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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Video Klip Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Pengertian komunikasi menurut Mulyana (Mulyana, 2007) yaitu komunikasi 

atau dalam kata latin communication adalah suatu pikiran, makna atau pesan yang 

diyakini secara sama. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Thoha (Thoha, 2002) 

komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari 

seseorang ke orang lain. 

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh 

Mangkunegara (Mangkunegara, 2002), Komunikasi diartikan sebagai proses 

pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain degan 

harapan orang lain tersebut dapat mengintrepetasikan sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud. Lebih lanjut Tohardi (Tohardi, 2002) Komunikasi diartikan sebagai proses 

penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan.  

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh 

Mangkunegara (Mangkunegara, 2002), Komunikasi diartikan sebagai proses 

pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain degan 

harapan orang lain tersebut dapat mengintrepetasikan sesuai dengan tujuan yang 

dimaksud. Lebih lanjut Tohardi (Tohardi, 2002) Komunikasi diartikan sebagai proses 

penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan.  
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Pengertian ini memberikan pesan yang seimbang antara pengirim pesan, 

pesan yang disampaikan dan penerima pesan yang merupakan tiga komponen utama 

dalam proses komunikasi. Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, namun 

pesan itu hanya punya arti jika pengirim dan penerima pesan berusaha menciptakan 

arti tersebut.  

Dari definisi komunikasi para ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikan 

sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang disampaikan. Joseph A. 

Devito (Devito, 1997) di dalam buku  “Komunikasi Antar Manusia” mengatakan 

bahwa ada 4 tujuan utama dalam komunikasi, yaitu:  

1.  Menemukan : Personal discovery atau menemukan jati diri. Maksudnya selain 

memahami orang lain, komunikasi juga mengajarkan untuk memahami diri 

sendiri. 

2.  Untuk berhubungan : Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan 

berinteraksi dengan orang lain. Menjaga dan membina hubungan dengan 

orang lain. 

3.  Untuk meyakinkan : Meyakinkan disini artinya komunikasi dapat juga 

mempersuasif agar orang yang kita ajak berbicara dapat setuju dengan makna 

yang kita sampaikan. Baik itu dalam hal sikap ataupun perilaku.  

4.  Untuk bermain : Tujuan komunikasi selain yang 3 hal yang sudah dipaparkan 

diatas adalah untuk bermain atau menghibur. 
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Effendi (2002) juga mengemukakan tujuan komunikasi antara lain :  

1.  To change the attitude / mengubah sikap. 

2.  To change the opinion / mengubah pendapat atau opini. 

3.  To change the society / mengubah perilaku. 

Unsur-unsur komunikasi menurut Hafied Cangara, (Cangara, 2008) antara lain; 

Sumber adalah orang atau lembaga yang akan melihatkan sumber sebagai pembuat 

atau pengirim informasi. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah 

sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan 

dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Media adalah alat atau 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

khalayak. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, diraskan 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Komunikasi memiliki beragam konteks seperti dikelompokkan (Effendi, 

2002) sebagai berikut :  

1.  Komunikasi pribadi yang terdiri oleh komunikasi intrapribadi dan 

komunikasi antar pribadi 

2.  Komunikasi kelompok yang terdiri dari komunikasi kelompok kecil 

(ceramah, diskusi panel, forum, seminar, dll) dan komunikasi kelompok 

besar 
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3.  Komunikasi massa (radio, tv, film, dll) 

4.  Komunikasi media (surat, telepon, poster, spanduk, media sosial, dll). 

Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (West & Turner, 2009) konteks 

komunikasi mencakup: 

1. Komunikasi intrapersonal : Komunikasi dengan diri sendiri. 

2. Komunikasi interpersonal : Komunikasi yang terjadi secara langsung antara 

dua orang. 

3. Komunikasi kelompok kecil : Komunikasi dengan sekelompok orang.  

4. Komunikasi organisasi : Komunikasi dalam lingkungan yang besar dan luas. 

5. Komunikasi publik / retorika : Komunikasi kepada pendengar dalam jumlah 

besar. 

6. Komunikasi lintas budaya : komunikasi antara orang-orang dengan latar 

belakang budaya yang berbeda.  

7. Komunikasi massa : komunikasi kepada pendengar atau penonton dalam 

jumlah besar melalui media.  

Dalam hal ini, penyampaian pesan kepada khalayak masuk dalam konteks 

komunikasi massa karena mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan sifat-sifat 

komponennya (Effendy, 1993). Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : 

 

  



 

15 
 

1. Komunikasi Massa Berlangsung Satu Arah  

Komunikasi massa berlangsung satu arah ialah tidak terdapat arus balik 

dari komunikan kepada komunikator. Seorang penyiar radio atau penyiar 

televisi tidak mengetahui tanggapan para pembaca atau pendengar 

terhadap pesan atau berita yang disiarkan.  

2. Komunikator Pada Komunikasi Massa Melembaga  

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, 

yaitu suatu institusi atau organisasi, karena itu komunikatornya 

melembaga. Di dalam menyebarluaskan pesan komunikasi, komunikator 

tersebut bertindak atas nama lembaga. Karena ia tidak mempunyai 

kebebasan individual. Maksudnya dalam proses komunikasi harus 

ditunjang orang lain. Sebagai contoh seorang wartawan surat kabar tidak 

mungkin tulisannya dibaca oleh khalayak jika tidak didukung oleh 

pekerjaan redaktur pelaksana, juru tata letak, korektor dan lain-lain.  

