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    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latarbelakang 

Masyarakat modern saat ini sudah tidak bisa lepas dari peran media massa 

(televisi, surat kabar, tabloid, majalah, radio, internet, buku) yang dimana 

menyajikan berbagai informasi yang terjadi di seluruh dunia bahkan tidak terbatas 

waktu. Seperti halnya kejadian yang terjadi di benua eropa dapat diketahui 

masyarakat asia dalam hitungan menit bahkan detik. Peran media massa sangat 

mempengaruhi pikiran kita sebagai masyarakat saat ini, tidak hanya informasi yang 

actual seperti didalam internet, kita juga dapat menambah ilmu kita dibidang apapun 

lewat buku, majalah tabloid, radio maupun televisi.  

Tidak hanya mengenai bacaan, media massa juga menyajikan gambar yang 

dapat memperkuat bahan bacaan nya. Selain menyajikan informasi didalamnya, 

media massa juga menjadi sumber hiburan yang hebat karena bisa mendapat begitu 

banyak audien. Seperti halnya para penggemar artis Hollywood yang berada di 

Indonesia sangat sulit bagi mereka untuk datang langsung ke sana, namun dengan 

ada nya media para penggemar tersebut dapat menyaksikan sama dengan apa yang 

trjadi di Hollywood. Tidak hanya bagi penggemar artis, bahkan di koran pun mereka 

memasukkan kolom humor didalamnya. Oleh karena itu kebanyakan media massa 

menggabungkan antara informasi dan hiburan dalam satu package.  

Sebelum lebih jauh mengenai media yang banyak beredar di tengah – tegah 

masyarakat, peneliti ingin sedikit memaparkan bagaimana perempuan yang akan 
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lebih dalam dinbahas. Perempuan adalah penghuni nusantara yang lebih besar dari 

jumlah penduduk laki –laki. Perempuan juga lebih banyak bekerja daripada bicara, 

begitu pula perempuan dengan setia mengerjakan apa saja yang dapat dikerjakan 

yang ada disekitarnya. Sensualitas dari seorang perempuan merupakan aspek yang 

sering kali dieksploitasi oleh para pelaku media untuk menarik minat pembaca 

ataupun audiencenya. Biasanya sensualitas ini dimunculkan dengan meletakkan 

atribut – atribut tertentu pada perempuan, misalmya pakaian yang minim . sifatnya 

yang visual, mampu menimbulkan gairah erotis bagi yang melihat. Penggunaan 

model perempuan dalam kebanyakan media terutama media cetak majalah yang 

beredar merupakan hal unik untuk dipermasalahkan, karena perempuan dalam media 

massa selalu  digambarkan sedang menggunakan pakaian yang bisa mengundang 

hasrat seksual, meskipun berada dalam majalah kesehatan laki – laki seperti pada 

majalah Men’s Health dalam rubrik kencan.   

Melihat banyaknya model yang digunakan oleh pihak media terutama dalam 

majalah adalah perempuan, entah karena memang bertujuan untuk menaikkan rating 

media itu sendiri atau menaikkan nama sang model. Bahkan dalam penelitian ini 

sendiri penliti menemukan hal yang menarik karena majalah Men’s Health sendiri 

yang notabene majalah kesehatan pria asal  terbitnya berada di Amerika dengan 

kebudayaan barat yang berbeda terutama terhadap perempuan, kemudian terbit pula 

di Indonesia dengan menampilkan foto ilustrasi perempuan itu sendiri seperti 

menjadi objek dari pria dengan pose dan busana yang terbuka. 

Dalam jurnal yang berjudul Pelecehan Seksual melalui Media Massa karya 

Yayan Sakti Suryandaru dari Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga 

menyebutkan Lewat sinetron, talk show, tayangan komedi, atau rubrik tertentu di 

media cetak, juga akan kerap kita dapati visualisasi berupa siulan nakal, humor 
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porno, komentar berkonotasi dan mengarah ke pelecehan kemampuan seksual lawan 

jenis, colekan atau tepukan di bagian tubuh tertentu. Semua ini merupakan 

manifestasi pelecehan seksual yang sayangnya tidak diangg ap sebagai sebuah 

persoalan oleh pekerja media. Tidak digambarkan dalam produk media tersebut 

adanya sikap marah, tersinggung, atau malu yang dimunculkan oleh individu yang 

menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut. Bahkan, ada sebuah iklan yang 

menggambarkan seorang perempuan yang menepuk pantat laki-laki di sebuah lift. 

Model laki-laki tersebut bukannya marah, tetapi malah tertawa menyeringai. Seperti 

yang nampak juga dalam majalah Men’s Health yang akan diteliti, memperlihatkan 

perempuan yang nampak biasa bahkan senyum saat berdampingan dengan pria walau 

menggunakan pakaian minim. 

