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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 DailyManly 

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. 

Dalam setiap postinganya, @dailymanly tidak hanya memberikan informasi 

seputar gaya hidup pria yang sehat, namun juga cara berpakaian, tips dalam 

menjalin hubungan, dan juga kisah inspiratif dari tokoh-tokoh yang sukses, 

dengan tujuan memotivasi. Meskipun tidak secara langsung mendukung produk 

dari brand-brand tertentu, postingan @dailymanly juga mendorong pembacanya 

untuk menggunakan produk-produk yang menurut mereka sesuai dengan 

perkembangan gaya saat ini. 

Dengan motto yang diusung yakni A Journey to become a better man, 

@dailymanly mengajak pengikutnya untuk berubah menjadi pria yang lebih baik 
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dalam hidup dan keseharianya. Motto tersebut menjadi acuan dalam setiap 

postingan yang dimuat. Konsep maskulinitas yang mereka tunjukkan adalah cara 

berpakaian, cara berperilaku serta pola piker, dan sikap dalam menjalin hubungan 

dengan teman ataupun pasangan. 

4.2 Maskulinitas 

Menurut Pilcher dan Whelehan (2004, h. 83) maskulinitas adalah sebuah 

pedoman dalam praktik sosial dan gambaran budaya yang dihubungkan menjadi 

sosok laki-laki. Sehingga pada dasarnya menurut Pilcher dan Whelehan menjadi 

laki-laki yang maskulin merupakan sebuah representasi budaya. Menurut 

William (dikutip dari Storney, 2003), kebudayaan merupakan suatu proses 

perkembangan intelektual, spiritual, estetis yang bersifat dinamis melalui karya 

dan praktik intelektual dan dijadikan sebagai pedoman hidup suatu masyarakat, 

dan suatu kelompok tertentu. Dari penjelasan mengenai makna budaya tersebut 

dapat disimpulkan bahwa budaya memilikim sifat dinamis dan budaya bukanlah 

bawaan sejak lahir, melainkan melalui proses belajar dengan akal sehat dan 

tertanam dalam diri seseorang. 

Connel (2002, h. 4) mengatakan bahwa menjadi pria atau perempuan 

bukanlah suatu yang ajeg, akan tetapi merupakan proses menjadi (becoming) 

dalam kondisi yang secara sadar dibawah konstruksi sosial. Hal yang sama pada 

maskulinitas yang tidak dibawa sejak lahir melainkan melalui proses belajar. 

Proses belajar tersebut salah satunya bisa diperoleh melalui media. 
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4.3 Metroseksual Dalam Media 

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 

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 
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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. 