3. Pesan Pada Komunikasi Massa Bersifat Umum  

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum (publish), 

karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi 

tidak ditujukan kepada perorangan atau sekelompok orang tertentu.  
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4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan  

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan 

kesamaan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang 

disebarkan. Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibandingkan 

dengan media komunikasi lainnya. Televisi, radio, surat kabar merupakan 

media komunikasi massa yang mengandung keserempakan pada saat di 

sampaikan kepada khalayak.  

5. Komunikan Komunikasi Massa Bersifat Heterogen  

Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota-anggota 

masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran 

yang dituju komunikatornya, bersifat heterogen. Dalam hal ini media 

massa dalam menyebarluaskan isi pesan dapat menggelompokkan 

menurut jenis kelamin maupun usia. Sehingga media massa dapat 

memberikan pesan yang sesuai dengan keinginan khalayak.   

Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau 

elektronik sehingga pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat (Rakhmat, 1994). 

Belum lagi  pengaruhnya yang luas seperti yang dikatakan oleh Bittner (dikutip dari 

Ardianto, 2007)  komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah  besar orang. 
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Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah suatu informasi yang 

ditujukan untuk khalayak dari sumber atau informan yang disampaikan melalui media 

dan menghasilkan berbagai respon khalayak setelah menerima informasi tersebut. 

Dengan adanya sistem komunikasi maka maksud dan tujuan informasi yang di 

sampaikan komunikator akan dapat diterima dengan baik oleh komunikan secara 

langsung. Menuju arah modern ini system komunikasi sudah banyak muncul berbagai 

trobosan baru salah satunya yaitu media massa.  

Komunikasi melalui media ini diklasifikasikan menjadi media massa, media 

nirmassa dan media baru. Yaitu sebagai berikut:  

1. Komunikasi bermedia massa  

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah 

banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, tv, dan film 

yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, dan rekreasi atau dalam 

istilah lain : penerangan, pendidikan dan hiburan.  

2.  Komunikasi bermedia nirmassa  

Media nirmassa umumnya digunakan dalam komunikasi untuk orang-orang 

tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Surat, telepon selular, wall to wall 

atau chat via antar dinding di Facebook, dan lain-lain. Disebut media 

nirmassa karena tidak memiliki daya keserempakan dan komunikannya tidak 

bersifat massal. 
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3.  Komunikasi bermedia baru  

Media baru mampu menghadirkan teknik dan tata cara baru dalam 

penyampaian dan pertukaran pesan. Media sosial adalah  medium di internet 

yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun 

berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan 

membentuk ikatan sosial secara virtual. (Nasrullah, 2015). 

Komunikasi bermedia baru saat ini sedang banyak digandrungi dikalangan 

masyarakat luas. Jenis-jenis media baru bermacam-macam bentuknya bergantung 

level yang dicakup dalam proses penyampaian informasi tersebut. Jenis-jenis media 

baru yaitu : 

1. Media sosial 

Media sosial merupakan cakupan media internet yang dianggap penggunanya 

mampu berinteraksi dalam kelompok maupun individu tanpa perlu bertemu 

ataupun berkomunikasi melalui suara. Media ini dinilai sangat efisien bagi 

penggunannya karena mempersingkat waktu. 

2. Email  

Email merupakan pesan elektronik yang dapat mengirimkan pesan berupa teks 

dan gambar. Email juga bisa dipakai sebagai wadah iklan bagi perusahaan 

karena terdapat berbagai fitur yang memudahkan dalam mengirim pesan ke 

banyak khalayak dengan sekali kirim. 

3. Video call 
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Video call merupakan salah satu jenis media baru yang sangat incredible 

dalam berkomunikasi. Karena video call dinilai sangat membantu dalam 

berkomunikasi jarak jauh. Dalam media ini pengguna dapat melihat langsung 

dan bercakap langsung tanpa harus bertemu meskipun jarak antara keduanya 

jauh hingga beda benua. 

4. Video klip 

Video klip merupakan konteks media yang menampilkan segi visual dan 

audio. Dalam media ini komunikasi bukan hanya sekedar untuk 

menyampaikan pesan akan tetapi juga bisa sebagai media menghibur dan 

mempersuasif khalayak. Video klip memiliki konteks bermacam-macam 

bergantung levelnya, yaitu : 

1. Video trailer film 

Video trailer film merupakan video yang isinya beberapa cuplikan scene 

sebuah film yang akan tayang pada bioskop. Hal ini ada karena 

komunikan mempunyai tujuan agar penonton nantinya penasaran setelah 

melihat video trailer ini dan muncul keinginan untuk menonton filmnya di 

bioskop. 

2. Video iklan 

Video iklan ini juga masuk ke dalam konteks video advertising. Karena 

kebanyakan isi pesan dalam video ini adalah mempromosikan sebuah 

produk jasa maupun barang. Dan dikemas sedemikian rupa agar menarik 

dan konsumen membelinya. 

3. Video blogger 
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Ini merupakan jenis video baru karena baru-baru muncul setelah banyak 

artis-artis maupun selebgram membuat video kesehariannya dan 

menyebarkannya secara luas melalui internet. 

