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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecantikan atau keindahan merupakan hal yang identik dengan perempuan. Semua 

perempuan berhak memiliki predikat cantik. Kecantikan pun dianggap sesuatu hal 

yang penting bagi perempuan. alam buku Getar Gender karya A Nunuk Murtiarti, 

dikatakan bahwa kecantikan merupakan sesuatu hal yang diutamakan untuk bisa 

bisa diterima dalam pekerjaan, maka dari itu perempuan akan selalu berusaha untuk 

bisa dianggap cantik dengan berbagai cara. Mitos kecantikan adalah hasil dari 

pembelajaran manusia untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan 

(Murtiarti, 2004:184) 

Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa seseorang yang 

berpenampilan menarik cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan 

memperoleh penghasilan yang lebih besar. Salah satu penelitian yang pernah 

dilakukan pada tahun 1990an oleh seorang ekonom bernama Daniel Hamermesh 

dari University of Texas menemukan bahwa karyawan yang memiliki penampilan 

menarik mendapatkan gaji yang lebih besar dibanding karyawan lain yang memiliki 

penampilan kurang menarik.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hamermesh tersebut ditemukan 

bahwa orang-orang yang dianggap tidak menarik rata-rata memperoleh penghasilan 

10%  lebih rendah dibanding mereka yang dianggap menarik. Orang-orang yang
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dianggap menarik adalah orang-orang yang memenuhi standar kecantikan 

di masyarakat. 

Padahal jika kita merujuk pada karya Naomi Wolf, The Beauty Myth, 

kecantikan hanyalah mitos belaka. Menurut Wolf, kecantikan itu bersifat tidak tetap 

dan tidak universal, artinya kecantikan itu beragam bentuknya ditiap wilayah bisa 

berbeda-beda, bisa berubah-ubah (berevolusi) dan subjektif (tiap individu memiliki 

selera cantik yang berbeda-beda).  Namun selama ini standar kecantikan telah 

menjadi mitos dalam masyarakat.  

Ada kemungkinan mitos kecantikan bisa bertahan hingga saat ini karena 

perkembangan kosmetik dan dunia operasi plastik. Untuk bisa mendapatkan 

predikat cantik, perempuan berlomba-lomba mendisiplinkan tubuh guna memenuhi 

standar kecantikan yang berlaku, mereka rela melakukan perawatan kecantikan, 

berdandan, melakukan diet bahkan operasi plastik.  

Tahun 2014, salah satu brand kecantikan perusahaan Unilever yaitu Dove, 

mengeluarkan laporan hasil penelitian mereka terhadap 1.027 perempuan di 

beberapa negara, sebanyak 78% perempuan merasa bahwa gambaran perempuan 

cantik yang ditampilkan di media sosial itu tidak realistis.  

Lebih lanjut, pada tahun 2016, Dove kembali mengeluarkan laporan baru 

hasil penelitian mereka di seluruh dunia. Penelitian tersebut melibatkan lebih 

banyak perempuan yaitu 10.500 perempuan di 13 negara termasuk Indonesia. 85% 

perempuan dewasa dan 79% anak perempuan mengaku bahwa mereka memilih 

menyisihan diri dari aktivitas kehiduapan (bergabung ke dalam sebuah
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perkumpulan, terlibat di kegiatan keluarga, dll) karena merasa tidak percaya diri 

dengan penampilannya. 

Sekitar 60% perempuan dewasa percaya mereka harus memenuhi standar 

kecantikan tertentu namun disaat yang bersamaan 77% perempuan dewasa juga 

setuju bahwa mereka perlu menjadi diri mereka sendiri ketimbang menjadi orang 

lain.  

Lebih lanjut penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa 87% 

perempuan dewasa akan berhenti makan atau melakukan diet demi mendapatkan 

bentuk badan yang diidealkan. Sebesar 69% perempuan dewasa dan 65% anak 

perempuan merasa tertekan untuk menjadi cantik karena iklan-iklan ataupun media 

mengonstruksikan standar kecantikan yang tidak realitis, itu juga yang membuat 

responden tersebut memiliki appearance anxiety. Tidak hanya itu, sekitar 56% 

perempuan dewasa menyadari akibat dari mereka yang selalu aktif dalam budaya 

media sosial sehingga membuat mereka tertekan untuk memenuhi kesempurnaan 

standar kecantikan. 

Pelanggengan konstruksi kecantikan tidak terlepas dari peran media. Di 

media wacana kecantikan digambarkan sedemikan rupa sehingga dianggap menjadi 

sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh perempuan jika ingin dianggap cantik. 

Kebanyakan media di Indonesia menganggap wanita yang cantik itu memiliki kulit 

putih, bertubuh langsing, memiliki rambut panjang dan lurus, berhidung mancung, 

memiliki mata indah yang tidak sipit dan tidak memiliki lingkar hitam atau kantung 

mata, dan masih banyak lagi.
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Standar kecantikan tersebut bisa dilihat dari adanya program tertentu yang 

menampilkan sosok wanita yang dianggap cantik dengan penampilan sedemikian 

rupa sehingga dianggap cantik, munculnya program-program beauty pageant, 

iklan-iklan yang bermunculan mulai dari iklan sampo, sabun kecantikan, krim 

pemutih kulit, hingga minuman atau obat pelangsing tubuh. Tidak hanya iklan atau 

program tertentu yang muncul di media mainstream saja, media online pun turut 

menyumbang andil dalam pengukuhan standar kecantikan yang ada di masyarakat.  

Banyak bermunculan video tutorial berdandan, berpakaian, tips diet, selain 

itu juga banyak situs online yang diperuntukan untuk perempuan yang dimana situs 

tersebut memberikan info-info kecantikan, tip-tip merawat diri, yang dimana 

konten yang dimuat merupakan informasi yang menuntun perempuan untuk 

memenuhi standar kecantikan yang berlaku. 

Di dunia media sosial juga tidak kalah berkontribusi dalam melanggengkan 

konstruksi standar kecantikan. Seperti dengan munculnya akun-akun yang 

menampilkan sosok perempuan yang dianggap cantik, salah satunya adalah akun di 

media sosial Instagram bernama Undip Cantik dengan username @undip.cantik  

Akun yang membawa nama perguruan tinggi dengan embel-embel “cantik” 

sebetulnya sudah banyak ditemukan di perguruan tinggi lain dan hal itu seolah 

menjadi fenomena di tiap perguruan tinggi. Sebelum adanya akun Instagram Undip 

Cantik, ada akun UI Cantik dengan followes 138 ribu akun, UGM Cantik dengan 

followers sebanyak 81 ribu akun, Unpad Geulis dengan total follower 42.100 akun, 
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dan Cantiknya ITB memiliki followers 19.600 akun, yang dimana akun-akun itu 

akhirnya mengilhami munculnya akun serupa bernama Undip Cantik.  

Undip Cantik merupakan akun instagram yang memposting mahasiswi yang 

diduga adalah mahasiswi-mahasiswi Undip yang dianggap cantik. Akun tersebut 

pertama kali muncul pada tahun 2014 dan hingga 2016 ini masih aktif di instagram 

dengan total foto mahasiswi yang diposting sebanyak 371 foto dan memiliki total 

pengikut sekitar40ribuan pengikut (hingga tanggal Desember 2017)  

Gambar 1.1 Halaman Profil Instagram Undip Cantik

 

Sumber: www.instagram.com/undip.cantik 

 

Foto yang diunggah Undip Cantik yaitu foto yang diambil secara 

professional dan juga swafoto (selfie). Foto-foto yang diunggah menampilkan 

kemolekan tubuh dan wajah mahasiswi yang kemungkinan bekuliah di Undip dari 

bermacam angle yang berbeda, ada foto yang menampilkan foto seluruh tubuh, 

http://www.instagram.com/undip.cantik
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setengah badan, wajah bagian depan ataupun samping. Foto yang diunggah 

merupakan foto yang dianggap memiliki angle foto paling baik.  

