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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Iklan di Media Televisi 

Media penyiaran televisi telah menjadi media yang sangat penting dan 

dominan bagi pemasang iklan. Belanja iklan di Indonesia pada 2005 tercatat 

sekitar Rp 23 triliun rupiah dan televisi mendominasi 70 persen dari belanja iklan 

tersebut. Televisi memiliki posisi penting bagi pemasar karena media ini 

menyajikan banyak program populer yang di sukai banyak orang. Audiensi dapat 

menghabiskan waktu beberapa jam dalam sehari untuk menonton televisi. Media 

ini juga menjadi sumber informasi dan hiburan utama masyarakat . Pada jam 

tayang utama (prime time) antara jam 19 - 22 malam, televisi mampu menarik 

puluhan juta penonton, jumlah yang tidak dapat di tandingi media manapun. 

Jumlah audiensi menjadi faktor sangat penting pagi pengelola stasiun penyiaran 

karena jumlah audiensi itulah yang di jual kepada pemasang iklan yang ingin 

menjangkau mereka melalui pesan iklan yang di siarkan. (Morissan, 2010:235) 

Media Massa adalah berasal dari istilah bahasa inggris. Media massa 

merupakan Singkatan dari mass media of communication atau media of mass 

communication. Media massa adalah “komunikasi dengan menggunakan sarana 

atau  peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang 

seluas- luasnya”. “Komunikasi massa tak akan lepas dari massa, karena dalam 

komunikasi massa, penyampaian pesannya adalah melalui media”(McQuail 

2005:3) menyatakan bahwa media massa merupakan sumber kekuatan alat 

kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan 

sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.  
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Bukan hanya itu, media juga dapat menjadi sumber dominan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial 

baik secara individu maupun kolektif, dimana media menyajikan nilai-nilai dan 

penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.  

Selanjutnya, media massa memiliki beberapa karakteristik sebagaimana 

diungkapkan oleh Cangara sebagai berikut (Cangara, 2003:134): 

1. Bersifat melembaga: pihak yang mengelola media terdiri atas banyak 

orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian 

informasi. 

2. Bersifat satu arah: komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengirim dengan penerima. Kalau misalnya terjadi 

reaksi atau umpan balik maka biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 

3. Meluas dan serempak: dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena 

memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi 

yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis: seperti radio, televisi, surat kabar, 

dan semacamnya. 

5. Bersifat terbuka: pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja 

tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Beberapa 

bentuk media massa meliputi alat-alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, film,radio, dan televisi. (www.landasanteori.com). Diakses tanggal 

5 agustus 2016 pukul 13.42 

Selain menawarkan dunia instan, iklan terutama iklan televisi merupakan 

„kecil‟ dalam dunia komunikasi dengan kesan kesan yang „besar‟ sebagai suatu sistem 

http://www.landasanteori.com/
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magis (the magic system). (Bungin, 2008: 81). Media televisi adalah media iklan yang 

paling ideal, dalam arti melalui kekuatan televisi, iklan televisi dapat meningkatkan 

kemampuandalam mengkonstruksi image produk kepada pemirsa, karena media 

televisi memiliki kekuatan audio visual. Maksudnya melalui televisi, rekayasa instruksi 

iklan atas realitas sosial budaya melalui televisi bedasarkan pencitraan, rekayasa 

artistik, serta rekayasa rasional dapat di optimalkan. (Bungin, 2008:68). Iklan televisi 

memiliki sifat khas sesuai dengan karakter media itu sendiri, yaitu menggabungkan 

unsur audio, visual, dan gerak. Umumnya visualisasi pesan dalam iklan televisi jauh 

lebih menonjol di banding pesan verbal (Widyatama, 2006: 15)  

