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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hadirnya konsep gender memberikan perbedaan yang cukup 

signifikan dalam hal peran, fungsi, profesi, tanggung jawab, ruang lingkup 

dan juga termasuk aktivitas kesehariaan manusia. Istilah gender banyak di 

adaptasi dari teori-teori para ilmuwan yang menjelaskan bahwa adanya 

perbedaan pada diri perempuan dan laki-laki yang sudah bersifat bawaan lahir 

dari ciptaan Tuhan dan adaptasi dari bentukan budaya yang sudah dipelajari 

melalui lingkungannya dari kecil. Perbedaan konsep gender secara sosial telah 

melahirkan pembagiaan peran masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Hal 

ini dapat menguntungkan karena perbedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan ada untuk mewujudkan relasi gender yang dinamis dan tepat pada 

kehidupan bermasyarakat. 

Dengan begitu gender dapat diartikan sebagai konsep yang berkaitan 

dengan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan biologis yang sudah ada sejak 

lahir bersifat ajeg dan menjadi kodrat, tidak bias berubah seiring berjalan nya 

zaman. Perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk mengalami apa itu proses 

melahirkan, berbeda dengan laki-laki. Yang membuat perbedaan dalam hal 

peran, tanggung jawab dan profesi adalah budaya. 



 

2 
 

Budaya mengartikan adanya perbedaan biologis ini menjadi indikator 

dalam berperilaku yang akhirnya muncul batasan-batasan hak dan partisipasi 

untuk berperan di kehidupan social masyarakat. Maka munculah istilah 

maskulin dan feminim. Maskulin merupakan sebuah bentuk konstruksi 

kelelakian terhadap laki-laki. Sehingga laki-laki tidak dilahirkan begitu saja 

dengan sifat maskulinnya secara alami, namun terbentuk dari konstruksi sosial 

yang merupakan salah satu produk dari kebudayaan. Maskulin dianggap oleh 

kebanyakan orang identik dengan laki-laki. 

Secara umum, maskulinitas di Indonesia diartikan sebagai sesuatu 

yang memiliki sifat-sifat kejantanan. Baik berupa kepribadian, perilaku, 

pekerjaan, benda atau lainnya. Misalnya agresif, dominan, ambisius, tanpa 

emosi, seorang pembalap, seorang montir, pekerja keras adalah beberapa hal-

hal yang dianggap maskulin. Sebaliknya, feminim adalah sifat kebetinaan dari 

perempuan yang sangat bertolak belakang dengan laki-laki. Berpenampilan 

lemah, lembut, atau emosional merupakan salah satu dari reprepentasi dari 

feminim. Konstruksi perempuan cenderung bersih, cantik, imut, putih, wangi 

dan cenderung menggunakan make up.  

Konstruksi sosial telah membentuk persepsi bahwa laki-laki yang 

dapat dikatakan sebagai seorang yang maskulin atau pria sejati secara 

tradisional pada umumnya haruslah kuat, aktif serta dapat mendominasi. 

Namun konsep ini bukanlah konsep dengan dimensi kategori tunggal. 

Maskulinitas merupakan konstruksi sosial yang dapat diberi makna yang 
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berbeda oleh setiap masyarakat. Maka konsep tentang maskulinitas laki-laki 

jika dikomunikasikan dengan budaya-budaya tertentu akan berubah seiring 

berjalannya waktu, sehingga makna maskulin tidak bisa bersifat ajeg atau 

tetap.  

Dalam kehidupan sosial, dengan tradisi maskulin tradisional yang 

semacam ini. Laki-laki dianggap gagal jika dirinya tidak maskulin atau juga 

disebut dalam hal ini adalah gagah. Kebanyakan laki-laki ditekan untuk 

menjadi maskulin. Berpenampilan lemah, emosional, atau semacamnya 

merupakan suatu ancaman utama terhadap percaya diri laki-laki. Macam-

macam konsep maskulinitas yang digambarkan dapat dipengaruhi oleh 

beragam aspek. 

Hal tersebut membuat laki-laki mendefinisikan kembali tentang 

konsep menjadi laki-laki maskulin. Konsep maskulin pun menjadi bergeser 

pemaknaan yang pernah ada. Sebuah konsep yang memberikan kebebasan 

pada laki-laki untuk berani menjadi dirinya sendiri. Terdapat standar masing-

masing untuk mendefinisikan bagaimana sosok laki-laki yang maskulin. 

Informasi-informasi mengenai lelaki maskulin dapat diakses salah satunya 

melalui media massa. 

Media massa merupakan salah satu sarana yang berperan dalam 

pencitraan maskulinitas. Melalui berbagai media dari berbagai pihak berupaya 

memberikan gambaran mengenai konsep maskulinitas. Media massa bersifat 

bebas, luas, dan cepat. Pemahaman terhadap maskulinitas di masyarakat, 
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terbentuk salah satunya juga melalui media massa yang secara terus menerus 

memproyeksikan peran-peran berdasarkan gender secara stereotip. Budaya-

budaya dari bangsa lain pun dapat kita ketahui melalui informasi yang 

disajikan oleh media, begitu juga dengan pemaknaan gender oleh masyarakat 

dari budaya lain, yang lebih terbuka dan memberi posisi yang sama dalam 

membahas feminitas dan maskulinitas. 

