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Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Ketika menghubungkan maskulinitas dengan budaya, maskulinitas adalah 

konstruksi yang beragam, bergera, bahkan tidak stabil. Jadi, maskulinitas tidak 

bisa dibaca sebagai suatu keseragaman tetapi bervariasi dan fragmentasi (Beynon, 

2002:2). Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang budaya, 

lingkungan, serta ajaran turun temurun yang sudah melekat di masyarakat. 

Menurut Beynon (2002:30) maskulinitas ideal yang sampai sekarang masih diakui 

oleh masyarakat adalah laki-laki yang diharapkan untuk menjadi kuat, otoriter, 

pembuat keputusan, disiplin, dan banyak akal. Kata “ideal” ini yang kemudian 

dipahami oleh masyarakat sebagai suatu keharusan bahkan menjadi salah satu 

syarat bagaimana laki-laki harus menempatkan dirinya di dalam masyarakat agar 

dapat diterima. 

Salah satu contoh negara yang memiliki prinsip kemaskulinitasan laki-laki 

adalah Korea Selatan (Korea). Korea merupakan salah satu negara yang menganut 

sistem patriarki di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan mendominasi peran 

kepemimpinan. Sistem patriarki ini juga diatur dalam paham Konfusianisme yang 

dipercayai oleh masyarakat Korea. Moon (dalam Jung, 2011:36) menggunakan 

istilah hegemoni maskulinitas untuk merujuk pada praktik dominan maskulinitas 

di Korea berdasarkan konteks tradisi Konfusianisme, militerisasi, dan 

industrialisasi. Laki-laki di Korea harus memenuhi tiga kriteria, yaitu kemampuan 



untuk menyediakan (segala hal) bagi keluarga, maskulinitas dilihat dari kerja 

reproduksi harian, dan dinas militer Laki-laki memegang otoritas patriarki, di 

mana laki-laki harus memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya, seperti 

laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama bagi keluarganya, 

laki-laki yang bekerja dan perempuan mengurus rumah tangga. Oleh sebab itu, 

laki-laki dituntut untuk meninggalkan wilayah domestik dan mencari penghasilan 

di luar, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka ia dianggap tidak jantan.  

Terdapat tiga stereotype maskulinitas Korea, yakni otoriter patriarki, 

seonbi, dan kekerasan (Jung, 2011:36). Otoriter patriarki berarti laki-laki menjadi 

kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Laki-laki bekerja di luar dan 

perempuan bekerja di dalam (mengurus rumah tangga). Pembagian kerja 

berdasarkan ruang dan jenis kelamin ini didasarkan pada ideologi Konfusianisme. 

Hal tersebut membuktikan adanya dominasi laki-laki di Korea dan mengesahkan 

otoritas secara domestik sehingga kekuatan penghasilan dari laki-laki menjadi 

indikator utama maskulinitas.  

Kedua, yaitu model maskulinitas seonbi (선비). Seonbi lebih 

mengedepankan aspek-aspek tata krama seperti kesopanan, integritas, dan 

kesetiaan. Maskulinitas Seonbi lebih dilihat dari sifat dan mental seorang laki-laki 

yang berwiba, bukan dari fisik yang kuat. Ketiga adalah praktik kekerasan yang 

diakomodasi melalui kemiliteran. Cho Seong Sook (dalam Jung, 2011:39) 

menjelaskan bahwa dalam kemiliteran, mereka membenarkan kekerasan karena 



tentara diizinkan untuk melakukan kekerasan secara legal, yang merupakan cara 

mereka memelajari logika penaklukan.  

Kemudian muncullah fenomena Hallyu atau dikenal dengan nama Korean 

Wave sebagai bentuk penyebaran gelombang-gelombang Korea baik budayanya 

maupun industri hiburannya. Korean Wave tercipta melalui perpaduan budaya 

antara gaya hidup Amerika, filosofi Eropa, dan modernitas Jepang (Korean 

Culture and Informantion Service, 2011:17-18). Perpaduan ini berkontribusi pada 

aspek mugukjeok (무국적) atau non-nationality dalam budaya populer Korea 

yang terglobalisasi, yang memungkinkan budaya populer Korea dapat dikonsumsi 

secara global (Jung, 2011:4).  

Fenomena Korean Wave pertama kali dirasakan oleh warga China. Saat 

itu drama “What is Love” sangat populer di kalangan masyarakat China pada 

tahun 1997. Kemudian, fenomena Korean Wave juga merambah ke negara Jepang 

melalui drama Winter Sonata pada tahun 2003. Drama ini mendapatkan perhatian 

yang luar biasa dari masyarakat Jepang karena mereka sangat menyukai tokoh 

laki-laki yang diperankan oleh Bae Yong Joon. Bae Yong Joon sangat disukai 

oleh penikmat drama di Jepang karena karakternya yang berwiba serta visualnya 

dalam drama tersebut (kkonminam). Dirinya menjadi ikon hybrid masculinity 

Korea, yaitu perpaduan antara maskulinitas Korea dan feminitas yang diproduksi 

melalui gambar laki-laki cantik (kkonminam). 

Berkat popularitas Bae Yong Joon disejumlah negara, Korea semakin 

gencar untuk memproduksi konten-konten hiburan dengan memadukan beberapa 



unsur budaya dari negara-negara lain, sesuai dengan konsep mugukjeok. Tidak 

hanya sekadar budaya, namun maskulinitas laki-laki pun akhirnya ikut terhibridasi 

karena minat masyarakat terhadap laki-laki “cantik” ini semakin meningkat. Kpop 

idol pun tidak lepas dari hibridisasi maskulinitas demi meraih pasar seluas-

luasnya. Akhirnya konsep hybrid masculinity pun juga dibentuk dalam grup-grup 

vokal di Korea atau dikenal dengan Kpop.  

Namun, kemunculan hybrid maskulinitas di Korea tidak sepenuhnya 

diterima oleh masyarakat Korea meskipun dinilai telah memperbaiki 

perekonomian Korea. Sejumlah tekanan dari kelompok konservatif Korea yang 

masih menjunjunng tinggi nilai-nilai Konfusianisme menolak Kpop (sumber: 

https://tirto.id/idol-perempuan-k-pop-di-tengah-konservatisme-dan-cacian-

penggemar-dihY diakses pada 16 September 2019 pukul 10:42 WIB). Hal 

tersebut dikarenakan Kpop terlalu banyak mengambil unsur-unsur dari luar 

budaya Korea, begitu pula dengan konsep maskulinitas laki-laki Korea yang 

mulai jauh dari ajaran Konfusianisme. Bagi kelompok konservatif ini, keberadaan 

Kpop dengan hybrid maskulinitasnya dianggap sebagai bentuk perlawanan dari 

budaya Korea. 

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terkena dampak Korean 

Wave. Hal tersebut ditunjukkan dengan kepopuleran drama Korea di Indonesia 

terasa ketika Indosiar menayangkan drama Endless Love yang diperankan oleh 

Song Hye Kyo, Han Chae Young, Song Seung Heon pada tahun 2002. Saat itu, 

drama Endless Love mampu meraih rating 46,1% (sumber: 

https://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/korea/k-drama-rating-tinggi-
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sepanjang-masa-yang-tayang-di-indonesia.html diakses pada 10 Agustus 2019 

pukul 10:17 WIB).  Rating tinggi yang diperoleh Indosiar saat menayangkan 

drama Korea, akhirnya kembali dilakukan Indosiar untuk mengimpor drama-

drama Korea lain.  

Selain drama Korea, industri musik Korea melalui Kpop juga terus 

menunjukkan peningkatan di Indonesia. Setidaknya untuk bulan Agustus 2019, 

terdapat tujuh konser Kpop yang diadakan di Jakarta, Indonesia (sumber: 

https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/01/080000310/kpopers-catat-

jadwal-konser-kpop-di-jakarta-sepanjang-agustus?page=all diakses pada 16 

September 2019 pukul 10:57 WIB). Tidak hanya konser, namun kegiatan fan-

meeting yang dilakukan oleh aktor maupun member idol Kpop pun juga banyak 

dijadwalkan di Indonesia di tahun 2019 ini. Sejumlah nama-nama idol Kpop yang 

pernah melakukan konser di Indonesia, salah satunya Wanna One yang sempat 

dua kali ke Indonesia untuk melakukan fan-meeting dan juga konser tunggal. 

Kedua event tersebut juga mendapatkan respon positif penggemar karena tiket 

mereka terjual habis. 

