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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman globalisasi ini dunia periklanan semakin berkembang pesat. 

Iklan merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk 

mempromosikan produk yang dihasilkannya. Selain hal itu iklan telah berfungsi 

sebagai roda pengatur kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh besar baik 

terhadap kaum pria maupun wanita. Para pembuat iklan berusaha menciptakan 

image atau citra pria dan wanita yang pada akhirnya muncullah sebuah konstruksi 

sosial terhadap pria dan wanita. Konstruksi sosial tersebut terus berkembang di 

masyarakat dan menjadikannya suatu stereotip kultural. 

Berbicara mengenai maskulinitas tentu saja tidak lepas dari pembicaraan 

mengenai gender. Secara umum, gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis 

kelamin dianggap sebagai konstruksi biologis yang dibawa setiap individu sesuai 

dengan kodratnya sejak lahir di muka bumi ini. Konstruksi ini pada dasarnya tidak 

pernah berubah. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial budaya. Konstruksi 

ini dibentuk melalui proses panjang dalam kehidupan berbudaya, dari waktu ke 

waktu. Oleh karenanya, gender bersifat dinamis.
1
  

Gender tidak hanya menjadikan wanita sebagai perhatian atau pihak yang 

mengalami kerugian atau masalah, namu begitu juga pria. Mengapa wanita yang 

                                                           
1
 Novi Kurnia, Representasi Maskulinitas..... (Tesis tidak diterbitkan) (Jakarta:Jurusan Ilmu 

Komunikasi & Ilmu Politik Universitas Indonesia 2004) hlm. 18 
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mengerjakan pekerjaan pria dianggap sebagai sesuatu yang mengagumkan, 

sementara tidak begitu untuk pria. Mengapa wanita tomboy (memiliki sifat 

kelelakian) terlihat keren, sememtara pria feminin (memiliki sifat kewanitaan) 

dicap negatif. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimanapun konstruksi gender 

dalam masyarakat tidak hanya merugikan wanita, namun juga merugikan pria. Hal 

ini dikarenakan tidak semua pria dapat menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai 

maskulinitas yang dikonstruksi oleh masyarakat. Oleh karena itu, muncullah 

stigma negatif untuk pria-pria yang termajinalkan tersebut. Seperti misalnya banci 

atau pun gay. Mereka sama sekali tidak dianggap dalam masyarakat bahwa pria 

maskulin adalah mereka yang straight atau heteroseksual. Seperti yang disebutkan 

dalam teori hegemoni maskulinitas oleh Triagiani
2
 dalam artikelnya, “hegemonic 

masculinity is defined by physical strength and bravado, exclusive heterosexuality 

. . .”.
3
 Kemudian Triagiani melanjutkan “masculinity always defines itself as 

different from and superior to feminity. For example, gay men and househusbands 

exemplify „subordinate‟ masculinities in our culture.”
4
 

Sebelum sampai pada tataran institusi masyarakat, yang kemudian 

menghasilkan stereotip-stereotip gender yang tidak adil dan merugikan baik untuk 

pria maupun wanita, gender dikonstruksikan dan disosialisasikan dalam institusi 

keluarga. Anak laki-laki belajar untuk menjadi „maskulin‟ dan anak perempuan 

                                                           
2
 Triagiani adalah seorang penulis essai yang dalam essainya ia mengkritik buku John Gray “Men 

are from Mars and Women are from Venus” Essai Triagiani mengenai gender dapat diakses pada 

sites http://web2.iadfw.net/ktrig246/out_of_cave_essay3.html  

3
 Kathleen Triagiani. “Masculinity-Femininity: Society‟s Difference Dividend.” 13 Februari 2012. 

(http://web2.iadfw.net/ktrig9246/out_of_cave/mf.html)  

4
 Ibid. 

http://web2.iadfw.net/ktrig246/out_of_cave_essay3.html
http://web2.iadfw.net/ktrig9246/out_of_cave/mf.html
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belajar untuk menjadi „feminin‟ dari hadiah-hadiah yang diberikan oleh ayah dan 

ibu. Mobil-mobilan atau robot untuk anak laki-laki dan boneka atau mainan alat 

memasak untuk anak perempuan. Perlakuan tersebut berlanjut pada tahap 

pengajaran tingkah laku bagi anak-anak. Anak laki-laki diajarkan untuk 

memperbaiki genteng bocor, sementara anak perempuan belajar memasak. 

Konstruksi tersebut terus tumbuh subur sampai pada tataran masyarakat. Wanita 

dan pria bertingkah laku sesuai dengan konstruksi sosial yang telah ditetapkan. 

Pria seharusnya melakukan hal yang dianggap maskulin dan wanita diharapkan 

melakukan hal yang dianggap feminin. Oleh karena itu, timbul istilah banci, 

tomboy, atau stereotip negatif lainnya untuk menyebutkan mereka yang tidak 

bertingkah laku sesuai dengan konstruksi sosial yang sudah ditetapkan. 

Seiring dengan berkembangnya zaman, konstruksi gender mengenai apa 

yang dianggap feminin dan apa yang dianggap maskulin perlahan mengalami 

pergeseran. Garis pemisah antara kedua identitas gender ini tidak lagi jelas dan 

tegas. Kode-kode feminin perlahan masuk ke dalam area maskulin, begitu pula 

sebaliknya. Hal ini kemudian menyebabkan timbulnya identitas gender ketiga, 

yaitu androgini. Dalam tulisannya, Daniar Murdi mengatakan bahwa androgini 

dapat diartikan sebagai penggabungan antara laki-laki dan perempuan yang lebih 

merajuk pada konstruksi sosial dan kultural dalam masyarakat.
5
 Karena batasan-

batasan antara kedua identitas yaitu perempuan dengan femininitasnya dan pria 

dengan maskulinitasnya telah longgar dan tidak jelas, maka muncullah kemudian 

                                                           
5
 Daniar Murdi. Androgini di Masa Kini. Melalui 

(http://edukasi.kompasiana.com/2011/08/08/androgini-di-masa-kini/)  

http://edukasi.kompasiana.com/2011/08/08/androgini-di-masa-kini/


4 

 

istilah androgini untuk menyebut identitas gender ketiga. Identitas yang bisa 

dimiliki oleh pria maupun wanita.  

Kini perhatian lebih pria terhadap fisiknya tidak lagi hanya dalam hal 

bentuk tubuh, namun juga merambah ke area wajah. Hal tersebut sebagian besar 

juga dilakukan oleh model-model pria untuk merawat tubuh dan wajahnya. Sama 

hal nya dengan model-model pria pada Gab‟s Model Agency di kota Malang. 

Mereka juga berlomba-lomba dalam hal merawat tubuh terutama bagian wajah. 

Urusan berdandan bukan lagi monopoli kaum wanita. Setidaknya, kemajuan 

zaman dan bergesernya nilai-nilai hidup di masyarakat telah membuat kaum pria 

menjadi sasaran berbagai produk kecantikan dan bedah plastik untuk 

memperbaiki penampilannya.  

Sebagian besar pria akan menolak jika ditanya apakah mereka memiliki 

benda-benda kosmetik. Kosmetik memang masih menjadi barang memalukan 

bagi pria. Tapi itu dulu. Jika seorang pria yang hidup di kota besar, bekerja di 

perusahaan bergengsi, dan hobi berkumpul setelah bekerja, mungkin mereka 

adalah pria-pria yang setiap hari memiliki kontak dengan kosmetik. Perempuan 

lazimnya gemar memperhatikan penampilan baik di dalam maupun di luar 

ruangan. Kebiasaan mereka berdandan ini kemudian dibawa ke dalam dunia kerja 

yang kini memang terbuka bagi perempuan. Lambat laun, nilai-nilai ini semakin 

kuat tertanam dan diterima sebagai norma umum. Nampaknya hal ini juga 

disebabkan karena perempuan menerapkan standar penampilan fisik dalam 

menilai pria.  
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Norma tersebut juga mempengaruhi kebijakan dunia kerja yang mulai 

memasukkan penampilan diri sebagai kriteria dalam penilaian karyawan. 

Akibatnya, mau tidak mau pria pun mengikuti peraturan yang berlaku yaitu 

dengan cara memperhatikan penampilan dirinya.  

Bagi pria di Indonesia, sepuluh tahun lalu jika bicara urusan merawat 

tubuh dan wajah mungkin terdengar janggal. Perbedaan budaya dan pola hidup 

masyarakat kita dengan orang-orang di benua Eropa memang menjadikan 

grooming (merawat wajah dan tubuh) sebagai bagian gaya hidup jelas membuat 

hal ini kurang popular di Indonesia. Namun beriring kemajuan zaman, arus 

moderinsasi dan informasi kini membawa grooming menjadi hal yang lazim 

dilakukan pria di Indonesia. Namun jika kita bicara data sahih, maka jawabannya 

tidak bisa kita pukul rata. Karena sampai sekarangpun tidak ada data akurat atau 

survey khusus yang mengatakan secara pasti jumlah pria yang rajin merawat 

tubuh dan wajahnya atau rela melakukan operasi plastik untuk memperbaiki 

penampilannya. 

