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BAB II 

ANALISIS TEKS MENGENAI HYBRID MASCULINITY  

DALAM ACARA PRODUCE 101 SEASON 2 

 

Bab ini akan mencari tahu dan menguraikan preferred reading atau makna 

dominan dari teks yang akan diteliti pada beberapa adegan yang menampilkan 

hybrid masculinity dalam episode – episode acara Produce 101 Season 2. Preferred 

reading dalam penelitian ini ditemukan dengan melakukan analisis semiotika 

Roland Barthes. Menurut Barthes (dalam Budiman, 2011 : 39) proses signifikansi 

berlapis ganda ini digambarkan melalui perangkat konseptual yang lebih familiar, 

yakni denotasi dan konotasi, dimana sistem pertama adalah denotasi sedangkan 

sistem kedua adalah konotasi. 

 

2.1.  Deskripsi Acara Produce 101 Season 2 

Produce 101 Season 2 adalah sebuah reality survival show untuk 

membentuk sebuah boyband K-pop yang tayang pada stasiun televisi Korea Selatan 

Mnet sejak 7 April 2017 sampai 16 Juni 2017 dengan total 11 episode. Sistem dari 

acara Produce 101 Season 2 ini adalah mengumpulkan sebanyak 101 kontestan 

yang merupakan trainee (istilah untuk menjelaskan individu yang tengah menjalani 

masa training di suatu perusahaan) laki – laki dari 54 perusahaan entertainment di 

Korea Selatan. Kemudian, sebanyak 11 trainee akan dipilih oleh penonton melalui 

pemilihan online dan sms setelah melewati misi tantangan yang diberikan dan lolos 
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dari proses eliminasi untuk setelah itu dapat debut dalam sebuah boyband K-pop 

dengan nama grup “Wanna One”.  

Selama penayangan acara ini, kontestan dipersiapkan, dilatih, dan dinilai  

kemampuannya oleh pelatih untuk dapat menjadi sebuah anggota boyband, mulai 

dari kemampuan menari, menyanyi, rap, serta menerima misi tantangan. Penyanyi 

Lee Seok-hoon dan Shin Yoo-mi bertugas sebagai pelatih vokal, rapper Cheetah 

dan Don Mills sebagai pelatih rap, serta Kahi dan Kwon Jae-Seung sebagai pelatih 

tari. 

Penampilan fisik dan stage presence dari para kontestan juga kerap dinilai, 

baik oleh juri acara maupun oleh sesama kontestan. Selain menyajikan sebuah 

kompetisi, acara ini juga sekaligus menceritakan kisah – kisah menarik dan 

perjuangan dari masing – masing kontestannya untuk dapat meraih kemenangan 

dalam acara ini, serta menampilkan interaksi dan konflik yang timbul antara para 

kontestannya. 

 

2.2. Analisis Teks Produce 101 Season 2 mengenai hybrid masculinity 

Teks acara yang akan diteliti untuk menemukan preferred reading atau 

makna dominan terdapat dalam episode – episode Produce 101 Season 2 yang 

menampilkan kontestan – kontestan yang menjadi bagian dari acara tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode semiotika oleh Roland Barthes. 

Pada penelitian, hybrid masculinity yang diteliti adalah hybrid masculinity 

yang didefinisikan oleh Sun Jung, yaitu globalized/regional masculinity (dengan 

elemen penampilan fisik yang dilihat dari wajah dan bentuk tubuh, dan elemen 
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upaya untuk mencapai penampilan fisik tersebut) dan manufactured versatile 

masculinity (dengan elemen citra yang ditampilkan yang dilihat dari gerak tubuh, 

ekspresi, dan suara). Sehingga elemen yang akan dilihat adalah elemen penampilan 

fisik, elemen upaya untuk mencapai penampilan fisik, dan elemen citra yang 

ditampilkan. 

 

2.2.1. Elemen Penampilan fisik 

Maskulinitas yang ditampilkan dalam acara Produce 101 Season 2 melalui 

kontestan – kontestannya dapat terlihat melalui penampilan fisik yang dimiliki oleh 

kontestan – kontestannya, yaitu kkonminam dan momjjang. Kkonminam merupakan 

kata gabungan dari kkot (bunga) dan minam (seorang pria cantik). Umumnya, 

kkonminam mengacu pada pria yang cantik dan kulitnya mulus, rambut halus, dan 

sikap feminin (Jung, 2011 : 58). Sedangkan momjjang mengacu pada tubuh berotot 

kencang (Jung, 2011 : 65) yang terinspirasi dari gaya hidup metroseksual, dan 

umumnya mengacu pada pria yang berusaha menumbuhkan gaya estetika dan 

selera yang baik pada gaya busana dan kecantikan. 

 

2.2.1.1.Adegan kontestan Bae Jin Young, Yoon Young Bin, Joo Hak Nyeon, 

Lee Yoo Jin naik ke panggung 

Untuk menemukan preferred reading elemen penampilan fisik dalam acara 

Produce 101 Season 2, maka perlu dilihat makna denotatif dan konotatif dari 

adegan – adegan yang yang terdapat dalam acara ini, yaitu adegan kontestan Bae 

Jin Young, Yoon Young Bin, Joo Hak Nyeon, Lee Yoo Jin naik ke panggung. 

Dalam adegan ini, empat kontestan yaitu Bae Jin Young, Yoon Young Bin, Joo Hak 
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Nyeon, dan Lee Yoo Jin naik ke panggung, dalam waktu yang berbeda, namun 

digabungkan untuk membentuk sebuah sesi yaitu sesi Visual F4. 

a. Makna Denotatif 

Adegan diawali dengan ekspresi para kontestan yang terlihat terpukau, dan 

kemudian pergerakan kamera memperlihatkan kontestan yang naik ke panggung 

yaitu Bae Jin Young yang terlihat mengenakan pakaian seragam sekolah dan 

mengenakan topi, dan juga ketiga kontestan lainnya. Dengan caption tertulis :  

- Munculnya kontestan dengan wajah yang hampir hilang!”  

Kemudian diperlihatkan bagaimana kontestan lainnya dan juga juri 

mengomentari penampilan mereka. Beberapa komentarnya adalah sebagai berikut : 

Jinwoo  : Lihat wajahnya! 

Dongsu : Dia benar – benar terlihat seperti idol 

juri BoA : sepertinya wajah yang cantik” 

Jisung  : Akan menyenangkan sekali kalau aku memiliki wajah 

seperti itu juga 

 

Selanjutnya, kontestan Joo Hak Nyeon memperkenalkan diri dengan 

mengatakan “halo aku Joo Hak Nyeon yang fresh dan berumur 19 tahun, datang 

dari pulau Jeju!” sambil tersenyum lebar dan nada suara tinggi. Juri Kahi kemudian 

berkomentar bahwa ia sangat imut, dan juri Cheetah terlihat tersenyum malu 

melihat Joo Hak Nyeon. Adegan kemudian dilanjutkan dengan kontestan Bae Jin 

Young melepas topinya dan merapikan rambutnya dengan efek slow motion. 

Kamera mengambil gambar close up wajah Bae Jin Young. Audio yang digunakan 

adalah backsound lagu Wish Ur My love yang merupakan lagu soundtrack dari 

drama Korea Boys Over Flowers. Pada bagian ini, para kontestan kembali 

berkomentar yaitu : 
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Jinwon  : Lihat proporsinya 

Dongmyung : wow sangat keren 

BoA  : terlihat bagus di kamera 

Cheetah : Bagaimana bisa mereka terlihat seperti itu? 

Don Mills : Mereka terlihat tampan 

BoA  : sepertinya mereka tidak operasi (plastik) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Juri Seokhoon kemudian bertanya pada Yoon Yong Bin apakah hidungnya 

natural dan bukan hasil dari operasi plastik. Kemudian Yoon Yong Bin menjawab 

bahwa hidungnya asli, dan diselipkan cuplikan audisi ketika Yoon Yong Bin 

membuktikan bahwa hidungnya bukan hasil operasi plastik, dengan cara 

memegang – megang dan menekan hidungnya secara keras. Kamera mengambil 

extreme close up ke arah hidung Yoon Yong Bin. Selanjutnya, adegan kembali ke 

set acara, dimana para kontestan masih mengomentari keempat kontestan tersebut.  

Taewoong : Apakah kamu mau ke rumahku? Kita pulang saja 

Dongsu : Apakah hanya orang yang tampan saja yang bisa menjadi 

idol? 
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Gambar 2.2. 

Selanjutnya adegan menampilkan keempat kontestan tersebut 

berdampingan dengan tambahan efek bersinar dan audio backsound musik bergenre 

orchestra, dan terdapat caption: ledakan ketampanan, kontestan F4 visual yang 

akan membuat kontestan lain tidak ingin melawan mereka. Lalu, adegan 

menunjukkan kontestan Dongsu dan Namhyung yang menggunakan topi beanie 

dan memiliki tatapan kosong, dengan lagu bernada menyedihkan dan terdapat 

caption “ Hah dimana ini? Siapa aku?” 

Staff  : kenapa kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? 

Namhyung : ketika saya bangun dari tidur dan melihat ke cermin, saya 

juga kaget” 

Dongsu : Untuk menjadi idol, penampilan itu suatu keharusan, jadi 

sebenarnya menurutku ini sangat berat” 

 

b. Makna Konotatif 

Makna konotatif yang dapat dilihat dari adegan tersebut adalah keempat 

kontestan yaitu Bae Jin Young, Yoon Young Bin, Joo Hak Nyeon, Lee Yoo Jin 

memiliki wajah yang cantik atau kkonminam, yaitu ukuran kepala yang kecil, 

rambut yang tertata, kulit yang halus, dan batang hidung yang tinggi. Pergerakan 

kamera yang fokus pada wajah menunjukkan bahwa wajah menjadi topik penting 

dan yang difokuskan pada adegan ini. Karakteristik wajah seperti itu juga dianggap 
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ideal baik oleh kontestan lainnya dan para juri. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana 

acara ini memberikan efek slow motion pada saat Bae Jin Young merapikan 

rambutnya dan kamera melakukan close up pada wajahnya, yang ditimpali dengan 

komentar para kontestan mengenai ukuran wajahnya yang kecil. Selain itu, caption 

seperti “munculnya kontestan dengan wajah yang hampir hilang!” memiliki arti 

hiperbola bahwa kontestan terebut memiliki wajah yang sangat kecil sampai bisa 

terlihat menghilang. 