  Berbicara mengenai majalah, yang juga menjadi salah satu media massa 

memiliki perjalanan yang cukup panjang, dimulai pada tahun 1741 dimana Andrew 

Bradford mencetak American Magazine dan Benjamin Franklin mencetak General 

Magazine yang mana majalah tersebut merupakan majalah pertama di wilayah 

colonial. Sedangkan ditahun 1828 Sara Josepha Hale mulai mengedit Ladies 

Magazine yang mana majalah tersebut merupakan majalah wanita pertama, serta 

Gilbert Grosvenor yang memperkenalkan majalah dengan foto didalamnya pada 

tahun 1899 dengan majalah National Geographic. Dalam perkembangannya majalah 

telah mengungguli media lain dengan inovasi yang signifikan, inovasi itu mencakup 

laporan investigasi, profil tokoh, dan fotojurnalisme. Profil personalitas yang 

mendalam adalah ciptaan dari majalah, dibawah Hugh Hefner majalah Playboy 

melakukan wawancara dengan cara baru pada tahun 1962 dengan mengangkat profil 

lengkap yang dikembangkan dari format tanya-jawab (Viviann, 2008). 
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 Media yang akan diteliti adalah majalah Men’s Health yang merupakan 

merek majalah pria terbesar di dunia dengan 40 edisi di 47 negara. Majalah ini 

mempunyai kantor pusat di Emaus, Pennsylvania, Amerika Serikat. Majalah ini 

awalnya diluncurkan oleh Mark Bricklin sebagai majalah yang berorientasikan 

layanan kesehatan pria. Namun kemudian berkembang menjadi sebuah majalah gaya 

hidup untuk pria, meliputi bidang-bidang: seperti kesehatan, kebugaran, gizi, 

hubungan, perjalanan, teknologi, fashion dan keuangan (Ayuwuragil, 2012). Majalah 

Men’s Health ini lebih ditujukan kepada pria dewasa yang menyukai olahraga, 

karena rubrik yang terdapat didalamnya lebih merujuk kepada kesehatan pria 

termasuk kesehatan seksual. Mengadopsi majalah – majalah pria terdahulu, dalam 

rubrik kencan ini Men’s Health menyajikan profil personal dan diikuti dengan 

wawancara yang ditujukan pada seseorang yang terpilih dalam hal ini adalah sang 

model. Dalam rubrik ini juga ditampilkan foto ilustrasi perempuan sebagai obyek 

yang diwawancarai oleh Men’s Health dengan penammpilan yang cukup seksi dalam 

foto ilustrasi yang disajikan. 

 Majalah yang akan diteliti ini adalah Men’s Health dengan edisi No.05 / XVI 

Mei 2016, edisi ini dipilih karena merupakan salah satu edisi yang sedikit berbeda 

dimana cover majalah adalah seorang aktor terkenal Indonesia yang mana, biasanya 

Men’s Health menggunakan cover dengan masyarakat biasa namun memiliki badan 

proposional.  

 Fotografi sendiri menurut seorang fotografer ternama asal Amerika Ansel 

Adams merupakan  lebih dari sekedar sebuah sarana ide komunikasi faktual. 

Fotografi adalah sebuah seni kreatif. Selain itu dia juga memaparkan bahwa fotografi 

sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan berbagai 

persepsi, interpretasi dan eksekusi yang tak terbatas (Argan. 2017). Dengan demikian  
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foto yang ditampilkan oleh majalah Men’s Health juga menyampaikan sebuah pesan 

dan makna dari seorang model dan cara pengambilan gambar yang tersaji didalam 

nya dengan terbagi dalam 3 rubrik foto perempuan yang menarik untuk diungkap 

makna dan bagaimana model perempuan digambarkan jika dalam majalah pria 

dewasa.  

 Berdasarkan latarbelakang tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

makna yang terdapat dalam foto ilustrasi perempuan yang terdapat dalam majalah 

Men’s Health dengan mengamati pose ataupun gaya yang dilakukan, pakaian yang 

digunakan, serta ekspresi yang dikeluarkan oleh sang model. Sehingga pada 

penelitian ini penulis memberikan judul “Representasi Perempuan dalam Majalah 

Pria (analisis semiotika foto ilustrasi perempuan pada majalah pria Men’s 

Health)”. 

   

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan penyampaian di atas dan sebagai bentuk kajian semiotika, 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut “apa makna tanda pada 

foto ilustrasi perempuan pada majalah Men’s Health?” 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perempuan ditempatkan dalam majalah pria melalui makna 

denotasi, konotasi serta mitos dari foto ilustrasi perempuan dalam majalah pria 

Men’s Health. 
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1.4. Manfaat penetian 

1.4.1. Akademis : 

 Diharapkan melalui hasil penelitian ini, peniliti dapat memberikan rujukan 

atau refrensi dalam memahami trkait kajian – kajian ilmu komunikasi terlebih dalam 

bidang komunikasi visual.  

 

1.4.2. Praktis : 

Manfaat penulis :  

Sebagai penyelesaian tugas akhir perkuliahan berupa skripsi serta sebagai 

pemahaman yang dipelajari penulis selama kuliah yang kemudian dapat dipakai 

dalam mengkaji fenomena yang nyata. 

 

Manfaat masyarakat : 

Memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk pemikiran bahwa lewat 

penelitian ini dapat diketahui bahwa lewat sebuah bentuk visual memiliki berbagai 

makna terutama penempatan perempuan dalam majalah pria. 

 