Pemaknaan pada khalayak sendiri cenderung memiliki sifat yang dinamis, 

dapat berubah dan bergeser. Hal inilah yang ditangkap sebagai peluang oleh kaum 

kapitalis, misalnya produsen produk kosmetika, dimana mereka secara dominan 

dan terus menerus menyajikan ideologinya yang terekspos melalui iklan. Kaum 

kapitalis sebagai elit informasi melakukan manipulasi tanpa henti terhadap citra 

publik dan mengkonstruksikan suatu ideologi kapitalisme yang kuat yang 

membantu menopang kepentingan material dan kultural mereka sendiri. Jadi pada 

dasarnya iklan-iklan komersial bukan hanya menegaskan, mereferensikan dan 
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memperkuat ideologi kapitalis yang dominan tetapi sering juga mengesankan 

bahwa produk dan jasa yang ada akan membantu menciptakan suatu keadaan yang 

lebih baik.  

Topik ini dipilih karena pergeseran dan perubahan pandangan masyarakat 

terhadap konsep maskulin, bahwa pria kini juga bisa lebih perhatian terhadap 

penampilan dan merawat diri ter-representasikan melalui iklan produk kosmetik 

untuk pria, yang kemunculan dan peredarannya dalam media masih tergolong 

baru. Dari segi kajian ilmu komunikasi, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran bagaimana reception analysis menginterpretasikan pemaknaan 

audience terhadap suatu teks media. Untuk itulah penelitian ini menarik untuk 

dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pemaknaan konsep maskulinitas dalam iklan kosmetik pria 

menurut model pria Gab‟s Model Agency Malang ? 

2. Bagaimana pergeseran nilai maskulinitas dalam iklan kosmetik pria menurut 

model pria Gab‟s Model Agency Malang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai 

melalui penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pemaknaan konsep maskulinitas dalam iklan kosmetik pria 

menurut model pria Gab‟s Model Agency Malang. 

2. Mengetahui pergeseran nilai maskulinitas dalam iklan kosmetik pria menurut 

model pria Gab‟s Model Agency Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah literatur penelitian kualitatif komunikasi mengenai 

pemaknaan audience atau khalayak terhadap teks media dengan menggunakan 

studi resepsi. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk membantu pembaca dalam memahami pemaknaan audience atau 

khalayak tentang pergeseran nilai maskulinitas dalam iklan kosmetik pria.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pergeseran Gender dalam Realitas Sosial 

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan 

mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan 

Tuhan dan mana yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan, 

dipelajari dan disosialisasikan. Pembedaan itu sangat penting, karena selama ini 
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kita sering kali mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan 

tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (gender) yang 

sebenarnya bisa berubah-ubah atau diubah. 

Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan 

kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada 

perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak 

tetap, tidak permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang 

realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok 

dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. 

Anggapan bahwa sikap perempuan feminim dan laki-laki maskulin 

bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin 

biologisnya. Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman.  

Dalam memahami konsep gender ada hal yang perlu dipahami, yaitu 

ketidak-adilan dan diskriminasi gender dimana merupakan kondisi tidak adil 

akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki 

menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai pembedaan peran dan kedudukan 

antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan 

maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan 

perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-

adilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur 

yang ada dalam masyarakat. 
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Ketidak-adilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran 

yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang 

bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. 

Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini 

lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap 

laki-laki. 

Bentuk-bentuk ketidak-adilan akibat diskriminasi itu meliputi : 

 Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan 

kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti 

penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir 

dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi 

pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. 

 Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin 

dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada 

pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada 

laki-laki. 

 Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat 

negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan pada salah satu jenis 

kelamin tertentu. 

 Kekerasan (violence), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik 

yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang mengalami akan 

terusik batinnya. 
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 Beban kerja (double burden) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan 

ketidak-adilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak 

oleh salah satu jenis kelamin. 

Bentuk-bentuk ketidak-adilan di ataslah yang menjadi penyebab 

pergeseran gender dalam realitas sosial, dimana sisi feminin dalam hal ini 

diidentikkan dengan wanita mulai masuk ke ranah maskulin yang diidentikkan 

dengan pria, begitu juga sebaliknya. 

1.5.2 Nilai Maskulinitas 

Terminologi maskulin sama halnya jika berbicara mengenai feminin. 

Maskulin merupakan sebuah bentuk konstruksi kelelakian terhadap laki-laki. 

Laki-laki tidak dilahirkan begitu saja dengan sifat maskulinitasnya secara alami, 

maskulinitas dibentuk oleh kebudayaan. Hal yang menentukan sifat perempuan 

dan laki-laki adalah kebudayan.
6
 Secara umum, maskulinitas tradisional 

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

kendali, kemandirian, kepuasan diri, kesetiakawanan laki-laki, dan kerja. Di 

antara yang dipandang rendah adalah hubungan interpersonal, kemampuan verbal, 

kehidupan domestik, kelembutan, komunikasi, perempuan, dan anak-anak.
7
 

 Sifat kelelakian berbeda-beda dalam setiap kebudayaan. Maskulinitas itu 

sendiri dikonstruksi oleh kebudayaan. Konsep maskulinitas dalam budaya Timur 

seperti di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Ketika seorang anak 

                                                           
6
 Barker dalam Argyo Demartoto,  Maskulinitas dari Jaman ke Jaman dan Citranya dalam Media, 

(Solo: UNS, 2009), hlm. 1 melalui http://argyo.staff.uns.ac.id/2010/08/10/konsep-maskulinitas-

dari-jaman-ke-jaman-dan-citranya-dalam-media/ 

7
 Ibid. 

http://argyo.staff.uns.ac.id/2010/08/10/konsep-maskulinitas-dari-jaman-ke-jaman-dan-citranya-dalam-media/
http://argyo.staff.uns.ac.id/2010/08/10/konsep-maskulinitas-dari-jaman-ke-jaman-dan-citranya-dalam-media/
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laki-laki lahir ke dunia, maka telah dibebankan beragam norma, kewajiban dan 

setumpuk harapan keluarga terhadapnya. Berbagai aturan dan atribut budaya telah 

diterima melalui beragam media yaitu ritual adat, teks agama, pola asuh, jenis 

permainan, tayangan televisi, buku bacaan, petuah dan filosofi hidup. Hal-hal 

sepele yang terjadi sehari-hari selama berpuluh tahun yang bersumber dari norma-

norma budaya telah membentuk suatu pencitraan diri dalam kehidupan seorang 

laki-laki. Kondisi ini dapat dilihat dari selera dan cara berpakaian, penampilan, 

bentuk aktivitas, cara bergaul, cara penyelesaian permasalahan, ekspresi verbal 

maupun non verbal hingga jenis aksesoris tubuh yang dipakai.
8
 

 Pencitraan diri tersebut telah diturunkan dari generasi ke generasi, melalui 

mekanisme pewarisan budaya hingga menjadi suatu kewajiban yang harus dijalani 

jika ingin dianggap sebagai laki-laki sejati. Aturan umum yang tidak tertulis yang 

mengatakan bahwa laki-laki sejati pantang untuk menangis, harus tampak tegar, 

kuat, pemberani, garang serta berotot. Laki-laki hebat adalah yang mampu 

menaklukkan hati banyak perempuan hingga adanya dorongan berpoligami. Ada 

pula pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi figur pelindung 

atau pengayom ataupun yang mengatakan bahwa laki-laki akan sangat laki-laki 

apabila identik dengan rokok, alkohol dan kekerasan.
9
 

 Banyak laki-laki yang kemudian sering terlibat perkelahian baik secara 

individu maupun antar kelompok ketika sudah tidak menemukan jalan keluar dari 

                                                           
8
 Anthony J. Virgorito & Timothy J. Curry, 1999, Marketing Masculinity: Gender Identity and 

Popular Magazines, Journal of Research, hlm. 1-2 melalui 

http://www.springerlink.com/content/h735283q07066447/ 

9
 Mike Donaldson, 1993. What Is Hegemonic Masculinity?, Theory and society, special Issue: 

Masculinities, hlm. 1 melalui http://www.springerlink.com/content/tk7205q0138578p1/ 

http://www.springerlink.com/content/h735283q07066447/
http://www.springerlink.com/content/tk7205q0138578p1/
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permasalahan yang dihadapi, biasanya menyangkut permasalahan harga diri. Juga 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki, 

tindak kriminalitas, kerusuhan etnik yang sebagian besar dilakukan oleh kaum 

laki-laki, termasuk kasus tawuran. 