Batang hidung yang tinggi juga dianggap ideal, dilihat dari bagaimana 

kontestan Yoon Yong Bin ditanya apakah batang hidungnya yang tinggi itu 

merupakan hasil operasi plastik atau bukan. Hal ini berarti, awalnya batang hidung 

Yoon Yong Bin yang tinggi dianggap sebagai sesuatu yang hanya bisa dicapai 

melalui operasi plastik, namun karena batang hidung Yoon Yong Bin bukanlah 

hasil operasi plastik, ia semakin dikagumi karena dapat memiliki bentuk batang 

hidung yang diidamkan tanpa melalui operasi plastik dan merupakan suatu 

kebanggaan juga bagi Yoon Yong Bin karena ia terlihat dengan semangat 

membuktikan keaslian batang hidungnya. 

Keempat kontestan tersebut bahkan dijuluki sebagai visual F4, dilihat dari 

caption dan backsound musik yang digunakan untuk mengasosiasikan mereka 

dengan grup F4 dan merupakan soundtrack dari drama Boys Over Flowers yang 

juga bercerita tentang laki – laki kkonminam. Istilah F4 (Flower 4) sendiri berasal 

dari komik manga yang sangat populer dari Jepang berjudul Boys Over Flower, 

dimana grup F4 digambarkan sebagai empat tokoh murid laki – laki yang kaya dan 



48 
 

tampan. Komik manga ini kemudian diadaptasi dalam bentuk drama Korea Selatan 

dengan judul yang sama yaitu Boys Over Flower.  

Efek yang diberikan kepada keempat kontestan tersebut seperti efek 

bersinar dan berkilau juga menunjukkan bahwa wajah yang kkonminam dianggap 

sebagai wajah yang ideal dan diidamkan. Karakeristik wajah seperti ini juga 

merupakan wajah yang diidamkan, dilihat dari bagaimana kontestan lain memuji 

mereka, dan bahkan merasa tidak percaya diri melawan keempat kontestan tersebut 

yang memiliki wajah yang kkonminam. Komentar seperti “apakah kamu mau ke 

rumahku? Kita pulang saja”dan “apakah hanya orang yang tampan saja yang bisa 

menjadi idol?” menunjukkan bahwa mereka tidak percaya diri mengikuti kompetisi 

ini dan lebih memilih pulang karena merasa hanya orang yang tampan saja yang 

berhak menang. 

c. Preferred reading adegan kontestan Bae Jin Young, Yoon Young Bin, Joo 

Hak Nyeon, Lee Yoo Jin naik ke panggung 

Berdasarkan makna denotatif dan konotatif yang terdapat dalam adegan 

tesebut, maka preferred reading dari adegan tersebut adalah laki – laki yang 

memiliki wajah kkonminam atau cantik yaitu ukuran wajah kecil, kulit yang halus, 

rambut yang tertata, dan batang hidung yang tinggi, dianggap sebagai ideal. 

 

2.2.1.2.Adegan kontestan memamerkan otot saat akan adu panco 

Adegan kontestan memamerkan otot saat akan adu pancu dalam episode 5 

dilakukan sesaat sebelum para kontestan memulai pertandingan adu panco. 
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a. Makna Denotatif 

Adegan ini merupakan adegan dimana para kontestan tengah bersiap untuk 

melakukan adu panco dengan sesama kontestan. Kontestan dikumpulkan di dalam 

suatu ruangan, dan pertandingan dilakukan antar tim. Sebelum adu panco dimulai, 

staf acara mengatakan para kontestan harus melakukan sesuatu untuk mendominasi 

atau membuat lawan takut. Beberapa kontestan kemudian memilih untuk mulai 

menunjukkan otot yang mereka miliki dengan bangga, baik itu otot tangan maupun 

otot perut.  

 

Gambar 2.3. 

Kontestan lain yang melihat para kontestan memamerkan ototnya kemudian 

ikut bersorak dan terlihat mengagumi mereka. Backsound lagu yang digunakan 

adalah lagu Across The Nation dari The Union Underground yang merupakan lagu 

band metal dengan teknik vokal screaming yang biasanya digunakan oleh band 

heavy metal. Pergerakan kamera menunjukkan close up ke arah otot – otot para 

kontestan yaitu otot tangan dan otot perut. Selain itu, muncul caption saat para 

kontestan tengah memamerkan otot mereka, yaitu :  

- “Honey abs (otot perut) mulai keluar untuk terkena sinar matahari” 

- “Memulai lebih awal dengan otot tangan dan abs” 
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Selanjutnya salah satu kontestan juga ingin memperlihatkan perutnya di 

depan kamera, namun sebelumnya diperiksa terlebih dahulu oleh kontestan lain. 

Kontestan lain kemudian menganggap perutnya tidak dapat diperlihatkan karena 

tidak memiliki otot perut dan terlihat mentertawakan. Hal tersebut kemudian 

ditimpali oleh kontestan Kang Dong Ho yang mengatakan “untuk muncul disini, 

hal – hal seperti itu (otot) harus diperiksa satu persatu”.  

 

b. Makna Konotatif 

Berdasarkan adegan tersebut, maka makna konotatif yang terdapat dalam 

adegan tersebut adalah bahwa memiliki otot dianggap sebagai salah satu hal yang 

diidamkan dan dianggap sebagai ideal, dilihat dari bagaimana ekspresi kontestan 

lain yang tampak kagum melihat kontestan yang memiliki otot. Saat seorang 

kontestan ingin menunjukkan perutnya tidak berotot, kontestan lain melarangnya 

karena ia dianggap akan malu apabila menunjukkan perutnya yang tidak memiliki 

otot. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila tidak memiliki otot, hal tersebut 

merupakan hal yang memalukan dan tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang 

lain.  

Memiliki perut six pack adalah obsesi sebagian besar pria modern (Happy 

Ferdian, 2017). Sixpack sendiri merupakan istilah untuk bentuk otot bagian perut 

yang menyerupai bentuk susunan enak kotak – kotak di bagian perut. Sedangkan 

otot tangan terdiri dari otot triceps yang merupakan otot tangan bagian belakang, 

dan otot biceps yang merupakan lengan bagian depan. Otot juga dianggap sebagai 
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simbol kekuatan, dilihat dari bagaimana para kontestan mulai menunjukkan otot 

yang mereka miliki untuk membuat takut lawannya dalam adu panco.  

c. Preferred reading adegan kontestan memamerkan otot saat akan adu 

panco 

Berdasarkan makna denotatif dan konotatif adegan tersebut, maka preferred 

reading dari adegan tersebut adalah laki – laki yang memiliki otot dianggap sebagai 

ideal dan maskulin. 

 

2.2.1.3.Adegan kontestan dari YG Kplus entertainment masuk ke set tempat 

acara 

Dalam adegan ini, 4 orang kontestan dari YG KPlus entertainment yang 

merupakan perusahaan model, masuk untuk pertama kalinya ke dalam lokasi set 

acara dan disaksikan oleh kontestan lainnya. 

a. Makna Denotatif 

Adegan dimulai dengan ilustrasi kontestan dari YG Kplus yang berjumlah 

4 orang berjalan beriringan dengan efek slow motion, disebuah jalan yang gelap 

dengan efek asap. Pergerakan kamera melakukan pengambilan gambar long shot 

saat mereka tengah berjalan beriringan di jalan yang gelap, dan kemudian close up 

wajah keempat kontestan. Elemen audio menggunakan backsound lagu soundtrack 

tema drama Korea Goblin berjudul Round and Round, dengan caption tertulis: 

- “Munculnya 4 goblin yang hangat”  

- “Kontestan dengan tinggi rata – rata 185.3 cm telah hadir!” 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. 

Adegan dilanjutkan dengan keempat kontestan dari YG Kplus 

entertainment ini memasuki lokasi set tempat acara Produce 101 Season 2. Mereka 

terlihat mengenakan celana panjang, kemeja, dan semuanya menggunakan mantel 

musim dingin berwarna gelap. Pergerakan kamera kemudian fokus pada kontestan 

lain yang terlihat terpukau dan menganga melihat kemunculan kontestan dari YG 

Kplus. 

Namhyung : Wow sangat keren 

Daehwi : Lihat kaki mereka 

Woohyuk : lihat tinggi mereka 

Dongsu : model~ (dengan aksen Amerika) 

Sunghyuk : wow sudah terkira, kontestan model sangat berkelas 

Jinwoo  : Proporsinya sangat bagus 

Dongmyung : aku kaget melihat visual mereka, aku tidak bisa menang 

dari mereka dalam segi tinggi juga, ini bukan sesuatu yang 

bisa aku coba 

Justin  : Aku sangat cemburu, mereka sangat tinggi 

Daniel  : mengapa mereka sangat tinggi, aku akan duduk saja, 

merekasangat tinggi 

Daehwi : aku tidak boleh berdiri disebelah mereka 

Jinyoung : aku tidak boleh ada di samping mereka, aku sangat pendek 

 

Adegan ini didominasi dengan reaksi – reaksi dan komentar kontestan lain 

yang melihat kontestan dari YG KPlus ini saat masuk ke dalam lokasi set acara. 
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b. Makna Konotatif 

Dari makna denotatif dari adegan tersebut, maka didapat makna konotatif 

bahwa kontestan dari YG K Plus entertainment yang merupakan model dengan 

tinggi badan dan proposi tubuh yang baik membuat para kontestan lain iri dengan 

penampilan mereka. Model atau bisa disebut peragawan adalah orang yang 

dipekerjakan dengan tujuan untuk menampilkan atau mempromosikan pakaian 

mode maupun produk lainnya, ataupun berpose untuk karya seni. Salah satu syarat 

untuk dapat menjadi model adalah memiliki wajah menarik dan proporsional, untuk 

wanita minimal 170 cm dan laki – laki minimal 180 cm. Selain itu, model juga 

sebaiknya memiliki kulit yang mulus, wajah tidak berjerawat, gigi rapi, dan rambut 

indah (Eny Kartikawati, 2013). 