4. Video musik 

Video musik dari namanya terdapat unsur musik. Musik sendiri sangat 

banyak digemari oleh masyarakat untuk hiburan. Dalam konteks ini video 

musik dikemas sangat menarik agar penonton nantinya senang melihatnya 

hingga mengadopsi bentuk visualnya. Istilah dalam video musik yaitu 

video klip atau movie video. 

Video klip adalah sebuah tayangan yang dibuat sebagai wadah penyampai 

pesan berbentuk audio visual dan dikemas secara menarik agar khalayak tertarik 

melihatnya bahkan memahaminya. Macam-macam video klip beragam bergantung 

dari jenis pesan yang akan disampaikan dan target sasaran khalayaknya. Salah satu 

jenis video klip yaitu musik video yang isinya terdapat audio musik dan visualisasi 

gerakan dance ataupun akting dari pemeran dalam videonya. Musik video merupakan 

video klip yang banyak digemari oleh masyarakat, ini bisa dilihat pada situs Youtube 

yang selalu muncul pada trending chart yaitu chart musik video. 

MV atau Movie Video adalah media setiap superstar untuk meraih popularitas. 

Setiap penyanyi akan memperlihatkan kelebihannya dari segi skill mereka agar 

terlihat berbakat. Dari sini bisa disimpulkan MV sebagai media komunikasi untuk 

mempersuasif dan memberikan respon baik bagi superstar. Seperti halnya pada 

Boyband Got7 dari Korea dalam MV mereka yang berjudul Hard Carry 
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memperlihatkan bahwa mereka laki-laki yang maskulin dengan gaya yang stylish 

juga fashionable, dari tatanan rambut, busana yang mereka kenakan, hingga make up 

mereka yang terkesan maskulin dan terlihat jantan. Dan di setiap Boyband yang 

berasal dari Korea juga memperlihatkan seorang laki-laki yang stylish, fashionable, 

dan ber-make up agar terlihat jantan dan seksi.  

2.2 Peran Media Dalam Menghasilkan Stereotip 

 Komunikasi massa dapat dianggap sebagai perantara fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat dan budaya. Salah satu elemen penting dari komunikasi massa 

adalah media massa. Media massa sendiri merupakan bagian dari struktur 

masyarakat, dan infrastruktur teknologinya adalah bagian dari dasar ekonomi dan 

kekuatan, sementara ide, citra dan informasi disebarkan oleh media merupakan aspek 

penting dari budaya kita (McQuail, 2011). Komunikasi dapat mempermudah interaksi 

antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sistem komunikasi 

maka maksud dan tujuan informasi yang di sampaikan komunikator akan dapat 

diterima dengan baik oleh komunikan secara langsung. Menuju arah modern ini 

sistem komunikasi sudah banyak muncul berbagai trobosan baru salah satunya yaitu 

media massa. Maka dari itu komunikasi tidak hanya dapat dilakukan secara langsung 

melainkan komunikator dapat menyampaikan pesan kepada komunikan melalui 

media sehingga akan mempermudah jalannya sistem komunikasi.  

Dengan adanya media, masyarakat dapat memperoleh informasi secara luas. 

Namun saat ini fungsi media tidak hanya menjadi alat penghubung yang informatif 
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tetapi juga menjadi jendela yang dapat memperluas pandangan kita untuk melihat 

suatu fenomena yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dengan adanya hal 

tersebut media mempunyai peran untuk memegang kendali dalam perilaku 

masyarakat dalam menanggapi informasi berupa teks maupun visual. Dalam bukunya 

Denis McQuail, menggambarkan persepsi khalayak atas peran media di dalam 

masyarakat. Berikut beberapa peranan media menurut Denis McQuali:  

1. Media sebagai jendela informasi atau peristiwa untuk memperluas 

pandangan dalam melihat apa yang terjadi tanpa gangguan. 

2. Media juga sebagai cerminan dari kehidupan masyarakat dan dunia, 

walaupun kemungkinan besar penyampaiannya akan terdistorsi dan 

dengan sudut pandang yang telah ditentukan oleh pihak pembuat pesan. 

3. Sebagai gatekeeper atau penyaring pesan yang akan disampaikan . 

4. Media sebagai penuntun dalam penyampaian makna pesan yang 

membingungkan atau tidak utuh.  

5. Media juga sebagai forum atau wadah informasi dan ide yang nantinya 

akan disampaikan kepada khalayak.  

6. Media sebagai kontributor informasi dan meneruskannya untuk semua 

orang. 

7. Media sebagai partner untuk forum diskusi yang merespon percakapan 

dalam sesi interaktif semu. 

Stereotip tentang maskulinitas mengalami gejala perubahan atau cenderung 

tidak statis. Hingga saat ini banyak karya penelitian lain dengan melihat representasi 
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maskulinitas dalam berbagai media, genre, teks, ikon dalam hubungannya dengan 

gender, tatanan (order), perbedaan budaya, identitas, identifikasi, subyek, dan 

pengalaman dalam kapitalisme. Sadar ataupun tidak, kemajuan media serta arus 

informasi yang semakin deras menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang 

informatif dan sulit memilah fakta dan opini. Salah satu sarana yang berperan dalam 

menghasilkan citra maskulinitas adalah media (Demartoto, 2010).  