Wanna One adalah boyband asal Korea Selatan (Korea) yang debut 

tanggal 7 Agustus 2017 dengan sebelas anggota, yakni Kang Daniel, Park Jihoon, 

Lee Daehwi, Kim Jaehwan, Ong Seongwu, Park Woojin, Lai Guanlin, Yoon 

Jisung, Hwang Minhyun, Bae Jinyoung, dan Ha Sungwoon. Kesebelas anggota 

tersebut terpilih melalui hasil voting dalam program survival, Produce 101 Season 

2 yang ditayangkan oleh Mnet. Melalui program tersebut mereka mampu 

mendapatkan popularitas dalam waktu yang relatif singkat, karena program 
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tersebut meraih rating tinggi di Korea. Bahkan pada babak eliminasi ketiga, 

Produce 101 Season 2 mampu meraih rating sebesar 4,4 persen, di mana rating 

tersebut adalah rating tertinggi yang diperoleh suatu acara dalam stasiun televisi 

berbayar (sumber: https://www.soompi.com/article/996417wpp/produce-101-

season-2-achieves-highest-ratings-season-latest-episode diakses pada 19 

Desember 2018 pukul 21:49 WIB).  

Wanna One dikenal sebagai boyband yang memiliki konsep maskulin dan 

dipadukan dengan konsep cute sehingga seringkali para member melakukan 

aegyo (bertingkah imut). Bahkan aegyo yang dibuat oleh Park Jihoon sempat 

menjadi trending topic di Korea dan diikuti oleh sejumlah tokoh, salah satunya 

Presiden Moon Jae In (sumber: http://hiburan.dreamers.id/article/66008/makin-

populer-jargon-jihoon-wanna-one-ini-sampai-diikuti-para-politisi-pemerintahan-

korea diakses pada 19 Desember 2018 pukul 21:54 WIB). Inilah yang menjadi 

salah satu faktor kesuksesan Wanna One hingga popular tidak hanya di Korea saja 

tapi juga di Indonesia yang memiliki nilai-nilai maskulin tersendiri. 

Hybrid masculinity di sini berhubungan dengan budaya, di mana 

maskulinitas Korea tradisional bercampur dengan maskulinitas yang sengaja 

diproduksi (Jung, 2011:5). Maksulinitas hibrida juga mencampurkan antara sifat 

maskulin dan juga feminin. Di Korea, memang secara terang-terangan 

menunjukkan laki-laki yang melakukan hal-hal feminin seperti melakukan 

perawatan wajah dan tubuh, menggunakan bb cream atau foundation, serta 

menggunakan lip balm atau lip gloss dan melakukan aegyo. Seperti pada gambar 

berikut. 
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(Gambar 1.1 Wanna One dalam Iklan Innisfree Lip Gloss) 

 

 Munculnya konsep hybrid masculinity yang ditampilkan oleh boyband 

Korea, ternyata mendapatkan respon positif yang ditunjukkan dengan kesuksesan 

para idol Kpop tidak hanya di Korea, tapi juga luar Korea, seperti di Indonesia. 

 Sebagai brand ambassador produk kecantikan Innisfree, Wanna One 

berkewajiban untuk mempromosikan produk-produk tersebut sesuai dengan masa 

kontraknya. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan adalah dengan 

kemunculan mereka dalam reality show bertajuk “Wanna One Go in Jeju” yang 

disponsori oleh Innisfree. Tayangan tersebut memperlihatkan behind the scene 

dari iklan greentea seed serum dari Innisfree yang diperankan oleh para member 

Wanna One. Penampilan hybrid masculinity di sini sangat terlihat melalui visual 

para member serta adegan-adegan yang ditunjukkan oleh sesama member, seperti 

aegyo, skinship, dan melakukan perawatan. 

 Tayangan Wanna One Go in Jeju ternyata juga memiliki beberapa 

kontroversi sebelum penayangannya. Program ini sempat diundur penayangannya 

karena disebut-sebut memyusul kontroversi yang dialami oleh member Wanna 



One (sumber: https://kpopchart.net/2018/03/penayangan-wanna-one-go-jeju-

diundur-usai-terlibat-kontroversi.html diakses pada 16 September 2019 pukul 

13:54 WIB). Selain itu, tayangan ini bagi sebagian warga Korea konservatif yang 

masih memegang ajaran Konfusianisme menolak tayangan tersebut karena 

dianggap tidak sesuai dengan ajaran Konfusianisme. Namun, program ini tetap 

ditayangkan meskipun hanya melalui platform Youtube bukan di media massa 

konvensional. 

Pada dasarnya, Indonesia juga merupakan negara patriarki yang 

menjunjung nilai-nilai luhur seperti Korea. Jika di Korea, konsep maskulinitas 

mulai dipadukan dengan unsur-unsur feminin, maka Indonesia sendiri nampaknya 

belum menunjukkan respon positif. Dalam jurnal Muhadjirin Darwin (1999) yang 

berjudul Maskulinitas: Posisi Laki-Laki dalam Masyarakat Patriarki 

menyebutkan bahwa maskulinitas menggambarkan derajat kelaki-lakian, di mana 

seorang laki-laki yang memiliki karakter stereotype maskulin, maka ia akan 

disebut sebagai lelaki maskulin. Jika seorang laki-laki kurang memiliki karakter 

stereotype maskulin, maka ia akan disebut kurang maskulin atau laki-laki 

keperempuan-perempuanan. Namun, kriteria maskulin tersebut telah bergeser ke 

grooming. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya iklan perawatan tubuh 

khusus untuk laki-laki, bahkan di tahun 2013, produk perawatan laki-laki 

meningkat secara signifikan sebesar 23% dari tahun sebelumnya (sumber: 

https://swa.co.id/swa/trends/business-research/survei-nielsen-produk-perawatan-

pria-semakin-menjadi-kebutuhan diakses pada 20 Desember 2018 pukul 06:52 

WIB). Menurut penelitian Nobertus Ribut Santoso (2012), menyatakan bahwa 
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bentuk-bentuk kemaskulinitasan laki-laki Indonesia dalam iklan perawatan tubuh 

digambarkan menjadi sosok laki-laki dandy, yaitu laki-laki yang selalu 

memerhatikan penampilannya namun tetap menunjukkan sisi cool dan maskulin. 

Jika berbicara mengenai maskulinitas laki-laki yang ditunjukkan melalui 

iklan produk perawatan kulit Korea dengan Indonesia, di Indonesia sendiri, untuk 

iklan perawatan kulit khusus laki-laki diberi label for men dan tidak disertai 

dengan aegyo seperti yang dilakukan oleh para boyband Kpop. Iklan perawatan 

kulit for men di Indonesia masih mengedepankan sisi-sisi maskulin tradisional 

seperti macho dan melakukan aktivitas di luar yang berkaitan dengan laki-laki. 

Salah satunya iklan Vaseline Men yang dibintangi oleh grup band  NOAH.  

 

 

(Gambar 1.2 Iklan Vaseline Man Indonesia versi NOAH) 

 

Berdasarkan kedua foto di atas, terdapat perbedaan antara maskulinitas 

antara Korea dan Indonesia. Korea lebih mengedepankan unsur cuteness, 

sedangkan Indonesia masih mempertahankan unsur toughness.  



Konsep tersebut sengaja dibuat oleh para produser, selaku pembuat iklan, 

karena di Indonesia dilarang untuk menampilkan konten-konten yang 

mempertontonkan laki-laki yang “kewanitaan” karena dianggap akan memberikan 

efek negatif bagi anak serta dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. 

Berdasarkan surat edaran nomor 203/K/KPI/02/2016 tertanggal 23 Februari 2016 

yang mengatakan “siaran yang berisi muatan demikian (laki-laki yang 

“kewanitaan”) dapat mendorong anak untuk belajar dan atau membenarkan 

perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-

hari” (sumber: 

https://nasional.kompas.com/read/2016/02/25/18532781/Ini.Alasan.KPI.Larang.St

asiun.TV.Tayangkan.Sosok.Pria.yang.Kewanitaan.?page=all diakses pada 26 

Agustus 2019 pukul 05:34 WIB).  Larangan tersebut juga telah diatur dalam 

Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2019 pasal 9, pasal 15 

ayat 1, pasal 37 ayat 4 huruf a dan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran 

Indonesia tahun 2012 pasal 4 di mana lembaga penyiaran diarahkan untuk 

menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural 

(sumber: http://www.kpi.go.id/index.php/id/lihat-sanksi/33267-edaran-kepada-

seluruh-lembaga-penyiaran-mengenai-pria-yang-kewanitaan diakses pada 26 

Agustus 2019 pukul 05:39 WIB). Peraturan serta surat edaran KPI ini merupakan 

hasil aduan dan keluhan masyarakat terutama orang tua yang merasa khawatir 

dengan konten-konten seperti itu karena takut anak-anak mereka akan melakukan 

hal seperti itu. Artinya, di sini laki-laki yang kewanitaan dianggap sebagai sesuatu 
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yang tidak normal dan cenderung mengarah ke perilaku menyimpang yang 

membuat mereka tidak bebas untuk berekspresi di dalam publik. 

