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BAB III 

HOMOGENISASI TUBUH PEREMPUAN PRA-REMAJA (TWEEN) 

DALAM MAJALAH GIRLS (ANALISIS DENOTASI) 

 

Bagian ini akan menguraikan bagaimana tubuh perempuan ditampilkan dan 

dimaknai pada media anak Majalah Girls dalam sistem pemaknaan level pertama 

(denotasi). Ada tiga rubrik dalam majalah yang membawa pesan tentang tubuh 

melalui foto dan gambar, yaitu rubrik permainan anak “Dolls Planets”, rubrik 

fesyen dan kecantikan “Pretty” serta rubrik kesehatan “Help Me!”. Dari rubrik-

rubrik tersebut, dipilih leksia atau satuan bacaan berdasarkan satuan tanda-tanda 

tubuh yang terdapat pada unit analisis tersebut. Ada dua lapisan dalam sistem 

semiologi yaitu sistem linguistik dan sistem mitos. Sistem pemaknaan level 

pertama mengarah pada sistem linguistik, yaitu makna denotasi (meaning) yang 

kemudian selanjutnya menjadi forma (form) pada level pemaknaan berikutnya.  

Makna denotasi dapat diperoleh dengan cara menangkap realitas melalui 

indera sensori manusia. Tanda secara linguistik bukanlah sekadar hubungan antara 

benda dengan namanya, tetapi antara petanda (signified) dengan pola secara fisik 

(sound of pattern) yang dalam semiotika disebut sebagai penanda (signifier). 

Penanda merupakan elemen material yang merupakan representasi dari apa yang 

dapat ditangkap secara sensori dengan indera. Kemudian petanda merupakan 

sesuatu yang lebih abstrak (Chandler, 2007:14). Penanda dan petanda merupakan 
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suatu kesatuan. Namun penanda lebih bersifat transparan sehingga petanda 

tampak berdiri sendiri (Chandler, 2007: 68).   

 Pada level pertama ini, ditentukan expression (ekspresi) dan content 

(konten) dari leksia-leksia yang telah dipilih menjadi unit analisis rubrik  Dolls 

Planet, Pretty, dan Help Me!. Ekspresi tulisan berisi konten berupa kata-kata 

kunci yang mengarahkan pada makna denotasi. Demikian juga dengan ekspresi 

gambar yang mengandung konten dalam bentuk tiga elemen, yakni elemen visual, 

elemen kecantikan dan fesyen, dan elemen bahasa tubuh. Ketiga elemen ini yang 

akan digunakan untuk menemukan makna denotasi dari tanda-tanda tubuh yang 

ditampilkan dalam teks.  

Denotasi menjadi pemaknaan awal atas tubuh di media anak, yaitu 

Majalah Girls, untuk menafsirkan pada tataran mitos tentang homogenisasi tubuh 

yang dilakukan oleh teks. Tubuh merupakan konstruksi sosial, bukan sesuatu yang 

terberi (given), melainkan kategori sosial dengan makna yang terus berkembang 

seiring perubahan masyarakat. Setiap masa merekonstruksi tubuh berdasarkan 

gambarannya masing-masing. Gambaran tubuh dan pemaknaan atas tubuh 

membawa konsekuensi pada identitas, subjektivitas, dan Diri individu (Synnott, 

1993: 1-2). Anthony Synnott (1993: 36-37) juga mengatakan bahwa wajah terkait 

hidung, bibir, mata, dan alis, kemudian rambut, kulit, tangan, kaki, dan 

keseluruhan bagian tubuh bukan sekadar bagian dari organ biologis, melainkan 

merefleksikan nilai dari kultur yang melingkupinya.  

Elemen visual bukan hanya menunjukkan seni, lebih dari itu, ada nilai dan 

makna yang melekat pada sebuah gambar. Gambar dan foto tidak bisa lepas dari 
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unsur historis. Sebuah gambar dengan berbagai elemen visual di dalamnya 

mengandung makna lebih dari apa yang dapat kita lihat secara sensori, di mana 

gambar terikat dengan bentuk dan formasi yang membawa konsep (Fuery dan 

Fuery, 2003: 86). Elemen fesyen dan kecantikan juga menjadi dasar dalam 

pemaknaan. Elemen ini dinilai berkaitan erat dengan femininitas (McRobbie 

dalam Burton, 2008: 299). 

Selain itu, acuan lain yang digunakan adalah elemen bahasa tubuh. Bahasa 

tubuh yang membentuk pola, di mana dari pola tersebut dapat diketahui makna 

akurat dari apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam teks (Pease, 1988: 48). 

Ketiga elemen tersebut digunakan dalam kajian leksia ini karena menurut Michael 

Foucault dan Sandra Lee Bartky, tubuh dapat dimaknai dalam area postur, 

gerakan tubuh (gestur), dan ornamen  atau apa yang melekat pada tubuh (Bartky, 

1998: 27).  

