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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis yaitu pria dan 

wanita. Berdasarkan dari cerita Adam dan Hawa, Tuhan terlebih dahulu 

menciptakan pria yaitu Adam dan setelah itu barulah menciptakan Hawa 

sebagai pendamping Adam. Dari sinilah peradaban manusia mulai muncul 

dan berkembang.  

Dalam kehidupan sehari-hari, pria dan wanita memiliki peranan 

yang berbeda-beda. Umumnya, masyarakat Indonesia khususnya, pria 

adalah sosok yang harus bertanggung jawab, berani dan bisa menjadi tulang 

punggung keluarga. Sedangkan wanita hidup sebagai pendamping pria yang 

diharuskan menjadi ibu rumah tangga yang biasanya mengurus suami dan 

anaknya. Itulah alasan adanya teori patriarki yang menyebutkan bahwa 

derajat wanita ada dibawah derajat pria.  

Namun, tetap saja sebagian orang beranggapan pria akan lebih bisa 

melakukan banyak hal. Khususnya melakukan pekerjaan kasar yang belum 

tentu bisa dilakukan oleh wanita. Citra ini sudah menempel pada sebagian 

besar pria, pria sebagai pelindung wanita dan pria sebagai tulang punggung 

keluarga. Pria adalah sosok pelindung yang diharuskan bisa melindungi 

keluarganya, baik istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya. Citra ini 

tentusaja sudah melekat pada pria dari zaman ke zaman. Sejak beratus-ratus 

tahun lamanya, seakan memang pria diciptakan sebagai pelindung bagi 
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wanita dan keluarganya. Banyak cerita dari zaman dahulu yang menguatkan 

pendapat ini. Salah satu contohnya adalah kisah Ramayana yang ditulis oleh 

Nyoman S. Pendit yang menceritakan kisah cinta Rama dan Sinta. Sinta 

adalah kekasih Rama yang hilang karena di culik oleh Rahwana yang sudah 

lama tergila-gila dengan kecantikan Sinta. Lalu pada akhirnya Rama harus 

berperang melawan Rahwana untuk melindungi dan menyelamatkan Sinta 

dari tangan Rahwana. Dari cerita yang sudah memang turun-temurun dari 

zaman ke zaman sudah membuktikan bahwa pria sudah seharusnya bisa 

melindungi wanita.  

Pria sebagai tulang punggung keluarga juga seakan menjadi 

paradigma yang sudah menempel pada pikiran semua masyarakat. Setelah 

menikah, pria tentu saja harus bertanggung jawab penuh terhadap seluruh 

anggota keluarganya. Itulah mengapa pria harus lebih bekerja keras untuk 

memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Maka dari itu, pria menjadi 

tulang punggung keluarga utuk memenuhi segala bentuk kebutuhan 

keluarganya.  

 Namun pada masa sekarang, citra pria seakan menjadi lebih luas. 

Sisi feminim priapun terkadang bisa terlihat, baik dari segi sifat ataupun 

tampak luar seperti fashion yang dikenakan atau aksesoris yang dipakai. 

Metroseksual adalah sebutan yang ditujukan untuk pria yang bersih dan 

terlihat rapi dengan rambut klimisnya. Barang-barang bermerek dan 

memiliki prestige tinggi menempel sebagai aksesoris pendukungnya. Citra 

metroseksual sudah menempel dan seakan menjadi citra baru bagi pria di 
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masa sekarang ini. Gaya hidup pria metroseksual mengharuskan pria itu 

untuk bisa berdandan dan menjaga kebersihan diri. 

Selain sisi feminim, pria juga memiliki sisi maskulin yang harus 

dipertahankan. Sisi maskulin pada pria bisa menjadi alat pancing utama 

untuk mendapatkan wanita. Pesona pria maskulin akan membuat wanita 

tertarik dan akhirnya mendekatinya. Bila kita mendengar kata maskulin, 

bayangan akan terarah kepada pria bertubuh gempal dengan bentuk perut 

sixpack, sehat dan memiliki daya tarik seksual kuat. Secara fisik, sisi 

maskulinitas bisa sangat jelas terlihat. Dengan begini orang akan bisa lebih 

mudah melihat sisi maskulin pria yang jelas terpampang dari segi fisiknya. 

Selain badan gempal, tumbuhnya bulu-bulu diwajah seperti jambang dan 

kumis akan menambah sisi maskulinitas pria yang terlihat secara fisik. 

Penampilan fisik seperti bentuk wajah kotak dan tirus serta hidung mancung 

seakan menjadi simbol wajah maskulin pada jaman sekarang.  

Segala macam bentuk gambaran ini tentu saja tidak lepas dari 

peranan media massa. Menurut Tamburaka (2012 : 13) bahwa media massa 

merupakan sarana penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan 

penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat 

secara luas pula. Melalui sarana inilah informasi bisa tersalurkan kepada 

semua masyarakat.  Media massa menjadi lebih modern dalam 

menyampaikan informasinya. Tidak hanya informasi berupa visual, namun 

informasi menjadi lebih menarik karena dikemas menjadi audio visual. 

Televisi menjadi media modern yang banyak dipilih masyarakat. Dalam 

perkembangannyapun, televisi menjadi lebih dinamis. Menjadi lebih slim 
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dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan. Selain itu, media portal 

online sekarang sudah menjamur. Masyarakat bisa mengakses informasi 

dengan mudah dan leluasa dimanapun mereka berada. Media sosialpun 

menjadi alternatif masyarakat untuk saling bertukar informasi. Namun, 

sebagian masyarakat masih memilih majalah sebagai media informasi 

alternatif mereka. Design yang menarik dan memiliki pilihan rubrik yang 

menarik, menjadikan majalah memiliki tempat tersendiri dihati 

pembacanya.  