Kritik terhadap laki-laki feminim juga diberikan khalayak melalui media 

sosial. Hal tersebut terjadi karena konten-konten Kpop yang memperlihatkan laki-

laki dengan kefeminimannya ini juga ditayangkan di platform-platform online. 

Stasiun-stasiun televisi berbayar dan aplikasi menonton berbayar seperti VIU, 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya untuk dapat menonton 

berbagai tayangan di Korea. Ada pula platform online sebagai tempat berbagi 

video, yaitu Youtube yang diminati oleh masyarakat karena aksesnya yang mudah 

dan gratis.  

Pengguna internet di dunia mengalami peningkatan. Begitu pula di Korea, 

pengguna baru internet meningkat sebanyak 2,9% dari total pengguna tahun lalu, 

atau sekitar satu juta pengguna (sumber: https://datareportal.com/reports/digital-

2019-south-korea diakses pada 30 Juli 2019 pukul 21:52 WIB). Indonesia juga 

mengalami peningkatan sebanyak 13% atau sekitar 17 juta orang yang baru 

menggunakan internet (sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2019-

indonesia diakses pada 30 Juli 2019 pukul 21:52 WIB). Mnet sebagai salah satu 

stasiun televisi berbayar di Korea, memilih mmembuka akun Youtube karena 

pengguna internet yang semakin meningkat, dan Mnet memanfaatkannya untuk 

semakin menambah jangkauan penonton. Mnet membuka akun Youtube untuk 

mengakomodasi orang-orang yang tidak berlangganan televisi kabel. Hal tersebut 

dikarenakan Youtube adalah platform gratis dan banyak yang membuka Youtube 

untuk mencari video-video. Program-program populer Mnet adalah program-
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program reality show baik dalam bentuk ajang pencarian bakat maupun cerita 

kehidupan idol group. Salah satu yang populer adalah reality show Wanna One 

Go yang menceritakan kehidupan Wanna One sebagai seorang manusia biasa.  

Di Indonesia, dari total penduduk Indonesia, sebanyak 150 juta pengguna 

internet aktif dan pengguna media sosial aktif atau sebanyak 56% (sumber: 

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates 

diakses pada 30 Juli 2019 pukul 21:52 WIB). Youtube menjadi platform pertama 

yang paling sering dikunjungi oleh pengguna media sosial di Indonesia dan tiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Oleh sebab itu pula, laki-laki ini tidak 

mendapatkan tempat untuk bereskpresi di media masaa konvensional, akhirnya 

mereka menggunakan media online sebagai media tempat mereka berekspresi.  

Karakter dari media online adalah terbentuknya jaringan antarpengguna, 

yang tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) di 

internet saja, tetapi juga memmbanguninteraksi antarpengguna tersebut 

(Nasrullah, 2015:25). Bentuk interaksi sederhana yang dilakukan antarpengguna 

yaitu dengan memberikan komentar atau tanda menyukai satu sama lain di media 

online, baik itu media sosial maupun media sharing. Saling memberikan komentar 

ke akun lain tidak hanya dapat dilakukan pada satu platform saja, seseorang dapat 

memberikan komentar atas suatu postingan atau unggahan dari pengguna lainnya 

melalui platform berbeda. Contohnya, seseorang setelah menonton satu video di 

Youtube kemudian ingin memberikan komentar. Ia bisa saja memberikan 

komentar langsung ke dalam akun Youtube tersebut atau menuliskan 

https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates


komentarnya melalui platform lain seperti facebook, twitter, atau situs forum 

komunitas seperti kaskus.co.id.  

Contoh kasus yang berkaitan dengan interaksi online, yakni seperti 

unggahan-unggahan masyarakat di forum online Kaskus yang kemudian banyak 

orang memberikan komentar-komentar terkait isu yang sedang dilontarkan. Isu-

isu yang diunggah dalam situs Kaskus adalah isu-isu yang sedang hangat 

diperbincangkan atau isu-isu yang dianggap tabu oleh masyarakat. Seperti isu 

mengenai maskulinitas laki-laki boyband Korea yang dinilai berbeda dengan 

Indonesia. Di sini, pemilik akun bernama Rendirenaldi21 dalam situs komunitas 

Kaskus, menuliskan pertanyaan tentang “Lima Alasan Mengapa Laki-Laki Tidak 

Menyukai Boyband”. Postingan tersebut ditanggapi oleh para pengguna Kaskus 

lainnya dengan beragam komentar dan langsung di dalam Kaskus. berikut ini 

beberapa komentar yang terkait dengan postingan Rendyrenaldi21 (sumber: 

https://www.kaskus.co.id/thread/531620f7c3cb170b3e8b45b3/5-alasan-kenapa-

cowok-ga-suka-boyband/ diakses pada 15 Agustus 2019 pukul 8:08 WIB). 

uswatulfirdaus: bener gan muka sok imut 

joker.sparrow: gegayan gak jelas, cuma ngandelin ngegal ngegol 

zenis: pose-posenya itu loh bikin (shock) 

katobiks: wkwkwk ane juga geli gan, personilnya cowo2 centil semua 

rendirenaldi21 (replied Katobiks): mantan cowo kali 

 

Beberapa komentar di atas menandakan bahwa masyarakat Indonesia masih 

terhegemoni dengan maskulinitas tradisional. Mereka menganggap ketika gender 

https://www.kaskus.co.id/thread/531620f7c3cb170b3e8b45b3/5-alasan-kenapa-cowok-ga-suka-boyband/
https://www.kaskus.co.id/thread/531620f7c3cb170b3e8b45b3/5-alasan-kenapa-cowok-ga-suka-boyband/


seseorang keluar dari norma sosial yang berlaku, maka hal tersebut dikatakan 

menyimpang. Ini merupakan wujud kekerasan gender karena tunduk pada 

hegemoni tertentu. 

 Penekanan lain terhadap hybird maskulinitas laki-laki oleh boyband Korea 

juga ditunjukkan oleh beberapa tokoh masyarakat Indonesia, yaitu ustadz. 

Indonesia yang masih menilai ustadz sebagai tokoh masyarakat yang berpengaruh 

pada masyarakat, tiap pendapatnya dijadikan acuan untuk berpikir dan bertindak. 

Baru-baru ini, terdapat ustadz Fuadh Naim, menyatakan keberetannya terhadap 

Kpop karena dinilai mempromosikan gaya hidup LGBT dan seks bebas (sumber: 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/27/k-pop-promotes-lgbt-lifestyles-

free-sex-famous-preacher-tells-muslim-fans.html diakses pada 16 September 2019 

pukul 11:21 WIB). Gaya hidup LGBT yang dimaksud adalah banyaknya adegan-

adegan saling menyentuh atau skinship yang dilakukan oleh sesama idol laki-laki. 

Fuadh Naim juga menuliskan hal tersebut di instagram pribadinya sebagai bentuk 

kampanye untuk melawan budaya Korea masuk di Indonesia, bahkan Naim telah 

melakukan perjalanan ke 30 negara untuk menyerukan kampanye tersebut. 

Artinya, hybrid maskulinitas yang ditunjukkan oleh boyband Korea ini tidak 

hanya melawan maskulinitas Indonesia tetapi juga melawan maskulinitas yang 

diajarkan oleh agama Islam. 

 Jika dilihat dari sisi biologis, seorang manusia terlahir dari kromosom-

kromosom yang dibawa oleh kedua orangtuanya. Kromosom-kromosom inilah 

yang menentukan jenis kelamin manusia. Tahap pertama penentuan jenis kelamin 

pada mamalia adalah adanya dua kromosom X dan atau kromosom X dan Y alam 

https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/27/k-pop-promotes-lgbt-lifestyles-free-sex-famous-preacher-tells-muslim-fans.html
https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/27/k-pop-promotes-lgbt-lifestyles-free-sex-famous-preacher-tells-muslim-fans.html


telur yang dibuahi. Manusia memiliki 23 pasang kromosom dengan satu dari 

setiap dari setiap pasang diwarisi dari masing-masing orang tua. Dua puluh dua 

pasang kromosom ini (autosom) secara kasar identik dalam ukuran dan bentuk. 