 Beberapa bentuk perilaku yang telah disebutkan di atas sangat umum 

dilakukan oleh kaum laki-laki. Dikatakan umum jika dilihat dari kuantitas para 

pelakunya, juga karena jika dilakukan oleh perempuan maka orang akan 

melihatnya sebagai sesuatu yang aneh atau tidak wajar sehingga akan menjadi 

bahan obrolan. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pendapat umum yang 

mengatakan bahwa laki-laki adalah manusia bebas yang pantas untuk melakukan 

apapun tanpa terbebani oleh norma-norma kepantasan dan kesopanan.
10

 

 Secara seksual, maskulinitas sendiri dapat dikategorikan dalam beberapa 

tipe kontinum maskulinitas.
11

 Pertama, tipe gladiator-retro man: pria yang secara 

seksual aktif dan memegang kontrol. Kedua, tipe protector: pria pelindung dan 

penjaga. Ketiga, tipe clown of boffoon: pria yang mengutamakan persamaan 

dalam menjalin hubungan dan menghormati wanita serta bersikap gentlemen.  

Keempat, tipe gay man: pria yang mempunyai orientasi seksual, homoseksual. 

Kelima, tipe wimp: jenis pria yang „lain‟ yang lemah dan pasif. Kategori inilah 

yang sering digunakan media untuk mengkonstruksi maskulinitas meskipun yang 

paling sering muncul adalah karakter gladiator sebagai pemegang kekuasaan atau 

dominasi. 

                                                           
10

 Argyo Demartoto, op, cit., hlm. 2 

11
 Charles Jewitt, Images of Men : Male Sexuality in Sexual Health Leaflets and Posters for Young 

People. melalui (http://www.socresonline/2/2/6.html)  

http://www.socresonline/2/2/6.html
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1.5.3 Iklan Televisi 

Tugas dari iklan adalah bagaimana menciptakan identitas dan citra dari 

sebuah produk di tengah-tengah citra dari kompetitor lainnya 

denganmengasosiasikan brand dengan nilai-nilai manusia yang diinginkan. 

Menciptakan sebuah brand tidak hanya bagaimana menjual sebuah produk, namun 

juga bagaimana mengaitkan pembelian dengan gaya hidup dan nilai-nilai yang 

berlaku. Dengan demikian, tujuan dari iklan adalah sebagai penanda (signifiers) 

dari makna yang di-decode oleh khalayak dalam konteks sistem kebudayaan yang 

dianut dimana produk dalam iklan diasosiasikan dengan benda kebudayaan 

lainnya.
12

 

Melalui iklan akan tercipta sebuah percakapan dengan konsumen 

mengenai suatu produk. Iklan juga mencoba untuk mendapatkan perhatian 

(attention), menyediakan informasi, membuat sebuah inti, dan mendorong orang 

untuk membeli sehingga dapat dikatakan bahwa iklan merupakan salah satu 

bentuk dari komunikasi massa yang kompleks. Televisi juga merupakan salah satu 

media yang bisa digunakan untuk pemasangan iklan. 

Iklan televisi memiliki dua komponen penting, yaitu: audio dan video.
13

 

Video/visual adalah elemen iklan yang terlihat dalam layar televisi. Komposisi 

visual umumnya lebih mendominasi karena mengkomunikasikan suatu ide, pesan 

atau citra, serta lebih menarik perhatian audiens. Elemen visual ini mampu 

                                                           
12

 Chandri Bernadia Anggita, Pemaknaan Khalayak terhadap Nilai Metroseksualitas dalam Iklan. 

(Studi Pemaknaan Khalayak terhadap Iklan L‟Oreal Men Expert). (Depok : Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010), hlm. 20 
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menarik perhatian audiens sekaligus menyampaikan ide, pesan dan image. 

Sedangkan elemen audio televisi terdiri dari musik, narasi dan efek suara, atau 

kombinasi dari keseluruhan elemen tersebut. 

Televisi sebagai medium iklan memiliki dampak yang kuat. Hal ini 

dikarenakan interaksi dari pandangan, warna, suara, gerakan, dan drama 

menghasilkan respon emosional yang kuat. Berdasarkan uraian di atas, iklan 

televisi adalah media yang mempunyai efek yang besar dan cukup berperan bagi 

khalayak. Hal ini tidak terlepas dari sifat dan jangkauannya. Salah satu dampak 

dari iklan televisi tersebut adalah membentuk pemahaman kita bagaimana kita 

seharusnya berperilaku sesuai ekspektasi sosial dari lingkungan. 

Selain itu Rhenald Kasali juga melihat adanya kekuatan dari media 

televisi, antara lain
14

 : 

1. Efisiensi biaya 

Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media yang paling efektif 

untuk menyampaikan pesan-pesan komersialnya. Salah satu keunggulannya 

adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas. Jutaan 

orang menonton televisi secara teratur. Televisi menjangkau khalayak sasaran 

yang dapat dicapai oleh media lainnya, tetapi juga khalayak yang tidak 

terjangkau oleh media cetak. Jangkauan massal ini menimbulkan efisiensi 

biaya untuk menjangkau setiap kepala. 
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2. Dampak yang kuat 

Keunggulan lainnnya adalah kemampuannya menimbulkan dampak yang 

kuat terhadap konsumen, dengan tekanan pada sekaligus dua indera, 

penglihatan dan pendengaran. Televisi juga mampu menciptakan kelenturan 

bagi pekerjaan-pekerjaan kreatif dengan mengkombinasikan gerakan, 

kecantikan, suara, warna, drama, dan humor. 

3. Pengaruh yang kuat 

Akhirnya televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi 

persepsi khalayak sasaran. Kebanyakan masyarakat meluangkan waktunya di 

muka televisi, sebagai sumber berita, hiburan, dan sarana pendidikan. 

Kebanyakan calon pembeli lebih percaya pada perusahaan yang 

mengiklankan produknya di televisi daripada yang tidak sama sekali. Ini 

adalah cerminan bonafiditas pengiklan. 

Besarnya pengaruh iklan televisi terlebih dengan berbagai pendekatan di 

dalammnya yang mampu mempersuasi khalayak membuat iklan televisi memiliki 

dampak positif dan negatif. Dampak positif iklan antara lain
15

 : 

1. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, konsumen 

dapat mengetahui adanya berbagai produk, yang pada gilirannya 

menimbulkan adanya pilihan. 

2. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya. 

3. Iklan membuat orang kenal, ingat, dan percaya. 
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Selain dampak yang positif, iklan juga dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat. Iklan akan merangsang keinginan konsumen untuk membeli 

suatu produk, terlebih jika iklan tersebut bersifat emosional. Bagi masyarakat 

yang memiliki pengetahuan dan pemahaman rendah mengenai fungsi iklan yang 

sebenarnya, iklan akan mampu merangsang pola konsumsinya dengan cepat. 

Berikut ini adalah dampak negatif yang terdapat dalam iklan
16

 

1. Iklan membuat orang membeli sesuatu yang sebetulnya tidak ia inginkan atau 

butuhkan. Iklan membujuk kita untuk membeli ataupun menggunakan 

sesuatu secara lebih teratur. 

2. Iklan mengakibatkan barang-barang menjadi lebih mahal. Karena 

membutuhkan dana, maka wajar saja bila ada anggapan bahwa iklan 

menambah harga barang. 

3. Iklan yang baik akan membuat produk yang berkualitas rendah dapat terjual. 

4. Iklan adalah pemborosan. 

Dalam hal ini iklan kemudian juga dapat mengkonstruksikan suatu nilai 

yang ada sehingga nilai tersebut tertanam pada diri khalayaknya. Efeknya adalah 

membentuk keinginan dari khalayak dan pada akhirnya membuat khalayak 

menjadi merasa butuh akan sesuatu yang berhubungan dengan nilai tersebut. 

1.5.4 Produk Kosmetik Khusus Pria 

Bila membahas produk kosmetik, wajar bila wanita begitu mendominasi. 

Sejak awal, kebutuhan untuk bersolek memang dirasakan lebih oleh wanita. 

                                                           
16

 Rhenald Kasali, loc. cit. 



17 

 

Secara psikologis, bahkan wanita merasakan adanya kebutuhan untuk merasa 

nyaman dengan dirinya, terutama kepuasan saat melihat dirinya di depan kaca. 

Namun lain halnya bila kebutuhan itu dirasakan oleh kaum pria. Biasanya 

pria merasa kesulitan untuk mendapatkan produk kosmetik yang sesuai dengan 

dirinya. Hal itu disebabkan sedikitnya perhatian produsen kosmetik terhadap 

segmen pria. Tapi seiring dengan datangnya „wabah‟ pria metroseksual, maka 

trend mulai bergeser, karena banyak pihak mulai melihat adanya „peluang bisnis‟ 

itu. 

Produsen kosmetik yang dulu hanya melayani konsumen wanita, kini juga 

mulai beralih ke konsumen pria. Kebutuhan pria akan kosmetik yang dirancang 

khusus baginya tumbuh begitu pesat. Di luar negeri, produsen produk kosmetik 

khusus pria ini bahkan telah berhasil merebut hati para pria khususnya pria 

metroseksual dan sukses di pasaran, baik di lokal maupun internasional. 

Di pasaran, produk kosmetik khusus pria ini dapat digolongkan dua jenis, 

sesuai tipologi mereknya. Pertama, produk yang sejak dari awal berdirinya hanya 

menghasilkan produk khusus pria, seperti Gilette, Menaji, Zirh, dan lainnya. 