Penampilan model juga ditampilkan sebagai sesuatu yang diidealkan, 

dilihat dari bagaimana keempat model ini diilustrasikan sebagai tokoh Goblin dari 

drama Korea Goblin yang tengah populer. Tokoh Goblin yang diperankan oleh 

aktor Gong Yoo digambarkan merupakan seseorang yang sangat tampan dan 

sempurna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penampilan sebagai model dianggap 

spesial dan sempurna dalam acara Produce 101 Season 2 ini. 

Komentar – komentar dari kontestan lainnya juga menunjukkan bahwa 

mereka iri melihat proporsi tubuh para kontestan dari perusahaan model tersebut, 

dan merasa tidak percaya diri dengan proporsi tubuh mereka apabila dibandingkan 

dengan keempat kontestan dari YG KPlus entertainment, dan bahwa penampilan 

sebagai model dianggap spesial dan merupakan sesuatu yang diidam – idamkan, 

yang dapat terlihat dari bagaimana kontestan memilih untuk duduk agar perbedaan 
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tinggi mereka tidak terlihat, dan bagaimana para kontestan tidak ingin berdiri di 

sebelah para kontestan dari YG Kplus karena akan terlihat perbandingannya. 

c. Preferred reading adegan kontestan dari YG Kplus entertainment masuk 

ke set tempat acara 

Berdasarkan makna denotatif dan konotatif dari adegan tersebut, maka 

preferred reading dari adegan ini adalah penampilan seperti model dengan proporsi 

tubuh yang tinggi seperti model dianggap sebagai ideal untuk laki – laki. 

 

2.2.1.4.Adegan evaluasi level kontestan Park Sung Woo 

Dalam adegan evaluasi level kontestan Park Sung Woo pada episode , 

kontestan Park Sung Woo naik ke panggung untuk melakukan evaluasi awal dan 

menentukan level kontestan dengan cara menampilkan sebuah lagu di panggung.  

a. Makna Denotatif 

Makna denotatif yang dapat terlihat dari tampilan video tersebut adalah 

kontestan Park Sung Woo naik ke panggung mengenakan topi berwarna putih, 

celana panjang hitam, dan baju tanpa lengan berwarna putih dengan bahan yang 

tipis dan cukup tembus pandang, dengan kamera mengambil gambar secara close 

up ke arah otot dada Park Seung Woo yang samar – samar terlihat dari baju putihnya. 

Saat kontestan Park Sung Woo naik ke panggung, kontestan lain dan juri 

tampak memperhatikan dan mengomentari bentuk tubuh yang dimiliki oleh Park 

Sung Woo. Selain itu, caption yang dituliskan saat Park Sung Woo berjalan naik ke 

panggung berbunyi: 

- “Trainee selanjutnya yang tampil sambil menyebarkan aroma laki – laki” 
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- “berjalan dengan percaya diri dan akan menunjukkan bagaimana laki – 

laki yang sebenarnya” 

- “Badan yang kukuh, menarik perhatian semua trainee” 

 

Selanjutnya Park Sung Woo yang memiliki ukuran wajah yang kecil, kulit 

yang putih dan halus, batang hidung yang tinggi, dan rambut yang tertata, 

memperkenalkan diri dengan tersenyum dan mengedipkan mata malu – malu serta 

sedikit memiringkan kepalanya. Kamera mengambil gambar secara close up pada 

wajah Park Seung Woo. Kemudian juri – juri mengomentari bahwa wajahnya 

sangat tampan, dan juga terdapat caption: 

- “Isi hati juri Cheetah yang sebenarnya telah keluar” 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5.  

Park Sung Woo pun kemudian mengangkat bajunya dan memperlihatkan 

ototnya saat menampilkan lagu, dan tampak kontestan lain melihat ke dalam baju 

mereka sendiri, dan beberapa mengacungkan ibu jari ke atas kepada Park Sung Woo. 

Sementara itu, juri perempuan terlihat tersenyum, dan wajah para juri perempuan 

diberikan efek pipi memerah.  

Dari segi pergerakan kamera dalam adegan tersebut, gambar diambil 

dengan beberapa teknik, dan yang sempat menjadi fokus adalah ketika kamera 

melakukan close up  ke bagian otot dada dan otot perut Park Sung Woo saat Park 
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Sung Woo naik ke atas panggung dan menampilkan lagunya dan wajahnya saat ia 

tengah memperkenalkan diri dan tersenyum. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. 

Sedangkan dari segi audio, backsound lagu Fast Five berjudul How We Roll 

(Fast Five Remix) oleh Don Omar ft. Busta Rhymes, Reek da Villian & J-doe yang 

merupakan lagu rap dengan suara penyanyi serak dan bersuara rendah digunakan 

saat Park Sung Woo naik ke atas panggung dan kamera fokus pada ototnya. Saat 

Park Sung Woo memperkenalkan diri dengan terenyum dan kamera melakukan 

close up pada wajah Park Seung Woo, backsound lagu oleh Cheetah dengan judul 

Blurred Lines feat. Hanhae yang bernada lembut digunakan. Sedangkan dari 

komentar – komentar yang dilontarkan oleh kontestan dan juri, terdapat pernyataan 

– pernyataan yang membahas tubuh dan wajah Park Sung Woo, misalnya: 

- “Wow lihat tubuhnya…” 

-‘Tubuhnya bagus…” 

- “wajahnya sangat tampan…” 

- “Wow sangat keren, chocolate abs (otot perut) nya jelas terlihat disana” 

 

Sehingga, dilihat dari tampilan video, pergerakan kamera, dan juga audio 

yang ada dalam adegan tersebut, makna denotatif yang terlihat adalah bahwa 

kontestan Park Sung Woo yang memiliki dan memamerkan tubuh berotot dan 

wajah yang kecil, batang hidung tinggi, kulit yang putih dan halus, serta rambut 
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yang tertata, menimbulkan reaksi dan komentar – komentar dari kontestan lain dan 

juri seperti yang telah disebutkan diatas. 

b. Makna Konotatif 

Dari makna denotatif yang dimunculkan oleh adegan tersebut, maka makna 

konotatif yang mucul adalah bahwa kontestan Park Sung Woo yang memiliki tubuh 

yang berotot dan wajah yang kecil, batang hidung tinggi, kulit yang putih dan halus, 

serta rambut yang tertata, mengundang kekaguman dari kontestan lain dan para juri 

serta dianggap maskulin, dilihat dari reaksi dan komentar kontestan lain dan para 

juri, serta pergerakan kamera dan penggunaan caption. Park Seung Woo juga 

terlihat bangga dengan otot yang dimilikinya yang terlihat dari bagaimana ia secara 

sengaja memilih kostum baju tanpa lengan dengan jenis kain tipis sehingga dapat 

tembus pandang untuk memamerkan otot yang dimilikinya.  

Selain itu, caption seperti “berjalan dengan percaya diri dan akan 

menunjukkan bagaimana laki – laki yang sebenarnya” yang muncul saat fokus 

kepada otot Park Sung Woo menunjukkan bahwa Park Sung Woo yang berotot 

dianggap sebagai laki – laki yang ‘sebenarnya’, atau dianggap sebagai laki – laki 

yang maskulin. Selain itu, bagaimana kontestan lain mengomentari tubuh Park 

Sung Woo, dan bahwa mereka tampak melihat ke dalam baju mereka sendiri ketika 

Park Sung Woo mengangkat bajunya, dapat diartikan bahwa mereka tengah 

membandingkan tubuh yang mereka miliki dengan tubuh yang Park Sung Woo 

miliki, dan bahwa mereka ingin memiliki otot seperti Park Seung Woo saat mereka 

membandingkan dengan tubuh mereka sendiri. Selain itu, kontestan lain tampak 

mengacungkan ibu jari mereka ke atas saat Park Sung Woo membuka bajunya dan 
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memperlihatkan ototnya, yang dapat diartikan bahwa mereka memuji otot yang 

dimiliki oleh Park Sung Woo. Gestur mengacungkan ibu jari keatas ini biasanya 

untuk memberikan suatu persetujuan atau untuk menandakan bahwa kita sedang 

menilai atau menyatakan suatu hal yang bagus (Sam Leinad, 2012). Juri perempuan 

juga digambarkan tersenyum dan dan muncul caption yang mengisyaratkan bahwa 

Park Seung Woo telah berhasil memikat hati juri perempuan saat Park Sung Woo 

memperkenalkan diri serta fokus pada wajahnya. Selain itu, saat Park Seung Woo 

memamerkan ototnya, juri perempuan diberikan efek tambahan pipi memerah. Pipi 

yang memerah dan sikap tersipu malu ini seringkali dikaitkan. Jika seseorang 

sedang tersipu-sipu atau malu, maka pembuluh darah di wajah akan merespons 

sinyal dari pemancar kimia adenylyl cyclase dan berakibat pembuluh darah di wajah 

akan melebar dan memungkinkan lebih banyak darah mengalir melalui wajah 

daripada biasanya sehingga akan membuat wajah seseorang memerah (Vera Farah 

Bararah, 2010).  