Banyak pihak yang berupaya memberikan gambaran mengenai konsep 

maskulinitas melalui media . Media massa memiliki pengaruh dalam membentuk 

identitas seseorang khusunya mengenai masalah gender. Seperti yang dikatakan 

Wood (dikutip dari Pamungkas, 2008) memaparkan, sebuah media merupakan wadah 

yang juga turut aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap anak mengenai identitas 

gender melalui model-model yang mereka sediakan secara maskulin dan feminim. 

Pemahaman terhadap maskulinitas di masyarakat, terbentuk salah satunya juga 

melalui media massa yang secara terus menerus memproyeksikan peran-peran 

berdasarkan gender secara stereotip.  

Media massa menampilkan laki-laki dalam gambaran sebagai individu yang 

maskulin yang secara tegas memiliki perbedaan dengan sosok perempuan feminin. 

Dengan bingkai stereotype gender tersebut, media massa berperan turut 

memperkokoh nilai-nilai budaya patriarki yang telah berlaku dalam masyarakat. 

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 
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memiliki kemampuan yang lebih baik karena memiliki dua unsur sekaligus. Media 

massa  menjadi semakin berkembang akibat adanya globalisasi.  

Globalisasi telah meleburkan budaya barat dan budaya timur menjadi satu dan 

tidak akan pernah terpisah. Hal inilah yang memudahkan Korean Wave sebagai 

budaya populer lebih cepat dan mudah  menyebar ke seluruh dunia termasuk 

Indonesia (Rosalina, 2012). Masalah maskulinitas 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. Korean  Pop atau 

yang biasa disingkat K-pop secara spesifik berkaitan dengan hal musik pop korea 

(Sari, 2013) 

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang telah menjadi penggemar Kpop itu 

sendiri. Mereka tidak hanya mengonsumsi apa yang ditayangkan media namun juga 

memaknainya. Rosalina (2012) juga mengatakan bahwa perilaku pemaknaan salah 

satunya dapat dilihat dengan seberapa sering penggemar saling berdiskusi, bertukar  

informasi atau berdebat mengenai pengetahuan objektif yang tidak diketahui oleh 

orang awam. 

Seorang laki-laki akan memiliki suatu pencitraan diri dan terbentuk melalui 

hal-hal sepele yang terjadi sehari-hari selama berpuluh tahun dan bersumber dari 

norma-norma budaya itu sendiri (Dermatoto, 2010). Seperti yang dikatakan 

Greenfield dalam Wood, 2007 (dikutip dari Pamungkas, 2008) bahwa banyak orang 
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dewasa serta para remaja bertumbuh dalam pengaruh media yang memenuhi 

kehidupan mereka. Mereka menggunakan media untuk mengkonstruksi identitas 

mereka. 

“Hallyu” atau "Korean Wave" adalah istilah yang diberikan untuk 

tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia, termasuk di 

Indonesia, atau secara singkat mengacu pada globalisasi budaya Korea (Shim dalam 

Nastiti, 2010). Seperti yang dikemukakan Steger (dalam Nastiti, 2010) globalisasi 

merupakan proses yang multidimensional, yang artinya ketergantungan yang 

berimplikasi pada intensifikasi hubungan masyarakat dunia tersebut berlangsung di 

seluruh lini kehidupan manusia. Salah satu penyebab trend budaya pop Korea ini 

menyebar hingga seluruh penjuru dunia dan menjadi alasan mengapa banyak orang-

orang dari berbagai negara dapat mempelajari bahasa dan kebudayaan Korea. 

Sudah banyak girlband dan boyband dari musik pop Korea yang 

popularitasnya sudah menembus batas dalam negeri bahkan popular di mancanegara 

termasuk Indonesia. Fenomena demam Korea sudah tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia. Bahkan hal inilah yang menjadi inspirasi menjamurnya pula 

grup boyband dan girlband di Indonesia. Hadirnya Korean Wave membuat 

pergeseran makna tentang maskulinitas yang sebenarnya. Tiap negara mempunyai 

makna maskulinitas yang berasal dari konstruksi budaya masing-masing. Seperti 

halnya Korea yang memiliki konstruksi makna maskulinitas dibawa oleh produk 

dalam boyband K-pop. Hadirnya Korean Wave yang salah satunya menampilkan K-
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pop membuat maskulinitas seorang pria yang sebagaimana mestinya tidak lagi 

mereka kedepankan (Sari, 2013). 

Penampilan tubuh laki-laki yang atletis, fashion trendy, nyentrik dan 

terkadang tampak tidak simetris, namun terdapat unsur cantik dan lembut dalam diri 

para penyanyi-penyanyi pria Korea membuat mindset  idola pria saat ini merujuk 

pada pria yang maskulin dengan segala atribut kemaskulinannya namun tak 

meninggalkan sikap lembut, kharisma, dan wibawa mereka (Sari, 2013). Pada 

umumnya gambaran pria maskulin adalah pria yang macho, pemberani, petualang, 

suka tantangan, dan tidak terlihat lembut atau sensitive yang biasa dikenal dengan 

maskulinitas tradisional. Akan terkesan kompleks jika penampilan maskulin terlihat 

lembut dan cantik pada awal munculnya pemahaman tentang maskulinitas ini (Sari, 

2013). 