Foto mahasiswi yang fotonya diposting di akun Undip Cantik pun harus 

memenuhi standar kecantikan tertentu yang sudah ditentukan oleh admin yang 

mana kriteria tersebut sangatlah subjektif berdasarkan selera cantik admin saja.  

Seperti yang bisa dilihat di akun Instagram Undip Cantik, kebanyak 

mahasiswi yang fotonya diunggah di akun tersebut secara keseluruhan nampak 

memiliki beberapa kesamaan, memiliki elemen-elemen konstruksi kecantikan yang 

sama, walaupun tidak semuanya, namun yang paling terlihat yaitu kebanyak dari 

mereka memiliki kulit putih (light skin), rambut panjang—tidak semua mahasiswi 

yang ditampilkan oleh Undip Cantik memiliki rambut panjang (sebagian ada yang 

menggunakan jilbab, beberapa berambut pendek), penampilan yang feminin, tubuh 

langsing cenderung kurus. 

Persepsi khalayak terhadap wacana kecantikan pada akun Instagram Undip 

Cantik dapat dilihat dari umpan balik para pengikutnya yang memberikan komentar 

di beberapa foto. Komentar-komentar tersebut biasanya merupakan pujian 

kekaguman terhadap mahasiswi yang fotonya diunggah selain itu ada juga pengikut 

yang justru tidak menganggap mahasiswi yang bersangkutan cantik. Tidak hanya 

komentar yang bernada memuji saja ada juga komentar dari pengikut laki-laki yang 

menunjukkan ketertarikan—seperti ingin berkenalan-- mereka kepada mahasiswi 

yang diunggah fotonya. Berikut beberapa foto-foto perempuan yang ada di akun 

Instagram Undip Cantik dengan beragam komentar dari pengikut akun ini  
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Gambar 1.2 Salah satu foto di Instagram Undip Cantik. Di kolom komentar terdapat 

komentar yang bersifat memuji dan mengagumi kecantikan mahsiswi ditampilkan (digaris 

bawahi warna merah) 

 
Sumber:www.instagram.com/undipcantik 

Gambar 1.4 Salah satu foto di akun Undip Cantik mendapat komentar yang bertujuan 

memuji namun cenderung merendahkan perempuan oleh netizen 

 
Sumber: www.instagram.com/undip.cantik 

 
  

http://www.instagram.com/undipcantik
http://www.instagram.com/undip.cantik
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Gambar 1.5 Tidak hanya pujian atau kekaguman yang dilontarkan oleh sesama perempuan 

saja, di kolom komentar pun terdapat komentar dari laki-laki yang juga memuji mahsiswi 

yang diunggah fotonya 

 
Sumber:www.instagram.com/undip.cantik 

 

Setiap fotografis mungkin dapat menyampaikan pesan dan hal itu 

merupakan bagian dari praktik penandaan. Berdasarkan komentar-komentar yang 

ada pada foto-foto yang diunggah Undip Cantik, khalayak (pengikut) Undip Cantik 

memaknai pesan yang disampaikan dengan beragam melalui model bahasa yang 

beragam pula.  

Ada beberapa khalayak yang setuju dengan konstruksi kecantikan yang 

ditampilkan oleh akun tersebut, mereka yang menyetujuinya itulah yang akan 

semakin mengukuhkan konstruksi kecantikan universal feauture of beauty. Hal ini 

terlihat dari komentar pengikut yang intinya mereka mengagumi dan bahkan ingin 

menjadi seperti mahasiswi yang fotonya diunggah. Namun juga ada diantara 

pengikut yang tidak menyetujui perempuan-perempuan yang fotonya diunggah 

sebagai perempuan yang cantik, sebagaimana komentar yang ada di kolom 

komentar foto. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memilih objek penelitian 

yaitu teks foto yang ada pada akun Instagram Undip Cantik untuk melihat 

http://www.instagram.com/undip.cantik
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bagaimana akun tersebut menampilkan pesan dominan tentang konstruksi 

kecantikan perempuan dan bagaimana pemaknaan khalayak yang menjadi 

followers (pengikut) akun tersebut dalam memaknai konstruksi kecantikan tersebut 

untuk melihat realita yang sebenarnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adanya penilaian dalam masyarakat yang berkembang bahwasannya perempuan 

dianggap cantik jika memenuhi standar kecantikan tertentu (tubuh langsing, rambut 

panjang dan lembut, kulit putih, mulus tanpa jerawat). Masyarakat menganggap 

perempuan-perempuan yang tidak bisa memenuhi kriteria-kriteria cantik tersebut 

bukanlah perempuan cantik, padahal kenyataannya tidak semua perempuan mampu 

memenuhi kriteria-kriteria cantik yang seolah-olah menjadi suatu standar agar 

perempuan bisa diakui menjadi cantik.  

Kemunculan akun Instagram Undip Cantik yang memajang foto-foto 

perempuan yang dianggap cantik karena memenuhi standar kecantikan mereka, hal 

ini menunjukkan bahwa Undip Cantik menawarkan ide-ide mengenai perempuan 

cantik kepada pengikutnya. Standar kecantikan yang ditampilkan akun ini secara 

keseluruhan terlihat sangat subjektif dan seragam sehingga memunculkan citra 

kecantikan, sedangkan perempuan di Indonesia begitu beragam yang tentu 

kecantikan setiap perempuan juga beragam. Perempuan-perempuan yang tidak 

masuk akun Undip Cantik mungkin memiliki pendapat lain tentang makna cantik 

yang bisa menjadi alternatif untuk menghapus makna cantik yang selama ini 

berkembang dan lebih dipercaya di dalam masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini akan melihat pesan 

dominan apa yang dimunculkan oleh akun Instagram Undip Cantik serta bagaimana 
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pemaknaan khalayak perempuan terhadap wacana kecantikan yang ditampilkan 

pada foto-foto perempuan yang diunggah oleh akun tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan pemaknaan perempuan 

tentang wacana kecantikan yang ditampilan oleh akun Instagram Undip Cantik dan 

mengapa serta bagaimana pemaknaan tersebut dapat dimunculkan.  

1.4 Signifikansi penelitian 

1.4.1 Signifikansi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pada studi komunikasi 

gender khususnya mengenai isu kecantika perempuan yang ditampilkan di media 

dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang media dan khalayak 

1.4.2 Signifikasi Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan secara praktis untuk mengetahui lebih lanjut dan 

menjelaskan bagaimana cara media mengonstruksikan kecantikan selain itu juga 

memberikan masukan kepada pihak pembuat pesan atau teks di media sosial untuk 

lebih memperhatikan konstruksi kecantika yang dibuat. 