  Dalam kajian ini tubuh bukanlah tubuh biologis yang tanpa makna, 

melainkan tubuh sosial yang sarat dengan makna. Bordo mengatakan bahwa tubuh 

merupakan penyandang dari praktik budaya dan menjadi ruang kontestasi berbagi 

ideologi (politics of the body). Tubuh berada dalam lingkup budaya yang 

termanifestasikan dalam praktik budaya dan kehidupan sehari-hari (Bordo, 1995: 

16). Tubuh diatur dalam serangkaian regulasi dalam praktik-praktik budaya yang 

mengizinkan dan melarang serta mengatur dan membatasi.  

 Demikian dalam kajian ini, tubuh terkait dengan konstruksi dan mewujud 

dalam teks pada majalah anak perempuan Girls. Analisis sistem linguistik sebagai 

dasar dalam analisis selanjutnya akan membawa pada pemaknaan yang lebih 
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dalam terkait bagaiman tubuh diampilkan dalam teks dan strategi teks dalam 

melakukan homogenisasi tubuh perempuan. Fokus dari analisis ini adalah citra 

(foto dan gambar). Kalimat pengantar dan batang tubuh artikel sebagai penjelas 

dari citra dianalisis dengan mencari kata-kata kunci yang terkait dengan tema 

penelitian. Hal ini dilatarbelakangi oleh bentuk tulisan dari Majalah Girls yang 

berupa artikel ringan, di mana jenis ini lebih banyak menggunakan variasi foto, 

gambar, sketsa, kartun, dan lain-lain yang bersifat menarik perhatian pembaca. 

 Berdasarkan analisis teks dengan tiga elemen yang telah dilakukan oleh 

peneliti, didapati bahwa ada tiga tubuh berbeda yang ditampilkan oleh teks. Setiap 

rubrik, baik Dolls Planet, Pretty, maupun Help Me! membawa konstruksinya 

masing-masing mengenai tubuh, sebagai berikut: 

3.1 Rubrik Dolls Planet 

Rubrik Dolls Planet adalah rubrik dalam Majalah Girls yang berisi segala hal 

tentang permainan anak perempuan, khususnya boneka. Dolls Planet masuk 

dalam kategori kelompok rubrik Our World pada Majalah Girls. Rubrik ini 

menjadi acuan bagi anak perempuan sebagai pembaca untuk mendapatkan 

informasi mengenai mainan anak perempuan terbaru, baik yang sudah muncul di 

Indonesia maupun yang baru beredar di negara tertentu. Rubrik Dolls Planet 

menjadi unit analisis pertama yang terdiri dari sembilan leksia. Pada setiap leksia, 

terdapat ekspresi dan konten yang mengarah pada makna denotasi terkait dengan 

bagaimana tubuh yang ditampilkan oleh Majalah Girls. 
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Gambar 3.1 

Unit Analisis Dolls Planet 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data yang diolah 

 

Teks menampilkan tubuh-tubuh boneka, antara lain boneka tokoh utama 

Princess Disney dan Dongeng Peri, boneka Liv, boneka Blythe, boneka La Dee 

Da, dan boneka Blondie. Lima dari sembilan leksia menampilkan tubuh boneka 

putri Disney. Kemudian tujuh diantaranya berjenis boneka Barbie yang terbuat 

dari plastik. Tubuh boneka tersebut disajikan dengan tampilan dan gaya seperti 

manusia dalam bingkai-bingkai caption. Melalui tubuh-tubuh boneka ini, 

konstruksi tubuh ideal disampaikan oleh teks kepada pembaca.  

Tubuh boneka divisualisasikan dengan still life photography yang 

bertujuan menciptakan sebuah gambar dari benda atau objek mati menjadi tampak 

hidup melalui berbagai elemen, komposisi, pencahayaan, properti, dan 

sebagainya. Teks menampilkan tubuh boneka dengan teknik yang membuatnya 
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tidak terlihat sebagai sekadar benda mati, tetapi seperti tampak hidup dan nyata. 

Teknik ini biasanya digunakan pada iklan-iklan media cetak untuk 

membangkitkan keinginan untuk memiliki produk yang ditawarkan. 

Aktivitas bermain dianggap oleh teks sebagai bagian yang penting dalam 

kehidupan anak. Dolls Planet menyajikan boneka perempuan sebagai bagian dari 

aktivitas bermain anak yang juga mengembangkan pengetahuan anak tentang 

bentuk tubuh manusia, seperti apa tubuh yang diterima secara sosial, apa yang 

harus dilakukan oleh perempuan, apa yang harus dikenakan oleh tubuh, dan 

sebagainya.  

Boneka, khususnya Barbie menempati urutan pertama dalam popularitas 

permainan anak bagi perempuan. Barbie semakin terkenal saat menjadi selebriti 

dengan masuk dalam berbagai film animasi. Dari masa ke masa boneka Barbie 

merupakan produk popular yang menjadi role model bagi perempuan tentang 

tubuh dan kecantikan ideal Barat. Teks pada majalah anak Girls juga 

menampilkan tubuh dalam boneka sebagai sebuah model atau gambaran tubuh 

perempuan remaja dan dewasa yang kemudian diinginkan oleh anak perempuan 

(Weissman, 1999: 10).  