2.3 Konsep Maskulinitas 

 Membahas tentang konsep maskulinitas tidak lepas dari konsep gender. 

Stereotip sifat-sifat maskulin diatas dikontruksi secara sosial. Sifat-sifat ini nampak 

seperti sifat alamiah laki-laki dan mereka yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu 

kemudian tidak dianggap sebagai laki-laki seutuhnya (Rosalina, 2012). Tuntutan 

untuk diakui dan mendapat identitas sebagai laki-laki yang maskulin membuat 

seorang laki-laki berusaha menutupi dirinya dari sisi yang sebenarnya agar mendapat 

pengakuan dari masyarakat. Julia T.Wood (dalam Pamungkas, 2008) 



 

27 
 

mengklarifikasikan bahwa jenis kelamin merupakan bawaan biologis dari lahir, 

sementara gender merupakan konsep sosial yang terbentuk dari masyarakat.  

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran 

perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Dengan kata lain gender bisa di 

artikan sebagai hasil bentukan dari konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat 

proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 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. Seperti hasil penelitian dari Lips (dikutip dari Pamungkas, 2008) 

bahwa dari 25 negara, 75% responden mengatakan bahwa pria harus memiliki 

semangat juang yang tinggi, sifat petualang, mendominasi, kuat, mandiri, serta 

macho. Namun konsep ini bukanlah konsep dengan dimensi kategori tunggal. 

Menurut Darwin (1999) konsep maskulinitas dan femininitas bervariasi antara 

masyarakat, kelas sosial, maupun tingkat peradaban. Maskulinitas merupakan 

konstruksi sosial yang dapat diberi makna yang berbeda oleh setiap masyarakat.   

 Seperti yang dikatakan Giles dan Middleton (dalam Rosalina, 2012) “We 

sometimes believe that this real me is hidden or suppressed by the demands of social 

roles or cultural conventions that require a public façade.”. Terkadang masyarakat 

memang terlalu menuntut laki-laki untuk menjadi apa yang sudah dibuat dalam 

kontruksi sosial yang disebut budaya. Hal tersebut bukti bahwa pencitraan diri 

kemaskulinan lelaki telah diturunkan dari generasi ke generasi, melalui budaya yang 

sudah diwariskan turun temurun hingga menjadi sebuah hal wajib yang harus diikuti 
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jika ingin dianggap sebagai lelaki sejati (Dermatoto, 2010). Menurut pendapat 

Donaldson mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi figur pelindung/ pengayom 

perempuan atau juga pendapat bahwa laki-laki akan lebih terlihat laki-laki apabila 

identik dengan rokok, alkohol dan kekerasan (Donaldson, 1993 dikutip dalam 

Dermatoto,2010). Stereotype inilah yang pada gilirannya menciptakan hubungan 

yang biasa antara laki-laki dan perempuan, dimana hegemoni laki-laki atas 

perempuan dianggap sesuatu yang kodrati (Darwin, 1999). 

Seperti yang dikatakan oleh (Darwin,1999) bahwa maskulinitas tidak bersifat 

tunggal, tetapi beragam dan terkait erat dengan status sosial-ekonomi. Jadi 

maskulinitas bukan merupakan identitas yang  tetap dan yang dipisahkan dari 

pengaruh ras, kelas dan budaya melainkan dalam sebuah jarak (range) identitas yang 

kontradiktif. Stereotip maskulinitas dan feminimitas mencakup berbagai aspek 

karakteristik individu, seperti karakter atau kepribadian, perilaku peranan, okupasi, 

penampakan fisik, ataupun orientasi seksual (Darwin, 1999). Seperti yang dikatakan 

oleh Darwin tersebut jelas bahwa nilai-nilai atau norma mengenai kelaki-lakian 

dalam maskulinitas juga berguna sebagai pembeda ataupun pembatas dari sifat 

feminin. Jadi misalnya laki-laki dicirikan oleh watak yang terbuka, kasar, agresif, dan 

rasional, sementara perempuan bercirikan tertutup, halus, afektif.  

Berarti konsep maskulinitas maupun feminimitas hadir melalui mekanisme 

pewarisan budaya hingga menjadi suatu “kewajiban” yang harus dijalani jika ingin 

dianggap sebagai lelaki atau wanita seutuhnya.  Kewajiban tersebut tercermin dalam 

suatu manhood (dogma kejantanan atau norma kelelakian) yang harus diikuti kaum 
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lelaki pada umumnya, karena dianggap sebagai faktor bawaan dari lahir (Pleck dalam 

Rosalina, 2012). Begitu juga sebaliknya pada wanita yang sepantasnya berdandan 

untuk mempercantik dirinya. 

 Dalam konsep masyarakat  semakin banyak prasyarat yang mampu dipenuhi 

laki-laki, maka semakin sempurna derajatnya di mata masyarakat, khususnya sesama 

laki-laki. Dalam kultur seperti ini, masyarakat tidak akan memberikan toleransi bagi 

laki-laki yang tidak mampu atau menolak berperan sesuai standar maskulinitas 

normatif serta sesuai dengan peran gender yang diharapkan kebanyakan orang.  