1.4.3. Signifikansi Sosial 

Secara sosial penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

perempuan agar bisa berpikir lebih kritis terhadap segala informasi yang 

disampaikan oleh media sosial instagram sebagai media baru yang menampilkan 

foto yang dapat menyampaikan suatu informasi mengenai gambaran kecantikan 

perempuan. Selain itu juga diharapkan akan membantu para perempuan agar tidak 

merasa tertekan atau rendah diri jika tidak bisa memenuhi standar kecantikan yang 

dikonstruksikan oleh media tersebut 
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1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Paradigma penelitian 

Paradigma bisa dibilang merupakan cara pandang untuk memahami dunia nyata 

yang begitu kompleks. Menurut Robert Friedrichs paradigma adalah pandangan 

dasar dari suatu ilmu pengetahuan mengenai apa yang menjadi permasalahan pokok 

yang semestinya dipelajari (Endraswara, 2006:9). Paradigma juga bisa diartikan 

sebagai suatu perangkat kepercayaan yang didasari dari asumsi-asumsi tertentu 

(Moleong, 2007:48) 

Paradigma terdiri dari asumsi-asumsi dasar, pertanyaan-pertanyaan yang 

harus dijawab, teknik-teknik penelitian yang digunakan dan contoh-contoh 

penelitian ilmiah yang baik. Di dalam sebuah ilmu pengetahuan memiliki 

kemungkinan adanya beberapa paradigma dan paradigma-paradigma itu dibedakan 

berdasarkan sumber pemikirannya. 

Dalam penelitian ini digunakan paradigma kritis, paradigma kritis bisa 

disebut juga sebagai analisis wacana kritis. Menurut A. S. Hikam dalam Eriyanto 

(2001), paradigma kritis lahir karena ketidakmampuan pandangan kosntruktivisme 

dalam menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang melekat dalam setiap 

wacana. Analisis wacana ini tidak melihat benar atau tidaknya struktur tata bahasa 

atau teks ataupun proses penafsiran melainkan lebih ditekankan pada keadaan 

kekuatan ketika proses produksi dan reproduksi makna (Eriyanto, 2001:6) 

Pemikiran paradigma kritis awalnya dikembangkan oleh sekolah Frankfurt 

yang kemudian dikenal dengan pemikiran Mahzab Frankfurt. Paradigma kritis versi 

Frankfurt ini percaya bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengontrol proses 

komunikasi dalam masyarakat.  
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Paradigma ini meyakini bahwasannya kelompok dominan menggunakan 

media (menguasai dan mengontrol media) dan menjadikan media sebagai sarana 

untuk bisa mengontrol serta memarjinalkan kelompok yang tidak dominan 

(Eriyanto, 2001:24) 

Selanjutnya paradigma kritis dikembangkan lagi oleh Stuart Hall. Menurut 

Hall dalam Eriyanto (2001), ideologi mempengaruhi pengonstruksian realitas 

dalam kehidupan sehari-hari melalui teks yang disajikan oleh media.  

“Paradigma kritis, menurut Hall, bukan hanya mengubah pandangan mengenai 

realitas yang dipandang alamiah tersebut, tetapi juga berargumentasi bahwa media 

adalah kunci utama dari pertarungan kekuasaan tersebut, melalui mana nilai-nilai 

dominan dimapankan, dibuat berpengaruh dan mennetukan apa yang diinginkan 

oleh khalayak” (Eriyanto, 2001:29) 

 

Salah satu ciri utama dari paradigma kritis yaitu memberikan perhatian lebih 

kepada ketidaksetaraan dan sumber oposisi di dalam masyarakat (Mc Quail, 

2010:74) 

1.5.2 State of the Art 

Penelitian ini menggunakan beberapa acuan dari skripsi maupun tesis yang 

memiliki pembahasan yang hampir serupa yaitu mengenai feminitas dalam media. 

Berikut penelitian yang penulis jadikan acuan 1.) Pemaknaan Anak Terhadap 

Kecantikan Putri Non Kulit Putih Dalam Animasi Disney (Pembayun, 2015: 

Universitas Diponegoro. 2.) Wacana Kecantikan Perempuan dalam Teks Gaya 

Hidup Vegetarian pada Media Online vemale.com (Alif, 2014: Universitas 

Airlangga ). 3.) Pemaknaan Perempuan Terhadap Konstruksi Mitos Kecantikan di 

Media Online femaledaily.com (Sandhy, 2016: Universitas Diponegoro) 
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Jadug Gilang Pembayun (2015) melakukan penelitian untuk tesisnya 

mengenai bagaimana Disney menampilkan kecantikan melalui tokoh putri non kulit 

putih. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis resepsi milik Stuart Hall. 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pemaknaan anak-anak 

terhadap kecantikan putri non kulit putih dan untuk melihat bagaimana Disney 

menampilkan kecantikan pada putri non kulit putih. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Disney melakukan dominasi dalam 

menampilkan kecantikan putri non kulit putih. Selain itu juga adanya keberagaman 

pemaknaan informan dalam setiap elemen kecantikan beradasarkan latar belakang 

tiap-tiap informan yang berbeda. 

Peneliti memiliki penelitian tersebut sebagai state of the art karena memiliki 

pembahasan yang serupa yaitu tentang kecantikan yang ditampilkan dalam media 

dan juga memiliki metode analisis yang sama yaitu analisis resepsi. Perbedaannya 

yaitu subjek penelitian dan media penelitiannya. Penelitian Pembayun 

menggunakan subjek penelitian anak perempuan sedangkan penelitian ini 

menggunakan subjek khalayak perempuan yang menjadi followers Undip Cantik. 

Media yang diteliti dalam penelitian Pembayun yaitu film animasi produksi Disney 

sedangkan media yang diteliti dalam penelitian ini yaitu media sosial Instagram 

Undip Cantik 

Penelitian skripsi yang dilakukan Mega Meilya Alif (2014) berfokus pada 

wacana kecantikan perempuan dalam media online vemale.com tentang teks gaya 

hidup vegetarian. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis 

milik   Theo van Leeuwen. Penelitian itu dilakukan untuk mengetahui tentang 
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seperti apa konsep kecantikan sebenarnya yang ditawarkan oleh gaya hidup 

vegetarian dan juga untuk melihat jika ada kemungkinan kelompok tertentu atau 

aktor sosial yang dimarjinalkan keberadaannya. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu teks gaya hidup vegetarian dalam 

vemale.com menampilkan identitas perempuan yang modern dan kelas menengah 

atas dengan konsep kecantikan yang dikonstruksikan yaitu awet muda, bentuk 

badan ideal dan kulit cerah. Penelitian itu juga menunjukkan adanya kelompok 

perempuan yang dimarjinalkan yaitu perempuan yang bukan berasal dari kelas 

menengah atas dan tidak modern dan juga perempuan yang tidak bisa memenuhi 

konsep kecantikan yang ditawarkan oleh teks yang diteliti.  

Penelitian tersebut dipilih sebagai state of the art karena memiliki 

pembahasan yang serupa yaitu tentang kecantikan perempuan dalam media online. 

Perbedaannya adalah metode penelitiannya, penelitian Alif menggunakan metode 

analisis waca kritis dari Theo van Leeuwen sedangkan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis resepsi milik Ien Ang. Media yang diteliti pun 

hampir sama yaitu media online namun perbedaannya yaitu penelitian Alif 

menggunakan objek penelitian vemale.com sedangkan penelitian ini menggunakan 

objek penelitian media sosial Instagram Undip Cantik. 