Dengan tenik pengambilan gambar full shot dan sudut pandang eye level, 

tubuh boneka terlihat satu karakter penuh dari ujung rambut sampai dengan ujung 

kaki dengan posisi tubuh berdiri. Hal ini menunjukkan upaya teks untuk 

memperlihatkan keseluruhan tubuh dari boneka yang memiliki tubuh yang sangat 

ramping atau kurus dan postur tinggi dengan kaki jenjang. Tubuh boneka tampak 

secara detail memiliki dada besar, pinggang yang mungil, dan lekukan antara 
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pinggang dengan pinggul (tubuh berkurva). Penonjolan pada keseluruhan tubuh 

boneka menunjukkan bahwa postur tubuh demikianlah yang dianggap sebagai 

tubuh yang ideal.  

Fokus yang memperhatikan kedalaman dan ketajaman gambar (deep 

focus) serta pencahayaan yang normal menonjolkan karakter tubuh boneka 

sebagai pusat dalam teks. Setting dalam foto dibuat secara digital dengan tema 

magical world yang penuh dengan imajinasi keindahan menjadi seorang putri. 

Penerapan warna-warna hangat, seperti merah muda, oranye, dan kuning menjadi 

sarana menarik perhatian anak perempuan pada tubuh boneka tersebut. 

Selain keseluruhan tubuh, bagian wajah kerap menjadi sorotan dalam 

editing foto yang banyak menerapkan pemotongan gambar melingkar (circle 

crop) yang memperlihatkan bagian kepala sampai pada batas pinggang atau dada. 

Dengan teknik-teknik tersebut, anak perempuan ditunjukkan mengenai konstruksi 

tubuh ideal lewat warna kulit, rambut, bentuk wajah, serta bentuk bibir, mata, dan 

hidung. Boneka memiliki tubuh dengan kulit putih khas ras Kaukasia yang 

ditandai dengan freckles. Ada banyak macam dari boneka tetapi tubuh-tubuh 

boneka yang disajikan dalam Dolls Planet adalah boneka dengan dominan warna 

kulit putih. Melalui tubuh boneka, teks mengkonstruksi tubuh ideal dengan 

karakter spesifik kulit putih.  

Tubuh boneka memiliki rambut panjang yang berwarna (bukan hitam), 

sebagian besar pirang dan ada juga rambut yang berwarna merah atau cokelat 

dengan beberapa highlight dengan warna cerah, seperti oranye atau pink. Selain 

itu tampak pada potongan gambar bentuk wajah boneka adalah bulat atau oval 
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simetris dengan mata besar dan bulat, alis dan bibir simetris, tulang pipi yang 

menonjol, serta hidung yang mancung. Tubuh yang demikian sejak tahun 1930-an 

dikenal sebagai karakter wajah yang ideal dan memenuhi kriteria kecantikan Barat 

(lihat Bab II, gambar 2.2). Kemudian wajah boneka pada semua leksia tampak 

memakai make-up berjenis beauty make-up yang bertujuan memberikan 

penekanan pada keindahan mata dan bibir. 

Gambar 3.2 

Karakter Tubuh Boneka 

 

 

 

 

 Tubuh boneka ini dilekatkan dengan kata princess, cantik, rambut panjang, 

dan dress. Kata-kata tersebut menjadi identitas yang menandai tubuh boneka 

perempuan. Layaknya seorang putri atau gadis yang cantik, boneka yang 

tervisualisasikan dalam teks memiliki rambut panjang berwarna dan mengenakan 

dress sebagai busananya. Busana kontemporer modern fancy dress dan mini skirt 

paling banyak dikenakan oleh boneka. Penampilan tubuh ideal dari boneka 

dilengkapi dengan aksesori rambut dan perhiasan.  

Konstruksi penampilan tubuh ideal yang tampak pada tubuh boneka adalah 

konsepsi menurut sejarah peradaban Barat. Busana tidak hanya berfungsi sebagai 

penutup tubuh melainkan metafora kekuasaan. Busana dalam bentuk fancy dress 
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(atau saat ini disebut gaun) adalah busana yang dikenakan oleh perempuan dewasa 

dan anak perempuan Barat pada acara-acara pesta sejak tahun 1730-an. 

Perempuan yang  mengenakannya lengkap dengan aksesori rambut pada masa itu 

dianggap fashionable. Meskipun dalam tampilan foto busana tampak lebih 

modern dengan tidak menampakkan pemakaian korset (Steele, 2005: 3-4).  

Sementara, sebagian tubuh boneka yang tidak menyandang status princess 

Disney tampak memakai mini skirt. Pemakaian busana jenis kontemporer tersebut 

selalu dilengkapi dengan aksesori rambut, perhiasan, serta sepatu high heels. 

Dengan karakter dan ornamen yang melekat pada tubuh tersebut, boneka oleh teks 

mendapat sebutan cantik, anggun, dan fashionable. 

Gambar 3.3 

Penampilan Tubuh Boneka 

 

 

 

 

Ada leksia yang sedikit berbeda dengan karakter boneka yang lainnya. 

Boneka Blondie ditampilkan memiliki pipi berisi yang chubby, sementara tubuh 

boneka lainnya memperlihatkan tonjolan tulang pipi. Pada boneka Blondie 

diberikan label baby dan disebut boneka Baby Blondie atau boneka Blondie versi 

kanak-kanak. Sebutan yang berbeda juga diberikan, yaitu sebutan imut bukan 
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cantik. Sebutan imut oleh teks dianggap lebih cocok untuk tubuh dengan pipi 

berisi. Teks hendak menyatakan bahwa tubuh ideal ialah tubuh yang tidak gemuk. 

