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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul seiring 

berkembangnya teknologi dan inovasi internet. Selain sebagai media baru dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi, media sosial juga memiliki pengaruh yang 

sangat kuat dalam menyebar berbagai informasi. saat ini memang tak asing lagi 

bagi kalangan manapun, dari  masyarakat menengah kebawah sampai menengah 

keatas. Sejak kemunculan internet, maka media sosial yang sebelumnya bersifat 

satu ke banyak audiens menjadi banyak audiens ke banyak audiens. Menurut 

Wikipedia, media sosial adalah merupakan sebuah media online dengan para 

penggunanya yang bisa dengan sangat mudah untuk berpartisipasi, berbagi, serta 

menciptakan berbagai isi-isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan 

dunia virtual (id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial.15juni2018)  

Melalui media sosial, masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain, 

mengekspresikan dan saling bertukar pendapat atau pikiran serta menambah 

wawasan akan informasi. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan 

media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun diatas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content (Kaplan, 

Andreas M,; Michael Haenlein 2010) 
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Di Indonesia saat ini ada beberapa jenis dari media sosial yang cukup 

popular seperti Youtube, Facebook, Whatsapp, Line, Twitter, Blog, Instagram 

dan masih banyak lainnya. Terutama pada media sosial Instagram yang cukup 

populer pada saat ini dan terus mengalami peninggkatan pengguna yang drastis 

pada setiap tahun nya, dibandingkan dengan media sosial pada umumnya. 

Sebagai salah satu media komunikasi, Instagram tidak hanya dimanfaatkan 

untuk berbagai informasi dan inspirasi saja melainkan juga untuk 

mengekspresikan diri. Salah satu contohnya adalah terdapat pada akun instagram 

@dailymanly yang memberikan informasi mengenai maskulinitas pada era saat 

ini.  

Sejak kemunculannya pada tahun 2012, akun instagram dari Indonesia 

yang bernama @dailymanly ini cukup menarik banyak peminat atau pengikut 

sebagai akun informasi yang dijadikan sarana untuk referensi akan maskulinitas. 

Hingga saat ini pada Juli 2018 akun tersebut memiliki jumlah follower kurang 

lebih sebanyak 301.000 dan menjadikannya sebagai akun yang paling diminati 

dalam hal maskulinitas. Melalui instagram, @dailymanly membagi informasi 

mengenai maskulinitas pria yang sedang trend di era saat ini. Setiap konten yang 

diunggah selalu memberikan informasi dan tips mengenai maskulinitas modern 

atau sering disebut sebagai pria metroseksual. 

Hadirnya sosok pria metroseksual yang ditampilkan pada sebuah media 

membuat persepsi baru mengenai makna maskulinitas. Tayangan atau informasi 

mengenai maskulinitas yang berulang akan mengakibatkan masyarakat 

menerima konsep baru sebagai hal yang wajar dan menjadi patokan dalam 
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memaknai maskulinitas. Hal ini sesuai dengan fungsi media yang diungkapkan 

Laswell (dikutip Steinberg, 1995) yaitu, media dapat menyalurkan nilai-nilai 

tertentu kepada masyarakat dari satu generasi ke generasi yang akan datang atau 

yang biasa juga disebut dengan transmission. 

Ketampanan laki-laki pun tidak memiliki ukuran yang tetap. Melainkan 

berlaku sesuai dengan adat dimana laki-laki itu tinggal, perkembangan zaman 

dan tentu saja tidak terlepas dari perkembangan media massa. 

Bicara mengenai maskulinitas, pada era saat ini maskulinitas tidak lepas 

dari ketampanan paras wajah, fashion, dan tubuh yang atletis. Maskulinitas 

merupakan hal yang rumit dan dinamis karena dibentuk oleh beberapa faktor. 