Area Sandhy (2016) melakukan penelitian skripsi yang membahas tentang 

bagaimana persepsi perempuan mengenai gambaran-gambaran kecantikan dan 

tubuh ideal dapat dipengaruhi oleh media online femaildaily.com yang 

mengonstruksikan mitos kecantikan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui pemaknaan perempuan terhadap citra-citra kecantikan ideal yang 
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dikonstruksikan oleh femaledaily.com. Selain itu juga untuk melihat bagaimana 

citra kecantikan ideal dikonstruksikan oleh femaledaily.com. Metode yang 

digunakan adalah metode analisis resepsi Ien Ang. 

Penelitian itu menunjukkan adanya keberagaman pemaknaan pada setiap 

elemen kecantikan yang dipengaruhi latar belakang informan penelitian yang 

berbeda-beda.  

Peneliti memilih penelitian tersebut sebagai acuan adalah karena memiliki 

tema penelitian yang serupa yaitu konstruksi kecantikan yang ditampilkan di media 

online, selain itu metode, analisis Ien Ang. Perbedaannya adalah objek penelitian, 

penelitian yang dilakukan Sandhy yaitu meneliti media online femaledaily.com 

sedangkan penelitian ini meneliti media sosial Instagram Undip Cantik. 

1.5.3. Teori Hegemoni Tandingan (Counter Hegemony) 

Penelitian ini menggunakan teori counter hegemony dari Antonio Gramsci. 

Hegemoni itu sendiri merupakan pengaruh, kekuasaan atau dominasi dari suatu 

kelompok dominan tertentu di dalam masyarakat kepada kelompok sosial yang 

lainnya (West dan Turner, 2008:67). Dominasi oleh kelompok sosial tersebut 

biasanya dilakukan terhadap kelompok yang lebih lemah. Tetapi dominasi dari 

kelompok dominan sering ditantang dengan munculnya hegemoni tandingan 

(counter hegemony) dari kelompok subordinat. 

 Counter hegemony adalah hegemoni tandingan yang berarti bahwa pada 

saat tertentu orang-orang akan berperilaku hegemonis untuk menantang dominasi 

yang sudah ada dalam kehidupan mereka. Menurut Gramsci dalam West dan Turner 

(2008:71), “hingga pada batas tertentu, individu-individu akan menggunakan 
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praktik-praktik dominasi hegemonis yang sama untuk menantang dominasi yang 

ada.” 

 Teori ini melihat bahwa khalayak tidak serta merta mempercayai dan 

menerima seluruh pesan yang disampaikan oleh kekuatan yang dominan melalui 

media, yang mana biasanya pesan tersebut mengandung ideology dominan. 

Adakalanya orang ingin menunjukkan ideologi yang mereka miliki walaupun 

media seringkali mempengaruhi khalayaknya dengan ideologi dominan mereka, 

ideologi yang ingin ditunjukkan ini bertentangan dengan hegemoni dominan yang 

disebarkan media dan inilah yang disebut dengan hegemoni tandingan (counter 

hegemony). Counter hegemony berarti menganggap khalayak itu tidak diam dan 

menyetujui begitu saja pesan yang disampaikan media.  

Melalui counter hegemony ini lah suara kelompok minoritas yang tadinya 

dibungkam bisa disuarakan karena terkadang khalayak menggunakan kemampuan 

dan strategi yang sama yang digunakan oleh kelompok dominan. Khalayak tidak 

begitu saja mempercayai dan menerima pesan yang disampaikan oleh ideologi 

dominan media 

Salah satu tujuan hegemoni tandingan adalah untuk memahami sejarah dari 

lensa yang berbeda, khususnya dari pandangan kelompok wanita, kelompok 

pekerja, dan kelompok minoritas. Dengan demikian, dalam studi mengenai 

ideologi tandingan, peneliti berupaya untuk menyuarakan pandangan 

kelompok-kelompok yang selama ini diam (Morissan, 2013 :544)  

 

Hegemoni tandingan ini muncul guna memberikan konsep alternatif dari 

realita sosial yang ada yang telah merugikan khalayak (kelompok tertentu menjadi 

terpinggirkan dan tertindas) sehingga akan ada keseimbangan pengaruh sosial. 
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Menandingin hegemoni konsep-konsep dominasi kelas atas dengan mendatangkan 

konsep dan ideologi alternatif (Zen, 2004:90) 

 

1.5.4 Teori  Mitos Kecantikan (Beauty Myth) 

Penelitian ini menggunakan salah satu teori feminisme gelombang ketiga 

yang beraliran feminisme postmodern. Luce Irigaray dalam Tong (1998) 

menyatakan bahwa perempuan harus dikenali sebagai ‘perempuan feminin’ yaitu 

perempuan yang dilihat sebagaimana dilihat oleh perempuan. Sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh Tong (1998:296), “Apa yang menghalangi kemajuan pemikiran 

perempuan di luar yang imajiner adalah konsep kesamaan, yang merupakan pemikiran 

hasil dari narsisme dan singularitas maskulin.”  

Feminisme aliran ini mengungkapkan bahwa menantang tatanan simbolik 

merupakan hal yang sulit karena kata-kata yang bisa digunakan untuk menentang 

tatanan tersebut justru lahir dari tatanan itu sendiri (Tong; 1998:291). Menurut 

pandangan feminism postmodern, perempuan dipaksa tunduk dalam tatanan 

simbolik (pendukung utamanya adalah patriarki) maka dari itu perempuan harus 

bisa bebas dari pemikiran operesif atau dari tatanan simbolik yang membelenggu. 

Feminisme postmodern juga menganggap bahwa perempuan itu beragam, 

bagaimanapun perbedaan diantara perempuan, tetap saja perempuanitu ada sebagai 

perempuan (Tong, 1998:308). Sebagaimana manusia, perempuan memiliki 

perbedaan satu dengan yang lainnya dan perbedaan itu dianggap sebagai 

keberagaman yang harus dihargai. Perempuan tidak harus dipaksa menerima 

konsep kesamaan sehingga perempuan yang dianggap berbeda atau tidak sesuai 

dengan tatanan simbolik seolah-olah dianggap bukan perempuan yang seutuhnya. 
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Teori feminism yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mitos 

kecantikan (beauty myth) dari Naomi Wolf. Menurut Marta Tilaar (1999) konsep 

kecantikan terdiri dari dua jenis yaitu kecantikan lahiriah dan kecantikan batiniah. 

Kecantikan lahiriah adalah keelokan wajah dan tubuh dan kecantikan batiniah 

digambarkan dari kebaikan perilaku yang terpancar dari dalam diri (Tilaar, 

1999:58). Kecantikan adalah nilai, ekspresi dari suatu hal yang ideal, symbol 

kesempurnaan dan perwujudan akan sesuatu hal yang bagus atau atraktif 

(Santayana, 2012:11) 

Menurut mitos kecantikan kualitas yang disebut dengan ‘kecantikan’ itu 

benar-benar ada dan bersifat objektif. Wolf (2002:12) menganggap bahwa, 

“Perempuan harus mau mewujudkan itu (kecantikan) dan laki-laki harus memiliki 

perempuan yang mampu mewujudkan kecantikan tersebut, dimana hal itu merupakan hal 

yang wajar dan dibutuhkan.” 

Perempuan yang dianggap cantik akan memiliki kemungkinan lebih besar 

untuk menjadi sukses. Kecantikan juga dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak 

terelakan dan tidak berubah. Menurut Wolf, hal itu tidak benar, kecantikan bukan 

hal yang tidak akan berubah dan tidak universal (umum). Kecantikan itu bagaikan 

mata uang seperti standar emas. Penilaian kecantikan terhadap perempuan dalam 

hierarki vertikal didasari dari standar fisik. Hal itu adalah wujud dari power 

relations yang mana perempua harus bersaing secara tidak wajar.  