Selain dalam postur dan ornamen yang melekat pada tubuh, Dolls Planet 

menyampaikan konstruksi tubuh ideal kepada anak melalui gestur yang tampak 

pada boneka. Tubuh boneka hadir dengan gaya tubuh berdiri dengan kedua kaki 

yang merapat atau posisi kaki menyilang (defensive standing position). Kedua 

tangan melekat di samping tubuh atau terangkat dengan telapak yang terbuka. 

Pada area wajah, mata terlihat terbuka dan menatap ke kamera, sedangkan bibir 

digambarkan melengkung ke atas (smile). Foto boneka memperlihatkan ekspresi 

wajah ceria dengan gerakan bibir tersenyum. Ada dua leksia yang bibirnya 

tampak mengatup.  

Dolls Planet menyampaikan konstruksi bentuk tubuh, karakter, warna 

kulit, rambut, bentuk wajah, ornamen tubuh serta gestur berdasarkan konsepsi 

kecantikan ideal Barat. Secara khusus, konstruksi tubuh ideal yang disampaikan 

dalam teks Dolls Planet kepada anak perempuan dalam tubuh boneka 

memperlihatkan porporsi tubuh ras Kaukasia. Teks memunculkan makna bahwa 

tubuh boneka tidak hanya salah satu dari produk mainan anak, melainkan sebuah 

simbol yang membawa pengetahuan serta nilai-nilai tentang tubuh dan kecantikan 

ideal Barat kepada anak perempuan. 
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3.2 Rubrik Pretty 

Rubrik Pretty adalah salah satu rubrik dalam kelompok Our World dalam Majalah 

Girls yang berisi berbagai caption foto dan tips mengenai kecantikan dan fesyen. 

Dalam rubrik ini biasanya terdapat bagian yang membahas tentang kecantikan, 

fesyen, hair do, dan aksesori. Pretty merupakan rubrik utama yang temanya selalu 

dicantumkan pada cover atau halaman depan majalah. 

Gambar 3.4 

Unit Analisis Pretty 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data yang diolah 

 

Seperti pada unit analisis sebelumnya, pada setiap leksia akan 

dideskripsikan ekspresi teks tulisan dan ekspresi gambar sebagai penanda. 

Ekspresi teks tulisan pada setiap leksia terdiri dari judul, kalimat pengantar, dan 
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batang tubuh. Jika pada unit analisis sebelumnya ekspresi gambar menonjolkan 

model boneka, pada unit analisis ini memakai model manusia. Ekspresi teks 

tulisan dan gambar tersebut mengandung konten yang lebih abstrak atau disebut 

dengan petanda. Hubungan antara penanda dan petanda akan mengarah pada 

makna denotasi dari teks. Unit analisis kedua ini terdiri dari sembilan leksia. 

 Berbeda dengan unit analisis pada rubrik Dolls Planet yang menampilkan 

tubuh-tubuh boneka dalam karakter tubuh remaja dan dewasa, unit analisis dalam 

rubrik Pretty menampilkan tubuh model anak Indonesia. Kali ini tubuh yang hadir 

disesuaikan dengan kondisi pembaca, yaitu anak perempuan Indonesia. Dalam 

sebuah rubrik tentang kecantikan dan fesyen, model selalu menjadi titik fokus dan 

perhatian dalam sajian foto. Perbedaan tampilan tubuh yang dihadirkan dalam 

Pretty, menyampaikan konstruksi tubuh yang berbeda pula.  

 Bagaimana tubuh ditampilkan dalam Pretty menjadi penting karena rubrik 

ini merupakan rubrik sentral dalam majalah dan paling banyak mengambil space 

halaman dari keseluruhan teks yang ada. Target pembaca utama dari Majalah 

Girls adalah anak perempuan usia 8-12 tahun, usia awal pubertas yang dimulai 

ketika mereka mempersiapkan diri untuk haid pertama. Teks menyebutkan bahwa 

usia ini adalah usia tanggung, usia peralihan dari anak menuju remaja sehingga 

membawa konsekuensi pada kesulitan bagi anak untuk menentukan penampilan 

yang tepat, terkait perubahan tubuh yang dialami pada masa awal pubertas.

 Tema yang muncul dalam teks ialah “tampil menawan dan cantik”. Tema 

tersebut sekaligus menunjukkan tujuan dan syarat-syarat penampilan tubuh ideal 

bagi anak perempuan yang membacanya. Teks tulisan dalam Pretty berfungsi 
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memberikan keterangan pada ekspresi gambar atau foto. Teks tulisan 

menyampaikan informasi mengenai apa yang boleh (Do’s) atau tidak boleh 

(Don’ts) dikenakan tubuh dan hal tersebut disesuaikan dengan postur tubuh, 

suasana, dan waktu.  