Iklan televisi dibuat untuk mengkomunikasikan produk kepada masyarakat 

luas, namun pencipta iklan tidak semata-mata hanya menampilkan produknya saja 

melainkan mengkomunikasinya dengan menggunakan tanda, ikon dan simbol-simbol 

yang mengandung makna-makna tertentu. Hal itu dibuat untuk mempengaruhi 

khalayak agar produk yang diiklankan tersebut berkesan baik di mata masyarakat 

walaupun produk yang diiklankan belum tentu bermanfaat baik bagi masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa iklan adalah bagian penting dari serangkaian kegiatan 

mempromosikan produk yang menekankan unsur citra.Menurut Bungin obyek iklan 

tidak sekedar tampil dalam wilayah yang utuh, akan tetapi melalui proses pencitraan 

sehingga citra produk lebih mendominasi bila dibandingkan dengan produk itu 

sendiri (Bungin, 2008: 79). Unsur citra dapat dibentuk melalui sistem signifikasi 

terhadap sebuah produk, sehingga nantinya produk yang diiklankan akan mempunyai 

citra tersendiri yang berbeda dengan produk lainnya.  

Secara umum ada beberapa kategorisasi iklan televisi dalam beberapa macam, 

baik sasaran, pesan, penampilan bentuk, serta pemilihan media. Dari kategori saaran, 
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iklan iklan televisi memiliki sasaran anak-anak, remaja, dan orang tua. Atau iklan 

televisi yang sekaligus memiliki ketiga sasaran tersebut. Sedangkan kategorisasi 

berdasarkan pesan, yaitu iklan televisi yang menawarkan pesan citra kelas yaitu 

kesadaran akan kelas sosial tertentu, iklan yang mengutamakan pesan kualitas, 

menampilkan pesan ilmiah serta pesan manfaat kegunaan. Iklan televisi yang 

menekankan penampilan yaitu terdiri dari dua bentuk, yaitu benuk pertama adalah yang 

sekedar meng informasikan produk tertentu tanpa memerthatikan penampilan iklannya, 

sedangkan yang kedua adalah iklan iklan yang benar-benar memehatikan 

penampilannya disampinf pesan atau informasi itu sendiri. 

Apabila dilihat dati kategori pemilihan media iklan, maka iklan terdiri dari iklan 

cetak tulis, iklan radio, dan iklan televisi. Iklan cetak tulis terdiri dari iklan papan 

spanduk, iklan brosur, iklan media massa cetak, dan semacamnya. Sedangkan iklan 

radio adalah yang di siarkan melalui radio. Demikian pula iklan televisi adalah yang di 

tayangkan melalui televisi. (Bungin, 2011, 67) 

Stasiun televisi juga dapat menayangkan program siaran yang mampu menarik 

perhatian kelopok audiensi tertentu yang menjadi target promosi suatu produk tertentu. 

Menurut penelitian di AS, penggemar olahraga, mengonsumsi minuman bir lebih 

banyak daripada audiensi lai pada umumnya. Menempatkan siaran iklan pada suatu 

program pertandingan olahraga di televisi merupakan langkah yang logis bagi pabrik 

pembuat bir. Televisi yang menayangkan program pertandingan golf akan menjadi 

sasaran bagi produsen peralatan golfuntuk memasang iklan karena program tersebut di 

saksikan oleh orang-orang yang suka main golf. 

Jika perusahaan manufaktur ingin mempromosikan barang pada suatu 

wilayah tertentu, maka perusahaan itu dapat memasang iklan pada statusiun 

televisi yang terdapat diwilayah yang bersangkuan. Siaran iklan di televisi 
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menurut Wills-Aldrid memiliki flexibility that permits adaptation to special need 

and interest (fleksibilitas yang yang memungkinkan penyesuaian terhadap 

kebutuhan dan kepentingan yan khusus). Dalam hal ini pemasang iklan dapat 

membuat variasi isi pesan iklan yang di sesuaikan dengan kebutuhan atau 

karakteristik wilayah setempat. ( Morissan 2010, 241) 

Di samping fungsi marketing (iklan sebagai bagian dari strategi pemasaran 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumer terhadap barang dan jasa), 

fungsi komunikasi (iklan sebagai bagian dari komunikasi massa yang 

mentransmisikan berbagai jenis informasi pasar untuk mempertmukan penjual dan 

pembeli), fungsi ekonomi (iklan sebagai alat bantu dan bahan pertimbangan 

dalam praktek pembelian barang dan jasa) maka lewat fungsi sosialnya (iklan 

sebagai pencipta dan cermin budaya) dapat kita kaji bahwa iklan merupakan 

inspirasi masyarakat, cerminan budaya yang ada di tengah” kita dan realitas yang 

nyata tetapi semu. Jenis iklan di media massa di bagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Iklan komersial 