Wolf  berpendapat bahwa keintiman, seks dan kehidupan, perayaan akan 

perempuan merupakan hal-hal yang mendasari munculnya mitos kecantikan. Mitos 

kecantikan adalah institusi laki-laki dan merupakan representasi dari kekuatan 
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institusi tersebut, jadi menurut Wolf, mitos kecantikan itu sendiri bukan tentang 

perempuan (Wolf, 2002:13). 

Kecantikan dilihat sebagai suatu hal yang bukan diciptakan oleh perempuan 

itu sendiri melainkan oleh laki-laki. Karena laki-laki adalah kelompok dominan 

sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk suatu standar yang harus dipenuhi 

oleh perempuan. Mitos kecantikan saat ini dianggap lebih tersembunyi dan 

membahayakan karena dengan adanya mitos kecantikan perempuan dibuat menjadi 

merasa tidak berharga dengan apa yang ada dalam dirinya karena tidak memenuhi 

kriteria cantik yang sudah menjadi mitos di dalam masyarakat. 

Mitos kecantikan melawan kebebasan baru perempuan terhadap wajah dan 

tubuh perempuan itu sendiri. Teori Mitos Kecantikan mempertanyakan mengapa 

tatanan sosial merasa perlu mempertahankan dirinya dengan mengelakan fakta 

tentang perempuan, wajah dan tubuh yang sesungguhnya dari perempuan itu sendiri 

serta suara perempuan dan mengurangi makna perempuan melalui gambaran 

‘cantik’ yang diformulasikan dan direproduksi terus menerus (Wolf, 2002: 18).  

Cantik yang diformulasikan telah menjadi sebuah standar namun hal itu 

dianggap adalah mitos. Mitos kecantikan yang ditetapkan sebagai standar cantik ala 

barat (western) yang saat ini bisa dikatakan sebagai universal feature of beauty. 

Pada awalnya standar cantik ala barat berasal dari Eropa yang disebut standar cantik 

Northen Europe yang kemudian diadaptasi oleh sebagian besar masyarakat dunia 

termasuk di Afrika dan Asia. Mitos kecantikan tersebut meliputi tubuh yang tinggi, 

langsing, berkulit putih (light skin), rambut pirang, mata yang berbinar dan lebar, 

flowing haired (rambut yang panjang, lembut) dan hidung yang kecil dan mancung 
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(narrow noses). Saat ini standar kecantikan tersebut bisa disebut sebagai universal 

feature of beauty, walaupun di beberapa kebudayaan di negara tertentu tidak 

memiliki ciri cantik yang sebagaimana disebutkan namun tetap mengakui universal 

feature of beauty sebagai sesuatu hal yang memang cantik. (Berry, 2007:3) 

Dalam The Beauty Myth (Wolf, 2002:1) dikatakan bahwa di era 90an 

hingga 2000an perempuan dari berbagai ras mengakui bahwa perempuan yang 

cantik ideal adalah yang memiliki tubuh tinggi, langsing, berkulit putih, berambut 

pirang, wajah bersih tanpa jerawat, mulus dan simetris. 

Di tahun 50-an, kebanyakan perempuan Indonesia menganut konsep cantik 

yang berkiblat ke standar cantik ala barat kemudian di tahun 70-an, mulai timbul 

konsep cantik baru yaitu cantik yang menggali kearifan lokal namun masih banyak 

juga yang berkiblat ke konsep cantik barat (Tilaar, 1999:57). Indonesia sendiri saat 

ini memiliki mitos kecantikan yang dianggap ideal oleh sebagian besar 

masyarakatnya yaitu berkulit putih/kuning langsat yang halus dan lembut (fair 

skin), wajah keEropaan atau Indo (hidung mancung, mata bulat/lebar, tulang pipi 

yang tinggi) dan tubuh yang langsing (Turner & Yangwen, 2009:88). Jadi di 

Indonesia, universal feature of beauty bisa dikatakan sebagai cantik yang ideal. 

Beberapa elemen mitos kecantikan sebagaimana yang ada dalam universal 

feature of beauty(Berry, 2007:3) yaitu: 

 Kulit putih 

Konsep warna kulit putih bisa berbeda-beda di setiap negara, 

kelompok masyarakat bisa saja menganggap bahwa mereka berasal 

dari ras kulit putih yang sama namun sebetulnya mereka memiliki 
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warna kulit yang berbeda (Prasetyaningsih, 2007:129). Seperti 

kebanyakan orang beranggapan bahwa ras Caucasian adalah ras 

kulit putih namun sebetulnya warna kulit mereka adalah merah. 

Konsep kulit putih di Indonesia bisa disebut dengan mereka yang 

memiliki waran kulit cerah, kuning langsat. Sebagian besar foto 

yang diunggah di Undip Cantik adalah perempuan yang memiliki 

kulit cerah dan berwarna kuning langsat. 

 Tubuh langsing 

Tubuh langsing dan proposional merupakan elemen kecantikan 

yang hampir ada di semua tipe kecantikan dari tahun ke tahun, dan 

berdasarkan universal feature of beauty, tubuh yang ramping 

dianggap sebagai suatu hal yang cantik ideal.  

 Wajah cantik 

Berdasarkan universal feature of beauty, wajah yang dianggap 

cantik ideal adalah yang memiliki warna kulit putih/cerah, hidung 

mancung dan ramping, mata lebar (Berry, 2007:3) . Hal ini juga 

ditambahkan dalam mitos kecantikan yang dikemukakan oleh Wolf 

yang mengatakan wajah cantik adalah wajah yang bebas jerawat dan 

mulus. Sebagian besar foto yang diunggah oleh Undip Cantik 

merupakan foto perempuan-perempuan yang memiliki wajah cerah, 

bersih dan tanpa jerawat. Beberapa foto juga menunjukkan ada yang 

mengenakan riasan wajah dan menggunakan lensa kontak untuk 

memberikan kesan mata yang lebar. 
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 Rambut Flowing 

Berdasarkan universal feature of beauty, perempuan yang dianggap 

cantik ideal memiliki rambut yang panjang dan lembut atau disebut 

dengan flowing hairdan berwarna pirang (blonde).  

 Menurut Wolf (2002:10), mitos kecantikan muncul karena dipengaruhi oleh 

berkembangnya industri kecantikan dan media yang memproduksi penggambaran 

tentang bagaimanakah perempuan yang cantik. Selain itu selama masih ada 

patriarki, mitos kecantikan akan terus ada walaupun dalam bentuk yang berbeda, 

patriarki akan terus memasukkan ideologinya ke dalam mitos kecantikan yang 

menekan perempuan. 

 Sebelum terjadinya Revolusi Industri, perempuan tidak memiliki 

pandangan yang sama/sejenis mengenai kecantikan namun perempuan modern 

mengalami mitos kecantikan, mereka terus menerus membandingkan dirinya 

dengan penggambaran fisik ideal yang disebarkan oleh media massa  (Wolf, 

2002:14). Hal itu bermula dari berkembangnya teknologi yang mampu 

memproduksi penggambaran bagaimana perempuan seharusnya terlihat seperti 

penggambaran yang ada dalam iklan, film dan fotografi prostitusi. Jadi Menurut 

Wolf, perempuan sudah mulai dikendalikan dengan stereotype dan ide (mitos) akan 

kecantikan sejak hadirnya revolusi industri (Wolf, 2002:15). 