 Tubuh model ditampilkan dalam stage photography yang menempatkan 

model manusia sebagai objek utama dari foto. Stage photography menampilkan 

gaya hidup manusia yang merupakan bagian dari budaya untuk kemudian 

divisualisasikan dalam teks. Pengambilan gambar full shot dan sudut pandang eye 

level memperlihatkan karakter tubuh model secara keseluruhan sekaligus  

menangkap latar yang melingkupinya.Teknik ini tidak hanya menonjolkan postur 

tubuh model, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi berbagai gaya 

yang dilakukan oleh tubuh. 

 Postur tubuh yang tampak pada model anak perempuan adalah tubuh yang 

ramping proporsional. Postur tubuh ini dianggap sebagai tubuh yang indah, 

diperlihatkan dengan teknik visual pengambilan gambar dan teks tulisan yang 

memberikan aturan pada tubuh yang berisi atau gemuk untuk menghindari 

pemakaian busana dengan warna cerah, rok mini, busana ketat, dan aksesori tubuh 

yang berlebihan. Sementara pada foto, busana-busana yang dikenakan pada tubuh 

model dominan mini skirt, mini dress dan skinny pants. Melalui busana, teks 

mengkonstruksi tubuh gemuk sebagai tubuh yang tidak proporsional dan tidak 

ideal. 

 Pewarnaan dengan dominasi warm color atau warna-warna cerah 

mengarahkan pembaca pada tubuh-tubuh model yang ditampilkan dalam teks. 
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Kemudian foto diambil berdasarkan pilihan ketajaman yang maksimal (deep 

focus) dan pencahayaan yang cukup sehingga setiap bagian dari model secara 

detail tampak jelas terlihat, termasuk karakter tubuh dari model. Tubuh model  

berkulit putih langsat, kuning, atau kecokelatan. Dalam kerangka tema cantik dan 

menawan, tubuh dengan warna kulit demikian dihadirkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa teks mengkonstruksi tubuh cantik dan ideal dalam warna kulit yang 

berbeda dengan tubuh boneka. 

Namun dalam teks semua tubuh ditampilkan tampak memiliki kulit yang 

halus dan mengkilat. Teknik editing digital image smoothing yang diterapkan 

pada foto mampu menghasilkan penampakan foto dalam gradasi warna yang lebih 

cerah serta terlihat bersih tanpa noda, dan mengkilat. Image smoothing 

menghapus spot-spot pada kulit yang secara natural ada pada tubuh manusia, 

seperti  jerawat, bintik hitam, atau rambut-rambut halus. Kulit halus mulus 

menjadi bagian dari apa yang disebut ideal dalam kontruksi tubuh model. 

 Tubuh-tubuh model memperlihatkan cara penataan rambut bagi anak 

perempuan. Langkah-langkah penataan rambut (hair do) menjadi bagian yang 

dianggap penting yang ditonjolkan dalam foto. Rambut yang tergerai ditata 

dengan bandana. Selain itu, rambut model tampak dikuncir naik ke atas atau 

dikuncir dua, rambut dicepol ke atas, dan rambut juga tampak dikepang. Hanya 

pemilik rambut panjang yang bisa menerapkan beberapa cara penataan rambut 

yang diperlihatkan oleh teks. Semua model tampak memiliki rambut hitam yang 

panjang. Teks Pretty melalui tubuh model hendak menunjukan bahwa tubuh yang 

ideal bagi anak perempuan adalah memiliki rambut panjang berwarna hitam. 
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 Pretty juga memunculkan konstruksi tubuh ideal yang berbeda, terkait 

dengan wajah. Bentuk wajah para model adalah bulat atau oval simetris dengan 

mata yang cenderung kecil (sipit) dan pupil berwarna hitam, hidung mancung, 

serta bibir bagian atas dan bawah yang juga simetris. Pada wajah tampak 

diterapkan natural make-up yang terdiri dari langkah-langkah sederhana, seperti 

memakai bedak, lipstick, eye liner, mascara, eye brow, dan blush on. Kehoe 

(1995: 41) menulis, make-up ini berfungsi untuk menampilkan kulit wajah yang 

putih merona, mempertajam mata dan membuatnya terlihat lebih besar, serta 

memberi bentuk dan warna pada bibir. Dalam natural make-up diterapkan 

beberapa teknik shading, terutama pada bagian hidung dan pipi sebagai penegas 

kontur wajah.  

Gambar 3.5 

Karakter Tubuh Model 

 

    

  

 

Penampilan tubuh merupakan fokus utama dari rubrik Pretty. Hal ini 

berkaitan dengan ornamen-ornamen yang melekat pada tubuh. Selain busana, 

pada tubuh model melekat aksesori rambut, seperti pita dan bandana serta aksesori 

berupa perhiasan kalung atau gelang. Sepatu menjadi salah satu bagian yang juga 

ditonjolkan pada penampilan tubuh model. Berbeda dengan tubuh boneka yang 
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sebagian besar memakai high heels, tubuh model lebih banyak mengenakan girlie 

flat shoes (sepatu yang tidak memiliki hak). Jika harus memakai high heels, maka 

model terlihat mengenakan jenis high heels boots.  