Iklan komersial adalah bentuk promosi suatu barang produksi atau jasa 

melalui media massa dalam bentuk tayangan gambar maupun bahasa 

yang di olah melalui film maupun berita 

Contohnya: iklan obat, pakaian, dan makanan 

b. Iklan layanan masyarakat 

Iklan layanan masyarakat adalah bentuk tayangan gambar baik drama, 

film, musik maupun bahasa yang mengarahkan pemisa atau khalayak 

sasaran agar berbuat atau bertindak seperti dianjurkan iklan tersebut. 

Seperti iklan pariwisata, sumbangan bencana, kesehatan, dansebagainya. 

(Kuswandi 1996, 80) 
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Iklan televisi di buat untuk mengkomunukaikan produk pada masyarakat 

luas. Namun, agar komnikasi itu efektif untuk mempengaruhi pemirsa 

terhadap produk yang di tampilkan, simbol yang di terjemahkan sendiri 

sebagai sesuatu yang berkesan lebih baik. Sebaliknya komunikasi yang 

bermuatan simbol-simbol itu di tangkap dan di maknakan sendiri pula 

oleh pemirsa sebagai konsekuwensi logis dalam interaksi simbolis. 

Sehingga tahap berikutnya akan terjadi proses pemaknaan dari berbagai 

pihak subjek dalam interaksi simbol. (Bungin 2011, 71) 

1. Tujuan Periklanan   

Menurut RObert V Zacer (sumantoro, 2002: 66), tujuan periklan 

antara lain:  

a. Menyadarkan komunikan dan memberi nformasi tentang suatu barang, 

jasa, atau  ide. 

b. Menimbulkan dalam diri komunikan uatu perasaan suka akan barang, jasa 

ataupun ide yang di sajikan, dengan memberika prefrensi kepadanya. 

c. Meyakinkan komunikan akan kebenaran tentang apa yang di anjurkan 

dalam iklan dan karenanyamenggerakannya untuk berusaha memiliki 

atau untuk menggunakanbarang atau jasa yang di anjurkan. 

2. Fungsi Iklan 

Funsi Iklan sangat penting karena memiliki fungsi komunikasi yang 

kritis, yaitu: (Shimp,2000) 

a. Menginformasikan 

Iklan membuat konsumen sadar akan adanya produk baru, memberikan 

informasi mengenai merk tertentu, dan menginformasikan karakteristik 

serta keunggulan suatu produk. 
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b. Membujuk 

Tujuan ini sangat penting pada tahap persaingan, dimana perusahaan ingin 

membangun permintaan selektif untuk produk tertentu (Kotler, 2000:578). 

Iklan yang efektif akan membujuk konsumen utnuk mencoba 

menggunakan / mengkonsumsi suatu produk. 

c. Mengingatkan 

Iklan dapat membuat konsumen tetap ingat pada merk/produk perusahaan. 

Ketika timbul kebutuhan yang berkaitan dengan produk tertentu, 

konsumen akan mengingat iklan tentang produk tertentu. 

d. Memberikan Nilai Tambah 

Iklan memberikan nilai tambah terhadap produk dan merk tertentu dengan  

cara mempengaruhi persepsi konsumen. Iklan yang efektif akan 

memberikan nilai tambah produk sehingga produk dipersepsikan lebih 

mewah, lebih bergaya, lebih bergengsi, bahkan melebihi apa yang 

ditawarkan oleh produk lain, dan secara keseluruhan memberikan kualitas 

yang lebih baik dari produk lainnya. 

e. Mendukung Usaha Promosi Lainnya Yaitu Iklan Dapat digunakan sebagai 

alat pendukung usaha promosi lainnya seperti sebagai alat untuk 

menyalurkan sales promotion, pendukung sales representative, 

meningkatkan hasil dari komunikasi pemasaran lainnya. 