Kedua, produk yang semula hanya melayani pasar wanita namun kini juga 

melayani pasar pria. Jadi jenis produk yang kedua ini melakukan line extension 

dengan masuk ke segmen pasar kosmetik pria, seperti Nivea for Men, Cilinique 

for Men, ClarinsMen, dan dari dalam negeri ada Bask. (Kartajaya, 2004: 306).
17
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Dalam pembahasannya, Febby Iskandar menggolongkan produk kosmetik 

khusus pria ke dalam empat jenis perawatan
18

, yakni : 

a. Rambut 

Contoh : hair styling gel, hair tonic, shampoo 

b. Wajah 

Contoh : face scrub, mousturizer, shaving foam, lipbalm, gel toothpaste 

c. Kulit 

Contoh : dry-skin protection, skin lotion, anti-shine powder, skin gel 

d. Tubuh  

Contoh : body spray, cologne, perfume, body foam, deodorant, muscle milk 

 Beragam produk kosmetik khusus pria di atas itulah yang coba ditawarkan 

sejumlah produsen kepada para pria, terutama pria metroseksual sebagai target 

market yang paling potensial lewat berbagai tayangan iklan, misalnya iklan 

Gatsby Wax, Master Hair Gel, Gillete Razor, Brylcreem Body Spray Cologne, 

Extreme Splash Cologne, Rexona for Men Deodorant, Gatsby Body Foam, Direct 

Body Foam, L-men Muscle Milk, dan masih banyak lagi.  

1.5.5 Audience (Khalayak) Aktif  

 Audience (khalayak) merupakan pengkonsumsi media apapun itu. 

Paradigma terdahulu, khalayak dipandang sebagai individu pasif, namun sekarang 

tidak lagi. Audience (khalayak) dipandang sebagai individu yang secara aktif 

menyerap informasi, memproses dalam pemahamannya, serta memaknai konteks 

                                                           
18

 Febby Iskandar, Apresiasi Pria Metroseksual di Kota Surabaya terhadap Tayangan Iklan 

Produk Kosmetik Khusus Pria di Stasiun Televisi Nasional, (Surabaya: Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Kristen Petra, 2005), hlm. 21 



19 

 

yang ada dalam teks media tersebut. Penerimaan setiap individu dapat berbeda-

beda, sesuai dengan latar belakang budaya, pengetahuan dan pengalaman masing-

masing individu. “Dalam konstruksi penelitian khalayak, penonton sebagai agen 

aktif, mampu menolak dan merekonstruksi teks media”.
19

  

 Menurut Hadi, khalayak mengkonsumsi media dalam berbagai cara dan 

kebutuhan, merujuk pada pemikiran interpretif yang menekankan pada 

pengalaman informantif (meaning-contruction) seseorang dalam memahami suatu 

fenomena.
20

 Tradisi khalayak dalam komunikasi massa mempunyai dua 

pandangan arus besar, yaitu khalayak yang pasif dan khalayak yang aktif. 

Khalayak yang pasif adalah khalayak yang hanya bereaksi pada apa yang mereka 

lihat dan dengar dalam media. Khalayak tidak ambil bagian dalam diskusi-diskusi 

publik. Sementara pandangan kedua adalah khalayak yang aktif, yaitu kelompok 

orang yang terbentuk atas isu-isu tertentu dan aktif mengambil bagian dalam 

diskusi atas isu-isu yang mengemuka. 

Studi resepsi menilai bahwa audience atau khalayak dari media massa itu 

bukanlah merupakan individu yang bodoh, melainkan secara cultural adalah 

produsen makna aktif pada budaya mereka sendiri. Audience membawa 

kompetensi budaya yang telah mereka dapatkan untuk dikemukakan dalam teks 

media, sehingga audience yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan 

menginterpretasikan makna yang berlainan satu sama lain. Menurut studi resepsi 
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ini audience dengan aktif menerima, membaca, mengkonsumsi, dan berinteraksi 

dengan teks media.  

1.5.5.1 Karakteristik Audiences Aktif  

Adapun karakteristik audience aktif tersebut sebagai berikut : 

1. Selektifitas (seletivity).  

 Audience secara selektif dalam proses konsumsi media yang mereka pilih 

untuk digunakan. Yang didasari alasan dan tujuan tertentu. 

2. Utilitarianisme (utilitarianism). 

 Audience dikatakan mengkonsumsi media dalam rangka suatu kepentingan 

untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu yang mereka miliki. 

3. Intensionalitas (intentionality). 

 Yang mengandung makna penggunaan secara sengaja dari isi media.  

4. Keikutsertaan (involvement). 

 Audience secara aktif berfikir mengenai alasan mereka dalam mengkonsumsi 

media. 

5. Audience aktif dipercaya sebagai komunitas yang tahan dalam menghadapi 

pengaruh media (impervious to influence), atau tidak mudah dibujuk oleh media 

itu sendiri.  

6. Audience yang lebih terdidik (educated people) cenderung menjadi bagian 

dari khalayak aktif, karena mereka lebih bisa memilih media yang mereka 

konsumsi sesuai kebutuhan mereka dibandingkan khalayak yang tidak terdidik. 
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1.5.6  Analisis Resepsi 

 Salah satu standar untuk mengukur khalayak media adalah menggunakan 

reception analysis, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah makna atas 

pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan memahami bagaimana 

karakter teks media dibaca oleh khalayak. Individu yang menganalisis media 

melalui kajian reception memfokuskan pada pengalaman dan pemirsaan khalayak 

(penonton/pembaca), serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman 

tersebut. Konsep teoritik terpenting dari reception analysis adalah bahwa teks 

media - penonton/ pembaca atau program televisi - bukan lah makna yang melekat 

pada teks media tersebut, tetapi makna diciptakan dalam interaksinya antara 

khalayak (penonton/pembaca) dan teks. Dengan kata lain, makna diciptakan 

karena menonton atau membaca dan memproses teks media. 

 Teori reception mempunyai argumen bahwa faktor kontekstual 

mempengaruhi cara khalayak memirsa atau membaca media, misalnya film atau 

program televisi. Faktor kontekstual termasuk elemen identitas khalayak, persepsi 

penonton atas film atau genre program televisi dan produksi, bahkan termasuk 

latar belakang sosial, sejarah dan isu politik. Singkatnya, teori reception 

menempatkan penonton/ pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang 

turut mempengaruhi bagaimana menonton atau membaca serta menciptakan 

makna dari teks. 

 Menurut Stuart Hall, riset khalayak seperti dikutip dari Baran, mempunyai 

perhatian langsung terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi 

media diproduksi (encoding), serta konsumsi isi media dalam konteks kehidupan 
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sehari-hari (decoding). “Analasis resepsi memfokuskan pada perhatian individu 

dalam proses komunikasi massa (decoding), yaitu pada proses pemaknaan dan 

pemahaman yang mendalam atas media teks, dan bagaimana individu 

menginterpretasikan isi media”.
21

 Hal ini bisa diartikan individu secara aktif 

menginterpretasikan teks media dengan cara memberikan makna atas 

pemahamannya sesuai apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan 

decoding terjadi pada proses memproduksi makna dan membagikan kepada orang 

lain. Dalam konteks sosial konsumen media cenderung mengkonseptualisasikan 

media sebagai sebuah representasi daripada sebagai sebuah sumber informasi. 

 Dalam tradisi studi audience, setidaknya pernah berkembang beberapa 

varian di antarannya disebut secara berurutan berdasar perjalanan sejarah 

lahirnya effect research, uses and gratification research, literary criticism, 

cultural studies, reception analysis.
22

 Reception analysis bisa dikatakan sebagai  

perspektif baru dalam aspek wacana dan sosial dari teori komunikasi.
23

 Sebagai 

respon terhadap tradisi scientific dalam ilmu sosial, reception analysis 

menandaskan bahwa studi tentang pengalaman dan dampak media, apakah itu 

kuantitatif atau kualitatif, seharusnya didasarkan pada teori representasi dan 

wacana serta tidak sekedar menggunakan operasionalisasi seperti penggunaan 
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skala dan kategori semantik. Sebaliknya, sebagai respon terhadap studi teks 

humansitik, reception analysis menyarankan baik audience maupun konteks 

komunikasi massa perlu dilihat sebagai suatu spesifik sosial tersendiri dan 

menjadi objek analisis empiris. Perpaduan dari kedua pendekatan (sosial dan 

perspektif diskursif) itulah yang kemudian melahirkan konsep produksi sosial 

terhadap makna (the social production of meaning). Analisis resepsi kemudian 

menjadi pendekatan tersendiri yang mencoba mengkaji secara mendalam 

bagaimana proses-proses aktual melalui mana wacana media diasimilasikan 

dengan berbagai wacana dan praktik kultural audiensnya.
24

 

 Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian 

terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak semata 

pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa 

tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan 

media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan 

bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak. 