Media massa menjadi semakin berkembang sangat cepat akibat adanya 

globalisasi. Globalisasi inilah yang telah meleburkan budaya barat dan budaya 

timur menjadi satu dan tidak mempunyai tembok untuk memisahkan 

keduanya. Hal inilah yang memudahkan Korean Wave atau Hallyu sebagai 

budaya yang popularitasnya lebih cepat dan sangat mudah menyebar ke 

seluruh dunia termasuk Indonesia salah satunya melalui video klip. 

Video klip berkontribusi memberikan gambaran mengenai pemaknaan 

tentang konsep maskulinitas. Media ini masuk dalam kategori media audio 

visual, yaitu media yang dapat menampilkan gambar serta suara. Jenis media 

ini dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik karena memiliki dua unsur 

sekaligus. Video klip adalah salah satu jenis media massa yang sedang 

popular saat ini di Indonesia. 

Estetika dalam video klip akan membuat audiens tertarik dan teringat 

terus dengan video klip yang telah ditontonya. Hasil dari konstruksi ulang 

tersebut memberikan makna pada konsep pemikiran manusia. Gambar atau 
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bahasa visual yang dihasilkan dari video klip secara tidak langsung akan 

mempersuasif audiensnya tanpa disadari. Salah satu konstruksi yang 

ditampilkan melalui video klip adalah tentang maskulinitas.   

Masalah maskulinitas ini saat ini secara tidak langsung terlihat di 

media massa yang mulai sering menampilkan sosok pria yang tidak ragu lagi 

dalam mengedepankan sisi femininnya, salah satunya adalah boyband-boyband  

yang berasal dari Korea atau yang lebih dikenal dengan K-Pop. K-pop adalah 

singkatan dari Korean Pop yang secara spesifik berkaitan dengan “Musik Pop 

Korea”.  

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang telah menjadi penggemar 

Kpop itu sendiri. Mereka tidak hanya mengonsumsi apa yang ditayangkan 

media namun juga memaknainya. Fenomena ini membuat beberapa 

penggemar K-Pop mulai mengadopsi konsep maskulinitas yang tergambar 

dalam musik K-Pop sehingga mulai ada pergeseran mengenai konsep 

maskulinitas itu sendiri 

Boyband dan girlband Korea itu sendiri merupakan bagian dari 

fenomena K-Wave atau Korean Wave yang kini sudah melanda dunia. Dengan 

aliran musik K-popnya mereka menjelma menjadi idola-idola baru bagi 

masyarakat global. K-pop atau yang lebih dikenal dengan idol grup sudah 

menyebarkan gaya yang mereka bawa ke hampir seluruh dunia. 
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Sisi maskulin di dunia K-pop identik dengan penampilan tubuh yang 

kurus, tinggi, putih modis dan unik, namun tidak meninggalkan sisi lembut. 

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan penggambaran konsep maskulin 

yang selama ini kita pahami terutama di Indonesia. Sedangkan konsep 

maskulin di Indonesia masih pada tataran laki-laki yang memiliki semangat 

juang yang tinggi, sifat petualang, mendominasi, kuat, mandiri, serta macho.  

Seperti pada video klip Hard Carry boyband asal korea salah satunya 

dari grup Got7. MV Hard Carry peneliti pilih karena dalam adegannya, para 

personil terlihat macho karena dengan diimbangi background kecelakaan 

pesawat dan mobil. Disitu terlihat bangkai pesawat dan mobil yang 

berserakan serta terdapat api yang memperkuat efek seolah-olah telah terjadi 

kecelakaan hebat. Selain adegan yang peneliti asumsi terlihat macho, tempo 

musik serta gerakan dance nya juga sangat beat-up dan energik. Pemilihan 

video klip ini diperkuat dengan prestasi yang di dapat Got7 yaitu telah 

ditonton oleh lebih dari 2.000.000 viewers di Youtube setelah sehari rilis 

(Wowkeren.com, diakses 18 agustus 2017). 

Akan tetapi di scene berikutnya terlihat berbeda, personil Jaebum atau 

kerap dipanggil JB dan Youngjae berada di lokasi yang berbeda dengan latar 

belakang background putih. Di dalam scene  itu sangat terlihat jelas bahwa 

mereka menggunakan make up. Make up  yang berkaitan dengan ranah 

feminim dijadikan sebagai alat penunjang penampilan maskulin mereka. 

Tentu hal ini memberikan pengaruh dan pandangan tentang bagaimana laki-
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laki berdandan. Peneliti beranggapan menjadi maskulin pun bergeser dari 

anggapan dari masyarakat Indonesia karena adanya budaya Korean Wave ini. 