3. Citra iklan 

Tugas utama iklan sebenarnya untuk mengubah produk mejadi sebuah 

citra, dan apapun pencitraan yang di gunakan dalam sebuah ikalan, baik itu 

citra kelas sosial, citra seksualitas, dan sebagainya, yang penting pencitraan 

itu memiliki efek terhadap produk dan akan menambah nilai ekonominya. 
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 Pada umumnya pencitraan dalam iklan televisi di sesuaikan dengan 

kedekatan jenis objek iklan yang di iklankan, walaupun tidak jarang pencitraan di 

lakukan dengan secara ganda, artinya iklan menggunakan beberapa pencitraan 

teerhadap satu objek iklan.  

Seperti yang di jelaskan oleh Tomangola (1998: 333-334), citra perempuan di 

gambarkan sebagai citra pigura, citra pilar, citra pinggan, dan citra pergaulan. 

Walaupun citra semacam ini di temukan didalam iklan-ikla media cetak. Namun citra 

perempuan yang di jelaskan oleh Tomangola ini juga terdapat di iklan televisi. 

Dalam banyak iklan terjadi penekanan terhadap pentingnya perempuan untuk 

selalu memikat dengan mempertegas sifat kewanitaannya secara biologis seperti 

memiliki waktu menstuasi (iklan pembalut wanita), memiliki rambut yang panjang 

(iklan shampo), dan lainnya. Pencitraan perempuan dengan citra pigura semacam ini di 

tekankan lagi dengan menebar isu „natural anomi‟ bahwa umur perempuan, ketuaan 

perempuan sebagai momok yang tidak bisa di hindari dalam kehidupan perempuan. 

Iklan juga mempertontonkan kejantanan, otot laki-laki, ketangkasan, 

keberanian menantang bahaya, keuletan, keteguhan hati, bagian-bagian tertentu 

dari kekuatan daya tarik laki-laki sebagai dari citra maskulin.Pencitraan maskulin di 

gambarkan sebagai kekuatan otot laki-laki yang menjadi dambaan wanita (iklan Xtra Joss), 

atau di citrakan sebagai makhluk yang tangkas, berani, menantang maut. Mereka adalah 

laki-laki berwibawa, macho, dan sensotif. 

Citra maskulin adalah stereotip dalam realitas sosial nyata. Untuk 

menggambarkan realitas tersebut  maka iklan mereproduksinya kedalam realitas 

media, tanpa memandang bahwa yan di gambarakan itu sesuatu yang real untuk 

sekedar mereproduksi realitas itu dalam realitas media yang penuh dengan 

kepalsuan (bungin 2011, 122). 
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B. Sosok Pria Dalam Iklan 

Dalam kamus bahasa Indonesia pria adalah kontemporer lawan jenis 

perempuan. Sedangkan dalam kamus bahasa Indinesia edisi ke tiga pria di devinisikan 

sebagi lelaki dewasa yang menjadi dambaan wanita, umumnya mere memiliki zakar, 

jakun, dan ada kalanya berkumis. Pria adalah mahkluk ciptaan Allah yang tidak dapat 

di bandingkan dengan perempuan. Jika itu terjadi maka hilang fungsi pokok masing-

masing. Kata pria merupakan antonim dari kaata perempuan. Perbedaannya hanya 

terletak pada segi biologis, fisik, dan psikis. Kedunya memiliki tugas, tanggung jawab, 

dan peran yang berbeda (sallim,1991: 1190) 

a. Kedudukan Pria 

  Pria mempunyai kedudukan di atas perempuan, meskipun saat 

sekarang tidak jarang perempuan yang berada di atas pria. Akan tetapi 

kesan pada pria  bahwa pria mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di 

banding perempuan sangat melekata dalam pikiran masyarakat. Hal ini di 

buktikan dalam masyarakat kita terutama pria selulu menjadi prioritas 

untuk menjadi sorang pemimpin wlaupun ada kalanya perempuan yang 

menjadi pemimpin dan jumlah perempuan yang jadi pemimpin dapat 

dihitung dengan jari. Pernyataan tersebut di perkuat dengan beberapa 

faktor yang menjadi kelebihan kaum pria yang tidak di miliki perempuan. 