Menurut Stuart Hall, terdapat tiga tipe decoding yang bisa dilakukan oleh 

khalayak, yaitu Dominant, Negotiated, dan Oppositional
25

 :  

1. Dominant/Preferred reading 

Khalayak memaknai berdasarkan kode yang dominan. Media memproduksi 

pesan dan khalayak mengkonsumsinya. Khalayak menyetujui, menikmati, 

dan mengkonsumsi apa ditawarkan oleh media tanpa ada protes dan 
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perlawanan. Sehingga khalayak akan memaknai teks sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh media. 

2. Negotiated reading 

Khalayak memaknai teks berdasarkan nilai budaya yang dominan tetapi 

menolak penerapannya dalam kasus yang spesifik. Khalayak 

mempertanyakan kode tersebut dan menggunakan keyakinannya untuk 

mengkompromikan kode dominan yang ada. 

3. Oppositional reading 

Khalayak memaknai secara oposisi apa yang disampaikan oleh media. 

Khalayak memaknai pesan secara kritis dan menemukan adanya bias dalam 

penyampaian pesan serta berusaha untuk tidak menerimanya secara mentah-

mentah. Dalam hal ini khalayak berusaha untuk menggunakan kerangka 

kodenya sendiri. 

 Dalam konteks penelitian ini, khalayak masuk dalam kategori 

dominant/preferred meaning ketika mereka setuju dengan nilai maskulinitas yang 

terkandung dalam pesan iklan kosmetik khusus pria. Khalayak memaknai iklan 

tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. Secara hipotesis dapat 

dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran antara pembuat iklan dengan 

khalayak. 

Untuk kategori negotiated reading, khalayak tidak serta merta menyetujui 

pesan yang ada dalam iklan kosmetik khusus pria yang terkait dengan nilai 

maskulinitas. Khalayak mengkompromikan kode yang disediakan oleh pembuat 
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iklan kosmetik khusus pria dengan menggunakan kepercayaan dan keyakinannya 

terlebih dahulu dalam memaknai pesan iklan tersebut. 

Terakhir, jika khalayak termasuk ke dalam kategori oppositional reading 

maka khalayak tersebut tidak setuju dengan nilai maskulinitas yang terdapat 

dalam pesan iklan kosmetik khusus pria. Makna yang dihasilkan oleh khalayak 

berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pengiklannya karena mereka 

mempunyai kerangka kode sendiri mengenai nilai maskulinitas. Penjelasan ini 

merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Beragam makna yang dihasilkan 

oleh khalayak tersebut juga terkait dengan konsep khalayak aktif dimana khalayak 

dilihat sebagai pihak yang lebih aktif dalam membuat keputusan mengenai 

bagaimana menggunakan media. 

 Dalam buku Mass Communication Theory, Foundation, Ferment, and 

Future 3rd Edition oleh Baran, reception theory memiliki kekuatan dan 

kelemahan seperti berikut. 

Tabel 1.1. Kekuatan dan Kelemahan Reception Theories 

RECEPTION THEORY 

Kekuatan  

1. Memfokuskan perhatian pada 

individu dalam proses 

komunikasi massa. 

2. Menghormati kecerdasan dan 

kemampuan konsumen 

media. 

3. Mengakui berbagai makna 

dalam teks media.  

Kelemahan  

1. Biasanya didasarkan pada 

interpretasi informantif 

laporan penonton. 

2. Tidak dapat menetapkan ada 

atau tidaknya efek. 

3. Metode penelitian kualitatif 
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4. Mencari pemahaman 

mendalam tentang 

bagaimana orang 

menafsirkan isis media. 

5. Dapat memberikan analisis 

mendalam tentang cara 

media digunakan dalam 

konteks sosial sehari-hari. 

menghalangi penjelasan 

kausal. 

4. Telah terlalu berorientasi 

tingkat mikro (tetapi 

berusaha untuk menjadi lebih 

makroskopik). 

Sumber : Mass Communication Theory dalam Wijaya, 2010 

 

 Secara metodologi, reception analysis termasuk dalam paradigma 

interpretive konstruktivis, dimana menurut Neuman dalam Hadi
26

 pendekatan 

interpretive “is the systematic analysis of socially meaningful action through the 

direct detailed observation of people in natural settings in order to arrive at 

understandings and interpretations of how people create and maintain their 

worlds”. Artinya paradigma interpretif dalam konteks penelitian sosial digunakan 

untuk melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku 

terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku 

untuk mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan 

kepada kehidupan tersebut.  
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1.6 Asumsi Teoritis 

 Nilai maskulinitas dalam iklan kosmetik khusus pria merupakan suatu nilai 

yang ingin dibangun secara implisit oleh pengiklan dan nilai tersebut terkandung 

dalam pesan iklan. Nilai maskulinitas, dalam penelitian ini merupakan nilai yang 

berhubungan dengan metroseksual yaitu keinginan para pria untuk merawat dan 

menjaga kesehatan tubuh terutama wajahnya. Pengiklan ingin membangun nilai 

ini pada diri khalayak untuk mendukung tujuan besar pemasarannya yaitu 

penjualan produk. Jika pada diri khalayak sudah terbangun suatu nilai 

metroseksualitas dimana mereka menganggap bahwa merawat wajah merupakan 

suatu hal yang penting dan suatu kebutuhan, maka mereka kemudian akan 

menerima bahwa solusi kebutuhan mereka adalah produk kosmetik khusus pria. 

Dengan kata lain iklan tersebut diharapkan akan meningkatkan penjualan produk. 

 Preferred meaning dari pengiklan tersebut kemudian disampaikan kepada 

khalayak dan dimaknai oleh masing-masing mereka. Pemaknaan sendiri bukanlah 

hal yang statis melainkan mampu bergeser sehingga pemaknaan yang dihasilkan 

oleh tiap khalayak akan berubah-ubah dan berbeda-beda. Perubahan dan 

perbedaan tersebut tergantung pada bagaimana kerangka budaya masing-masing 

khalayak yang dilatarbelakangi oleh pengalaman serta nilai individual khalayak. 

Selain itu keluarga, lingkungan pertemanan, serta pekerjaan juga dapat berperan 

terhadap bagaimana seseorang memaknai suatu hal. 

 Khalayak yang setuju dengan pesan iklan kosmetik khusus pria 

kemungkinan besar memiliki nilai-nilai yang sama dengan preferred meaning dari 

pengiklan. Kerangka budaya yang dimilikinya cenderung membuat dirinya 
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langsung menerima apa yang disediakan oleh iklan. Dalam kondisi seperti ini 

maka khalayak tersebut merupakan pembaca yang dominan. Namun ketika 

khalayak tidak secara langsung menerima preferred meaning dari pengiklan dan 

berusaha untuk mengkompromikan pesan tersebut dengan nilai-nilai pribadi yang 

dimilikinya maka khalayak termasuk ke dalam kategori pembaca yang 

bernegosiasi. 

Terakhir, ketika khalayak tidak setuju dengan pesan iklan dan mempunyai 

pemaknaan yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh pengiklan maka 

khalayak tersebut merupakan pembaca yang oposisional. Khalayak yang memiliki 

pemaknaan berbeda ini memiliki kerangka budaya yang jauh berbeda dengan 

pengiklan dan hal itu pada akhirnya membentuk pemaknaan yang dihasilkannya. 

Khalayak menerima pesan iklan kemudian menggunakan kode yang dimilikinya 

sendiri dalam memberi makna terhadap pesan iklan tersebut. 

Peneliti memiliki asumsi bahwa khalayak iklan kosmetik khusus pria 

memiliki pemaknaan yang cenderung berbeda dengan makna yang dimaksud oleh 

iklan tersebut. Menurut peneliti, walaupun saat ini kaum metroseksual dalam hal 

ini termasuk dalam nilai maskulinitas tengah berkembang di Indonesia, sebagian 

besar kaum pria masih memiliki konsep diri yang klasik yaitu konsep pria 

maskulin lama. Sehingga pesan yang terdapat dalam iklan kosmetik khusus pria, 

yang menekankan pandangan mengenai nilai metroseksualitas sebagai konsep 

maskulinitas baru, akan cenderung tidak sejalan dengan pemaknaan khalayaknya. 

Namun akan tetap terjadi perubahan atau pergeseran pemaknaan pada khalayak 
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meskipun kecil sebab pada dasarnya pemaknaan merupakan suatu hal yang 

dinamis. 

 

1.7 Fokus Penelitian 

Menurut Spradley dalam Sugiyono
27

 fokus adalah domain tunggal atau 

beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian digunakan 

untuk membatasi studi bagi peneliti dan menentukan sasaran penelitian. Maka 

kemudian peneliti dapat mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah, dan 

dianalisis dalam suatu penelitian.  

Fokus penelitian ini secara umum yaitu pemaknaan atau hasil interpretasi 

dari informan, yakni anggota Gab‟s Model Agency Malang, mengenai konsep dan 

pergeseran maskulinitas pada iklan kosmetik pria di televisi. Peneliti 

memfokuskan pada pengalaman dan pemirsaan khalayak (penonton/ pembaca), 

serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman tersebut. Sasaran 

penelitian ini adalah anggota Gab‟s Model Agency Malang karena Gab‟s ini 

merupakan Modeling Agency yang sudah berpengalaman cukup lama di dunia 

modeling dan anggotanya sudah banyak yang berkarir di dunia entertain.  