Ekspresi tersenyum dari para juri perempuan dan juga efek ‘animasi’ pipi 

memerah yang ditambahkan dapat berarti Park Sung Woo dengan wajah yang 

dimilikinya yaitu ukuran  wajah yang kecil, batang hidung tinggi, kulit yang putih 

dan halus, serta rambut yang tertata, dan tubuh berototnya dianggap dapat memikat 

hati perempuan sebagai lawan jenis.  

Selain itu, penggunaan background music yang sangat kontras ketika fokus 

pada tubuh berotot Park Seung Woo dengan lagu rock dan bersuara rendah dan 

wajah cantik Park Seung Woo dengan lagu yang lembut menunjukkan bahwa tubuh 
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berotot dan wajah yang cantik memiliki makna yang kontras, namun keduanya 

dimiliki oleh Park Seung Woo. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa adegan tersebut memunculkan makna 

konotatif bahwa kontestan Park Sung Woo yang memiliki badan yang berotot dan 

wajah yang kecil, batang hidung tinggi, kulit yang putih dan halus, serta rambut 

yang tertata membuat kagum serta dianggap ideal dan maskulin, baik oleh sesama 

laki – laki maupun oleh perempuan. 

 

c. Preferred Reading adegan evaluasi level kontestan Park Sung Woo 

Preferred reading kemudian dihasilkan dari makna denotasi dan konotasi 

yang telah dimunculkan. Preferred reading atau makna dominan mengenai 

penampilan fisik yang ditawarkan oleh adegan tersebut adalah bahwa meskipun 

kontras, laki – laki yang memiliki badan yang berotot sekaligus wajah yang kecil, 

batang hidung tinggi, kulit yang putih dan halus, serta rambut yang tertata atau 

memiliki penggabungan antara wajah kkonminam dengan tubuh yang momjjang 

dianggap sebagai laki – laki yang ideal dan maskulin oleh sesama laki – laki 

maupun perempuan. 

 

2.2.2. Elemen upaya untuk mencapai standar penampilan fisik 

Elemen upaya untuk mencapai standar penampilan fisik merupakan bagian 

dari momjjang yang terinspirasi dari gaya hidup metroseksual. Dalam acara 

Produce 101 Season 2, ditampilkan bagaimana penampilan fisik yang diidamkan 

oleh para kontestan untuk dianggap maskulin, yang meliputi bentuk tubuh dan juga 
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wajah, sehingga kontestan melakukan upaya – upaya untuk mencapai standar 

penampilan fisik yang diidamkan tersebut. Upaya – upaya yang dilakukan misalnya 

dengan berolahraga untuk mendapatkan bentuk tubuh yang bagus, menggunakan 

masker wajah untuk mendapatkan kulit yang halus dan cerah, menggunakan make 

up untuk mendapatkan tampilan wajah yang sempurna, dan perawatan kulit wajah 

berupa pencukuran janggut. 

 

2.2.2.1. Adegan seluruh kontestan berolahraga 

Elemen upaya untuk mencapai standar penampilan fisik melalui olahraga 

ditampilkan dalam adegan kontestan berolahraga melakukan plank pada episode 5. 

Dalam adegan tersebut, kontestan Produce 101 Season 2 dipaksa bangun pada pagi 

hari untuk melakukan olahraga dan dilatih oleh seorang body trainer. 

a. Makna Denotatif 

Makna denotasi yang dapat terlihat dari tampilan video tersebut adalah bahwa 

kontestan acara Produce 101 Season 2 dikumpulkan di pagi hari, kemudian seorang 

body trainer yang memiliki badan yang kokoh dan berotot muncul untuk melatih 

mereka. Adegan dimulai dengan pengukuran lebar pundak para kontestan. Body 

trainer kemudian menyebutkan bahwa artis pria ternama Korea Selatan yaitu Kim 

Woo Bin memiliki lebar pundak 57 cm. Selanjutnya beberapa kontestan diukur 

pundaknya, dan ketika kontestan bernama Kang Daniel diukur pundaknya dan 

diketahui bahwa lebar pundaknya adalah 60 cm, dengan pergerakan kamera 

melakukan close up memperbesar pada alat pengukur dan pundak Kang Daniel, 

body trainer dan kontestan lain terlihat terpukau dengan efek slow motion, dan ada 
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efek animasi pundak Kang Daniel yang bersinar keemasan, serta muncul caption 

yang berbunyi: “Dia sangat keren”. 

Adegan dilanjutkan dengan seluruh kontestan melakukan gerakan plank 

sesuai dengan aba – aba body trainer, dengan caption yang muncul adalah “Plank 

untuk menghasilkan otot perut”. Sesaat setelah gerakan plank dimulai, ditampilkan 

beberapa kontestan tampak kesulitan melakukan gerakan plank dan akhirnya 

menyerah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. 

Kontestan kemudian melakukan gerakan plank jenis lain, yaitu dimana 

kontestan melakukan plank sambil menggerakkan kaki, dan muncul caption “Aksi 

plank untuk meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah”. Saat ada beberapa 

kontestan yang tidak berhasil, tampak kontestan lainnya mentertawakan. 

Adegan diakhiri dengan para kontestan melakukan kompetisi adu tarik 

sembari melakukan gerakan plank. Kemudian adegan tersebut disisipi oleh 

komentar dari beberapa kontestan yang mengatakan : 

Min Hyun : “Karena ini antar laki – laki, kompetisi ini untuk harga diri” 

Won Tak : Kita tidak boleh kalah dalam hal ini” 

 

Dalam kompetisi tersebut, kontestan Seo Seong Hyuk terlihat begitu mudah 

memenangkan kompetisi dan mengalahkan kontestan lain, sehingga Seo Seong 
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Hyuk tersenyum lebar dan terlihat bangga dan kontestan lain yang menonton 

pertandingan tersebut terpukau dengan kekuatan Seo Seong Hyuk. Adegan 

kemudian diakhiri dengan caption yang berbunyi : 

“Kelas membentuk tubuh dari laki – laki (boys) menjadi pria (men)” 

Dari segi audio, body trainer terdengar terus memberikan instruksi dan 

mendorong kontestan untuk tidak berhenti dan menyerah serta komentar – 

komentar yang dilontarkan oleh kontestan, serta audio backsound sedih ketika 

terdapat kontestan yang gagal. 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan makna denotatif yang 

ditampilkan dalam acara tersebut adalah bahwa kontestan melakukan pengukuran 

lebar pundak dan kemudian melakukan olahraga plank dan juga pertandingan adu 

tarik sembari melakukan gerakan plank. 

b. Makna Konotatif 

Dari makna denotatif yang ditampilkan, maka makna konotatif yang 

dimunculkan dalam adegan tersebut adalah bahwa kontestan dan juga body trainer 

mengganggap bahwa memiliki bentuk tubuh yang bagus merupakan hal yang ideal 

dan harus dicapai, dan hal tersebut dapat dicapai melalui berolahraga. Hal ini dapat 

terlihat dari bagaimana adegan dimulai dengan pengukuran lebar pundak, yang 

menunjukkan bahwa bentuk tubuh yang ideal merupakan hal yang harus dicapai. 

Kontestan juga menganggap bahwa berolahraga adalah sesuatu yang harus 

dilakukan oleh laki – laki, terutama membentuk tubuh yang dapat dilihat dari 

kontestan yang melakukan gerakan plank.  
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Plank merupakan latihan statis di mana Anda menggunakan tangan untuk 

mengangkat diri dari lantai dan menahan seluruh tubuh lurus dan kaku, seperti 

papan (plank) kayu (Glenn Chapman, 2009). Gerakan plank membantu membentuk 

otot di sekitar perut dan pinggang, serta memperbaiki postur tubuh secara 

keseluruhan (Ajeng Quamila, 2017). Dalam adegan para kontestan melakukan 

olahraga gerakan plank, juga terdapat caption yang bertuliskan “plank untuk 

menghasilkan otot perut”.Adegan ini memberi makna bahwa otot perut dianggap 

perlu dimiliki, dan perlu dilakukan upaya berupa melakukan gerakan plank untuk 

mendapatkan otot perut seperti yang diinginkan. Olahraga ini juga dilatih seorang 

body trainer yang juga memiliki bentuk tubuh yang berotot dan kokoh. 

Melakukan olahraga dan memiliki badan yang sehat dan kuat juga dianggap 

merupakan standar harga diri bagi laki – laki, yang dapat terlihat dari bagaimana 

kontestan mentertawakan dan bagaimana acara ini memberikan audio backsound 

yang menyedihkan ketika terdapat kontestan yang tidak dapat melakukan gerakan 

plank. Komentar yang dilontarkan kontestan tentang pertandingan adu plank seperti 

“karena ini antar laki – laki, kompetisi ini untuk harga diri” bermakna bahwa 

memiliki badan yang kuat dan sehat dianggap penting bagi harga diri sebagai laki 

– laki. Selain itu, berolahraga untuk membentuk tubuh dianggap sebagai proses 

untuk mendewasakan laki – laki, yang dapat terlihat dari caption “kelas membentuk 

tubuh dari laki – laki (boys) menjadi pria (men)”. 
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c. Preferred reading adegan seluruh kontestan berolahraga 

Apabila dilihat dari makna denotatif dan konotatif yang telah dijelaskan, 

maka dapat ditarik preferred reading bahwa laki – laki harus berolahraga untuk 

mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, dalam hal ini perut yang rata. 

  

2.2.2.2.Adegan seluruh kontestan melakukan touch up make up 

Adegan ini terjadi di sela – sela syuting sesi eliminasi para kontestan 

Produce 101 Season 2. Saat syuting sesi tersebut, terdapat sesi istirahat bagi para 

kontestan, dan pada saat itu, para kontestan terlihat merapikan dan melakukan touch 

up make up mereka melalui penggunaan cushion dan pewarna bibir. 

a. Makna Denotatif 

Dari adegan tersebut, makna denotatif yang muncul terlihat dari tampilan video 

adalah kru acara mengumumkan bahwa saat itu adalah sesi istirahat, terlihat 

beberapa kontestan langsung mengeluarkan cushion dari saku mereka dan mulai 

memakai cushion mereka masing – masing. Kamera kemudian mengambil gambar 

secara close up ke arah para kontestan yang tengah menggunakan cushion, dengan 

caption yang muncul bertuliskan :  

- “Bagi para kontestan, kecantikan adalah?”  