 Beberapa penelitian pun menyatakan bahwa mitos kecantikan ala Barat 

dapat tersebar dan diyakini oleh masyarakat dunia karena perkembangan industri 

kosmetik, penyebaran tentang penggambaran cantik oleh media massa dan New 
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York serta Paris yang dijadikan ibukota fashion (Balogun & Huang dalam Jafar & 

Casanova, 2013).  

 Menurut Berry dalam Beauty Bias; Discrimination and Social Power 

(2007), kebudayaan dominan dalam suatu masyarakat menentukam apa yang 

terlihat bagus dan apa yang terlihat jelek. Lebih lanjut Berry juga menyatkan bahwa 

kelompok tertentu membentuk standar kecantikan untuk mengurangi kesetaraan 

akses terhadap kekuasaan sosial (Berry, 2007:4).  

Kebudayaan barat dianggap sebagai kebudayaan dominan. Kebudayaan 

dominan dalam masyarakat akan menentukan standar bagus atau tidak bagusnya 

penampilan seseorang. Pandangan seperti itu dapat tersebar akibat globalisasi; 

melalui televisi, film-film, iklan dan media massa lainnya, media-media tersebut 

mengonstruksikan standar penampilan yang diterima maupun yang tidak diterima, 

standar tersebut adalah standar yang telah diseragamkan (Berry, 2007:3). 

1.5.5 Instagram sebagai Media Baru 

Media baru didefinisikan secara beragam dan media baru itu mencakup berbagai 

teknologi komunikasi terapan yang kian hari kian berkembang. Media baru 

memiliki ciri utama yaitu dapat mengubungkan khalayak, khalayak individu dapat 

mengakses informasi dan menjadi penerima sekaligus pengirim pesan, memiliki 

karakter yang terbuka sehingga mempunyai beragam kegunaan dan sifatnya ada 

dimana-mana (bisa diakses dimana pun) (Mc Quail, 2010: 43) 

Paul Messaris dalam Ajidarma (2003:27) berpendapat bahwa foto adalah 

media visual yang kemungkinan memiliki suatu makna di dalamnya. Sebuah foto 
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mengandung suatu pesan tertentu bukan hanya sebagai representasi visual objek 

yang direproduksi saja. 

Instagram adalah media sosial yang berbasis foto. Sebuah foto dapat 

merepresentasikan sebuah dunia yang ditampilkannya dan akan memunculkan 

makna bagi mata yang melihatnya (ibid: 138).  

Setiap orang yang memiliki akun Instagram bisa berbagi foto dan 

menyebarkan informasi dengan orang lain. Instagram bisa dikatakan sebagai bagian 

dari media baru karena mampu menghubungkan khalayak, khalayak bisa 

menyebarkan dan menerima pesan sekaligus bisa diakses dimana pun. Media baru 

juga mampu melahirkan dan mengembangkan budaya media melalui foto yang ada 

di media baru, yang mana foto dalam budaya media berfungsi sebagai salah satu 

bentuk representasi (Sunardi, 2002:207). 

1.5.6 Analisis Resepsi 

Analisis resepsi mengkaji tentang bagaimana khalayak melihat atau menerima 

pesan dan bagaimana pesan yang disampaikan oleh media mampu mempengaruhi 

kehidupan personal, sosial dan budaya dari seseorang. Analisis resepsi tidak hanya 

mencoba untuk memahami suatu teks saja, namun analisis resepsi juga memahami 

bagaimana khalayak merespon suatu teks atau pesan yang disampaikan oleh media 

(Hoijer, 1990: 30). Jadi analisis resepsi sangat menekankan peran khalayak dalam 

memaknai teks media. 

“Analisis resepsi khalayak atau audience memahami proses pembuatan 

makna yang dilakukan oleh audience ketika mereka mengonsumsi media  

analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami respon, penerimaa, 

sikap dan makna yang diproduksi atau dibentuk oleh penonton atau 

pembaca” (Ida, 2014:161)  
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Stuart Hall adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan studi 

resepsi dalam kajian media. Menurut Hall dalam Hill dan Fenner (2010:59), 

khalayak berperan tidak hanya sebagai konsumen teks media saja tetapi juga 

memproduksi teks itu sendiri (ketika mengdekodingkan makna yang dikodekan 

oleh si pembuat teks). Resepsi audiens/khalayak bisa dibedakan menjadi tiga posisi 

yaitu prefferd, negotiated dan oppositional yang dinamakan sebagai model 

preffered reading oleh Hall. 

Dalam Fourie (2006:253-254) dijelaskan lebih lanjut mengenai ketiga posisi 

resepsi khalayak dalam model preffered reading yang diperkenalkan oleh Hall: 

 Dominant reading (interpretasi) yaitu ketika khalayak menerima 

begitu saja ideology dominan yang diproduksi atau ditampilkan oleh 

teks 

 Negotiated reading yaitu ketika khalayak menerima/setuju dengan 

banyaknya ideology dominan yang ada pada suatu teks namun bisa 

saja mengubah pandangannya terhadap teks tersebut. Jadi khalayak 

yang berada diposisi ini mampu menegosiasikan posisi mereka yaitu 

antara menyetujui atau menolak pesan yang disampaikan oleh teks 

 Oppositional reading yaitu ketika khalayak menghasilkan 

interpretasi yang berlawanan dengan ideology dominan yang 

disampaikan oleh suatu teks, dengan kata lain mereka menolak 

ideology dominan yang dikodekan pada teks yang mereka lihat. 

Analisis resepsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana khalayak 

memaknai pesan yang disampaikan oleh media dan mengidentifikasi bagaimana 
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ideologi dominan dan budaya popular di masyarakat mempengaruhi kehidupan 

sosial seseorang. Analisis resepsi memiliki asumsi bahwa khalayak bersifat aktif. 

Khalayak yang aktif adalah khalayak yang memiliki hak sepenuhnya untuk 

memaknai pesan dari media. Khalayak tidak lagi dianggap sebagai pihak yang 

mengonsumsi media saja namun juga menghasilkan pemaknaan 

“Khalayak aktif bukan hanya dalam hal memilih media yang disesuaikan 

dengan dirinya, tetapi dalam memaknai isi media. Penafsiran dalam suatu 

teks ditentukan bukan oleh media, karena khalayak mempunyai penafsiran 

sendiri atas suatu teks” (Sudibyo, 2001:14) 

 

 Pemaknaan terhadap teks akan dikonstruksikan berbeda-beda tergantung 

dengan wacana (latar belakang) seperti pengetahuan, prasangka, resistensi,dll) yang 

ditunjukkan oleh pembaca (Hoijer, 2008: 30). Setiap khalayak akan memaknai atau 

memahami pesan yang disampaikan oleh media dengan cara yang berbeda karena 

memiliki latar belakang yang berbeda pula. Hal ini yang disebut dengan dekoding, 

proses dekoding yang dilakukan khalayak didasari oleh persepsi, pemikiran dan 

pengalaman masa lalu.  

Dari proses dekoding memungkinkan munculnya hegemoni tandingan. 

Hegeomoni tandingan bisa muncul karena khalayak dianggap mampu menerima 

pesan dan membandingkan pesan tersebut dengan makna yang sudah tersimpan 

sebelumnya dalam ingatan mereka (Morissan, 2013: 548). 