Iklan yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain iklan L‟Oreal 

Men Expert versi Nicholas Saputra, iklan Mens Biore Oil Clear versi Rio 

Haryanto, iklan Nivea for Men Whitening Facial Foam versi cowok telat janjian, 

iklan Vaseline Men Face Mosturizer versi Darius Sinatrya, dan iklan Rexona Men 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) 

hlm.208 
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Sports Defense versi cowok bertukar baju. Iklan-iklan tersebut dipilih karena atas 

dasar pertimbangan iklan terbaru dari masing-masing produk dan kemunculannya 

di televisi terhitung sering. 

 

1.8 Penelitian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu dilakukan peneliti untuk menjadi bahan acuan 

yang mampu memberikan rumusan asumsi dasar bagi pengembangan kajian. 

Peneliti mencari studi penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, dalam konteks subjek, metodologi maupun perspektif penelitian. 

Tabel 1.2 Matriks Penelitian Terdahulu 

No Judul Skripsi 
Nama 

Peneliti 

Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Penerimaan 

Anak-anak 

terhadap 

Multikulturalis-

me dalam 

tayangan Upin 

dan Ipin. 

Agnes Olivia 

Wijaya, 

Universitas 

Kristen Petra, 

2010 

Untuk 

mengetahui 

penerimaan 

anak-anak 

terhadap 

multikulturalis

me tayangan 

Upin dan Ipin 

tersebut. 

 Metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

reception 

analysis. 

 Sasaran dalam 

penelitian ini 

adalah anak-

anak usia 

Sekolah dasar 

(SD) 6-12 

tahun, suka 

menonton 

tayangan Upin 

dan Ipin serta 

berasal dari 

Para informan 

penelitian 

menerima 

aspek 

multikulturalis

me dalam 

tayangan Upin 

dan Ipin dan di 

dalam satu 

individu dapat 

menganut dua 

paham 

multikulturalis

me. 
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budaya yang 

berbeda 

seperti Jawa, 

Madura dan 

China. 

 Pengumpulan 

data 

dilakukan 

dengan 

wawancara 

mendalam 

dan observasi. 

2. Pemaknaan 

Khalayak 

terhadap Nilai 

Metroseksualitas 

dalam Iklan. 

(Studi 

Pemaknaan 

Khalayak 

terhadap Iklan 

L‟Oreal Men 

Expert) 

Chandri 

Bernadia 

Anggita, 

Universitas 

Indonesia, 

2010 

Menggambar-

kan 

pemaknaan 

khalayak 

terhadap 

produk 

perawatan 

wajah 

lengkap bagi 

pria dan iklan 

produk 

perawatan 

wajah pria 

terutama 

mengenai nilai 

metroseksuali-

tas yang 

terdapat di 

dalamnya, 

dengan iklan 

L‟Oreal Men 

Expert sebagai 

contoh kasus 

penelitian. 

 Metode 

penelitian 

kualitatif 

interpretatif 

dengan 

pendekatan 

reception 

studies. 

 Sasaran dalam 

penelitian ini 

adalah 

khalayak 

dengan latar 

belakang yang 

beragam 

dalam hal ini 

terkait dengan 

pengalaman 

menggunakan 

produk 

perawatan 

wajah. 

 Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

wawancara 

mendalam dan 

observasi serta 

Latar belakang 

pembentukan 

pemaknaan 

pada khalayak 

terkait erat 

dengan 

penanaman 

nilai mengenai 

perawatan 

tubuh dan 

penampilan 

yang menarik 

dalam 

keluarga, peer 

group, 

lingkungan 

kerja, serta 

relasi dengan 

lawan jenis. 

Nilai pribadi 

yang dimiliki 

khalayak 

khususnya self 

esteem, dan 

nilai lainnya 

seperti 

pandangan 

mereka 

mengenai citra 

pria masa kini 

dan definisi 

metroseksual 
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studi literatur. serta 

pengalaman 

tentang produk 

juga 

mempunyai 

peran yang 

signifikan 

dalam proses 

pembentukan 

pemaknaan 

khalayak 

terhadap nilai 

metroseksuali-

tas dalam iklan 

L‟Oreal Men 

Expert. 

3. Apresiasi Pria 

Metroseksual di 

Kota Surabaya 

terhadap 

Tayangan Iklan 

Produk Kosmetik 

Khusus Pria di 

Stasiun Televisi 

Nasional. 

Febby 

Iskandar, 

Universitas 

Kristen 

Petra, 2005 

Untuk 

mengetahui 

apresiasi pria 

metroseksual 

di Kota 

Surabaya 

terhadap 

tayangan iklan 

produk 

kosmetik 

khusus pria di 

stasiun televisi 

nasional. 

 Metode 

penelitian 

kuantitaif 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

survai. 

 Sasaran dalam 

penelitian ini 

adalah pria 

metroseksual 

yang sesuai 

dengan 

karakteristik 

yang telah 

disebutkan 

peneliti.  

 Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan 

mengunakan 

kuesoner. 

Pria 

metroseksual 

di Kota 

Surabaya 

memiliki 

pengenalan 

dan 

pemahaman 

yang baik 

terhadap 

merek produk 

kosmetik 

khusus pria 

yang iklannya 

ditayangkan di 

stasiun televisi 

nasional. 
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 Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari tujuan 

penelitian, lokasi penelitian, serta sasaran penelitian. Untuk tujuan penelitian, 

penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui pemaknaan dan apresiasi 

khalayak tentang metroseksualitas dalam iklan perawatan khusus pria. Sedangkan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan dan pergeseran 

nilai maskulinitas pada iklan kosmetik khusus pria. Untuk lokasi penelitian, 

penelitian terdahulu dilakukan di Surabaya dan Jakarta, sedangkan untuk 

penelitian ini dilakukan di Malang. Sasaran penelitian pada penelitian terdahulu 

terdiri dari beragam latar belakang dan profesi, sedangkan untuk penelitian ini 

difokuskan pada satu profesi dan komunitas saja tetapi dengan latar belakang 

yang berbeda.  

  

1.9 Metode Penelitian 

1.9.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Artinya data yang 

digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) 

melainkan berupa kata-kata dari informan. Dan semua data yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti, dimana 

penelitian ini akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) kepada 

informan melalui in-depth interview hingga peneliti mendapatkan hasil yang 

diharapkan.  

Sementara itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

paradigma interpretatif melalui metode reception analysis. Analisis resepsi 
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berupaya untuk mengetahui bagaimana audience memahami dan 

menginterpretasikan isi pesan (memproduksi makna) berdasarkan pengalaman 

(story of life) dan pandangannya selama berinteraksi dengan media.  

Reception analysis merupakan studi yang mendalam terhadap proses 

aktual dimana wacana dalam media diasimilasikan ke dalam wacana dan praktik-

praktik budaya khalayak. Menurut McQuail, reception analysis menekankan pada 

penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya dan sebagai proses 

dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalamannya dengan 

media.
28

  

1.9.2  Teknik Pemilihan Informan  

Informan dari penelitian ini adalah model pria Gab‟s Model Agency 

Malang yang pernah mengetahui atau bahkan sudah menggunakan salah satu 

produk kosmetik khusus pria. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dalam menentukan anggota Gab‟s Model Agency Malang 

yang akan dijadikan informan penelitian. Teknik purposive sampling merupakan 

pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan. Sebelumnya, peneliti melakukan pra-survey atau pra observasi untuk 

mengetahui beberapa kriteria atau syarat-syarat dari informan penelitian. Adapun 

syarat-syarat sebagai seorang informan adalah : 

1). Informan atau narasumber merupakan seorang model aktif di Gab‟s Model 

Agency Malang. 

2). Informan atau narasumber berusia 18-25 tahun  

                                                           
28

 Dennis McQuail, Audience Analysis, (London : SAGE Publications, Inc, 1997), hlm 46 
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3). Informan atau narasumber mengetahui salah satu iklan kosmetik pria yang 

menjadi acuan penelitian di televisi atau sampai pada menggunakan produk-

produk kosmetik tersebut.  

4). Informan atau narasumber bersedia terlibat dalam wawancara mendalam 

(depth interview) yang membutuhkan waktu cukup lama. 

5). Informan atau narasumber memberikan persetujuan untuk mempublikasikan 

hasil penelitian. 

 Terdapat dua puluh orang model pria aktif di Gab‟s Model Agency. Dari 

dua puluh orang tersebut terseleksi lima orang model pria yang memenuhi syarat 

menjadi informan penelitian. Berikut tabel hasil pemilihan informan. 

Tabel 1.3 Penentuan Informan 

Kategori /  

Nama 

Berusia 

18-25 

tahun 

Mengetahui 

salah satu 

iklan 

kosmetik 

khusus pria 

di televisi 

yang 

dijadikan 

acuan 

dalam 

penelitian. 