Kebanyakan dari semua musik video asal negeri Korea kental dengan 

gerakan yang terkesan cute dan itu dilakukan juga oleh boyband tak hanya 

girlband. Mereka membuat video klip dengan audio nya musik dan 

divisualkan dengan gerakan dance. Yang menjadi beda pada video klip Hard 

Carry adalah gerakan dance nya yang peneliti asumsikan bahwa lebih beat up 

dan terlihat keren untuk laki-laki. Sangat berbeda dengan konsep-konsep pada 

video klip sebelumnya.  

Yang menjadi perhatian adalah fans K-pop di Indonesia terutama di 

Kota Malang yang mengadopsi style boyband korea bahkan gaya berdandan 

dari grup band yang beranggotakan laki-laki asal korea tersebut. Mereka tak 

segan untuk menggunakan make up, mengubah tatanan rambut, juga bahkan 

menggunakan pakaian yang di anggap nyeleneh oleh masyarakat  Indonesia. 

Dengan ini membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman tentang 

maskulinitas di dalam masyarakat Indonesia terutama pada penggemar K-pop 

yang berada di Kota Malang. 

Fans bukan sekedar audiens biasa, namun audiens yang mengidolakan 

dan terobsesi pada sebuah teks media. Fans mengkonsumsi teks media secara 

intensif dan mengolahnya menjadi informasi yang disimpannya sendiri atau 

dibagikan kepada sesama fans. Fans adalah orang-orang yang menunjukkan 
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ketertarikan, kepedulian, kasih sayang, dan keterikatan terhadap figur idol 

yang mereka pilih. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang 

fans bukanlah kegiatan yang bersifat pasif, namun bersifat aktif. Fans 

berinteraksi dengan fans lain baik secara nyata maupun dalam dunia maya. 

Mereka saling berbagi perasaan dan pikiran tentang hal yang mereka idolakan. 

Fans memiliki kemampuan untuk mengubah interaksi personal menjadi 

interaksi sosial dan mengubah budaya menonton menjadi budaya partisipasi. 

Kemampuan fans tersebut membedakan fans dengan konsumen pada 

umumnya. Konsumen bersifat pasif dalam menerima produk yang 

diterimanya, sedangkan fans bersifat produktif. Produktivitas yang dimaksud 

di sini bisa berupa menghasilkan karya baru atau hanya berfantasi tentang apa 

yang diidolakannya. 

Hal ini terlihat pada komunitas BLAST Entertainment salah satu nya. 

Mereka membentuk komunitas ini atas dasar sama-sama menyukai Kpop. 

Dengan adanya komunitas ini menjadi wadah bagi mereka untuk saling 

sharing tentang Kpop up-to-date, mengcover dance, mengadopsi style Korea, 

dll. Mereka telah mengcover dance dari boyband Got7 pada video klip Hard 

Carry. Hal itu dilakukan karena mereka menganggap bahwa gerakan pada 

video klip Hard Carry beda daripada lainnya yang biasanya para personilnya 

terlihat cute dengan gerakan yang lembut beda dengan ini yaitu lebih energik 

dan cocok untuk dilombakan.  
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Disini terdapat kontra bahwa sebenarnya di negara Indonesia sangat 

sulit menerima bahwa laki-laki juga bisa berdandan dan berpenampilan yang 

nyentrik seperti layaknya laki-laki korea. Akan tetapi penggemar Kpop di 

Indonesia percaya diri berpenampilan bahkan berkiblatkan fashion mereka 

pada negeri ginseng tersebut meskipun sudah mengetahui hal itu sulit diterima 

oleh semua masyarakat Indonesia. Karena konsep maskulinitas korea sangat 

berbeda jauh dengan konsep maskulinitas Indonesia. 

Penelitian ini masuk didalam ranah studi resepsi, sebab peneliti 

menganggap bahwa fenomena tentang penggemar K-Pop di Kota Malang 

adalah sebuah kasus yang unik dan berbeda. Karena kebanyakan penelitian 

terdahulu lebih meneliti tentang kajian maskulinitas dengan menggunakan 

analisis semiotik dalam sebuah video klip. Juga penelitian tentang pemaknaan 

maskulinitas pada penggemar laki-laki di Indonesia belum banyak dikaji. 

Peneliti ingin mengungkap respon fans K-pop (audiens) dalam bentuk 

pemaknaan audiens. 

1.2    Perumusan Masalah 

 Bagaimana anggota laki-laki pada komunitas BLAST Entertainment 

di Kota Malang memaknai konsep maskulinitas dalam video klip Got7-hard 

carry? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti yang ingin dicapai adalah untuk mencari tahu 

bagaimana pemaknaan tentang maskulinitas dalam video klip Got7-Hard Carry 
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pada anggota laki-laki di komunitas BLAST Entertainment dalam perpektif 

resepsi? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang konsep 

maskulinitas dalam kajian ilmu komunikasi dan tambahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Pemberdayaan Audiens 

1. Penelitian ini diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat 

dalam menilai maskulinitas Korean Wave yang berbanding dengan 

budaya di Indonesia.  

2. Bagi komunitas BLAST Entertainment diharapkan dapat 

menginspirasi masyarakat tentang fashion Korean Wave yang bisa 

membuat laki-laki di Indonesia terlihat Manly. 

 