Dalam teks, kedua jenis sepatu ini mensyaratkan busana dengan panjang di 

atas lutut (mini) untuk membuatnya tampak cocok dan pantas bagi penampilan 

tubuh anak perempuan. Freitas (dalam Fortunati, dkk, 2003: 159) menyatakan 

bahwa fashion tidak hanya berbicara tentang perlindungan tubuh, melainkan 

berbicara pula tentang identitas dan seperangkat informasi tentang siapa yang 

memakainya melalui bahasa. Fesyen bahkan mengarahkan pada persoalan “akan 

menjadi seperti apa” dan  “menjadi siapa” bagi orang yang memakainya. Danesi 

(2004: 177) melihat fesyen sebagai cara mengungkap makna dasar dari tubuh 

dalam konteks budaya.  

 Tubuh model menunjukkan beberapa gerak tubuh yang lebih beragam 

daripada tubuh boneka. Teks memperlihatkankan ada tiga pola posisi kaki yang 

berulang pada caption-caption dalam ekspresi gambar, yaitu posisi kaki sedikit 

terbuka, posisi kaki menyilang (defensive standing position) dan posisi salah satu 

kaki sedikit terangkat dan mengunci kaki yang lain (foot lock position). Kemudian 

posisi tangan yang tergambar adalah posisi tangan yang berada di pinggul (hands 

on hip), bergandengan tangan dengan model lain, memegang ujung gaun, atau 

memegang properti tertentu. Selain itu tubuh model memperlihatkan ekspresi 

wajah senang atau ceria, ditandai dengan pandangan mata yang berbinar 

menghadap ke kamera dan senyuman pada bibir. 
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Gambar 3.6 

Bahasa Tubuh Model 

 

 

 

 

 Konstruksi tubuh yang diperlihatkan pada tubuh model, berbeda dengan 

konstruksi yang dimunculkan oleh tubuh ideal boneka. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh ciri lahiriah yang berbeda dengan konstruksi tubuh ideal Barat yang 

ditampilkan dalam tubuh-tubuh boneka. Kondisi ini tampak jelas pada karakter 

tubuh seperti warna kulit dan jenis kulit, bentuk mata dan warna pupil, serta warna 

rambut. Perbedaan konstruksi tubuh ideal juga terlihat dalam penampilan dan 

bahasa tubuh. 

 

3.3 Rubrik Help Me! 

Rubrik Help Me! adalah salah satu rubrik dalam Majalah Girls yang berisi 

konsultasi kesehatan. Mekanisme konsultasi dilakukan dengan membuka 

kesempatan bagi pembaca untuk mengirimkan surat kepada redaksi tentang 

masalah seputar kesehatan tubuh. Surat yang terpilih akan disampaikan kepada 

seorang pakar kesehatan dari redaksi. Rubrik ini berada pada kelompok rubrik 

Our World pada majalah.  
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Pada rubrik terdapat ekspresi teks tulisan dan ekspresi gambar yang akan 

menjadi penanda pada analisis level pertama. Konten dari ekspresi menjadi 

petanda yang memunculkan makna denotasi dari leksia. Terdapat sembilan leksia 

yang akan diamati pada unit analisis ini. Analisis fokus pada gambar ilustrasi yang 

ada dalam rubrik. Kemudian ditambah dan dihubungkan dengan teks tulisan surat 

keluhan.  

Gambar 3.7 

Unit Analisis Help Me! 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data yang diolah 

Sumber: data yang diolah 

 

Unit analisis ini berbeda dengan dua unit analisis sebelumnya dalam 

ekspresi teks, baik tulisan maupun gambar. Ekspresi teks tulisan dalam rubrik ini 
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terdiri dari judul dan surat keluhan dari pembaca. Bila unit analisis sebelumnya 

menampilkan foto boneka dan model manusia dalam caption-caption fotografi, 

sembilan leksia dalam unit analisis ini menampilkan gambar ilustrasi karikatur 

untuk menggambarkan tubuh-tubuh yang bermasalah.  

Judul pada teks tulisan mengangkat tema yang merangkum isi surat 

keluhan. Semua leksia dalam rubrik Help Me! mengangkat judul yang 

menyatakan keingintahuan sekaligus kekuatiran pembaca (anak perempuan) 

tentang tubuhnya, baik terkait dengan kondisi kulit, wajah, postur tubuh, aroma 

tubuh, maupun rambut. Isi surat keluhan secara detail digambarkan dalam gambar 

ilustrasi karikatur. 

Tubuh bermasalah yang ditampilkan dalam karikatur yaitu tubuh anak 

perempuan yang gemuk, pendek, tubuh dengan kaki besar, tubuh dengan kulit 

berjerawat, warna kulit tidak merata, kulit yang kasar (kering dan pecah-pecah), 

tubuh dengan rambut rontok, kusut dan mengembang, serta tubuh yang sering 

berkeringat dan bau.  

Tubuh yang demikian ini ditampilkan dalam karikatur yang mengambil 

sudut pandang pengambilan gambar close up sehingga menampilkan tubuh bagian 

atas terutama wajah. Teknik big close up bahkan diterapkan untuk menonjolkan 

bagian-bagian tubuh yang bermasalah. Namun pada tubuh yang bermasalah dalam 

hal postur diambil dengan teknik digital full shot sehingga keseluruhan tubuh 

tampak utuh terlihat. 
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Selain karakter tubuh yang ditonjolkan secara visual, ditemukan karakter 

tubuh yang tampak pada tubuh karikatur, yaitu sebagian besar memiliki pipi berisi 

(chubby), berkulit cerah, dan warna rambut yang tidak hanya hitam (cokelat, 

pirang, ungu). Bentuk wajah dalam karikatur digambarkan bulat, memiliki mata 

besar dan bulat, serta bibir mungil. Karakter tubuh ini tampak mengenakan busana 

sehari-hari di rumah atau dalam situasi santai yang tidak formal, seperti T-shirt 

dan casual dress. Tema busana berkaitan dengan latar yang ingin disampaikan 

dalam gambar. 