Menggunak

an salah 

satu produk 

kosmetik 

khusus pria 

tersebut. 

Bersedia 

terlibat 

dalam 

wawancara 

mendalam 

(Depth 

Interview) 

Memberikan 

persetujuan 

untuk 

mempublikas

ikan hasil 

penelitian. 

Vicky 

Suprasanda 

 

X V V X X 

Yoga Aditya 

Darmawan 

V V V V V 

M. Ihwan 

 

V V X X X 

Agyl Bagus 

Herlambang 

V V V V V 

Furqan 

Adyatma 

V V V X X 

June X V V V V 
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Wendyanto 

Disto Adi 

Saputo 

V V V V V 

Adzam Aulia 

 

X V V X X 

Yoga Hobner 

 

X V X X X 

Arya Saloko 

 

X V V X X 

Davin 

Firmansyah 

V V X X X 

Benny 

Setyawan 

V V V V V 

Nugraha 

Putra 

V V V V V 

Olga Akbar 

 

V V V X X 

Prama 

Aditya 

V V V X X 

Puguh 

Widiasmoro 

X V V X X 

Franky Ponly 

Siregar 

X V X X X 

Ryantino 

 

V V V X X 

Yufensius 

Reza 

V V V X X 

Thomas 

Rianto 

X V X X X 

Sumber : Olahan data peneliti 

Keterangan :  

V = Memenuhi kategori 

X = Tidak memenuhi kategori 

Sesuai dengan tabel penentuan informan di atas, maka berikut ini adalah 

daftar nama informan yang berpartisipasi dalam proses penelitian ini. 

1. Yoga Aditya Darmawan 

2. Agyl Bagus Herlambang 
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3. Disto Adi Saputro 

4. Benny Setyawan 

5. Nugraha Putra 

 Berikut latar belakang dari kelima informan di atas. 

 Informan 1 

Yoga Aditya Darwaman merupakan seorang siswa kelas XII SMKN 4 

Malang jurusan animasi. Memiliki tinggi 178cm, Yoga bergabung dengan Gab‟s 

Model Agency ini terhitung sejak Desember 2011. Dia lahir di Malang pada 22 

Februari 1994 dari keluarga campuran Jawa – Cina dan merupakan anak keempat 

dari lima bersaudara. 

Saat ini, Yoga sedang sibuk untuk mempersiapkan dirinya menghadapi 

Ujian Akhir Nasional (UAN). Walaupun demikian, dia masih bisa membagi 

waktu antara sekolah dan dunia modeling. Hobi siswa SMK ini adalah fotografi. 

Dia  senang memotret keindahan alam dan juga makhluk hidup seperti hewan dan 

tumbuhan.  

Lingkaran pergaulan Yoga merupakan orang-orang yang sangat 

memperhatikan penampilan. Bahkan mereka seringkali mengomentari dan 

memberi masukan tentang penampilan masing-masing. Baik lingkungan sekolah, 

modeling maupun lingkungan pergaulannya menuntut Yoga untuk tampil prima. 

Wajah yang bersih dan mulus dan tidak berjerawat, pakaian yang rapih, serta 

tubuh yang bugar merupakan beberapa kriteria yang berusaha dipenuhi oleh Yoga 

dalam bergaul. Jadi lingkungan pergaulan sangat berperan bagi Yoga dalam hal 
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penampilan dan sikap sehari-hari namun tidak begitu berpengaruh terhadap pola 

pikirnya.  

Sebagai seorang model, Yoga menuntut dirinya untuk berpenampilan 

menarik. Oleh karena itu, dia menggunakan produk kosmetik khusus pria untuk 

merawat dirinya. Produk yang ia gunakan antara lain: Vaseline Men, Nivea for 

Men, dan Rexona Men. Yoga menggunakan produk-produk tersebut sejak tahun 

2009. 

 Informan 2 

Agyl Bagus Herlambang merupakan informan kedua dalam penelitian ini. 

Merupakan seorang sarjana lulusan Teknik Hasil Pangan, Universitas Brawijaya 

(UB) angkatan 2006. Dilahirkan di Malang pada 17 Juli 1988, dia merupakan 

anak kedua dari tiga bersaudara. Menjadi anak pria satu-satunya dalam keluarga 

tidak membuatnya menjadi pribadi yang manja.  

Pengalamannya tidak hanya di dunia modeling saja. Banyak sekali prestasi 

yang sudah dia capai baik di dunia modeling maupun dunia entertain yang lain. 

Pernah menjadi finalis pemilihan VJ Hunt 2007, menjadikan pria campuran Jawa 

– Belanda ini memiliki pengalaman dalam bidang presenter. Tidak hanya itu saja, 

pernah menjadi foto model salah satu perusahaan garmen terkenal merupakan 

salah satu prestasi lain yang dicapainya. Memiliki tinggi 174cm dan berat 65kg, 

pria ini memiliki tubuh yang proporsional dalam dunia modeling. 

Dalam keluarganya, Agyl memang paling dekat dengan kakak perempuan 

dan ayahnya. Nilai-nilai tentang pentingnya kesehatan dan perawatan terhadap 

tubuh atau wajah berasal dari mereka. Sejak remaja ayah Agyl selalu menasehati 
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Agyl utuk merawat wajahnya sebab beliau tidak ingin anaknya terlihat kusam. 

Sedangkan kakaknya sangat peduli akan penampilan Agyl secara keseluruhan. 

Mulai dari tubuh, wajah, rambut, hingga pakaian. Kakak perempuan Agyl inilah 

yang kemudian merekomendasikan produk L‟Oreal Men Expert kepada Agyl. Ibu 

Agyl sendiri kurang berperan terhadap nilai-nilai mengenai perawatan wajah 

dalam diri Agyl karena ibunya cenderung “cuek” untuk urusan tersebut. 

Sama halnya dengan Yoga, Agyl juga melakukan parawatan diri. Produk 

kosmetik khusus pria yang ia gunakan adalah Vaseline Men, Rexona Men dan 

L‟Oreal Men Expert. 

 Informan 3 

Disto Adi Saputro adalah seorang mahasiswa jurusan Manajemen 

Universitas Gajayana. Sembari kuliah, dia juga bekerja sebagai Sales Promotion 

Center (SPC) pada salah satu perusahaan distributor. Pria keturunan Jawa ini lahir 

di Malang pada tanggal 13 Desember 1987. Dia dibesarkan dalam keluarga yang 

besar yaitu anak kedua dari enam bersaudara.  

Keluaga Disto merupakan keluarga yang sederhana dan berkecukupan. 

Ayahnya seorang pegawai di perusahaan swasta dan ibunya seorang ibu rumah 

tangga. Disto mengakui keluarganya cukup mempunyai peranan dalam 

membentuk pemahamannya mengenai penampilan. Nilai-nilai tentang menjaga 

kesehatan dan perawatan terhadap tubuh dan wajah pertama kali Disto dapatkan 

dari keluarganya. Nilai-nilai mengenai kebersihan dan kesehatan dalam keluarga 

JS terlihat dari aturan mandi, sikat gigi, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur 

serta mencuci wajah. Tetapi nilai-nilai tersebut tidak terlalu ditanamkan secara 
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mendalam. Setelah dewasa semua tindakan Disto diserahkan kembali kepada yang 

bersangkutan oleh ayah ibunya. Orang tua Disto menyerahkan tanggung jawabnya 

kepada diri Disto sendiri. 

Meskipun terhitung baru dalam dunia modeling, pria yang hobi menonton 

film ini memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal fashion show. 

Sebelum menekuni dunia modeling, Disto sangat cuek terhadap penampilannya. 

Namun setelah bergabung dengan Gab‟s, ia sangat memperhatikan penampilan 

dengan merawat dirinya. Hal ini dikarenakan menurut dia dunia modeling 

menuntutnya untuk merawat diri. Produk kosmetik khusus pria yang dia gunakan 

antara lain Nivea for Men dan Rexona Men. 

 Informan 4 

Benny Setyawan merupakan informan keempat dalam penelitian ini. Dia 

adalah seorang siswa SMKN 4 Malang jurusan persiapan grafika. Lahir di Blitar 

pada tanggal 30 Juni 1993, Benny merupakan anak tunggal dalam keluarganya. 

Sama halnya dengan informan pertama (Yoga), saat ini Benny juga sedang 

mempersiapkan diri untuk menghadapi UAN. Walaupun demikian, dia masih bisa 

membagi waktu antara sekolah dengan latihan modeling. 

Keluarga Benny merupakan keluarga yang harmonis. Hubungannya 

dengan ayah dan ibunya sangat dekat. Keluarga Benny termasuk dalam kategori 

keluarga yang otoriter. Benny sendiri sebenarnya tidak mengatakan keluarganya 

otoriter tetapi dia menyebutkan dalam keluarganya terdapat aturan yang tegas 

untuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Meskipun Benny dekat 

dengan keluarganya, dia tidak sepenuhnya patuh terhadap kedua orang tuanya. 
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Dalam diri Benny masih ada jiwa pemberontak sehingga jika ada suatu hal yang 

menurutnya tidak benar maka dia akan segera mengeluarkan pendapatnya. 