Namun, jenis kelaminnya berbeda yaitu perempuan dan memiliki dua kromosom 

X, sedangkan laki-laki memiliki satu kromosom X dan kromosom Y yang hanya 

sebagian kecil dari kromosom lainnya (Unger dan Crawford, 1992b:192). Dilihat 

dari kromosom yang membentuk jenis kelamin, kromosom X perempuan dan 

kromosom Y laki-laki. Sehingga bukanlah hal aneh ketika laki-laki juga memiliki 

sisi feminim karena kromosom yang membentuknya pun juga terdapat kromosom 

X yang mewakili perempuan. 

Dilihat dari segi budaya, sebenarnya konsep laki-laki yang kewanitaan ini 

bukanlah hal baru di Indonesia. Seperti yang terjadi di masayarakat Bugis, 

Sulawesi Selatan yang mengakui lima jenis gender, yakni laki-laki (oroane), 

perempuan (makkunrai), laki-laki yang menyerupai perempuan (calabai), 

perempuan menyerupai laki-laki (calalai), dan pendeta androgini (bissu) (sumber: 

https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-

gender-di-indonesia-101669 diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 14:15 WIB). Di 

Toraja juga ada yang disebut dengan to burake tambulang yang diakui sebagai 

gender ketiga. Bahkan seorang bissu di Bugis dan burake tambulang di Toraja 

memiliki peran penting dalam komunitas mereka karena mereka yang memimpin 

upacara spriritual atau ritual panen di desa-desa dan menjadi sosok yang paling 

dihormati dan dikagumi. Artinya, secara kultur, Indonesia pun pernah memiliki 

sejarah tentang laki-laki feminim hingga sekarang. Meskipun kini, hanya tersisa 

https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-gender-di-indonesia-101669
https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-gender-di-indonesia-101669


enam bissu di daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan hanya lima 

diantaranya yang masih menjalankan tradisi bissu (sumber: 

https://news.detik.com/abc-australia/d-4446562/jumlah-bissu-di-masyarakat-

bugis-kian-menyusut diakses pada 29 Agutus 2019 pukul 14:26 WIB). 

Diskriminasi yang dialami para LGBT, termasuk upaya penyensoran dan 

pelarangan terkait konten LGBT menjadi salah satu pemicu jumlah bissu 

menurun. Hal ini terjadi akibat narasi-narasi yang disebarkan tentang kaum LGBT 

yang dianggap menyimpang. 

Konsep maskulin dan feminis sejatinya telah diajarkan kepada manusia 

sejak dirinya lahir ke dunia. Ketika seorang bayi lahir dengan jenis kelamin laki-

laki, maka nilai maskulin ditanamkan sedini mungkin agar kelak ia bisa menjadi 

sosok laki-laki yang diterima di lingkungannya, begitu pula perempuan. Maskulin 

dan feminin juga menunjukkan posisi di mana manusia akan lebih dihormati. 

Keduanya juga merupakan bentuk budaya yang menjadi ciri khas di suatu negara. 

Laki-laki akan dianggap jantan ketika ia mengikuti tradisi dan nilai-nilai yang 

dianggap maskulin, seperti laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh 

memperlihatkan kelemahannya di depan perempuan, laki-laki harus berani, harus 

kuat, dan tidak boleh menunjukkan sisi emosionalnya. 

Sebenarnya konsep maskulin seperti di atas merupakan hasil konstruksi 

sosial yang menguatkan laki-laki menjadi superior. Patriarki akan menempatkan 

laki-laki di posisi tertinggi dalam strata sosial. Jenis kelamin akan menjadi sangat 

penting karena akan mendapatkan perlakuan berbeda di lingkungan sscial. 

Definisi sosial organ-organ seksual adalah produk dari suatu konstruksi yang 

https://news.detik.com/abc-australia/d-4446562/jumlah-bissu-di-masyarakat-bugis-kian-menyusut
https://news.detik.com/abc-australia/d-4446562/jumlah-bissu-di-masyarakat-bugis-kian-menyusut


dibangun berdasarkan suatu rangkain pilihan dan telah diarahkan atau organ-organ 

itu merupakan produk dari suatu konstruksi yang dibentuk dengan penekanan 

terhadap beberapa perbedaan tertentu terhadap beberapa persamaan tertentu 

(Bordieu, 2010:19-20). Karena maskulinitas adalah hasil dari budaya, sehingga 

kriteria dari pemaknaannya pun berbeda sesuai dengan latar belakang dan 

lingkungan sosialnya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

dalam mengenai pemaknaan khalayak terhadap hybrid maskulinitas yang 

ditunjukkan oleh Wanna One melalui reality show nya “Wanna One Go in Jeju” 

dan bagaimana hybrid maskulinitas tersebut dapat dianggap sebagai bentuk 

resistensi maskulinitas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-

masing khalayak. 

1.2 Rumusan Masalah  

Maskulinitas seorang laki-laki kerap kali dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan seseorang yang kuat, tubuh kekar berotot, tidak memperhatikan 

penampilan, berpenampilan seadanya, kasar, bahkan mengedepankan kekerasan. 

Bentuk maskulinitas seperti inilah yang terus menerus dipegang oleh laki-laki 

agar dirinya tetap diterima di lingkungannya. Bentuk maskulinitas tersebut telah 

diinternalisasi sejak bayi laki-laki dilahirkan ke dunia melalui didikan orang tua 

dan pengaruh lingkungan serta media. 

Korea memiliki stereotype maskulin seperti otoriter, seonbi (memiliki 

intelektual dan kesetiaan tinggi), serta kemiliteran sebagai bentuk kekerasan. Hal 



tersebut telah diajarkan secara turun temurun karena hal tersebut juga tertuang 

dalam ajaran Konfusianisme. Dan Indonesia juga menganggap bahwa laki-laki 

harus memiliki nilai-nilai steretoype maskulin dengan tidak melakukan tindakan-

tindakan seperti kewanita-wanitaan, yang didukung pula dengan ajaran agama 

Islam. Kedua negara ini memiliki konsep maskulinitas yang sama, yaitu laki-laki 

yang tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada feminitas. Namun, 

kemunculan boyband Korea seperti Wanna One salah satunya dengan konsep 

hybrid masculinity, yang memadukan antara maskulin dan feminim juga diterima 

oleh khalayak.  

Konsep hybrid masculinity ini ditayangkan dalam program reality show 

Korea “Wanna One Go in Jeju”. Acara ini menayangkan konsep hybrid 

masculinity karena tayangan ini bertujuan untuk mengiklankan satu produk 

kecantikan Korea, Innisfree. Dalam acara tersebut, pemaknaan maskulinitas 

ditampilkan dalam bentuk maskulinitas hibrida, yaitu mencampurkan unsur manly 

melalui bentuk fisik dari setiap member Wanna One dan unsur girly melalui 

penampilan kkonminam dan adegan-adegan seperti aegyo, skinship, dan juga 

perawatan.  

Maskulinitas hibrida yang ditunjukkan oleh Wanna One dalam reality 

show tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna tentang maskulinitas laki-

laki seperti yang diajarkan dalam ajaran Konfusianisme Korea dan maskulinitas 

dominan di Indonesia. Program ini memproduksi tayangan-tayangan yang 

menampilkan laki-laki yang senang berdandan. Bentuk maskulinitas tersebut 

akhirnya memunculkan satu anggapan bahwa hybrid masculinitas merupakan 



bentuk dari resistensi hegemoni maskulin. Selain konsep hybrid masculinity 

tersebut, yang perlu diperhatikan pula adalah bagaimana tayangan “Wanna One 

Go in Jeju” ini menampilkan konsep hyrbid masculinity berdasarkan standar 

maskulinitas di Korea.  

Karena masyarakat Indonesia juga dapat mengakses dan mengonsumi 

tayangan tersebut, akhirnya khalayak pun juga mengonsumsi dan memaknai 

maskulinitas pada tayangan “Wanna One Go in Jeju”, di mana sebelumnya, 

konsep maskulinitas dalam tayangan tersebut dinilai asing dan berbeda hingga 

menjadi suatu bentuk resistensi terhadap maskulinitas di Indonesia.  

Adanya perbedaan tersebut tidak membuat khalayak anti terhadap 

boyband Kpop. Artinya, di sini ada nilai-nilai yang dinegosiasikan oleh khalayak 

sehingga mereka bisa diterima di Indonesia. Peneliti menduga unsur cuteness 

dalam hybrid masculinity dipahami sebagai bentuk resistensi maskulinitas di 

Indonesia. 