Gambar 3.8 

Beberapa Penampakan Visual Karikatur 

 

 

 

 

 

 

 

 Berbeda dengan tubuh boneka dan tubuh model yang ditampilkan dalam 

setting di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam tema dan acara tertentu. 

Tubuh-tubuh bermasalah dalam karikatur digambarkan sebagaian besar pada 

sebuah ruang pribadi di dalam rumah seperti kamar atau kamar mandi. Hal ini 
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tampak pada gambaran properti yang terlihat pada karikatur, misalnya almari baju 

berkaca, meja rias, dan jajaran kosmetik. Hanya dua leksia yang menampilkan 

setting di luar rumah, yaitu di area tempat berenang atau di sekolah. Setting 

tersebut dibingkai dengan garis berupa lengkungan yang tidak beraturan yang 

tidak hanya sekadar garis, tetapi juga membawa sifat dari bentuk yang tampil di 

dalamnya serta menandai moment dari gambar (McCloud, 2002: 95, 125).  

 Tubuh-tubuh bermasalah dilekatkan dengan gestur yang mencerminkan 

rasa tidak percaya diri, kebingungan, kuatir, dan malu. Hal ini tampak pada area 

wajah dengan alis yang naik ke atas, pandangan mata ke bawah dan menunjukkan 

tatapan sayu, serta bibir yang melengkung ke bawah atau pada sebagian gambar 

terlihat digambarkan sedikit terbuka. Suasana hati dari tubuh bermasalah dalam 

karikatur ditunjukkan lewat balon kata yang menyertainya.  

Balon kata berisi kalimat-kalimat pertanyaan yang menonjolkan kata 

benarkah, kenapa, bagaimana, dan mengapa atas persoalan tubuh yang dialami. 

Kalimat dalam balon kata memberikan informasi mengenai keadaan emosional 

dari subjek yang tergambar. Selain itu, warna-warna dingin (cool color) dalam 

gambar juga turut membangun suasana dan menyatakan ekspresi atas tubuh yang 

tergambar (McCloud, 2002: 160, 188-189). 

 Help Me! menampilkan tubuh-tubuh bermasalah dalam karikatur. Tubuh-

tubuh tersebut jauh berbeda dengan tubuh-tubuh yang tampak pada Dolls Planet 

dan Pretty. Tubuh-tubuh ini tidak mendapat pujian melainkan label, seperti malas, 

suka makan, tidak menjaga kebersihan, tidak aktif, dan identik dengan penyakit 

atau tidak sehat.  
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3.4 Homogenisasi Tubuh Perempuan Pra-Remaja (Tween) 

Dalam citra, baik gambar maupun foto yang muncul pada Majalah Girls 

menempatkan model sebagai titik fokus dan latar menunjang tampilan citra 

sehingga pesan teks tersampaikan secara utuh. Model dalam citra juga menjadi 

fokus dalam pembahasan tek tulisan. Berdasarkan analisis level pertama, didapati 

bahwa Majalah Girls menyajikan tiga tampilan tubuh yang berbeda. Setiap rubrik 

dengan tema tubuh dalam majalah menyampaikan konstruksinya masing-masing. 

Dolls Planet menampilkan tubuh-tubuh boneka, Pretty menampilkan tubuh-tubuh 

model, dan Help Me! menyajikan tubuh-tubuh bermasalah dalam bentuk gambar 

ilustrasi karikatur.  

 Tubuh boneka ditampilkan dalam postur, penampilan, dan bahasa tubuh 

yang membawa konstruksi tubuh dengan nilai-nilai homogen dalam kriteria ideal 

Barat, terutama dengan penonjolan karakter tubuh ras Kaukasia. Sementara tubuh 

model Indonesia menampilkan karakter tubuh yang berkulit kuning, kecokelatan, 

atau putih langsat, memiliki rambut panjang berwana hitam, dan mata yang 

cenderung kecil atau sipit. Demikian pula dengan penampilan. Sepatu misalnya, 

tubuh model lebih banyak memakai girlie flat shoes, berbeda dengan tubuh 

boneka yang memakai high heels shoes. Gestur dari tubuh model juga 

memperlihatkan gerakan yang lebih beragam daripada tubuh boneka.   

 Selanjutnya, tubuh dalam karikatur memunculkan konstruksi yang sangat 

berbeda dari kedua tampilan tubuh sebelumnya. Karikatur menampilkan antara 

lain tubuh yang gemuk, tubuh yang berjerawat, tubuh dengan kulit yang kasar, 

kering, dan pecah-pecah, tubuh yang bau, tubuh dengan rambut kusut 
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mengembang, dan sebagainya dan menyebutnya sebagai tubuh-tubuh bermasalah. 