Pendidikan agama selain didapatkan Benny melalui sekolah formal juga 

didapatkan dari orangtua. Benny mengakui bahwa dari segi religiusitas, dirinya 

biasa saja. 

Bergabung dengan Gab‟s sejak awal November 2011, membuatnya 

memiliki banyak pengalaman di dunia modeling. Selain itu juga, dia pernah 

menjadi finalis pemilihan cover boy salah satu majalah remaja di tahun yang 

sama. Menurut Benny, merawat diri juga diperlukan oleh seorang pria. Oleh 

karena itu dia juga melakukan beberapa perawatn diri dan produk yang 

digunakannya antara lain Vaseline Men, Nivea for Men, dan Rexona Men. 

 Informan 5 

Nugraha Putra adalah informan terakhir pada penelitian ini. Lahir di 

Malang pada tanggal 2 November 1987. Merupakan anak terakhir dari tiga 

bersaudara dari pasangan campuran Jawa-Bugis. Saat ini, Nugi (panggilan 

akrabnya) kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengambil 

jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2010. Selain itu, dia juga bekerja sebagai 

seorang freelance di perusahaan jasa pembuatan wallpaper untuk dinding. 

Keluarga Nugi merupakan keluarga yang cukup mampu, dimana ayahnya 

merupakan pensiunan perusahaan swasta di bidang pertambangan dan ibunya juga 

pensiunan perusahaan swasta. Keluarga Nugi berasal dari Kalimantan namun 

sering berpindah rumah dikarenakan pekerjaan ayahnya. Orang tua Nugi sangat 

membebaskannya dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu. Nugi 
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mengakui bahwa keluarga mempunyai peran yang besar dalam membentuk pola 

pikir dan sikapnya sehari-hari. 

Nugi bergabung dengan Gab‟s terhitung sejak pertengahan Januari 2012. 

Sebenarnya dia tidak tertarik dengan dunia modeling. Namun, atas dorongan dari 

sahabat karibnya Nugi ikut bergabung dengan model agency tersebut. Memiliki 

hobi traveling, membuatnya sering bertemu dengan orang yang berbeda-beda. 

Menurutnya, orang pertama kali menilai orang lain yang ditemuinya dari 

penampilan dirinya. Oleh karena itu, Nugi juga memperhatikan penampilannya 

dengan melakukan perawatan seperti informan yang lain. Produk kosmetik yang 

sering dia gunakan antara lain Vaseline Men dan Nivea for Men. 

1.9.3  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian berupa wawancara mendalam dan observasi dilakukan di tempat 

yang telah disepakati informan penelitian (Model Pria Gab‟s Model Agency 

Malang) untuk memperoleh data hasil wawancara dan observasi dengan informan 

tersebut. Berikut adalah tempat dilakukan wawancara mendalam antara peneliti 

dengan informan. 

1. Ria Djenaka Caffee & Resto, Jl. Bandung No. 5 

2. Mc Donalds Watu Gong, Jl. MT Hayono 115  

3. KFC Sarinah, Jl. Basuki Rahmat No. 2 

4. Coffee Time, Jalan Raya Tlogomas Barat 45B 

Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian terhadap 

kesediaan informan penelitian. Wawancara dilakukan sebanyak satu sampai dua 

kali kepada informan. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan 
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observasi terhadap informan dengan mencatat bagaimana perilaku informan pada 

saat diwawancara oleh peneliti. Alokasi waktu setiap wawancara adalah satu 

hingga dua jam. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2012 – April 2012. 

1.9.4  Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong
29

 menyatakan, sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Maka dalam penelitian ini sumber 

data diperoleh dari : 

1. Data primer  

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara (in depth interview) langsung dengan informan 

penelitian ini. Data tersebut berupa pemaknaan tentang konsep dan pergeseran 

maskulinitas pada iklan kosmetik pria di media massa berdasarkan latar belakang 

dari informan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder didapatkan dari sumber tidak langsung, yaitu melalui 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi 

dan artikel dari internet mengenai konsep maskulinitas dalam iklan kosmetik pria. 

1.9.5  Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan data yang akan dianalisis untuk menjawab 

permasalahan penelitian yang diajukan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

setiap pernyataan yang diungkapkan dalam menginterpretasikan teks iklan 
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kosmetik pria di televisi oleh informan. Karena reception studies merupakan studi 

tentang pemaknaan khalayak atau audience tentang suatu teks media.  

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan informan yang nantinya akan 

membantu peneliti dalam penelitiannya. Informan adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian.
30

 

Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data dibagi menjadi 

pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan khalayak iklan 

kosmetik khusus pria yang akan dijadikan sebagai informan penelitiaan. Peneliti 

melakukan wawancara mendalam dengan informan yaitu model di Gab‟s Agency 

yang sudah dipilih dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Di 

sini peneliti menggunakan struktur pertanyaan yang dibuat sebagai pedoman 

wawancara, namun tidak dilakukan dengan kaku sehingga pertanyaan dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan. Peneliti akan berusaha mendapatkan 

informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai tujuan penelitian 

pada saat dilakukannya wawancara tersebut. Pengumpulan data secara langsung 

ini juga akan menggunakan alat perekam (recorder) pada saat wawancara sedang 

berlangsung sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan transkrip 

setelah wawancara dilakukan. 
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Di samping wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi 

terhadap informan sebagai subyek penelitian. Observasi dilakukan pada saat 

wawancara berlangsung dengan memperhatikan dan mengamati ekspresi, bahasa 

tubuh serta interaksi informan dengan lingkungan sekitarnya. Selain melakukan 

wawancara mendalam dan pengamatan, untuk data sekunder, peneliti akan 

melakukan studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian melalui buku, 

internet, dan juga karya-karya ilmiah serta bentuk publikasi lainnya mengenai 

pemaknaan dan nilai maskulinitas yang sudah ada serta melengkapi data tentang 

iklan kosmetik khusus pria. 

1.9.7  Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan banyak analisis data 

yang dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan pada setiap periodenya. 

Hasil analisis tiap periode ini, selanjutnya yang menjadi pertimbangan peneliti 

apakah data yang didapat sudah cukup atau belum memuaskan.  

Jika data yang diperoleh dianggap cukup, maka wawancara dapat 

dihentikan. Namun, ketika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, maka 

peneliti melanjutkan pertanyaan lagi dan terus menerus hingga mencapai suatu 

kondisi tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Adapun beberapa aktifitas dalam analisis data menurut model Miles dan 

Huberman antara lain
31

 :  
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a). Reduksi Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dilapangan sangat banyak. Oleh 

karenanya, perlu diadakan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin sering 

peneliti mendatangi „lapangan‟, semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk 

memudahkannya, peneliti melakukan analisis segera setelah penelitian dilakukan 

melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola yang di 

dapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil wawancara). Dengan cara ini, 

data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep yang juga akan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Satu hal yang perlu peneliti ingat dalam proses mereduksi data ini adalah 

peneliti harus dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Hal ini dikarenakan tujuan 

utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, dan agar penelitian tidak lepas dari 

fokus yang diinginkan.  

b). Penyajian Data 

 Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks, 

tabel, grafik, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles 

dan Huberman menyatakan bahwa dari sekian banyak cara penyajian, yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Demikian pula pada penelitian ini, 

penyajian data dilakukan secara naratif untuk memudahkan peneliti menentukan 
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kinerja selanjutnya berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan 

tersebut.  

c). Penarikan Kesimpulan 

Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang didapat 

pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang bersifat sementara. Kesimpulan 

ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data-data yang kuat. Sebaliknya, 

jika kesimpulan-kesimpulan tersebut terus mendapat bukti kuat dari kesimpulan-

kesimpulan selanjutnya, yakni dengan disukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

dikatakan kredibel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman.  

(Sumber : Muslimin Machmud, Komunikasi Tradisional: Peran Kearifan Lokal 

Masyarakat Sulawesi Selatan Melalui Berbagai Media Warisan, hlm: 26) 
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1.9.8  Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menyadari bahwa realitas obyektif 

sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka penggunaan metode jamak atau 

yang lazim lebih disebut triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang 

diteliti. Triangulasi bukanlah alat atau strategi pembuktian, melainkan suatu 

alternatif pembuktian. Sementara ada yang menyatakan bahwa triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Beberapa jenis teknik triangulasi yaitu triangulasi data (sering kali disebut dengan 

triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.
32

 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan triangulasi data. 

Triangulasi dengan data menurut Pawito berarti “menunjuk pada upaya peneliti 

untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data 

berkenaan dengan persoalan yang sama”.
33

  Hal ini berarti peneliti bermaksud 

menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data 

dari sumber lain. Dengan cara begini peneliti kemudian dapat mengungkapkan 

gambaran yang lebih memadai (beragam perspektif) mengenai gejala yang diteliti. 
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