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemaknaan 

khalayak terhadap maskulinitas boyband Korea dalam tayangan “Wanna One Go 

in Jeju”.   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seperti apa pemahaman khalayak 

Indonesia terhadap resistensi maskulinitas melalui konstruksi hybrid masculinity 

yang berkaitan dengan hybrid masculinity dilakukan Wanna One dalam reality 

show nya “Wanna One Go in Jeju”. 



1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi di bidang akademis, baik 

dalam penggunaan teori maupun metode penelitian di bidang ilmu komunikasi, 

khususnya dalam kajian budaya populer, media, dan gender. DKarena masih 

belum banyak ditemui kajian gender dari sisi laki-laki, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan ide dan gagasan tentang isu-isu gender di media massa dan 

memberikan kontribusi dalam memperlihatkan keberagaman maskulinitas serta 

dapat mengembangkan teori-teori dan penelitian-penelitian selanjutnya terkait 

dengan maskulinitas. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan bentuk-bentuk hybrid 

masculinity, apakah ini merupakan bentuk kesetaraan atau malah bentuk 

penindasan baru baik untuk laki-laki maupun perempuan. Diharapkan pula dapat 

memberikan kontribusi pada para produsen dan juga pemilik media agar selalu 

mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan tidak terpaku pada persoalan 

materi.  

1.4.3 Siginifikansi Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk 

berpikir kritis pada setiap fenomena yang terjadi di kehidupan sosial. Masyarakat 

diharapkan bisa secara kritis memaknai apa yang disajikan oleh media sehingga 

masyarakat tidak salah dalam memaknai realita yang dibentuk oleh media. 



1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 State of The Art 

Kajian tentang gender hingga kini memang menarik untuk diteliti. Selain karena 

budaya, media massa juga turut serta dalam konstruksi gender antara maskulin 

dan feminin. Akibatnya, masyarakat mengkotak-kotakan satu jenis kelamin 

dengan satu gender. Padahal, tiap individu berhak untuk memilih peran yang 

diinginkan. Berbagai bentuk diskriminasi tidak dapat terhindarkan saat 

masyarakat benar-benar menganggap konstruksi tersebut menjadi suatu 

keharusan. Tidak hanya perempuan saja yang sering terkena dampak diskriminasi, 

namun laki-laki juga dapat terkenda diskriminasi manakala dirinya tidak 

mengikuti standar maskulinitas yang dianggap “normal” oleh kelompok dominan. 

Beberapa penelitian berikut yang menjadi acuan dari penelitian ini. 

 Penelitian pertama adalah penelitian dari Ingrid Dyah Nastiti tahun 2018 

yang berjudul “Pemahaman Khalayak terhadap Konstruksi Hybrid 

Masculinity”.dalam penelitiannya, Ingrid menggunakan proram survival Produce 

101 Season 2 sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pemaknaan khalayak Indonesia terhadap kosntruksi hybrid masculinity dalam 

program Produce 101 Season 2. Tipe penelitain ini menggunakanpendekatan 

penelitian kualitatif dengan metode analisis resepsi. Hasilnya adalah khalayak 

Indonesia mampu menegosiasikan bahkan menerima bentik maskulinitas baru, 

mengingat masyarakat Indonesia juga memiliki standar maskulinitasnya sendiri. 

Penelitian Ingrid dipilih karena memiliki kesamaan tema yaitu pemaknaan 



khalayak terhadap maskulinitas yang ditampilkan dalam media. Perbedaan dari 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini melihat lebih dalam 

lagi tentang hybrid masculinity yang tidak hanya sebagai suatu konstruksi media 

saja, tetapi melihat hybrid masculinity sebagai sebuah bentuk resistensi maskulin 

yang ada di Indoensia. Bagaimana khalayak memahami hybrid masculinity ini 

sebagai sebuah resistensi atau tidak. 

 Penelitian kedua adalah penelitian dari Nobertus Ribut Santoso tahun 2012 

yang berjudul “Hegemoni Metroseksual dalam Iklan Grooming di Majalah FHM 

Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (critical 

discourse analysis) dari Fairlough. Hasilnya menunjukkan bahwa majalah FHM 

mendorong laki-laki untuk menjadi metroseskual yang lebih sadar tubuh (sadar 

akan fashion, perawatan tubuh, perawatan wajah, dan kesehatan) dan penampilan 

dengan memakai produk-produk kosmetik yang dipromosikan dengan citra 

metroseksual modern serta menginstruksi laki-laki untuk lebih berani 

mengeksplor sisi feminimnya. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti 

lakukan adalah hybrid masculinity diasumsikan sebagai bentuk resistensi, namun 

dalam penelitian ini metroseksual dilihat sebagai suatu hegemoni.  

 Penelitian ketiga adalah penelitian dari Rendy Ardian Muhammad tahun 

2017 yang berjudul “Pemaknaan Maskulinitas Selebriti Pria dalam Variety Show 

Running Man”. Selebriti pria yang diteliti adalah aktor Song Jong Ki. Metode 

yang digunakan adalah analisis resepsi, untuk mengetahui preferred reading dari 

narasumber yang telah menonton Running Man yang menampilkan Song Joong 

Ki secara lengkap dan dramanya juga. Hasil yang didapat dalam penelitian ini 



adalah elemen-elemen gentlemen masih mendominasi maskulinitas ideal. Artinya, 

masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa laki-laki maskulin adalah laki-laki 

yang memiliki karakteristik dari elemen-elemen gentlemen. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rendy menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat maskulinitas lain 

(hybrid masculinity) yang diasumsikan sebagia bentuk resistensi amskulinitas di 

Indonesia. 

 Penelitian keempat dimabil dari jurnal proceeding internasional yang 

dilakukan oleh Aris Prasetyo, Yuyun Riani, dan Dyan Rahmiati dengan judul 

“Female Teenager’s Perception toward Indonesian Boyband’s Masculinity in the 

2010” (2013). Objek penelitiannya adalah boyband Indonesia pada tahun 2010. 

Mereka menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis resepsi. 

Analisis dilakuakn pada remaja putri di Kota Malang. Hasil penelitian ini adalah 

boyband Indonesia dalam kategori less masculine. Hal tersebut karena factor-

faktor karena tariannya, terlalu ekspresif, pakaian mereka yang mencolok, 

rambutnya panjang dan berponi. Sama seperti peneltian sebelumnya, penelitian 

Aris Pasetyo dan kawan-kawan menjadi dasar peneliti melakukan penelitian 

tentang resistensi maskulinitas yang ditunjukkan oleh boyband Korea, Wanna 

One. 

 Penelitian kelima adalah penilitan dari Mary Aisnlie dari University of 

Nottingham, England. Penelitian ini dipublikasikan di tahun 2017 degan judul 

“Korean Maculinity vs hegemoniy Malay Maculinity vs Kpop Fandom. Penelitian 

ini menggunakan analisis resepsi dengan wawancara kualitatif semi-structures. 

Hasilnya adalah popularitas produk Korea di kalangan konsumen laki-lai di 



Malasia tertntu adalah signifikan, karena bentuk alternative maskulinitas tersebut 

mewakili mereka. Penelitian ini hanya melihat tentang konstruksi maskulin Korea 

dengan pemahaman khalayak Malaysia. Oleh karena itu, kebaruan yang bisa 

dilihat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti selain tempat subek 

penelitian yaitu Indonesia, penelitian akan lebih spesifik kepada hybrid 

masculinity yang ditampilkan oleh boyband Korea yang dipahami sebagai 

resistensi maskulin di Indonesia. 

 Berdasarkan state of the art di atas, novelty dari penelitian ini adalah 

peneliti akan meneliti konstruksi hybrid masculinity yang ditunjukkan oleh 

boyband Wanna One dalam reality show Wanna One Go in Jeju with Innisfree, 

serta aegyo yang dianggap sebagai resistensi maskulinitas hegemoni di Indonesia. 

Titik fokus pada peneltian ini bukan hanya teks, tapi juga khalayak. Oleh sebab 

itu, peneliti juga akan fokus pada nilai-nilai apa yang mereka negosiasikan dan 

mereka tolak dengan kemunculan Wanna One dalam reality show tersebut. 

1.5.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma digunakan sebagai suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau 

untuk lebih mebenarkan kebenaran. Menurut Baker (Moleong, 2013:49) dalam 

‘Paradigms: The Business of Discovering the Future’, mendefinisikan paradigma 

sebagai ‘seperangkat aturan (tertulis atau tidak tertulis) yang melakukan dua hal: 

(1) hal itu membangun atau mendefinisikan batasa-batas; dan (2) hal itu 

menceritakan kepada Anda bagaimana seharusnya melakukan sesuatu di dalam 

batas-batas itu agar bisa berhasil.  