- “Para kontestan tengah mendandani diri mereka” 
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Gambar 2.8. 

Selanjutnya, kontestan Yoon Ji Sung dengan bangga mengeluarkan cushion 

dari sakunya dengan gesture berlebihan dan mulai memakai cushion miliknya 

dengan sangat serius, dan muncul caption berbunyi: “Master kecantikan: bukan 

begitu caranya adik – adikku”.  Selanjutnya, kontestan Samuel mengatakan kepada 

Yoon Ji Sung bahwa bibirnya terlalu merah, dan Yoon Ji Sung mengetahuinya dan 

berusaha merubah warna bibirnya, namun kemudian kontestan Yoon Ji Sung 

ditegur oleh kru acara bahwa warna bibirnya terlihat terlalu merah di kamera, 

sehingga Yoon Ji Sung berkata ia tengah berusaha menghilangkannya, dan ia mulai 

menepukkan cushion di bibirnya. Kontestan Ong Seong Woo juga terlihat tengah 

memakai pewarna bibir, tanpa melihat ke cermin sama sekali.  

 

Gambar 2.9. 
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Kontestan Ong Seong Woo kemudian mulai menggunakan cushion 

miliknya, namun kontestan Kim Jae Hwan meminjam cushion milik Ong Seong 

Woo. Ong Seong Woo kemudian mengatakan Kim Jae Hwan seharusnya membeli 

dan memakai miliknya sendiri, sebelum akhirnya memberikan cushion miliknya 

untuk dipinjamkan kepada Kim Jae Hwan, dan kemudian Kim Jae Hwan mulai 

menggunakan cushion milik Ong Seong Woo. Pergerakan kamera fokus close up 

pada kontestan saat tengah mengaplikasikan make up mereka. Dari segi audio, 

musik yang digunakan adalah lagu – lagu soundtrack dari drama Weightlifting Fairy 

Kim Bok Joo yang bernada ceria. 

b. Makna Konotatif 

Makna konotatif yang dapat terlihat dari adegan ini adalah bahwa kontestan 

Produce 101 Season 2 sangat peduli dengan penampilan wajah mereka, sehingga 

mereka akan langsung melakukan touch up make up ketika ada kesempatan 

istirahat. Makna konotatif lain yang muncul dari adegan ini adalah para kontestan 

yang merupakan laki – laki terlihat sudah terampil dan biasa menggunakan cushion, 

terlihat dari bagaimana mereka menggunakannya sendiri tanpa bantuan orang lain, 

terutama terlihat ketika kontestan Yoon Ji Sung dengan bangga mengeluarkan 

cushion dari sakunya dan mulai memakai cushion miliknya dengan sangat serius, 

dan muncul caption berbunyi “Master kecantikan : Bukan begitu caranya adik – 

adikku”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kontestan Yoon Ji Sung merasa 

bangga bahwa ia lebih ahli dan merasa lebih paham mengenai make up dibanding 

kontestan lainnya dalam mengaplikasikan make up.  
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Saat kru acara menegur bahwa bibirnya terlalu merah, Yoon Ji Sung juga 

terlihat langsung dapat memperbaiki warna bibirnya, yaitu dengan menepuk – 

nepukkan cushion miliknya untuk menghilangkan warnanya, sehingga dapat 

diartikan bahwa Yoon Ji Sung paham bagaimana pengaplikasian make up. Cushion 

sendiri merupakan salah satu produk kosmetik sejenis produk coverage dalam 

bentuk compact (Ayu Dewi Handayani, 2016). Biasanya cushion merupakan bb 

cream ataupun cc cream yang telah ditempatkan kedalam sebuah compact untuk 

mempermudah penggunaan. 

Selain itu, keterampilan para kontestan dalam menggunakan make up juga 

terlihat dari bagaimana kontestan Ong Seong Woo menggunakan pewarna bibir 

tanpa melihat ke cermin. Ini berarti kontestan Ong Seong Woo sudah terbiasa 

menggunakan pewarna bibir dan tidak takut berantakan meskipun memakainya 

tanpa melihat cermin.  

Makna konotatif lain yang terdapat dalam adegan ini adalah bahwa laki – 

laki sudah seharusnya memiliki peralatan make up yaitu cushion, dilihat dari ketika 

para kontestan langsung mengeluarkan cushion dan pewarna bibir dari saku masing 

– masing ketika kru acara mengumumkan waktu istirahat. Makna konotatif tersebut 

juga muncul saat Ong Seong Woo menegur Kim Jae Hwan untuk membeli dan 

memakai cushion miliknya sendiri ketika Kim Jae Hwan meminjam cushion milik 

Ong Seong Woo. Hal ini berarti bahwa Ong Seong Woo merasa laki – laki 

seharusnya memiliki peralatan make up nya sendiri sehingga tidak perlu meminjam. 

Dalam adegan ini, makna konotatif yang muncul adalah para kontestan yang 

merupakan laki - laki terbiasa menggunakan make up dan dianggap sebagai sesuatu 
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yang normal, bahkan patut dibanggakan apabila terlihat ahli dalam 

mengaplikasikan make up. Selain itu, kepemilikan atas sebuah cushion yang 

merupakan salah satu alat make up dianggap sebagai suatu keharusan bagi laki – 

laki. Padahal, penggunaan make up sering diasosiasikan sebagai kegiatan yang 

feminin. 

c. Preferred reading adegan seluruh kontestan melakukan touch up make 

up 

Dari makna denotatif dan konotatif yang muncul dari adegan tersebut, maka 

preferred reading atau makna dominan yang dapat ditarik dari adegan tersebut 

adalah laki – laki harus memperhatikan penampilan wajahnya dengan cara 

menggunakan make up, dan bahwa laki – laki yang terampil menggunakan dan 

memiliki peralatan make upnya sendiri adalah hal yang normal dan wajar, bahkan 

dianggap sudah seharusnya.  

 

2.2.2.3.Adegan seluruh kontestan menggunakan masker wajah  

Upaya untuk mencapai suatu penampilan fisik dapat dilihat dari penggunaan 

masker wajah oleh para kontestan Produce 101 Season 2 pada episode 10. Masker 

wajah merupakan salah satu bentuk perawatan kulit wajah berupa krim, serbuk, 

maupun gel yang dioleskan ke wajah untuk mendapatkan kulit wajah yang 

diinginkan, seperti kencang, lebih cerah, dan manfaat lainnya sesuai kandungan 

yang terdapat dalam masing – masing masker wajah. Dalam adegan seluruh 

kontestan menggunakan krim masker wajah, terlihat bahwa para kontestan 

mengaplikasikan krim masker wajah bersama – sama di ruang asrama mereka. 
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a. Makna Denotatif 

Adegan ini terjadi di dalam asrama para kontestan setelah mereka pulang 

dari latihan, dimana mereka menggunakan masker wajah yang diberikan oleh kru 

acara ini. Tampilan video ini terdiri dari beberapa cuplikan video. Yang pertama 

adalah kontestan Kim Jae Hwan dan Jeong Se Woon yang tengah memakai masker 

wajah sembari berbicara di depan kamera di atas tempat tidur mereka. Kim Jae 

Hwan dan Jeong Se Woon kemudian membicarakan penggunaan masker di depan 

kamera dengan percakapan seperti di bawah ini: 

- Se Woon : “Kim Jae Hwan pernah menggunakan produk ini 

sebelumnya.Ekspresi apa yang dapat kutunjukkan dengan 

masker ini? 

- Jae Hwan : “Daya tarik imutmu” 

 

 

 

 

Gambar 2.10. 
 

Cuplikan dilanjutkan dengan menampilkan para kontestan yang mulai 

menggunakan masker wajah, baik itu memakainya sendiri, maupun dibantu oleh 

kontestan lain sembari bercanda dengan satu sama lain. Para kontestan juga 

membahas kegunaan masker yang mereka pakai, dan kontestan Ahn Hyeon Seob 

mengatakan ingin menggunakan semua maskernya. 

Setelah beberapa saat, para kontestan mulai mencuci wajahnya dari masker 

wajah, dan menampilkan wajah kontestan yang telah bersih dari masker. 
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Ditampilkan bahwa kulit wajah para kontestan tampak lebih bersih dan bersinar, 

ditambah dengan efek bintang – bintang berkilau. Kontestan Lee Dae Hwi juga 

mengatakan ia sangat menyukainya sembari memegang kulit wajahnya. Pada 

cuplikan yang lain, kontestan Yoo Seon Ho menunjukkan wajahnya yang telah ia 

cuci dari masker wajah kepada kontestan Samuel, dan kontestan Samuel terlihat 

terpukau dan memegang kulit wajah Yoo Seon Ho. Terdapat caption :  

- #kulityangbagus #bersinar #kulitlakilakicantik 

Selanjutnya, dimasukkan cuplikan kontestan Bae Jin Young yang telah 

mencuci wajahnya, dan ia bertepuk tangan kemudian mengacungkan ibu jarinya 

ke kamera. Pergerakan kamera terdiri dari beberapa pengambilan gambar, tetapi 

yang menjadi fokus adalah medium shot saat kontestan memakai masker wajah 

dan close up kulit wajah kontestan yang terlihat lebih bersinar setelah 

menggunakan masker wajah.  

 

Gambar 2.11. 