Selain dari faktor biologis, faktor lain yang dominan yaitu perbedaan 

antara pria dan wanita 
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Tabel 2.1 

Perbedaan sifat pria dan wanita 

Wanita Pria 

Tidak agresif Sangat agresif 

Ssangat emosional  Tidak emosional 

Sangat subyektif Sangat objektif 

Sangat mudah terpengaruh Tidak mudah Terpengaruh 

Tidak suka matematika dan sains Menyukai matematika dan sains 

Sangat pasif Sangat aktif 

Tidak senang kompetisi Sangat kompetisi 

Sangat tidak suka logika Sangat menggunakan logika 

Orientasi rumah Orientasi dunia 

Tidak terus terang Sangat terus terang  

Mudah terlukai perasaanya Tidak mudah terluka hatinya 

Susah membuat keputusan dengan mudah Membuat keputusan dengan mudah 

Tidak percaya diri Sangat percaya diri 

Tidak ambisi Sangat ambisi 

Peka akan perasaan orang lain Tidak peka terhadap perasaan orang lain 

Sumber: Dagun, 1992 

b. Dominasi Pria 

Sejak psikologi dan biologi tidak mampu menjelaskan secara pasti 

mengemukakan alasan dominasi kaum pria sehingga menyebabkan 

meluasnya persepsi kita dan pandangan kita tentang teka teki yang belum 

terpecahkan. Kenyataan yang pasti, adanya kecenderungan masyarakat 

umum dan bersifat universal menempatkan pria lebih tinggi dari kaum 

wanita. Namun pandangan ini sudah jelas salah apabila bertolak dari 

pandangan umum, karena para ilmuan berpendirian, tidak satupun 

kepribadian pria ataupun wanita itu bersifat universal. Karakter pria dan 

wanita dimana mana memiliki kekhasan. 
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Penjelasan secara rasional untuk menjelaskan fakta bahwa pria selalu 

berperan di dalam masyarakat. Banyak orang yakin bahwa kunci dasarnya 

adalah wanita itu melahirkan anak dan mengasuh anak, menyebabkan 

ruang gerak mereka berkurang, sementara kaum pria lebih banyak 

mengambil tanggung jawab terhadap berbagai aktivitas yang banyak di 

luar keluar keluarga. Pengalaman y ang di peroleh dalam keseharian 

mereka di luar rumah memudahkan mereka menjadi pemimpin. 

Apabila pria memiliki kelebihan dominasi dalam pekerjaan dan 

sebagai pemimpin, itu sesungguhnya itu sesungguhnya atas kekurangan 

alamiah merek. Mereka tidak memiliki nilai nilai yang ada pada wanita. 

Sebenarnya alam memberi wanita banyak daya kekuatan, hanya hukum 

masyarakat yang memberi mereka sedikit (Ansori, 1997: 46) 

c. Pria dalam periklanan 

Dunia periklanan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. 

Dalam bebberapa ikln dahulu banyak menggunakan wanita sebagai model 

iklan produk umum pria juga menggunakan model wanita. Mengapa 

model iklan wanita karena dahulu wanitalah yang berbelanja segala 

kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan pria. Model iklan wanita di 

gunakan dalam sebuah iklan fungsinya untuk marketing, pada tahun 1964 

fungsi tersebut mengalami pergeseran fungsi yaitu sebagai daya pikat 

untuk membuat suatu iklan lebih menarik dengnan menonjolkan sisi 

kecantikan isik wanita. Dlam periode belakangan ini tidak hanya wanita 

yang di gunakan sebagai model iklan. Pria banyak muncul sebagai model 

iklan, terutama pada poduk umum pria sendiri. 
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d. Maskulinitas pria 

Kata maskulin sendiri sangat dekat dengan kata musle (otot) yang serta 

merta akan diasosiasikan dengan keperkasaan, kekuatan, kepahlawanan dan 

terkadang kekerasan (Subono, 2002:106). Maskulinitas di sini dapat dimaknai 

dengan mengacu pada watak yang melekat pada laki-laki seperti jantan, 

perkasa, agresif, rasional, dan dominan. Berbagai karakter maskulinitas 

muncul dan menjadi wacana sehari-hari. Maskulinitas juga dapat 

dipersepsikan sebagai imaji kejantanan, ketangkasan, keperkasaan, 

keberanian untuk menantang bahaya, keuletan, keteguhan hati, hingga 

keringat yang menetes, otot laki-laki yang menyembul atau bagian tubuh 

tertentu dari kekuatan daya tarik laki-laki yang terlihat secara ekstrinsik. Laki-

laki secara alamiah lebih mendominasi dan haus akankekuasaan. 