Penelitian ini menggunakan paradigma kritis untuk meneliti video “Wanna 

One Go in Jeju” yang mengandung pesan resistensi maskulinitas. Paradigma kritis 

mempunyai beberapa karakteristik yaitu meyakini bahwa refleksi dan kritik 

metode untuk menghasilkan pengetahuan bukan melalui observasi, lebih dari 

sekadar data kuantitatif dan kualitatif, ideologi dan kekuasaan ada dalam 

pengalaman sosial dan tujuan penelitian untuk perubahan sosial. Paradigma kritis 

digunakan untuk membongkar diskursus-diskursus yang tersebunyi dibalik teks 

media. 

1.5.3 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa menurut Vivian (2008:450) adalah “dapat didefinisikan 

sebagai proses penggunaan sebuah medium massa untuk mengirim pesan kepada 

audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, menghibur, atau membujuk.”. 

Melalui komunikasi massa, sebuah pesan dapat tersampaikan audiens yang luas, 

bisa ribuan hingga jutaan audiens. Agar dapat diterima oleh audiens luas, sebuah 

pesan dikodekan dalam kode umum, yaitu melalui bahasa. Individu yang 

menerima pesan tersebut, kemudian menguraikannya dan menginternalisasikan. 

Dalam proses tersebut, audiens tidak serta merta memahami pesan secara utuh, 

namun pesan direlasikan dengan pengalaman yang dimilikinya sehingga 

membentuk pengetahuan baru atau memperkuat pengetahuan yang sudah dimiliki 

sebelumnya melalui pengalaman yang dialami. 

 Seperti yang ditunjukkan dalam moel Shannon-Weaver bahwa komunikasi 

massa tidak hanya berhenti pada jalur satu arah saja, namun dapat menjadi satu 



lingkaran yang tidak terputus. Audiens sebagai penerima pesan yang menerima 

pesan dan memahami pesan kemudian memberikan respon. Selanjutnya, penerima 

ini menjadi pengirim, mengodekan tanggapan, dan mengirimkan pesannya 

melalui media ke pengirim pertama yang tujuannya adalah mengkodekan pesan. 

Proses pembalikan ini disebut sebagai umpan balik atau tanggapan (feedback) 

(Vivian, 2008:464). Tanggapan ini tidak secara langsung dapat diberikan, 

melainkan ada jeda atau selisih waktu antara pengirim pesan pertama ke penerima 

sebagai pengirim pesan kedua.  

Audiens dan bagaimana cara mereka dalam menerima pesan juga penting 

dalam proses komunikasi massa. Di sini, peran pembuat pesan (produsen) harus 

mengetahui siapa target audiens mereka agar pesan yang akan disampaikan dapat 

dikodekan dengan tepat dan menghasilkan efek yang diharapkan. 

1.5.4 Teori Kajian Budaya 

Budaya adalah kumpulan praktik-praktik sosial, di mana makna-makna di 

produksi, disirkulasikan, dan dipertukarkan (Thwaites, Davis, dan Mules, 2002:1). 

Di sini, budaya dapat melebar ke bidang ekonomi, hukum, dan pemerintahan. 

Oleh sebab itu, kajian budaya meruakan rangkaian persoalan tentang apa yang 

dapat kira katakan mengenai berbagai bidang, seperti pemerintahan, hukum, 

ekonomi, dan lain-lain, jika menggunakan pendekatan praktik makna (Thwaites, 

Davis, dan Mules, 2002:2).  

Jika dihubungkan dengan pendekatan media, maka kajian budaya ini tidak 

lepas dari adanya ideologi dan hegemoni yang ingin disebarkan oleh kelompok 



tertentu untuk mempertahankan kekuasaan. Teori kajian budaya berangkat dari 

Stuart Hall yang percaya bahwa media massa mempertahankan dominasi mereka 

yang sudah dalam posisi berkuasa. Kajian budaya dan media ingin memainkan 

peran demistifikasi, bahwa teks-teks kebudayaan terkomodifikasi. Ideologi ini 

terus menerus disebarkan melalui media. 

 Kemudian muncullah dua konsep yang sering digunakan dalam kajian 

budaya dan media, pertama adalah ideologi, kedua adalah hegemoni. oleh media 

dan berbagai mitos serta ideologi yang tertanam di dalamnya. Hall mendefiniskan 

ideologi sebagai kerangka mental – bahasa, konsep, kategori, citra pemikiran, dan 

representasi – yang dikerahkan oleh berbagai kelas dan kelompok sosial untuk 

mendefinisikan, mencari tahu, dan membuatnya secara jelas bagaimana 

masyarakat bekerja (Hall, dalam Griffin, 2011:344). Konsep ideologi cenderung 

mengandung nilai kebenaran yang bersifat universal. Konsep ini lebih 

menekankan pada pengertian-pengertian yang spesifik untuk melanggengkan 

kekuasaan. Sedangkan hegemoni adalah pengaruh halus dari dominasi suatu 

kelompok yang berkuasa yang mendapatkan kewenangan dan kepemimpinan atas 

masyarakat yang tidak memiliki kuasa (Griffin, 2011:346). 

 Dalam kajian budaya dan media, terdapat metode-metode yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk melihat makna-makna sosial yang telah dimaknai 

oleh masyarakat, salah satunya dengan kajian resepsi. Di dalam kajian resepsi 

melihat khalayak sebagai pencipta makna yang aktif (Barker, 2005:43). Mereka 

menerapkan berbagai kompetensi kultural yang diperoleh sebelumnya 



(pengalaman) untuk membaca teks sehingga khalayak yang memiliki beraneka 

ragam pengalaman akan memberikan makna yang berbeda. 

 Hall menggunakan model encoding-decoding untuk melihat resepsi 

khalayak (Barker, 2005:43). Makna diproduksi oleh produsen (encoder) melalui 

media, kemudian dikonstruksi. Jika khalayak berada pada kerangka kultural yang 

sama dengan encoder, maka penciptaan makna oleh khalayak masih tidak berbeda 

dengan teks di media. Namun, jika khalayak berada pada posisi sosial yang 

berbeda dan memiliki pengalaman yang berbeda, maka mereka dapat menafsirkan 

makna (decode) berbeda dengan encoder. 

1.5.5 Post-Strukturalisme Feminisme 

Perspektif post-strukturalisme secara mendasar menentang gagasan yang sampai 

sekarang dijunjung tinggi, seperti  pemahaman tentang subjek, bahasa, dan  

masyarakat sebagai entitas yang bersatu, stabil, dan terpisah, serta interaksi sistem 

dan struktur dalam pertukaran dialektik, serta penjelasan dan penentuan yang 

penting (Krolokke dan Sorensen, 2006:34). Post-strukturalisme menonjolkan 

interaksi antara subjek, bahasa, dan masyarakat. Perspektif ini juga menekankan 

pada kompleksitas dan kemungkinan pelaksanaan kekuasaan.  

 Salah satu tokoh post-strukturalisme yaitu Judith Butler, menggabungkan 

pemikiran Foucault, Derrida, dan Lacan. Butler memahami gender dan penanda 

sosial penting lainnya seperti seksualitas dan etnis sebagai praktik diskursif yang 

menghasilkan efek, yang selalu dilatar belakangi oleh kekuasaan secara intens dan 

dipengaruhi oleh satu sama lain, tidak stabil, dan rawan perpindahan (Butler, 



dalam Krolokke dan Sorensen, 2006:36). Gender dipengaruhi oleh bahasa dan 

komunikasi. Akibatnya, teori komunikasi feminis poststrukturalis yang bekerja 

adalah teori performativitas dan teori positioning.  

1.5.6 Theory of Gender Performativity 

Teori Performativitas oleh Judith Butler mengatakan bahwa gender adalah 

"regulasi praktik sosial" yang mengkondisikan seks meng-aterialisasi sebagai 

suatu cara yang dipasang pada tubuh sebagai gaya yang berulang, sebagai "bio-

power"; namun, karena itu, ia juga mengalami gerakan dekonstruktif dan 

rekonstruktif yang berkelanjutan (Krolokke dan Sorensen, 2006:37). Inti dari teori 

ini adalah performa sebagai sebuah tampilan wacana yang kuat dalam “stylized 

citational practice”.  

 Teori ini terinspirasi dari konsep Foucault tentang matrik heteroseksual, 

dan Butler telah mengkritisi para feminis gelombang kedua yang membedakan 

antara “sex” dan “gender”. Menurut Butler, “sex” dan “gender” adalah satu. 