Sehingga dari tampilan video, pergerakan kamera, dan juga elemen audio, dapat 

disimpulkan bahwa makna denotasi dari adegan ini adalah para kontestan 

menggunakan masker wajah di asrama mereka.  
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b. Makna Konotatif 

Dari makna denotatif yang muncul pada adegan tersebut, maka makna 

konotatifnya adalah masker wajah sebagai upaya untuk mendapatkan kulit wajah 

yang bersih dan bersinar juga dapat digunakan oleh laki - laki. Penggunaan masker 

wajah merupakan salah satu bentuk perawatan kecantikan yang kerap diandalkan 

para wanita, terutama mereka yang aktif beraktivitas serta bekerja seharian (Yayuk 

Widiyarti, 2017). Namun dalam adegan ini, terlihat bahwa penggunaan masker 

wajah dapat juga dilakukan oleh laki – laki tanpa perlu merasa malu karena 

dianggap keperempuan - perempuanan, untuk mendapatkan manfaat yang sama 

seperti yang didapat oleh para perempuan.  

Hal ini dapat terlihat dari bagaimana para kontestan yang merupakan laki – 

laki terlihat terbiasa mengaplikasikan masker wajah yang ditampilkan dengan 

medium shot saat para kontestan mengaplikasikan masker wajah pada wajah 

mereka, bahkan sangat antusias saat membicarakan manfaat dari menggunakan 

masker wajah. Penggunaan masker wajah juga dilakukan di dalam kamar mereka, 

bahkan diatas tempat tidur yang merupakan ruang privat mereka, yang dapat 

diartikan bahwa bagi para kontestan, menggunakan masker wajah merupakan hal 

yang sudah biasa dilakukan dan selanjutnya bahwa mereka puas dengan hasil yang 

didapat setelah menggunakan masker wajah, dilihat dari caption – caption yang 

muncul di video dan juga audio komentar – komentar dari para kontestan.  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa makna konotatif yang terdapat dalam adegan tersebut 

adalah para kontestan Produce 101 Season 2 yang merupakan laki – laki 
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menggunakan produk krim masker wajah yang biasanya digunakan oleh perempuan 

untuk mendapatkan kulit yang bersinar dan cerah. 

c. Preferred reading adegan seluruh kontestan menggunakan krim masker 

wajah  

Mengacu pada makna denotatif dan konotatif yang muncul dalam adegan 

tersebut, maka preferred reading yang didapat dari adegan ini adalah laki – laki 

menggunakan masker wajah untuk mendapatkan kulit yang bersih dan bersinar 

dianggap sebagai sesuatu yang normal atau wajar, dimana masker wajah ini 

biasanya digunakan oleh perempuan. 

 

2.2.2.4.Adegan kontestan Kang Dong Ho yang dikritik karena tidak 

mencukur janggut 

Elemen upaya untuk mencapai suatu penampilan fisik melalui perawatan 

kulit muncul dalam adegan kontestan Kang Dng Ho yang dikritik karena tidak 

memiliki kulit yang terawat yaitu memiliki janggut yang tidak tercukur dalam sesi 

“explanation time” pada episode 5. 

a. Makna Denotatif 

Makna denotatif dari adegan ini dapat terlihat dari tampilan video, dimana 

adegan dibuka dengan kontestan Min Ki dan Min Hyun yang berbicara di depan 

kamera di dalam sebuah ruangan kosong yang dibuat khusus untuk sesi explanation 

time. 

Min Ki  : “Kang Dong Ho, aku akan jujur. Aku mohon kau rawat 

dirimu!” 

Min Hyun : “Janggut itu… hahaha” 
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Adegan dilanjutkan dengan kontestan Kang Dong Ho mengatakan di depan 

kamera bahwa ia tidak menyangka kalau janggutnya akan terlihat seperti itu, 

sembari memegang janggutnya, dan pergerakan kamera melakukan extreme close 

up ke janggut Kang Dong Ho. Dalam adegan tersebut kemudian diselipkan cuplikan 

ketika Kang Dong Ho tengah berlatih menari dengan kondisi wajahnya yang 

berkeringat, berjerawat, dan dengan janggut yang tidak tercukur.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12. 

Adegan kemudian menampilkan komentar – komentar penonton yang ada di 

internet yang mengomentari janggut Kang Dong Ho, dengan caption “janggut Kang 

Dong Ho yang lebat menjadi topik pembicaraan netizen”. Komentar – komentar 

penonton yang ditampilkan dalam adegan tersebut antara lain : 

- Dongho bercukurlah dulu baru datang kemari 

- Aku ingin menyapu bersih janggut Dongho 

Cuplikan video lalu memasukkan kembali kontestan Min Hyun dan Jong Hyun 

yang berbicara di depan kamera dan ditujukan untuk Kang Dong Ho. 

Min Hyun : “Kamu terlalu terlihat seperti orang yang sudah tua” 

Jong Hyun :  Aku sangat sedih melihatnya” 

Dong Ho : “Ketika kondisiku sedang tidak bagus, kalian tetap mau 

bersamaku kan?” 
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Selanjutnya dimasukkan cuplikan video dimana kulit Kang Dong Ho halus 

dengan janggut yang tercukur, dan dibandingkan dengan kondisi wajah Kang Dong 

Ho yang  memiliki janggut yang tidak tercukur. Kang Dong Ho kemudian 

menimpali bahwa dia akan berusaha lebih keras untuk merawat wajahnya dan 

mengakui bahwa dia telah melakukan hal yang salah.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. 

b. Makna Konotatif 

Dari makna denotatif yang muncul dalam adegan tersebut, maka makna 

konotatif yang didapat adalah bahwa Kang Dong Ho dianggap tidak dapat merawat 

kulitnya melalui janggutnya dan hal tersebut merupakan sesuatu yang salah dan 

dianggap memalukan. Hal tersebut dilihat bagaimana komentar – komentar 

penonton ditampilkan untuk mewakili opini publik mengenai janggut Kang Dong 

Ho yang tidak tercukur.  

Komentar – komentar dari kontestan lain juga semakin menguatkan gagasan 

bahwa memiliki janggut yang tidak tercukur merupakan hal yang buruk dan tidak 

baik dilakukan. Janggut sendiri merupakan rambut yang tumbuh pada daerah dagu, 

pipi, dan leher pria. Kulit wajah yang dianggap sebagai benar adalah apabila kulit 
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wajah tersebut bersih tanpa janggut. Selain itu, pembandingan yang dilakukan antar 

Kang Dong Ho yang telah bercukur dan tidak bercukur diartikan bahwa kondisi 

telah bercukur lebih diharapkan daripada tidak bercukur.  

 

c. Preferred reading adegan kontestan Kang Dong Ho yang dikritik karena 

tidak mencukur janggut 

Berdasarkan makna denotatif dan konotatif yang muncul dalam adegan 

tersebut, maka diperoleh preferred reading atau makna dominan bahwa laki – laki 

harus merawat kulit wajahya, dimana kulit wajah ideal laki – laki adalah kulit wajah 

yang bersih tanpa janggut. 

 

2.2.3. Elemen citra yang ditampilkan 

Dalam K-pop, boyband kerap kali diharuskan untuk menampilkan suatu 

citra tertentu yang dapat terlihat dari sikapnya seperti gerak tubuh, ekspresi, dan 

suara. Penggabungan citra, antara lain aegyo, tough, manly, girly maupun seksi 

merupakan beberapa citra yang biasa ditampilkan oleh anggota boyband untuk 

mendukung kiprah mereka sebagai entertainer, baik itu di panggung, maupun di 

reality show, ataupun talk show. 

 

2.2.3.1.Adegan kontestan menarikan tarian grup perempuan 

Dalam adegan ini, seluruh kontestan tampak menarikan tarian dari grup 

perempuan yaitu lagu tema dari acara Produce 101 Season 1 dengan kontestan 

perempuan dengan judul Pick Me.  
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a. Makna denotatif 

Dalam adegan tersebut, seluruh kontestan tampak menarikan keseluruhan 

lagu Pick Me di atas panggung. Panggung di desain dengan pencahayaan berwarna 

pink, dan confetti putih yang disebar dari atas panggung. Seluruh kontestan tampak 

dapat menarikan dan mengingat keseluruhan dari tarian grup perempuan tersebut, 

dan dengan percaya diri menarikan gerakan – gerakan yang feminin di atas 

panggung, seperti mengibaskan rambut, menggoyangkan pinggul, melakukan gerak 

tubuh imut, melakukan gerakan wave, dengan gerakan feminin dan gemulai yang 

lainnya.  

    

 

Gambar 2.14. 

Pergerakan kamera beragam seperti extreme long shot saat mengambil 

gambar seluruh kontestan tengah menari dari kejauhan, sampai ke medium shot dari 

masing – masing kontestan dengan ekspresinya. Dari segi audio, diputar lagu Pick 

Me yang dinyanyikan oleh grup perempuan, dan para kontestan tampak melakukan 

lipsync dari lagu tersebut sembari menarikan tariannya. 
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b. Makna Konotatif 

Makna konotatif yang muncul dari adegan tersebut adalah laki – laki dapat 

menarikan dan bersikap seperti perempuan. Para kontestan dalam adegan tersebut 

menarikan tarian dari grup perempuan berjudul Pick Me, yang merupakan lagu 

tema dari acara yang sama di season 1 dimana kontestannya merupakan perempuan. 

Para kontestan juga menarikan tarian tersebut disebuah panggung yang besar, dan 

para kontestan tidak merasa malu, bahkan menikmati dan dengan semangat 

menarikan tarian grup perempuan tersebut. Gerakan – gerakan seperti mengibaskan 

rambut, menggoyangkan pinggul, dan lain – lain identik dengan gerakan grup 

perempuan yang feminin. Ekspresi yang digunakan oleh para kontestan juga sangat 

sesuai dengan ekspresi penyanyi aslinya yang merupakan perempuan, seperti 

contohnya adalah tersenyum manis dan mengedipkan mata. Selain ekspresi yang 

digunakan, para kontestan juga terlihat hafal dan lancar melakukan lip sync 

terhadap lagu grup perempuan tersebut. Padahal, dari seluruh kontestan, setiap 

kontestan mempunyai citra pribadinya masing – masing, tapi dari adegan ini dapat 

terlihat bahwa seluruh kontestan mampu menampilkan citra girly melalui 

menarikan tarian grup perempuan dengan lancar dan baik. 

