemahannya. 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.

4. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan memiliki sifat give

‘em hell yang dimana laki-laki harus mempunyai aura keberanian dan agresi,

serta  harus  mampu  mengambil  risiko  walaupun  alasan  dan  rasa  takut

menginginkan sebaliknya. 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. 

5. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan memiliki sifat  new

man as nurturer yang berpendapat bahwa laki-laki menjalani sifat alamiahnya

yaitu memilki rasa perhatian, mau bekerja dalam area domestik dan juga laki-

laki yang dekat dengan keluarganya. 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
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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.

6. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan memiliki sifat  new

man  as  narcissist  dan  sebagai  laki-laki  metroseksual  yaitu  laki-laki  yang

peduli  terhadap  penampilan.  Sifat  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. 

7. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan memiliki sifat  laki-

laki metroseksual yang megagungkan fesyen adalah laki-laki yang berasal dari

kalangan  menengah  atas,  mereka  berdandan,  dan  juga  tergabung  dalam

komunitas  yang terpandang dalam masyarakat.  Mereka umumnya memiliki

pandangan  yang  luas,  atau  mereka  yang  disebut  dengan  laki-laki  yang

berbudaya.  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.

8. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan memiliki sifat 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 orantuanya.
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9. Laki-laki dengan julukan “terlalu tampan” digambarkan memiliki sifat setia

kawan.  Ditunjukkan  dengan  Mas  Kulin  yang  selalu  bersama  Kibo  dalam

menjalani hari-harinya. Ia juga membutuhkan bantuan Kibo dengan tidur di

rumah Kibo dalam beberapa  hari  lamanya,  dan melakukan  hampir  seluruh

kegiatan  bersama.  Dan  ketika  ada  masalah,  Mas  Kulin  mau  mengakui

kesalahannya dan meminta maaf walaupun ia tahu bahwa Kibo akan marah,

tetapi ia tetap ingin jujur. Ia juga memperbaiki hubungannya karena ia masih

ingin berteman dengan Kibo.

6.2. Kritik dalam penelitian ini

Peneliti  masih belum menganalisis seluruh adegan, seluruh tokoh, dan juga

seluruh bagian dalam film Terlalu Tampan ini. Dalam penelitian ini, peneliti hanya

terbatas  meneliti  maskulinitas  dari  tokoh utama yaitu  Witing Tresno Jalaran Soko

Kulino.  Penelitian  ini  juga  terbatas  pada  teori  semiotika  John  Fiske  untuk

menganalisis  objek  penelitian.  Penelitian  ini  juga  terbatas  pada  sifat-sifat

maskulinitas yang dikemukakan oleh Deborah David, Robert Brannon dan Beynon

sebagai  patokan  dalam menganalisis  sifat-sifat  maskulinitas  yang  ada  pada  tokoh

utama dalam film Terlalu Tampan.

6.3. Saran

 Bagi Pembaca:

Film Terlalu Tampan adalah film ringan yang mudah dicerna oleh siapa saja.

Tetapi bukan berarti bahwa setiap sifat maskulinitas yang digambarkan dalam

film ini secara nyata terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja film

ini  ingin  memberitahu  bagaimanakah  seseorang  dengan  wajah  “terlalu

tampan” menjalani kehidupannya melalui kode-kode representasi yang begiru

cantik sehingga menampilkan banyak keindahan pada sosok terlalu tampan

ini,  yaitu  Mas  Kulin.  Setiap  laki-laki  tidak  memiliki  wajah  atau  hidup

sesempurna Mas Kulin dan buktinya Mas Kulin pun memiliki banyak masalah
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dalam hidupnya. Karena setiap laki-laki itu berbeda dengan keunikan masing-

masing.

 Bagi Para Sineas:

Diharapkan  para  sineas  untuk  terus  mengasah  kemampuan  dan

mengembangkan  kreasinya  dalam  berkarya  untuk  melahirkan  cerita-cerita

baru  yang  variatif  dan  inovatif.  Tidak  hanya  berkisar  pada  kisah  remaja

sekolahan  saja.  Karena  maskulinitas  sendiri  terdapat  pada  setiap  bidang

kehidupan manusia.

 Bagi Penelitian Selanjutnya:

Bagi  penelitian  selanjutnya  yang  meneliti  tentang  maskulinitas  dalam film

khususnya film Terlalu Tampan,  bisa meneliti menggunakan sudut pandang

dan pendekatan yang berbeda .
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