Berikut tabel perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara umum: 

Table 1 

Perbedaan antara men (laki-laki) dengan women (perempuan) 

MEN WOMEN 

Masculine 

Dominant 

Strong 

Aggressive 

Intelligent 

Rational 

Active (do things) 

Feminime 

Submissive 

Weak 

Passive 

Intuitive 

Emotional 

Communicative (talk about things) 

MEN like WOMEN like 

Cars/techno Shopping/make up 
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Getting drunk 

Casual sex with many partner 

Social drinking with friends 

Commited relationship 

Sumber: Helen MacDonald “Magazine Adevertising and Gender” dalam 

Rosalina,2012 

Dari hasil penelitian David dan Brannon (dikutip dari Pamungkas, 2008) 

maskulinitas dari zaman 80-an sampai era saat ini (milenia) dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sifat-sifat maskulinitas adalah sebagai berikut : 

1. No Sissy Stuff  : Laki-laki seharusnya menghindari attitude atau tipikal 

orang yang berasosiasi atau berkaitan dengan perempuan (Kimmel, 

dikutip dari Kahn, 2009). Hal ini bisa dicontohkan dengan cara 

menghindari sesuatu yang jauh dari hal-hal yang bersifat sensitif, 

ekspresif, jauh dari kesan tegas dan metroseksual (pria yang memiliki 

perhatian lebih terhadap penampilan). 

2. Be a Big Wheel : Kemaskulinitasan lelaki dapat dilihat berdasarkan 

kekuasaan, kesuksesan, dan karismatik di mata orang lain. Mempunyai 

harta kekayaan, dan ketenaran (Kimmel, dikutip dari Kahn, 2009) 

3. Be a Sturdy Oak : Seorang laki-laki harus lah mandiri dan percaya 

terhadap diri sendiri, seperti pohon Oak yang mampu bertahan dalam 

berbagai cuaca ataupun kondisi (Kahn, 2009). Hal tersebut dapat 

dicontohkan dengan dapat menahan atau mengatur emosi, dan tidak 

memunjukkan kelemahannya. 

4. Give em Hell : Laki-laki harus memiliki keberanian untuk mengambil 
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dan menghadapi resiko (Kimmel, dikutip dari Kahn, 2009). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki setidaknya memiliki 

keberanian dalam mengambil risiko walaupun dalam hal yang tidak 

ia sukai. 

5. New man as nurturer : Laki-laki lebih menunjukkan sisi 

feminimitasnya. Mereka memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, 

lebih sensitif, lebih peduli, dan dapat mengerjakan ranah domestik 

rumah tangga, seperti merawat anak (Milestone & Meyer dikutip dari 

Kahn, 2009). 

Cejka dan Eagly (dikutip dari Pamungkas, 2008) membuat tiga dimensi 

stereotype atau hal-hal apa saja yang seharusnya dimiliki sosok yang dianggap 

maskulin, yaitu berupa physical, personality, serta cognitive namun dalam 

penelitian ini peneliti hanya menggunakan dimensi physical serta personality saja. 

Berdasarkan bentuk fisik yaitu :  

1. Athletic : Atletis yang dimaksud adalah sosok yang memiliki tubuh 

yang indah seperti dada yang bidang serta perut berotot.  

2 .  Burly : Memiliki tubuh yang cukup kekar.  

3 .  Tall : Memiliki postur tubuh yang tinggi  

4 .  Phiscally Vigorous : Penuh semangat yang diwakilkan oleh fisik 

mereka.  

5 .  Phiscally strong : Seorang yang maskulin haruslah memiliki fisik yang 

kuat. 
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6 .  Tanned skin men : Laki-laki yang memiliki kulit sawo matang. 

Berdasarkan personality, yaitu :   

1. Competitive : Senang dengan sesuatu yang bersifat kompetisi.  

2. Unexcitable : Seorang yang maskulin memiliki sifat tenang, tidak gegabah 

3. Gladiator Retromen : Seorang yang maskulin harus memilki sifat dominan 

4. Adventurous : Seorang yang maskulin harus memiliki jiwa petualang. 

5. Aggressive : Seorang yang maskulin haruslah bersifat agresif.  

6. Courageus : Seorang yang maskulin haruslah memiliki sifat pemberani. 

7. Protector men : Laki-laki pelindung, hero dan bertanggung jawab 

Di dalam masyarakat Korea saat ini pemahaman maskulinitas terutama dalam 

sejumlah media populer telah terkonstruksi oleh globalisasi. Maskulinitas yang telah 

terkontruksi oleh media ialah maskulinitas bishonen Jepang, maskulinitas 

metroseksual Hollywood, serta maskulinitas tradisional konfusius (Sari, 2013), 

berikut penjelasannya: 

1.   Maskulinitas Jepang: Bishonen 

Di Jepang, maskulinitas yang direpresentasikan baik dalam drama TV 

maupun musik pop Jepang mendapat pengaruh dari sejumlah komik untuk 

remaja putri (shojo manga). Umumnya drama TV yang ditayangkan di Jepang 

merupakan representasi dari komik ke dalam bentuk drama TV. Oleh sebab 

itu beberapa karakter yang terdapat dalam komik juga direpresentasikan ke 

dalam drama TV. Beberapa karakter yang terdapat dalam komik yakni 
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karakter bishonen atau pria tampan (pria pesolek), serta karakter kawaii 

(manis/menggemaskan/kekanak-kanakan).  