Seperti yang diungkapkan oleh Connel (2002, h. 5) bahwa maskulinitas tidak 

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

Selain itu nilai-nilai atau norma lelaki-lakian dalam maskulinitas yang berguna 

sebagai pembeda daripada sifat feminim. Maskulinitas saat ini mulai mengalami 

pergeseran nilai, salah satu contohnya adalah kaum pria yang pada awalnya tidak 

menyukai merawat tubuh serta menunjukan sisi feminim dalam dirinya. Namun 

saat ini kaum pria sudah tidak lagi malu dalam menunjukan sisi feminimnya 

dalam perawatan tubuh juga yang mengacu pada kesehatan. Kecantikan bukan 

hanya milik perempuan, namun sudah menjadi perhatian laki-laki. Whitney 

(2007) mengatakan bahwa dalam kehidupan sosial saat ini sudah banyak ditemui 

feminisasi laki-laki, sehingga muncul term metroseksual yang tidak lepas dari 

banyaknya produk yang lumrah digunakan oleh perempuan, namun ditujukan 

untuk laki-laki. 
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Fashion pun termasuk dalam salah satu kriteria pertimbangan apakah 

pria tersebut dikatakan maskulin atau tidak. Pria dengan penampilan 

metroseksual tentu saja dirasa lebih menarik daripada pria yang hanya 

mengandalkan dari segi fisiknya saja. 

Konsep maskulinitas dalam perkembangan zaman juga mengalami 

perkembangan. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Beynon (Nasir, 2007: 2) 

yang melakukan kajian tentang maskulin dalam bukunya Masculinities and 

Culture. Dalam buku tersebut, Beynon menggambarkan sosok maskulin dalam 

setiap dekade. 

Sebelum abad ke-19 sosok maskulin yang muncul adalah para figur laki-

laki kelas pekerja dengan bentuk tubuh dan perilakunya sebagai dominator, 

terutama atas perempuan. Laki-laki terlihat sangat kebapak-bapak an, sebagai 

penguasa dalam keluarga dan sosok yang mampu memimpin serta membuat 

keputusan. Konsep maskulin seperti ini dinamakan sebagai konsep maskulinitas 

tradisional. 

Pada awal abad ke-20, maskulin yang dikemukakan oleh John Beynon 

bahwa laki-laki sudah mengenal istilah metroseksual (Beynon, dalam Nasir, 

2007: 5). Laki-laki metroseksual adalah mereka yang rajin berdandan dan sangat 

memperhatikan penampilan. Laki-laki metroseksual ini sangat mengagungkan 

fashion, peduli dengan gaya hidup, menyukai detail, dan cenderung perfeksionis. 

Dalam akun instagram @dailymanly ini tergambar jelas bagaimana pria 

menganggap ketampanan, badan atletis serta fashion sebagai hal utama yang 
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wajib dimiliki sebagai pria yang maskulin pada saat ini. Sehingga menjadikan 

akun tersebut sebagai akun informasi yang paling diminati dengan follower 

kurang lebih sebanyak 301.000 tersebut. 

Dari paparan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai bagaimana @dailymanly menggambarkan maskulinitas, 

dengan penelitian yang berjudul “Representasi Maskulinitas dalam Media 

Sosial” ini menganalisa penggambaran pria maskulin yang diunggah dalam 

bentuk berupa visual pada konten tersebut dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu, bagaimana maskulinitas pria direpresentasikan dalam 

media sosial pada akun Instagram @dailymanly sehingga menjadikannya 

sebagai akun yang paling diminati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi 

maskulinitas dalam media sosial pada akun instagram @dailymanly tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi pengembangan kajian komunikasi massa pada bidang media 

sosial khususnya pada studi analisis semiotika mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan representasi maskulinitas pada media sosial khususnya 

instagram. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Memeberikan pengetahuan baru mengenai makna maskulinitas yang

ditampilkan oleh media sosial melalui postingan dari akun instagram

@dailymanly.

b) Memberikan bahan dan ide penelitian untuk dikembangkan lebih lanjut

dalam situasi dan kondisi lain, bagi kalangan akademis pada umumnya,

dan khususnya pada mahasiswa komunikasi yang akan mengadakan

penelitian pada bidang media sosial. Pengembangan dapat dilakukan

dengan menggunakan analisis dengan lebih mendalam terhadap aspek-

aspek yang melatar belakangi representasi maskulinitas dalam media

sosial yang bersangkutan.