Tahap penyebaran konsep maskulinitas tidak terlepas dari 

keberadaan media. Media sebagai alat penyebar informasi dan komunikasi 

telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, karena dianggap 

sebagai agen sosialisasi gender yang penting dalam keluarga dan 

masyarakat. Media mengungkapkan kepada kita tentang peran pria dan 

wanita dari sudut pandang tertentu. Media dengan demikian bisa menjadi 

saluran mitos dan sekaligus sarana pengukuhan mitos tertentu tentang 

gender, pria dan wanita. Sehingga dapat dikatakan bahwa media juga 

berperan penting dalam menciptakan nilai-nilai maskulinitas laki-laki, baik 

itu media cetak maupun media elektronik. Televisi, misalnya, lebih banyak 

menggambarkan pria daripada wanita, dan pria lebih sering ditampilkan 

dalam peran pemimpin (Ibrahim, 2007: 4). 
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Dari masa ke masa, konsep maskulinitas telah mengalami 

perkembangan. Hal tersebut dikemukakan Beynon dalam Muh Fitroh 

Anshori (2014: 22), yang membagi konsep maskulinitas dalam setiap 

dekade menjadi 4 waktu, yaitu maskulin sebelum tahun 1980-an, maskulin 

tahun 1980-an, maskulin tahun 1990, dan maskulin tahun 2000-an. Dari 

keempat kelompok tersebut dapat ditarik sifat-sifat maskulinitas seperti 

berikut:  

1) No Sissy Stuff: Seorang laki-laki sejati harus menghindari perilaku atau 

karakteristik yang berasosiasi dengan perempuan.  

2) Be a Big Wheel: Maskulinitas dapat diukur dari kesuksesan, kekuasaan, 

dan pengaguman dari orang lain. Seseorang harus mempunyai 

kekayaan, ketenaran, dan status yang sangat lelaki. Atau dalam 

masyarakat Jawa: seorang laki-laki dikatakan sukses jika berhasil 

memiliki garwo (istri), bondo (harta), turonggo (kendaraan), kukiro 

(burung peliharaan), dan pusoko (senjata atau kesaktian).  

3) Be a Sturdy Oak. Kelelakian membutuhkan rasionalitas, kekuatan, dan 

kemandirian. Seorang laki-laki harus tetap bertindak kalem dalam 

berbagai situasi, tidak menunjukkan emosi, dan tidak menunjukkan 

kelemahannya.  

4) Give em Hell: Laki-laki harus mempunyai aura keberanian dan agresi, 

serta harus mampu mengambil risiko walaupun alasan dan rasa takut 

menginginkan sebaliknya. 
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Maskulin tahun 1980-an 

Sosok maskulin kemudian berkembang pada tahun 1980-an dengan 

cara yang berbeda. Maskulin bukanlah laki-laki yang berbau woodspice 

lagi, maskulin adalah sosok laki-laki sebagai new man. Beynon (Nasir, 

2007: 3) menunjukkan dua buah konsep maskulinitas pada dekade 80-an 

itu dengan anggapan-anggapan bahwa new man as nurturer dan new man 

as narcissist. New man as nurturer merupakan gelombang awal reaksi laki-

laki terhadap feminisme. Laki-laki pun menjalani sifat alamiahnya seperti 

perempuan sebagai makhluk yang mempunyai rasa perhatian. Laki-laki 

mempunyai kelembutan sebagai seorang bapak, misalnya, untuk mengurus 

anak. Keinginan laki-laki untuk menyokong gerakan perempuan juga 

melibatkan peran penuh laki-laki dalam arena domestik. Kelompok ini 

biasanya berasal dari kelas menengah, berpendidikan baik, dan intelek 

(Beynon, dalam Nasir, 2007: 3). 

Anggapan kedua adalah bahwa new man as narcissist, hal ini berkaitan 

dengan komersialisme terhadap maskulinitas dan konsumerisme semenjak 

akhir Perang Dunia II. New man as narcissist adalah anak-anak dari generasi 

zaman hippies (tahun 60-an) yang tertarik pada pakaian dan musik pop. 