Menunjuk pada kedekatan antara seks, gender, dan seksualitas, Butler 

berpendapat bahwa matriks heteroseksual mengembalikan dirinya sendiri melalui 

"pemasangan" praktik-praktik gender regulatif dan normatif, di satu sisi, dan garis 

besar penyimpangan (homoseksualitas, misalnya).  

 Kemudian, Butler mengambil inspirasi lagi dari teori speech act terutama 

dari theory of the performative dari Austin. Menurut Austin (dalam Krolokke dan 

Sorensen, 2006:38), the performative adalah sebuah kata kerja yang bertindak 

pada saat berbicara - misalnya dalam menamai, memanggil, dan memaki dari 



perwujudan ritual tertentu yang diwujudkan. Kemudian dari inti tersebut, Butler 

mengembangkan sifat dari gender sebagai praktik diskursif, di mana cenderung 

untuk menamai suatu ritual yang mapan. Contohnya, sebutan “girling” yang 

tercipta dari praktik sosial yang mengarah pada anak-anak perempuan, dimulai 

sejak bidan mengatakan “It’s a girl” (Livia & Hall, dalam Krolokke dan Sorensen, 

2006:38). 

 Menurut teori ini, gender tidak hanya sekadar sebuah proses, tetapi gender 

adalah tipe proses tertentu dari seperangkat aktivitas yang diulang-ulang pada satu 

waktu. Baik maskulinitas maupun feminitas berhubungan dengan budaya, yang 

sifatnya bergerak bahkan tidak stabil. Jadi, maskulinitas tidak bisa dibaca sebagai 

suatu keseragaman tetapi bervariasi dan fragmentasi.  

1.5.7 Resistensi Maskulinitas: Hybrid Masculinity 

Gender adalah cara di mana praktik sosial diperintahkan. Dalam proses gender, 

perilaku kehidupan sehari-hari diatur kaitannya dengan arena reproduksi, yang 

ditentukan oleh struktur tubuh dan proses reproduksi manusia. Arena ini termasuk 

seksual gairah dan hubungan seksual, persalinan dan perawatan bayi, perbedaan 

dan kesamaan jenis kelamin. Gender adalah praktik sosial yang secara konstan 

mengacu pada tubuh dan apa yang dilakukan tubuh, bukan praktik sosial yang 

direduksi ke tubuh (Connell, 2005:71). 

 Budaya Massa pada umumnya mengasumsikan maskulinitas tetap berada 

di arus kehidupan sehari-hari. Kami mendengar tentang “laki-laki sejati”, 

“manusia alami”, “deep masculinity” (Connell, 2005:45). Maskulinitas sejati 



hampir selalu dianggap berasal dari tubuh laki-laki - untuk melekat dalam tubuh 

laki-laki atau untuk mengekspresikan sesuatu tentang tubuh laki-laki. Entah tubuh 

mendorong dan mengarahkan tindakan (misalnya, laki-laki secara alami lebih 

agresif daripada wanita; hasil perkosaan dari nafsu tak terkendali atau dorongan 

bawaan untuk melakukan kekerasan), atau tubuh menetapkan batasan untuk 

bertindak (misalnya, laki-laki secara alami tidak merawat bayi; homoseksualitas 

adalah tidak wajar dan karena itu terbatas pada minoritas yang sesat). 

 Semua masyarakat memiliki akun budaya gender, tetapi tidak semua 

memiliki konsep “maskulinitas”. Dalam penggunaannya yang modern, istilah itu 

mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dihasilkan dari tipe orang yang seperti 

itu. Maksudnya, orang yang tidak maskulin akan berperilaku berbeda: lebih suka 

damai daripada suka kekerasan, lebih berdamai daripada mendominasi, hampir 

tidak bisa menendang bola, tidak tertarik pada penaklukan seksual, dan 

seterusnya. 

 Berbicara mengenai maskulinitas, maka, kita sedang “melakukan gender” 

dengan cara yang spesifik secara kultural. Definisi maskulinitas sebagian besar 

diambil dari sudut pandang budaya kita begitu saja. Istilah 'maskulin' dan 'feminin' 

melampaui titik perbedaan seks kategoris dengan cara laki-laki berbeda di antara 

diri mereka sendiri, dan wanita berbeda di antara mereka sendiri, dalam masalah 

jenis kelamin (Kessel dan McKenna, dalam Connell, 2005:69). 

 Menurut Gramsci (dalam Connell, 2005:77) maskulinitas hegemonik dapat 

didefinisikan sebagai konfigurasi praktik gender yang mewujudkan jawaban yang 



diterima saat ini untuk masalah legitimasi patriarki, yang menjamin (atau diambil 

untuk menjamin) posisi dominan laki-laki dan subordinasi perempuan. Namun, 

tidak hanya perempuan yang berada diposisi subordinasi, laki-laki heteroseksual 

sebagai posisi dominan juga melakukan subordinasi ke sesama laki-laki dengan 

orientasi homoseksual. Ini lebih dari stigmatisasi budaya homoseksualitas atau 

identitas gay. Laki-laki gay disubordinasikan ke laki-laki lurus (heteroseksual) 

oleh serangkaian praktik material yang cukup. 

 Resistensi atau perlawanan muncul dari hubungan kekuasaan dan 

subordinasi di mana ada budaya yang mendominasi dan berusaha untuk memaksa 

budaya subordinat dengan semena-mena (Barker, 2006:359-360). Kelompok 

dominan melakukan diskriminasi dan perluasan kuasa terhadap kelomok lain yang 

tidak mengikuti aliran, arus, atau paham dari kelompok dominan tersebut. 

Perlawanan dibangun atas dasar serangkaian fisik dari makna tertentu, kurun 

waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. 

 Spirit perlawanan maskulinitas ini didasarkan atas biologis dan budaya. 

Secara biologis, manusia memiliki kromosom X dan Y yang nantinya membentuk 

jenis kelamin yang dimiliki oleh manusia. Perempuan memiliki dua kromosom X 

yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, sedangkan laki-laki memiliki satu 

kromosom X dan sebuah kromosom Y yang hanya sebagian kecil dari ukuran 

kromosom lainnya (Unger dan Crawford, 1992b:192). Artinya, yang membedakan 

manusia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki adalah ketika manusia tersebut 

memiliki kromosom Y. Jika kromosom Y ini muncul, alat kelamin akan tumbuh 

lebih cepat dan akan membentuk dalam bentuk yang berbeda menjadi testis. 



Artinya manusia tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dasar-dasar biologis ini tidak 

ada kaitannya dengan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan seks seperti 

pengasuhan dan dominasi yang sering digeneralisasikan antar manusia. Hal 

tersebut merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak dapat digeneralisasikan 

tentang bagaimana perempuan harus bersikap dan laki-laki harus bersikap. 

Stereotype yang menyebar di masyarakatlah yang akhirnya menjadi hegemoni 

bagaimana perempuan dan laki-laki harus bersikap “normal” sesuai dengan jenis 

kelaminnya. Sehingga jika dilihat berdasarkan nilai-nilai maskulin sekarang, 

justru merupakan maskulin yang tidak sempurna. 

 Dilihat dari segi budaya, sebenarnya konsep laki-laki yang kewanitaan ini 

bukanlah hal baru di Indonesia. Seperti yang terjadi di masayarakat Bugis, 

Sulawesi Selatan yang mengakui lima jenis gender, yakni laki-laki (oroane), 

perempuan (makkunrai), laki-laki yang menyerupai perempuan (calabai), 

perempuan menyerupai laki-laki (calalai), dan pendeta androgini (bissu) (sumber: 

https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-

gender-di-indonesia-101669 diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 14:15 WIB). Di 

Toraja juga ada yang disebut dengan to burake tambulang yang diakui sebagai 

gender ketiga. Bahkan seorang bissu di Bugis dan burake tambulang di Toraja 

memiliki peran penting dalam komunitas mereka karena mereka yang memimpin 

upacara spriritual atau ritual panen di desa-desa dan menjadi sosok yang paling 

dihormati dan dikagumi. Artinya, Indonesia juga punya sejarah mengenai LGBT. 

Namun, karena stereotype maskulin telah menghegemoni di masyarakat, maka 

https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-gender-di-indonesia-101669
https://theconversation.com/homoseksualitas-bukan-produk-barat-keberagaman-gender-di-indonesia-101669


bentuk-bentuk seperti contoh di atas ini justru dianggap sebagai bentuk 

penyimpangan. 

 Dalam budaya populer yang kaitannya dengan Kpop dan hybrid 

masculinity, Wanna One sebagai agen pembentuk identitas maskulinitas baru, 

dianggap melakukan perlawanan atas dominasi maskulin “tradisional” yang sudah 

terjadi turun-temurun dan dianggap sebagai satu identitas yang “diharuskan”. 