 Maka dari itu asumsi dalam penelitian ini yaitu walaupun akun Instagram 

Undip Cantik mengonstruksikan kecantikan perempuan namun khalayak 

perempuan yang aktif mengikuti akun Instagram Undip Cantik dianggap sebagai 

khalayak aktif yang tidak serta merta memaknai dan menerima pesan dominan yang 
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dimunculkan oleh akun Undip Cantik, khalayak perempuan juga memiliki kekuatan 

untuk menunjukkan makna cantik alternative. 

1.6 Operasionalisasi konsep 

Fokus dalam penelitian ini yaitu pemaknaan khalayak perempuan yang menjadi 

pengikut akun Instagram Undip Cantik pada foto-foto yang ditampilkan oleh akun 

tersebut yang mewakili bagaimana akun Instagram Undip Cantik 

mengonstruksikan standar kecantikan perempuan. Hal tersebut bisa saja 

menyebabkan perempuan yang tidak masuk di akun Instagram Undip Cantik 

merasa tidak cantik, padahal cantik merupakan hal yang ada disetiap diri 

perempuan.  

Konstruksi cantik dominan yang terdapat di Undip Cantik merupakan 

bahasa yang dihasilkan dari kelompok tertentu yang menjadi kelompok dominan, 

dalam hal ini yaitu laki-laki dan budaya barat modern yang menjadikan cantik 

sebagai suatu standar tertentu. Konstruksi tersebut menggunakan media sebagai alat 

untuk semakin mengukuhkan ideologi dominan mengenai wacana kecantikan. 

Selain itu, cantik dominan yang ditampilkan Undip Cantik merupakan bagian 

dari universal feature of beauty, yang mana mitos standar cantik tersebut dihasilkan 

dari budaya barat yang kini seolah-olah menjadi kelompok budaya dominan akibat 

dari hegemoni yang mereka sebarkan. Sebab itulah perempuan yang dianggap tidak 

memenuhi standar cantik ideal tersebut tidak masuk Undip Cantik, padahal cantik 

itu beragam dan subjektif, setiap orang dari kelompok manapun bebas 

mengekspresikan definisi cantik tanpa menggunakan formulasi dari kelompok 

dominan tertentu. 



 
 

33 
 

Perempuan-perempuan yang foto-fotonya diunggah di akun Undip Cantik 

sebagian besar memenuhi ideal cantik sebagaimana ada dalam mitos universal 

feature of beauty hal tersebut terjadi karena universal feature of beauty merupakan 

tipe cantik ideal yang diciptakan oleh masyarakat dari kebudayaan di bumi bagian 

barat tepatnya di Eropa Utara. Masyarakat di Eropa Utara memiliki ciri fisik yang 

seperti digambarkan dalam universal feature of beauty, dan mereka merupakan 

kelompok dominan maka merekalah yang menjadi penentu baik atau tidak baiknya 

penampilan seseorang.  

Jadi beberapa elemen dalam mitos universal feature of beauty yang merupakan 

produk standar cantik ideal dari dunia Barat secara tidak disadari diterapkan oleh 

akun Instagram Undip Cantik sebagai standarnya akibat dari globalisasi (konstruksi 

dari media massa, iklan) dan hegemoni kebudayaan barat yang ditanamkan oleh 

penjajah di Indonesia. 

Informasi pada foto-foto yang diunggah oleh Instagram Undip Cantik 

memunculkan elemen-elemen konstruksi kecantikan dominan yang sebetulnya 

merupakan mitos kecantikan. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Konstruksi Kecantikan Non-Fisik 

Kecantikan tidak hanya terdiri dari kecantikan fisik saja namun juga bisa 

dinilai dari kecantikan diri perempuan itu sendiri. Dalam hal ini akan dilihat 

bagaimana karakteristik personal perempuan yang dianggap cantik. Hal ini 

dapat dilihat dari penampilan dan tindakan perempuan dalam teks foto. 

b. Konstruksi Kecantikan Fisik 
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Konstruksi wajah cantik 

Hal yang paling dianggap penting untuk menilai kecantikan perempuan. Ini 

bisa dilihat dari warna kulit (putih Indonesia/kuning langsat), bentuk wajah 

(oval, simetris, tidak berjerawat), mata (mata yang lebar/tidak sipit, cerah), 

alis (tidak tipis), hidung (kecil dan atau mancung), rambut yang flowing 

Tubuh ideal 

Selain wajah cantik, hal yang dianggap termasuk kedalam wacana 

kecantikan adalah ukuran tubuh ideal yaitu tubuh yang ramping atau 

langsing. Tubuh ideal bisa diketahui dengan menggunakan standar BMI 

(kg/m2). Menurut standar BMI tubuh prempuan yang dianggap ideal adalah 

mereka yang memperoleh nilai BMI berkisar 18-251.  Foto-foto yang 

diunggah di Undip Cantik memperlihatkan perempuan-perempuan yang 

memiliki tubuh langsing bukan yang gemuk, yang bisa dianggap sebagai 

tubuh yang proposional 

c. Pemaknaan khalayak terhadap elemen-elemen cantik yang ada di teks foto 

Undip Cantik 

1.7 Metodologi penelitian 

1.7.1 Pendekatann dan tipe penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian 

kualitatif adalah berusaha mengungkap gejala sosial secara holistik-konteksutal 

lewat pengumpulan data dari latar alami dan instrument kuncinya yaitu dengan 

memanfaatkan diri si peneliti (Sugiarto, 2015:8). Penelitian ini merupakan 

                                                            
1 Body Mass Index (BMI) merupakan klasifikasi berat dan tinggi badan yang dianggap ideal oleh 
WHO. Dalam klasifikasi tersebut dibedakan menjadi empat klasifikasi utama yaitu uderwight 
(<18), normalweight (18-25), overweight (> 25) dan obese (>30). 
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penelitian yang dimana peneliti tidak mendapatkan temuannya melalui prosedur 

statistik. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugiarto, 2015:8) 

Penelitian kualitatif mengutamakan proses dan makna dari perspektif 

subjek. Penelitian ini akan mengungkapkan makna dibalik suatu masalah yang 

tampak. Selain itu, penelitian ini biasanya dilakukan dengan kondisi latar yang 

alamiah. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi resepsi. 

Menurut Ang dan Hermes (1991) dalam Zoonen (2006), resepsi berhubungan 

dengan bagaimana gender diartikulasikan dalam konsumsi media. Analisis ini 

dihubungkan dengan bagaimana gender dikonstruksikan dalam kehidupan sehari-

hari yang mana konsumsi media itu sendiri dilibatkan.  

Resepsi digunakan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang 

sebenarnya terjadi pada khalayak ketika berhadapan dengan teks media. Jadi 

analisis ini lebih memperhatikan khalayak itu sendiri dan berusaha memahami apa 

yang dimaknai khalayak ketika berhadapan dengan teks media. Dalam studi resepsi, 

yang perlu diperhatikan adalah keberagam pemaknaan, keberagaman interpretasi 

dan keberagaman khalayak itu sendiri (Alvarado, Buonanno, Gray & Miller, 

2015:345). 