Banyak produk-produk komersil untuk laki-laki yang bermunculan, bahkan 

laki-laki sebagai objek seksual menjadi bisnis yang amat luar biasa. Di sini, 

laki-laki menunjukkan maskulinitasnya dengan gaya hidup yuppies yang 

flamboyan dan perlente. Laki-laki semakin suka memanjakan dirinya dengan 

produk-produk komersial yang membuatnya tampak sukses. Properti, mobil, 

pakaian atau artefak personal merupakan wujud dominan dalam gaya hidup 
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ini. Kaum maskulin yuppies ini dapat dilihat dari penampilannya berpakaian, 

juga Porsche mereka. Kaum yuppies menganggap laki-laki pekerja industri 

yang loyal dan berdedikasi sebagai sosok yang ketinggalan zaman dalam 

pengoprasian modal (Beynon, dalam Nasir, 2007: 3). 

e. Maskulin tahun 1990-an

Di era tahun 1990-an kemudian muncul juga sosok yang disebut 

maskulin dalam dekade tahun 1990-an. Laki-laki kembali bersifat tidak 

peduli lagi terhadap remeh-temeh seperti kaum maskulin yuppies di tahun 

80-an, The new lad ini berasal musik pop dan football yang mengarah

kepada sifat kelaki-lakian yang macho, kekerasan, dan hooliganism. Laki-

laki kemudian menyatakan dirinya dalam label konsumerisme dalam 

bentuk yang lebih macho, seperti membangun kehidupannya di sekitar 

Football atau sepak bola dan dunia minum-minum, juga sex dan hubungan 

dengan para perempuan (Beynon, dalam Nasir, 2007: 4). Pada dekade 

1990-an ini kaum laki-laki masih mementingkan Leisure time mereka 

sebagai masa untuk bersenang-senang, menikmati hidup bebas seperti apa 

adanya. Laki-laki bersama teman-temannya, bersenang-senang, 

menyumpah, menonton sepak bola, minum bir, dan membuat lelucon-

lelucon yang dianggap merendahkan perempuan. Hubungan-hubungan 

laki-laki dengan perempuan pun terbatas dalam hubungan yang bersifat 

kesenangan semata. Kebebasannya menjauhkan dari hubungan yang 

bersifat domestik yang membutuhkan loyalitas dan dedikasi. 
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f. Maskulin tahun 2000-an

Di luar perkembangan maskulin yang dikemukakan oleh John 

Beynon, juga patut dicermati maskulin pada tahun 2000-an, mengingat 

tahun 2000-an sudah nyaris mendekati satu dekade. Hal yang terjadi 

dengan laki-laki sekarang ini adalah munculnya sesuatu yang khas dan 

semakin lama gejala kelelakian semakin penuh dengan terminologi-

terminologi baru.Homoseksual yang sudah berkembang semenjak dekade 

80-an, sekarang bahkan terminologi laki-laki sudah mengenal istilah

metroseksual (Beynon,dalam Nasir, 2007: 5). www.argyo.staff.uns.ac.id 

(di akses pada tanggal 25 agustus, pukul 8:56) 

C. Definisi Konseptual

1. Citra Pria

Citra dalm kamus besar bahasa indonesia adalah rupa, gambar, 

atau gambaran yang di miliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, 

organisasi atau produk. Secara epitimologis, citra dapat di sama artikan 

dengan image yang berasal dari kata imago (bahasa latin) yang berati 

sebentuk stimulasi apa yang di harapkan dalam komunikasi, images adalah 

perwakilan atau representasi secara mental dadri sesuatu, baik manusia 

benda atau benda yang mengnandung kiasan tertentu (Effendy,2002: 72) 

a. Iklan Televisi

Iklan televisi tidak hanya menampilkan citra produk yang 

artistik dan rasional, namun juga mampu mengkonstruksikan image 

produk yang di iklankan secara obyektif. Iklan televisi dibangun dari 

http://www.argyo.staff.uns.ac.id/
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kekuatan visualisai obyek dan kekuatan audio, simbol yang di 

visualisasikan lebih menonjol dibandingkan dengan simbol verbal. 

Iklan dalam setiap tayangannya berupa kers meninggalkan kesan yang 

mendalam pada pemirsa (Sutherland, 2005: 72). 