Selain itu, desain panggung yang menggunakan pencahayaan berwarna 

merah muda, semakin memperkuat kesan girly dari pernampilan tersebut. Warna 

merah muda atau pink biasanya diasosiasikan dan identik dengan perempuan. 

Menurut BBC, warna yang menjadi simbol gender, laki-laki serta perempuan, 

secara tidak langsung disepakati sebagai konvensi umum, laki – laki yang menyukai 
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pink, akan dicap sebagai laki-laki feminin oleh lingkungannya (Chicha Fransica, 

2016). 

c. Preferred Reading adegan kontestan menarikan tarian girl group 

Berdasarkan makna denotatif dan konotatif yang muncul dalam adegan 

tersebut, maka preferred readingnya adalah laki – laki yang menampilkan citra 

girly dengan menarikan tarian grup perempuan yang feminin dianggap sebagai 

normal.  

2.2.3.2.Adegan Yoo Seon Ho terpilih sebagai top 5 visual center 

Dalam sesi pemilihan visual center, kontestan Yoo Seon Ho dipilih sebagai 

top 5 visual center. Posisi center dalam sebuah K-pop boyband berarti anggota yang 

berdiri ditengah dan berada di depan dalam sebuah grup, sehingga posisi tersebut 

merupakan posisi yang diinginkan oleh setiap anggota. Orang yang berada di posisi 

center biasanya memiliki penampilan yang dianggap paling menarik dan mampu 

mewakili citra dari sebuah grup. Dalam adegan sesi pemilihan visual center, para 

kontestan memilih satu kontestan lain yang mereka anggap pantas mendapat posisi 

center tersebut, dan kontestan Yoo Seon Ho terpilih sebagai top 5 visual center 

yang dipilih oleh kontestan lainnya.  

a. Makna Denotatif 

Dalam adegan tersebut, kontestan Yoo Seonho terpilih sebagai top 5 visual 

center. Beberapa kontestan lain memilih Yoo Seon Ho kemudian mengutarakan 

alasan mereka memilih Yoo Seon Ho di depan kamera. Elemen audio dalam adegan 

ini diisi oleh komentar – komentar dari kontestan lain tentang Yoo Seon Ho, seperti: 

Hyeon Seob : “Dia bertingkah seperti bayi, tapi aku penasaran 

bagaimana ia akan tumbuh?” 
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Min Ho : “Mungkin karena dia masih bayi (kecil), ia sering membuat 

ekspresi – ekspresi imut” 

 

Selanjutnya, Yoo Seon Ho memperkenalkan diri di depan kamera sebagai 

kontestan ‘ayam’ berumur 16 tahun. Ia kemudian menyanyikan lagu anak – anak 

Korea tentang ayam sambil bertindak aegyo atau imut dan menarikan tarian ayam. 

Elemen audio ketika Yoo Seon Ho melakukan aegyo sambil menyanyikan lagu 

anak – anak dengan suara tinggi dan musik backsound yang digunakan adalah lagu 

anak – anak Korea.  

Adegan kemudian dilanjutkan lagi dengan komentar kontestan lain yaitu 

Lee Jun Woo:“Ia bertindak seperti anak – anak, tapi ia juga memiliki sisi manly”. 

Cuplikan video kemudian menampilkan Yoo Seon Ho di kesempatan lain, yaitu 

dimana ia tengah bersiap – siap untuk tampil di panggung untuk menampilkan lagu 

Sorry – Sorry dari grup Super Junior yang identik dengan citra manly. Dalam 

cuplikan tersebut, Yoo Seon Ho menunjukkan ekspresi manly tidak tersenyum, dan 

berpakaian serba gelap.  

  

 

Gambar 2.15. 

Adegan dilanjutkan dengan kontestan Min Ho berkomentar bahwa apabila 

ia adalah seorang perempuan, ia akan mau berpacaran dengan Yoo Seon Ho. 
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Cuplikan video kemudian menampilkan kembali Yoo Seon Ho berterimakasih 

kepada kontestan lain yang telah memilihnya dan mengatakan bahwa ia mencintai 

mereka dengan suara tinggi sembari melakukan gestur membuat bentuk hati dengan 

kedua tangannya dan tersenyum. 

b. Makna Konotatif 

Dilihat dari makna denotatif yang terdapat dalam adegan tersebut, maka 

makna konotatif yang muncul adalah kontestan Yoo Seon Ho dapat menampilkan 

citra yang manly di satu waktu dilihat dari bagaimana ia menampilkan ekspresi 

dingin dan tanpa senyum serta menggunakan baju berwarna serba gelap, tetapi juga 

dapat menampilkan citra aegyo di waktu yang lain yang dapat dilihat dari 

bagaimana ia menyanyikan dan menarikan tarian ayam serta membuat bentuk hati 

dengan tangannya dengan gesture seperti anak – anak. Aegyo sendiri merupakan 

tingkah laku imut. Set tingkah laku ini termasuk bertingkah imut, nada suara 

kekanak – kanakan, cemberut yang dilebih – lebihkan, gerakan tubuh, dan lebih 

umum diantara perempuan (Sorensen, 2016 : 240). Biasanya aegyo digunakan 

untuk mempersantai situasi, atau ketika tengah meminta bantuan. Sikap Yoo Seon 

Ho saat akan bersiap – siap naik ke atas panggung dengan ekspresi dingin dan tidak 

tersenyum dan mengenakan pakaian serba gelap menunjukkan citra yang manly. 

Yoo Seon Ho kemudian dianggap sebagai laki – laki yang ideal, dilihat dari 

bagaimana kontestan lain mengagumi Yoo Seon Ho, dan bahkan dianggap bahwa 

laki – laki seperti Yoo Seon Ho akan membuat lawan jenis yaitu perempuan akan 

menyukainya.  
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c. Preferred reading adegan Yoo Seon Ho terpilih sebagai top 5 visual 

center 

Berdasarkan makna denotatif dan konotatif dari kedua adegan tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa seorang laki – laki yang dapat menampilkan citra 

yang berbeda yaitu manly sekaligus aegyo, dianggap sebagai sesuatu yang wajar 

dan bahkan termasuk ideal untuk dianggap sebagai maskulin. Hal ini terlihat 

bagaimana Yoo Seon Hoo yang dapat menampilkan citra manly nya saat tengah 

tampil di panggung, namun dapat menampilkan citra aegyo atau imut dalam 

kehidupan sehari – harinya, dengan ekspresi dan suara yang ia gunakan, nyatanya 

dipilih oleh banyak kontestan lain sebagai posisi center yang merupakan posisi 

yang paling diidam – idamkan dalam sebuah grup boyband 

 

2.3.Preferred reading dalam Konteks Indonesia 

 

Elemen Preferred Reading Konteks Indonesia 

Penampilan 

fisik (wajah) 

Laki – laki yang memiliki 

wajah kkonminam yaitu ukuran 

wajah kecil, kulit yang halus, 

rambut yang tertata, dan batang 

hidung yang tinggi, dianggap 

sebagai ideal. 

Laki – laki dengan karakter 

wajah maskulin yang 

ditandai dengan tulang 

rahang terlihat kotak dan 

dan area rahang yang lebar 

Penampilan 

fisik (bentuk 

tubuh) 

Memiliki otot dianggap sebagai 

ideal dan patut dipamerkan 

Fisik yang keras, kuat, dan 

macho 

Penampilan 

fisik (tinggi 

badan) 

Tubuh yang tinggi dianggap 

sebagai ideal dan maskulin 

untuk laki – laki. 

Tinggi badan rata – rata laki 

– laki dewasa Indonesia 

adalah 159 cm 

Penampilan 

fisik 

(keseluruhan) 

Memiliki badan berotot dan 

wajah kkonminam dianggap 

sebagai laki – laki yang ideal 

dan maskulin. 

Karakter wajah maskulin 

dan fisik yang keras dan 

kuat 
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Upaya untuk 

mencapai 

penampilan 

fisik (olahraga) 

Laki – laki harus berolahraga 

untuk mendapatkan bentuk 

tubuh yang ideal 

Laki – laki berolahraga 

untuk membentuk otot 

tubuh bagian atas 

Upaya untuk 

mencapai 

penampilan 

fisik 

(penggunaan 

make up) 

laki – laki yang terampil 

menggunakan dan memiliki 

peralatan make upnya sendiri 

adalah hal yang normal dan 

wajar 

Penggunaan make up masih 

sering diasosiasikan dengan 

kaum perempuan 

Upaya untuk 

mencapai 

penampilan 

fisik 

(penggunaan 

masker wajah) 

laki – laki menggunakan 

masker wajah dianggap sebagai 

sesuatu yang normal atau wajar 

Masker wajah masih lebih 

sering digunakan oleh kaum 

perempuan 

Upaya untuk 

mencapai 

penampilan 

fisik (bercukur 

janggut) 

laki – laki harus merawat kulit 

wajahya dengan mencukur 

janggut. 

Kepemilikan janggut 

membuat penampilan 

macho dan jantan 

Citra yang 

ditampilkan 

(gerak tubuh) 

laki – laki yang menampilkan 

citra girly dengan menarikan 

tarian grup perempuan yang 

feminin dianggap sebagai 

sesuatu yang normal. 