Di jaman modern ini, majalah sudah disesuaikan dengan 

segmennya. Ini dimaksudkan agar majalah tersebut tepat sasaran pada 

segmen yang menjadi targetnya. Selain itu, ini bertujuan untuk menggaet 

pengiklan yang bisa langsung menuju kepada khalayaknya. Ini akan 

memudahkan pengiklan untuk bisa mempromosikan produknya kepada 

sararannya. Keuntunganpun dirasakan oleh target majalah itu sendiri, target 

sasaran akan lebih mudah mengakses segala kebutuhan informasi yang 

disajikan oleh majalah tersebut. Dari sinilah muncul berbagai jenis majalah 

yang memang sengaja ditujukan kepada target sasarannya. Majalah yang 

memang disesuaikan dengan pasarnya seperti majalah kuliner, sport, 

lifestyle,fashion bahkan terdapat majalah yang targetnya disesuaikan gender 

pembacanya.  

Pada perkembangannya, majalah yang disesuaikan dengan 

genderpembacanya sudah bermunculan. Ini dimaksudkan agar informasi 

yang dibutuhkan pria dan wanita bisa dipisahkan. Karena tidak semua 

informasi untuk wanita dibutuh kan oleh pria ataupun sebaliknya. Dari segi 
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desain dan isi rubrik dibedakan agar sesuai dengan kebutuhan masing-

masing targetnya.  

Pada jaman modern ini, wanita sudah bisa merdeka dan berkarir 

layaknya pria. Maka dari itu, hak dalam mendapatkan akses informasipun 

disamakan. Ini depenuhi dengan adanya majalah yang dikhususkan kepada 

pria atau wanita. Kebutuhan informasi pria kini sudah lebih luas. Bukan 

hanya mengenai pekerjaan atau olahraga, namun yang menyangkut lifestyle 

pada masa modern ini juga dibutuhkan sebagian pria. Gaya hidup pria 

diperkotaan menjadi sangat modern. Membutuhkan fasilitas yang lebih 

modern dan kebutuhan seperti fashion yang lebih modern pula. 

Menggunakan barang-barang bermerek dan menenteng gadget terbaru 

terkadang membuat style pria terlihat sempurna sebagai kaum metroseksual. 

Gaya hidup seperti ini sudah diikuti sebagian besar pria di Indonesia dan 

mereka membutuhkan informasi update mengenai kebutuhan mereka. 

Akses informasi mengenai hal ini banyak di media. 

 Majalah juga menyediakan informasi terbaru mengenai segala 

bentuk kebutuhan yang dibutuhkan eperti kesehatan, lifestyle dan 

kebutuhan lainnya.  Dari sini peneliti menilai bahwa majalah memiliki 

pengaruh dalam membentuk maskulinitas pada pria dari segala macam 

informasi yang mereka sajikan. Salah satu majalah pria yang ada di 

Indonesia adalah Esquire Indonesia. Majalah tersebut memilih pria sebagai 

target pembacanya. Majalah yang sebenarnya berasal dari Amerika dan 

mulai masuk ke Indonesia ada tahun 2007 dengan targetnya adalah pria usia 

25 tahun sampai 45 tahun dan memiliki gaya syle-nya sendiri. Selain itu 
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juga berpendidikan, sukses dalam karir dan menyukai traveling.Majalah 

Esquire Indonesia ini seakan mengkonstruksi maskulinitas pria yang 

memang disesuaikan dengan targetnya. Pria maskulin memiliki gaya, smart 

dan sukses. Dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Webster’s New 

World Dictionary menjelaskan bahwa pria maskulin memiliki kejantanan, 

keperkasaan, kekar, otot menyembul, ulet dan pekerja keras. 

Bisa dikatakan bahwa pria maskulin itu memiliki daya tarik seksual dan          

keperkasaan tinggi. Berbeda dengan konse maskulinitas yang dikonstruksi 

oleh majalah Equire Indonesia, bila dilihat dari penjabaran target 

pembacanya. Selain itu, bila dilihat dari cover majalah Esquire Indonesia 

pada edisi Maret 2014 sampai dengan Maret 2015 kebanyakan memajang 

foto pria “bule” yang sengaja dijadikan sebagai model covernya. Ini 

terkesan berbeda dengan karakter asli pria indonesia yang notabene adalah 

ras Asia. Padahal majalah Esquire ini sudah menyematkan Indonesia di 

belakangnya. Hal tersebut menjadi sangat berlawanan. Maka dari itu penulis 

memutuskan untuk membuat penelitian mengenai “ Representasi 

Maskulinitas Dalam Majalah Pria ( Analisis Semiotik Pada Cover Majalah 

Esquire Indonesia)”. Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan 

manfaat dikemudian hari. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana majalah Esquire 

Indonesia merepresentasikan maskulinitas  yang terdapat pada cover 

majalah tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna representasi 

maskulinitas yang muncul pada foto cover majalah Esquire Indonesia.  

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau jurusan lainnya, terutama 

yang tertarik dalam penelitian foto dan cover majalah dengan 

menggunakan kajian semiotika Roland Barthes. 

E. Rekomendasi Kritik Sosial 

Hasil penelitian ini dapat menjadi kritik sosisal apabila peneliti 

menemukan suatu hal yang memang bisa dikritik demi untuk memajukan 

kehidupan dalam bermasyarakat 

 