Bishonen digambarkan sebagai lelaki yang memiliki kaki jenjang, 

berwajah tirus dan feminim, berambut panjang atau bergelombang, serta 

memiliki senyum yang manis (Jung, 2011). Selain memiliki fisik bishonen, 

mereka juga tak ragu lagi untuk mengenakan tata rias wajah yang umumnya 

diasosiasikan sebagai kegiatan feminim. Pada umumnya make up yang 

mereka kenakan adalah bedak tipis, eyeliner, serta lipbalm. Oleh sebab itu, 

terkadang mereka juga disebut dengan pria cantik. 

Di Korea, konsep inipun diaplikasikan dalam komik untuk remaja 

putri. Pria tampan dalam bahasa Korea disebut dengan istilah kkonminam. 

Istilah tersebut merupakan perpaduan dari dua karakter yang berarti bunga 

dan pria tampan (Jung, 2011). Menurut Jung hal tersebut dikarenakan ketika 

tokoh pria tampan muncul di dalam komik, di dalam framenya dipenuhi 

dengan gambar bunga. Sama halnya dengan bishonen, kkonminam memiliki 

karakter maskulin dan feminim. 

2.       Maskulinitas Hollywood 

   Maskulinitas Hollywood adalah mengenai laki-laki metroseksual 

adalah laki laki yang berasal dari kalangan menengah atas, mereka rajin 

berdandan, dan juga tergabung dalam komunitas yang terpandang dalam 

masyarakat. Laki-laki metroseksual lebih mengagungkan fashion. Konsep 
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maskulinitas baru ini menciptakan standar baru masyarakat khususnya laki-

laki, yakni sebagai sosok yang agresif sekaligus sensitif, memadukan antara 

unsur kekuatan dan kepekaan sekaligus. Laki-laki macho sekarang tergantikan 

oleh sosok laki-laki yang kuat dan tegar di dalam tetapi lembut di luar. 

Kebudayaan populer Amerika atau Hollywood, merupakan salah satu 

kebudayaan yang digunakan oleh banyak negara, termasuk Korea. Dari 

beberapa kebudayaan populer tersebut, salah satu yang banyak diikuti adalah 

musik popnya. Dari musik pop, ini ada banyak hal yang ditiru, seperti cara 

bernyanyi, cara menari maupun berpakaian (Jung, 2011).   

3. Maskulinitas Konfusianisme: Soenbi 

Selain mendapat pengaruh dari maskulinitas modern terutama dari 

kebudayaan populer global, maskulinitas di dalam masyarakat Korea pun 

terpengaruh oleh maskulinitas tradisional Konfusius. Karakteristik 

maskulinitas ini terdapat pada masa dinasti Joseon, yang ketika itu lebih 

mengedepankan mental dibandingkan fisik (Jung, 2011). Maskulinitas ini 

disebut juga dengan seonbi.  Maskulinitas seonbi ini dapat dilihat dalam 

sejumlah drama Korea yang diproduksi pada awal tahun 2000-an. Selain itu, 

maskulinitas seonbi ini dapat dilihat juga pada bintang-bintang idola muda 

lainnya seperti Rain dan beberapa boyband yang terkenal. Dari hal tersebut 

sangat jelas bahwa konsep maskulinitas tersebut merupakan peleburan dan 

pencampuran dari beberapa konsep maskulinitas. 
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Ketiga elemen yang telah dipaparkan di atas merupakan elemen pembentuk 

maskulinitas Korea Kontemporer yang menampilkan sosok pria tampan dan pesolek, 

memiliki tubuh yang indah, serta berkarakter lemah lembut.  

2.4 Penggemar (fans) dan Konsumsi Budaya Populer 

Penggemar (fans) adalah seseorang yang terobsesi dengan bintang, selebriti, 

grup band, film, program TV, serta seseorang yang bisa memproduksi banyak 

informasi dari objek yang digemarinya (Lewis, 1992). Ketika panggilan fans 

dihubungkan dengan kata fandom akan merujuk pada arti dimana dalam suatu 

keadaan saat seseorang menggemari sesuatu atau segala sesuatu yang meliputi 

budaya dan perilaku penggemar (Lewis, 1992). Budaya dan perilaku penggemar 

seperti yang diungkapkan Lewis (1992) ditunjukkan fandom dengan menciptakan 

gaya-gaya dan pilihan-pilihan pakaian, penggunaan musik, TV, majalah yang selektif 

dan aktif, hiasan kamar-kamar mereka, ritual-ritual percintaan dan gaya-gaya 

subkultural seperti gaya bicara dan senda gurau, serta penciptaan musik dan tarian.  

Dijelaskan pula dalam Audience Reception Theory (Littlejohn, 2009) bahwa 

khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan teks media melakukan kegiatan 

penerimaan dan pemaknaan terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media. 

Audience theory atau teori tentang khalayak sendiri yaitu suatu teori yang mencoba 

menjelaskan bagaimana seorang khalayak menerima, membaca dan merespon sebuah 

teks. Fans bukan sekedar audiens biasa, namun audiens yang mengidolakan dan 

terobsesi pada sebuah teks media. Fans mengkonsumsi teks media secara intensif dan 
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mengolahnya menjadi informasi yang disimpannya sendiri atau dibagikan kepada 

sesama fans. Fans adalah orang-orang yang menunjukkan ketertarikan, kepedulian, 

kasih sayang, dan keterikatan terhadap figur idol yang mereka pilih. 