Tangguh, keras, heroik – 

oposisi terhadap feminitas 

Citra yang 

ditampilkan 

(ekspresi dan 

suara) 

laki – laki yang dapat 

menampilkan citra yang 

berbeda yaitu manly sekaligus 

aegyo, dianggap sebagai wajar 

dan bahkan termasuk ideal 

Tenang, pasif, dan mampu 

mengendalikan diri secara 

emosional 

 

Berdasarkan hasil analisis teks pada acara Produce 101 Season 2, 

didapatkan makna dominan atau preferred reading bahwa laki – laki yang memiliki 

wajah kkonminam, tubuh berotot, berbadan tinggi, dan memiliki penggabungan 

antara wajah kkonminam dan tubuh berotot merupakan laki – laki yang ideal, dan 

laki –laki harus berolahraga untuk mendapatkan bentuk tubuh yang baik, mencukur 

janggut yang dimiliki, serta menggunakan masker wajah dan make up bukanlah 

sesuatu yang aneh lagi bagi laki – laki untuk mencapai penampilan fisik yang 
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dianggap ideal dan sempurna. Laki – laki yang menampilkan citra girly seperti 

perempuan melalui tarian grup perempuan dan bertingkah imut seperti anak – anak 

sekaligus dapat menampilkan citra manly juga dianggap sebagai yang ideal. 

Makna dominan terkait hybrid masculinity yang muncul dalam Produce 101 

Season 2 ini tentunya memiliki beberapa perbedaan dengan maskulinitas dominan 

yang selama ini telah dipegang masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, Laki – 

laki dengan karakter wajah maskulin yang ditandai dengan tulang rahang terlihat 

kotak dan dan area rahang yang lebar dianggap lebih ideal. Menurut Dr. Lanny 

Juniarti, wajah ideal wanita Indonesia berpatokan pada wajah wanita Korea di mana 

bentuk dagu yang runcing serta pipi yang terbentuk ramping menjadi dambaan, 

sedangkan laki – laki Indonesia lebih menginginkan wajah yang lebih maskulin 

dengan area rahang yang lebar (Kriteria Wajah Ideal Pria dan Wanita Indonesia, 

2018). Selain itu, menurut ahli kulit dan estetika dr. Adri Dwi Prasetyo, salah satu 

karakter wajah maskulin adalah tulang rahang yang terlihat kotak (Ini Aktor 

Indonesia yang Punya Wajah Maskulin dan Ideal Secara Matematis, 2017). Standar 

ini tentunya cukup berbeda dengan preferred reading yang ditampilkan dalam acara 

Produce 101 Season 2 bahwa laki – laki dengan wajah kkonminam dianggap 

sebagai wajah yang ideal. 

Selanjutnya, Romi Comando Girsang dalam Analisis Semiotika 

Maskulinitas dalam Iklan Televisi Gudang Garam Merah versi “The Café” (2016) 

menemukan bahwa  laki-laki yang disebut maskulin adalah laki-laki yang memiliki 

fisik kuat, keras dan macho. Elemen ini cukup sejalan dan mirip dengan preferred 

reading yang ditampilkan dalam acara Produce 101 Season 2 bahwa memiliki otot 
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dianggap sebagai ideal dan patut dipamerkan bagi laki – laki. Hal ini menunjukkan 

laki – dan kekuatan masih dikaitkan dengan satu sama lain, baik itu di Korea 

maupun di Indonesia. 

Mengenai tinggi badan, Indonesia sendiri merupakan negara dengan tinggi 

rata - rata pria terpendek di dunia. tinggi badan rata-rata untuk laki-laki dewasa 

yaitu 5 kaki 1.83 inci (159 cm) (Indonesia, Negara dengan penduduk Terpendek di 

Dunia, 2017). Kenyataan ini tentu cukup kontras apabila dibandingkan dengan 

makna dominan yang muncul dalam acara Produce 101 Season 2 bahwa laki – laki 

yang tinggi (sekitar 180 cm) dianggap sebagai penampilan laki – laki yang lebih 

ideal. 

Dalam artikel di CNN Indonesia, masyarakat zaman sekarang sudah paham 

tentang tujuan mereka berolahraga, dimana laki-laki untuk pembentukan otot tubuh 

bagian atas seperti chest bidang, bisep, trisep, sedangkan perempuan untuk 

menurunkan berat badan (Bedanya Laki – laki dan Perempuan Saat Pilih Olahraga, 

2015). Hal ini cukup sejalan dengan makna dominan yang muncul dalam Produce 

101 Season 2 bahwa laki – laki harus berolahraga untuk mendapatkan tubuh yang 

ideal. 

Kepemilikan janggut di Indonesia juga masih dianggap dapat membuat 

penampilan laki – laki menjadi semakin macho dan jantan. Sebuah artikel dari IDN 

Times membandingkan bagaimana artis – artis laki – laki Indonesia menjadi terlihat 

lebih jantan ketika memutuskan untuk menumbuhkan kumis dan janggut (10 

Cowok Ini Buktikan Kumis & Jenggot Bikin Wajah Kian Macho, 2017). Hal ini 
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tentu cukup berbeda dengan preferred reading yang ditampilkan dalam acara 

Produce 101 Season 2 bahwa laki – laki harus mencukur janggutnya. 

Penggunaan make up dan masker wajah oleh laki – laki dalam acara 

Produce 101 Season 2 juga dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilakukan oleh 

laki – laki. Padahal, make up dan masker wajah biasanya diasosiasikan sebagai 

produk kecantikan untuk perempuan dalam masyarakat Indonesia. Industri 

kosmetik dan perawatan kulit di Indonesia sebagian besar ditujukan kepada target 

utama konsumen perempuan, yang bisa dilihat dari bagaimana industri kosmetik 

dan perawatan kulit memasarkan produk mereka melalui iklan – iklan. Bahkan, 

perempuan Indonesia saat ini semakin gencar dalam mengkonsumsi make up untuk 

bersolek ataupun perawatan kulit. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, 

pada 2016 penjualan kosmetik dalam negeri sebesar Rp 36 triliun, meningkat lebih 

dari dua kali lipatnya dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 14 triliun (Industri 

Kosmetik di Indonesia Semakin Cantik, 2017).  Survei – survei terkait make up dan 

perawatan kulit juga kerap kali dilakukan terhadap konsumen perempuan. 

Berdasarkan survei yang dilakukan Euro Monitor dan Mirae Asset Sekuritas, 

wanita paruh baya di Indonesia (berusia sekitar 40-55 tahun) lebih memilih produk 

kosmetik berlabel Made in USA, sementara untuk wanita muda, cenderung 

menggunakan produk kosmetik dari berbagai merek (Industri Kosmetik di 

Indonesia Semakin Cantik, 2017). 97 persen responden  dari 1.188 wanita 

Indonesia berusia 15 hingga 35 tahun mengaku bahwa produk kecantikan yang 

memiliki sertifikasi halal MUI serta nomor BPOM adalah hal yang penting demi 

menjamin keamanan. (Survei:97% Wanita Indonesia Mulai Peduli dengan Produk 
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Kecantikan Halal, 2015).  Survei – survei terkait kosmetik yang sebagian besar 

dilakukan terhadap perempuan menunjukkan bahwa penggunaan konsmetik di 

Indonesia memang masing didominasi oleh kaum perempuan.  

Selanjutnya menurut Pam Nilan dalam Contemporary Masculinities and 

Young Men in Indonesia (2009), pria muda di Indonesia berada di bawah berbagai 

tekanan: untuk menjadi warga negara yang baik dan penyedia yang dapat 

diandalkan untuk keluarga di satu sisi, dan di sisi lain, untuk mencocokkan gambar 

fantasi ‘hypermasculinity’global - tangguh, keras dan heroik, baik pada domain 

sekuler maupun religius. Hypermasculinity adalah ekspresi sifat, keyakinan, 

tindakan yang dilebih-lebihkan dan perwujudan yang dianggap maskulin '- 

dibingkai secara aktif untuk menunjukkan 'oposisi terhadap feminitas' (Levy dalam 

Nilan, 2009). 

Wacana maskulinitas Jawa yang ditinggikan -bapak - sangat signifikan bagi 

hegemoni maskulinitas selama periode Orde Baru (Pam Nilan, 2009). Salah satu 

contohnya adalah Suharto. Ia mencapai hegemoni melalui latihan kekuatan 'halus' 

yang mewujudkan 'pengendalian diri emosional' (Clark dalam Pam Nilan, 2009). 

Sikapnya yang tenang dan pasif menunjukkan kemenangan akal budi dan kontrol 

(Peletz dalam Pam Nilan, 2009) dibandingkan gairah. 

Selain itu, Andrianus Ari T.N. dalam penelitiannya “Pemaknaan Remaja 

terhadap Konstruksi Maskulinitas dalam Majalah HAI” (2011) menemukan bahwa 

laki-laki yang sejati adalah laki – laki yang keras, dinamis, modern, senang 

berkompetisi dan menyukai hal-hal yang menantang. Karakteristik – karakteristik 

yang telah disebutkan ini tentu saja berbeda dengan makna dominan yang 
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ditampilkan dalam Produce 101 Season 2. Dalam Produce 101 Season 2 terkait 

citra yang ditampilkan, bahwa laki – laki yang ideal digambarkan tidak hanya 

semata – mata bisa menunjukkan sisi manlynya, namun juga dapat menampilkan 

citra girly atau keperempuanan dan juga citra aegyo atau imut seperti anak – anak. 

Makna – makna dominan yang muncul dalam Produce 101 Season 2 terkait 

maskulinitas para kontestannya ini menunjukkan adanya perbedaan dengan 

maskulinitas dominan masyarakat Indonesia. Hybrid masculinity tidak dapat 

dipungkiri juga masih mengusung beberapa unsur yang juga dipegang oleh 

maskulinitas dominan, seperti contohnya kekuatan, namun elemen – elemen lain 

yang muncul dalam hybrid masculinity ditemukan masih merupakan sesuatu yang 

baru dan asing bagi masyarakat Indonesia untuk dianggap sebagai wajar. 

 