Tubuh ini juga dilekatkan dengan ekspresi kebingungan dan malu serta label 

sebagai tubuh yang tidak sehat. 

 Tubuh model menyajikan karakter yang berbeda dengan tubuh ideal 

boneka, mengingat ciri lahiriah dan ras yang sama sekali berbeda. Tubuh boneka 

hadir dalam dominasi ras Kaukasia, sedangkan tubuh model hadir dalam ukuran 

tubuh ideal dan kecantikan Indonesia. Namun demikian, pemaknaan level pertama 

memperlihatkan bahwa dari berbagai perbedaan yang ada, beberapa karakter 

tubuh yang tetap dipertahankan. Tubuh model menampilkan karakter ideal yang 

tetap dalam kerangka postur tubuh ramping (tidak gemuk), tinggi serta memiliki 

kaki jenjang, kulit cerah, dan rambut yang panjang. Terkhusus pada karakter 

wajah, tampak bentuk wajah yang bulat atau oval simetris, hidung mancung, serta 

bibir bagian atas dan bawah yang juga simetris.  

Dalam penampilan tubuh, tampak busana dalam jenis dress dan pemakaian 

rok mini tetap dipertahankan. Meskipun tubuh model mampu menyajikan gerakan 

tubuh yang lebih beragam daripada tubuh boneka, gerakan bibir yang tersenyum 

dan kaki yang tidak terbuka lebar tetap tampak. Tubuh yang tidak 

mempertahankan karakter-karakter tersebut ditampilkan dalam karikatur sebagai 

tubuh yang bermasalah.  

Konstruksi tubuh dalam teks dibentuk dari berbagai elemen visual, elemen 

kecantikan dan fesyen, serta elemen bahasa tubuh pada masing-masing citra. 

Sebuah gambar tampak natural, sesungguhnya mengandung makna yang 

terkonstruksi dibalik segala bagian visual yang tampak. Gambar tidak pernah 
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netral dan membawa pesan yang dapat diamati pada garis, warna, penampakan, 

dan keseluruhan elemen visual yang bekerja bersama-sama membentuknya. 

Barthes (1977: 24) mengatakan bahwa manipulasi gambar melalui 

pemberian efek pasti dilakukan untuk mempertimbangkan sistem nilai yang 

berlaku pada masyarakat. Demikian pula dengan teknik fotografi, di mana 

pengambilan gambar, sudut pandang, eksposur, warna, dan pencahayaan pada 

gambar menyembunyikan makna untuk kepentingan informasi yang oleh Barthes 

disebut sebagai prosedur photogenia.  

Teknik-teknik foto dan editing gambar dapat menunjukkan kesan tertentu 

atas tubuh yang ditampilkan. Teknik visual mampu menonjolkan beberapa 

karakter-karakter tubuh, sekaligus menyembunyikannya. Elemen visual berperan 

besar dalam menampilkan tubuh sebagai titik perhatian dalam teks, baik gambar 

maupun foto. 

Selain dalam postur dan karakter tubuh, konstruksi tubuh ideal ditentukan 

pula dalam dimensi penampilan. Dengan melihat pada elemen kecantikan dan 

fesyen, teks menyampaikan bahwa pilihan busana menentukan mana tubuh ideal 

dan mana tubuh yang tidak ideal. Elemen tersebut juga menunjukkan usaha apa 

yang dilakukan oleh teks untuk menampilkan tubuh ideal. Contohnya dengan 

penerapan make-up tertentu yang mampu menyajikan tampilan tubuh dengan 

karakter yang diinginkan. Ornamen yang melekat pada tubuh, baik busana 

maupun aksesori yang ada pada gambar memang tidak lagi memiliki kekuatan, 

tetapi Barthes (1977: 17, 22) mengatakan bahwa objek-objek tersebut memiliki 

makna atau membawa konstruksi tertentu. 
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Gestur tubuh atau pose dalam istilah Barthes, menduduki posisi penting 

dalam memahami makna dan pesan dari sebuah gambar. The pose meliputi sikap, 

ekspresi, dan bahasa tubuh berdasarkan atas stock of sign yang secara konteks 

kultural masyarakat memiliki makna tertentu (Barthes, 1977: 22). Selain 

penampilan tubuh, gestur juga menjadi bagian yang menentukan bangunan 

konstruksi tubuh ideal bagi anak perempuan dalam teks.  

Ekspresi teks pada Majalah Girls mengandung konten yang mengarah 

pada deskripsi makna denotasi yang menghasilkan tiga tampilan tubuh dengan 

konstruksi yang berbeda. Elemen-elemen visual, kecantikan dan fesyen, serta 

elemen bahasa tubuh tidak hanya memperlihatkan perbedaan tetapi juga berupaya 

menunjukkan bahwa ada karakter-karakter tubuh yang harus tetap dipertahankan. 

Makna tersebut kemudian menjadi sekadar forma (form) pada analisis pemaknaan 

level berikutnya, yaitu pada analisis makna konotasi. Pemaknaan level kedua 

menggunakan enam prosedur konotasi citra, yaitu trick effects, pose, object, 

photogenia, aestheticism, dan syntax. 

 