Fandom dapat dinilai dengan dua macam ekspresi yaitu secara individual dan 

kolektif. Hal ini seperti yang dijelaskan Jensen (dalam Lewis, 1992) berjudul The 

Adoring Audience. Dilihat dari ekpresi fans, penggemar dikelompokkan dalam dua 

tipe, yaitu : 

1.  Tipe individu atau the obsessed loner : Mereka yang dipengaruhi oleh 

media dan akhirnya berfantasi. Mereka berusaha memasuki kehidupan 

selebriti dan berusaha untuk mendapatkan keterikatan seperti hubungan sosial 

dengan selebriti tersebut. Tipe penggemar seperti ini dinilai membahayakan 

tokoh selebriti yang digemarinya tersebut. 

2.  Tipe kolektif atau  the historical crowd member” : Penggemar tipe ini 

digambarkan sebagai kelompok yang berperilaku histeris terhadap tokoh 

selebriti yang mereka idolakan. Perilaku penggemar yang histeris tersebut 

merupakan salah satu bentuk reaksi yang ditunjukkan penggemar ketika 

bertemu dengan idola mereka. Berbicara mengenai reaksi penggemar, Fiske 

(dalam Lewis, 1992) membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu : 

1.  Semiotic Productivity yaitu fans menggunakan obyek fandom 

seperti perilakunya sehari-hari untuk memberikan makna sosial dalam 

kehidupan mereka sendiri agar mirip dengan idolanya. 
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2.  Enunciative Productivity yaitu fans mengekspresikan keantusiasan 

mereka kepada dunia luar melalui ucapan-ucapan pujian atau 

penampilan yang menyerupai idola mereka. 

3.  Textual Produtivity yaitu fans menciptakan komoditas komersial 

obyek fandom mereka. 

Dari ketiga reaksi penggemar yang telah dijelaskan di atas, maka fans atau 

penggemar dapat diklarifikasikan menjadi beberapa klarifikasi seperti di bawah ini: 

 

1. Mania 

Kriterianya fans atau penggemar ini hampir sama dengan apa yang 

disebut dengan fanatik (Lewis, 1992).  Mereka didefinisikan sebagai 

orang yang memiliki kepercayaan, pikiran dan perilaku yang ekstrim. 

Tipe penggemar fanatik tidak berbahaya seperti “obsessed loner” 

walaupun tidak menutup kemungkinan penggemar fanatic dapat 

berkembang menjadi “obsessed loner” yang berbahaya. Hal ini dapat 

dilihat dari fans yang cenderung sangat setia bahkan perilaku mereka 

sangat mudah dipengaruhi oleh idola mulai dari pakaian, berbicara, 

bertingkah laku, dan terobsesi untuk mengikuti jalan hidup idola 

mereka.  
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Menurut Lewis (1992) Penggemar fanatik bisa rela berkorban apa saja demi 

mendapakan kesempatan bertemu dengan idolanya, mereka rela meghabiskan waktu 

demi mengikuti perjalanan hidup dari karir idola pujaan mereka, bahkan mereka rela 

mengorbankan nyawa mereka demi melindungi sang idola. Penggemar yang fanatik 

umumnya memiliki masalah diri dan lingkungannya, misalnya diasingkan oleh 

keluarga dan masyarakat. 

2. Obsession  

Adalah perilaku seseorang yang terlalu berlebihan dalam menunjukkan 

kefanatikannya dengan menghabiskan banyak waktu untuk selalu 

terlibat aktivitas yang berhubungan dengan tokoh idolanya. 

Penyebabnya adalah media massa yang menjadi komunitas umum  

(Lewis, 1992). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 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. Selama ini penggemar juga 

selalu dikaitkan dengan praktik konsumsi budaya populer. Penggemar muncul 

sebagai bagian dari proses mengonsumsi teks budaya, terutama budaya populer. 

Populer yang kita bicarakan disini tidak terlepas dari perilaku konsumsi dan 

determinasi media massa terhadap publik yang bertindak sebagai konsumen 

(Nursanti, 2013). Bagi penggemar, konsumsi adalah sesuatu yang dirayakan atas 
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kenikmatan dan hasrat yang terpendam di mana penggemar dapat berekspresi di 

dalamnya (Nursanti, 2013). 

Kehadiran musik K-Pop sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gempuran 

budaya populer Korea Selatan, memunculkan khalayak media atau yang disebut juga 

dengan kelompok penggemar. McQuail (dalam McQuail, 2011) menyebut mereka 

sebagai sekelompok konsumen untuk produk media tertentu. Produk media yang 

dikonsumsi oleh kelompok penggemar dalam hal ini adalah musik K-Pop yang 

dibawakan oleh boyband dan girlband Korea. Kelompok penggemar budaya populer 

akan berusaha secara kreatif membuktikan kehadiran, identitas dan makna dari 

ungkapan perasaan, tanda simbol dalam kehidupan mereka, melalui suatu upaya yang 

disebut kreativitas simbolik (Sari, 2013). Mereka menciptakan suatu kreativitas 

simbolik dari apa yang mereka konsumsi dari media kemudian menciptakan apa yang 

disebut dengan budaya penggemar. 