Studi resepsi dipengaruhi oleh teori Stuart Hall (1982) yaitu teori tentang 

encoding dan decoding namun fokusnya bergeser dari efek media ke interpretasi 

khalayak dan khalayaknya pun tidak terbatas (Sammut, 2007:19). 
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Hall dalam Sammut (ibid) juga berpendapat bahwa khalayak sudah tidak 

dianggap sebagai “pembaca” pasif dari suatu teks namun dianggap sebagai 

“pembaca” aktif 

“Audiens adalah dianggap sebagai “pembaca” aktif terhadap teks 

dan tanda yang terstruktur dan rumit. Hal itu tergantung dari latar 

belakang sosial, ekonomi dan kultural sehingga tiap audiens bisa 

saja menerima atau menolak teks suatu media. Audiens bisa 

membaca tanda/teks media melalui tiga posisi. Pertama, audiens 

menerima hegemoni dominan yang disampaikan oleh media. Kedua 

mereka menegosiasikan pemaknaan, dengan mengadopsi beberapa 

elemen dan melawan elemen lainnya. Ketiga, audiens bisa menolak 

pemaknaan. Jadi pelaku media bisa saja mengirimkan “preffered 

reading” tetapi mereka tidak bisa memaksakan audiens 

menghasilkan pemaknaan tunggal” (Sammut, ibid) 

 

Keberagaman pemaknaan oleh audiens/khalayak itulah yang coba 

difokuskan dalam studi resepsi karena dengan berbeda-bedanya latar belakang 

tiap khalayak tentu akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda satu dengan 

lainnya terhadap suatu teks media. 

1.7.2 Subjek penelitian 

Populasi penelitian ini adalah para pengikut akun Instagram Undip Cantik. . Akun 

tersebut memiliki jumlah pengikut sebanyak 30.000 akun dan penelitian ini akan 

memilih lima orang diantaranya sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian dari 

populasi sasaran penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposif karena 

subjek penelitian yang dipilih adalah mereka yang memenuhi kriteria-kriteria yang 

sudah ditentukan oleh peneliti yang membutuhkan kedalaman informasi. Adapun 

kriteria subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

mereka yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Perempuandengan latar belakang berbeda-beda  
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 Mengikuti atau mengonsumsi akun Instagram Undip Cantik  

 Foto dirinya belum pernah diunggah di akun tersebut (tidak pernah 

berpartisipasi dalam akun Instagram Undip Cantik) 

1.7.3 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa teks, kata-kata tertulis 

dan transkrip wawancara  

1.7.4 Sumber Data 

1.7.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data atau informasi yang didapatkan secara langsung oleh 

peneliti dari tangan pertama atau narasumber (Sugiarto, 2015:87). Data primer 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan informan  
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1.7.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan tidak langsung dari 

narasumber/informan, melainkan dari pihak lain (Sugiarto, 2015:87). Informasi 

didapatkan dari pihak lain bukan dari peneliti itu sendiri. Peneliti bisa mendapatkan 

data sekunder dari berbagai literature, yaitu pemberitaan di media massa, artikel 

atau jurnal dan buku referensi. 

1.7.5 Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview).  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu 

kepada seseorang/informan melalui percakapan secara tatap muka (Sugiarto, 

2015:88).  

Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan selama 

paling tidak satu jam yang dilakukan secara semistruktur ataupun terstruktur guna 

mendapatkan informasi mendalam dari informan (West & Turner, 2008:83). 

Wawancara mendalam sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam 

tentang cara pandang, data dan gambaran dari informan mengenai objek yang 

diteliti 

Dalam Endraswara (2006:151), dikemukakan tujuan dari dilakukannya 

wawancara yaitu: 

1. Mengetahui lebih dalam mengenai pemikiran konstruktif informan yang 

berhubungan dengan peristiwa, perhatian, perasaan, organisasi, dll 

2. Merekonstruksi ulang pemikiran informan mengenai hal yang pernah 

dialami oleh informan di masa lalu 
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3. Mengungkap proyeksi pemikiran informan 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metodologi resepsi. 

Analisis ini tidak hanya melihat media dari sudut pandang teksnya saja namun juga 

melihat media dari sudut pandang khalayak yang mengonstruksikan pemaknaan 

atau pemahaman pada suatu teks. Khalayak tidak semuanya memahami teks 

sebagaimana yang diinginkan oleh si pembuat teks, individu yang berbeda akan 

menginterpretasikan makna yang berbeda pula pada suatu teks dipengaruhi oleh 

latar belakang masing-masing (budaya, usia, gender, dll). 

Ada tiga unsur dalam melakukan penelitian menggunakan metodologi resepsi 

(Jensen & Jankowski, 2002:139-140), yaitu:  

1. Collection  

Setelah sebelumnya peneliti mencoba melihat makna dominan pada suatu 

teks (preffered reading) selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data 

dari sisi khalayak. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, 

observasi ataupun pembahasan terhadap teks yang bersumber dari sumber 

sejarah atau teks lainnya. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan 

pengumpulan data melalui proses wawancara dengan beberapa informan 

guna mengetahui pemaknaan mereka terhadap ideologi dominan yang ada 

dalam Undip Cantik 

2. Analysis  

Setelah melakukan wawancara, selanjutnya peneliti akan mentranskrip hasil 

wawancara dan menganalisis hasil wawancara tersebut. Analisis dilakukan 

untuk mengetahui jalan pemikiran dan argumen informan. Analisis hasil 
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wawancara dengan informan akan memberikan penilaian terhadap 

intersubjektivitas dari interpretasi akhir, yang mana mungkin akan 

menunjukkan penolakan atau penerimaan informan terhadap ideologi 

dominan yang ada pada teks Undip Cantik. 

3. Interpretasi data resepsi 

Pemaknaan elemen-elemen inti yang muncul dari khalayak 

diinterpretasikan dengan acuan yang pasti terhadap konteks yaitu 

melakukan perbandingan dengan preffered reading yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh peneliti dan konteks atau latar belakang sosial dan kultural 

informan  

1.7.7 Kualitas Data (Goodness Criteria) 

Guna mengukur keabsahan atau validitas dari penelitian kualitatif memerlukan 

prinsip kredibilitas dalam mengujinya. Menurut Guba dan Lincoln (2004) 

dalam Denzin dan Lincoln (2011), kualitas data penelitian kualitatif dengan 

paradigma kritis ditentukan dengan tiga hal: 

1. Historical Situatedness 

Penelitian tidak mengabaikan konteks historis, politik-ekonomi, sosial-

budaya, yang menjadi latar belakang fenomena yang diteliti 

2. Erosion of Ignorance and Misapprehension 

Sejauh mana tindakan yang dibutuhkan mampu mengikis ketidaktahuan dan 

salah pengertian 

3. Action Stimulus 
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Sejauh mana penelitian mendorong stimulus untuk bertindak, seperti 

contohnya adalah mampu menghasilkan perubahan pada struktur yang telah 

ada. 

1.7.8 Kelemahan Penelitian 

Peneliti sadar dalam penelitian ini terdapat kelemahan. Ada data yang dihasilkan 

dari tahap prariset yang bisa diragukan kebenarannya karena narasumber yang 

enggan mengungkapkan identitas aslinya selain itu dibatasi dengan jarak, yang 

mana narasumber (admin akun Undip Cantik) tersebut mengaku sudah tidak 

berdomisili di Semarang sehingga peneliti melakukan wawancara secara online. 

Ketika proses wawancara dengan subjek penelitian pun tidak semua informan 

mampu mengemukakan pendapatnya dengan detail, ada informan yang terlihat 

bingung menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 