Penelitian ini ingin melihat bentuk-bentuk resistensi yang digambarkan oleh 

boyband Wanna One dalam reality show nya “Wanna One Go in Jeju”. 

 Menurut Linda Tuncay (2016:317-322) dalam penelitiannya, maskulinitas 

dapat diteliti melalui beberapa elemen berikut, antara lain: 

1) Appearance (penampilan) 

Penampilan fisik menjadi objek penting maskulinitas laki-laki. Penampilan 

ini dapat dilihat melalui gaya berbusana, bentuk fisik, perawatan,  

2) Family/ Love (keluarga/cinta) 

Maskulinitas laki-laki dapat dilihat dari sisi-sisi seperti rasa kekeluargaan 

dan  rasa cinta. 

3) Leadership/Respect (kepemimpinan/hormat) 

Maskulinitas laki-laki dapat dilihat dari rasa tanggung jawab dan jiwa 

kepemimpinan, serta dapat dihormati. 

 



4) Money/Success (uang/kesuksesan) 

Maskulinitas bagi pria dilihat dari kesuksesan mereka dan berpenghasilan 

tinggi. 

5) Women/Sex (wanita/seks) 

Banyak laki-laki yang ingin diidolakan oleh perempuan, sehingga 

perempuan juga menjadi salah satu acuan kita untuk melihat maskulinitas 

laki-laki. 

6) Adventure/outdoor (petualang/aktivitas di luar) 

Banyak laki-laki enganggap bahwa aktivitas di luar seperti berpetualang 

adalah maskulin. 

7) Altruism (bela negara) 

Kesetian terhadap negara menjadi salah satu bentuk maskulinitas laki-laki 

karena laki-laki digambarkan sebagai sosok yang pemberani dan rela 

berkorban demi negara. 

8) Fun (kesenangan) 

Olahraga sebagai bentuk kesenangan laki-laki. 

9) Knowledge (pengetahuan) 

Laki-laki yang maskulin juga dilihat dari kepintaran laki-laki. Memiliki 

pengetahuan luas dianggap sebagai hal yang maskulin. 

 



10) Spirituality/Morality (spiritual/moral) 

Sosok maskulin dilihat dari ketaatan laki-laki dengan agama. 

11) Strength (kekuatan) 

Maskulinitas laki-laki dapata dilihat dari kekuatan fisik laki-laki. 

 Hybrid masculinity mengacu pada perpaduan antara maskulinitas 

tradisional dengan maskulinitas baru. Perpaduan ini dilihat sebagi suatu bentuk 

perlawanan yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang menolak dengan bentuk 

maskulinitas hanyalah satu. Sehingga penelitian ini akan fokus dengan bentuk-

bentuk hybrid masculinity dan juga pemaknaan khalayak tentang hybrid 

masculinity sebagai bentuk dari perlawanan boyband Korea yang mewakili laki-

laki. Apakah khalayak memiliki pemahaman yang sama dengan preferred reading 

atau tidak. 

 Bentuk-bentuk hybrid masculinity yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

antara lain kkonminam, aegyo, dan praktik penggunakan skincare. Kkonminam 

(꽃미남) mengacu pada laki-laki cantik yang memiliki kulit mulus, rambut halus, 

dan bertingkah laku feminim (Jung, 2011:80). Kkonminam memiliki atribut 

maskulin dan feminin. Munculnya fenomena kkonminam ini menunjukkan bahwa 

era baru dalam bentuk hybrid masculinity telah tiba. 

 Kedua adalah aegyo (애교) yang artinya adalah gestur imut, membuat 

ekspresi wajah dan suara yang girly dan manis (Jung, 2011:226). Aegyo dapat 

diekspresikan melalui visual, fashion, dan gesture, namun satu aspek penting dari 



aegyo adalah gaya biacara yang terkait dengan perempuan dan feminitas 

(Manietta, 2015:1). Gaya berbicara aegyo melibatkan unsur-unsur seperti nasalitas, 

intonasi yang naik turun, suara kekanak-kanakan dengan menggunakan gaya lidah 

pendek atau disebut hyeo jjalbeun sori (혀 짧은 소리), dan gerakan imut khas 

anak kecil. 

 Ketiga adalah skinship, yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung, yang 

artinya membentuk suatu ikatan melalui kontak fisik (Sault, dalam Andini, 

2015:173). Sama halnya dengan sentuhan, bentuk-bentuk skinship yang sering 

diperlihatkan oleh selebriti-selebriti Korea seperti bergandengan tangan, 

berpelukan, mencium, dan lain-lain. Sentuhan tidak hanya bergantung pada 

budaya, tetapi juga pada konteks (Mulyana, 2010:380). 

 Keempat adalah praktik penggunaan skincare. Laki-laki menggunakan 

produk-produk perawatn tubuh dan penampilan  seperti pembersih wajah, lotion, 

pelembab wajah, pewarna rambut, dan pernak-pernik lainnya yang mendukung 

penampilan seorang laki-laki agar lebih menawan (Santoso, 2012:138). Hal ini 

sehubungan dengan fenomena metroseksual, dimana laki-laki sangat 

memperhatikan penampilannya. Berbagai macam perawatan mereka lakukan 

hingga melakukan perawatan kulit malam secara rutin. Praktik-praktik 

penggunaan skincare tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini. 

1.5.8 Korean Wave  

Istilah Korean Wave pertama kali diciptakan setelah dunia hiburan Korea masuk 

dan populer di China. Korean Wave atau dalam bahasa Koreanya adalah Hallyu 



berasal kata 한 (Han) yang artinya Hanguk, atau Korea dan 류 (Lyu) yang artinya 

gelombang. Kepopuleran budaya popular Korea dimulai di Asia Timur pada 

1990-an dan berlanjut baru-baru ini di Amerika Serikat, Amerika Latin, Timur 

Tengah, dan sebagian Eropa.  

 Berawal dari tahun 1997, saat serial drama Korea berjudul “What is Love” 

muncul di stasiun televisi China, CCTV, yang bergenre drama keluarga dengan 

konflik dan resolusi dari pasangan suami istri dari dua keluarga yang berbeda, 

yang satu berpikiran modern, yang satu berpikiran konservatif. Drama ini menjadi 

popular di khalayak China karena sebelumnya mereka belum pernah melihat 

drama dengan gaya bebas, yang tidak pernah mereka lihat di bawah pemerintahan 

sosialisme, dan gaya hidup modern dari orang-orang Korea modern. Drama ini 

memeroleh share sebesar 15% yang merupakan rating tertinggi drama asing di 

China (Korean Culture and Information Service, 2011:21). Drama Korea menjadi 

pembuka jalan untuk memperkenalkan Korea lebih luas lagi. 

 Ketika pemerintah Korea mengukur keberhasilan Korean Wave dengan 

penjualan luar negeri, mereka menjadikan konsumen asing sebagai penentu nilai 

budaya (Ravina, 2009). Akibatnya, industri hiburan Korea kembali membentuk 

produk-produk hiburan yang siap untuk dipasarkan di luar negeri. Setelah sukses 

dengan dramanya, pada pertengahan tahun 90-an Korea juga kembali 

menunjukkan eksistensinya melalui music. Korea, melalui agensi-agensi swasta, 

membentuk sebuah boyband dan girlband yang disebut sebagai “idol group”. Idol 

group ini mengadopsi gaya-gaya Amerika dan Eropa mulai dari musik hingga 



penampilannya. Idol group ini juga sukses dipasaran China, Jepang, dan Asia 

Tenggara yang membuat Korea semakin dikenal di negara-negara Asia. 

 Tahun 2000an, jumlah Kpop idol semakin meningkat seiring dengan 

semakin terbukanya pasar dan banyaknya minat masyarkat dunia dengan Kpop. 

Bahkan kini Kpop tidak hanya disenangi oleh masyarakat Asia, tapi juga di 

Amerika, Eropa, dan Latin. Salah satu boyband Korea, yaitu BTS (방탄 

서년단/Bangtan Seonyeondan) bahkan mampu menembus chart 100 billboard 

Amerika yang menandakan bahwa music mereka diterima oleh masyarakat dunia. 

Beberpaa album dari Kpop idol juga mampu menembus chart album digital sales 

billboard hingga menduduki peringkat pertama.  

 Korean Wave juga merupakan fenomena pemasaran dan bisnis, yang 

melibatkan upaya bersama oleh promotor, humas, dan agen perusahaan untuk 

menjual budaya Korea sebagai komoditas (Cho dan Kang, dalam Ravina, 2009). 

Pemerintah Korea telah mempromosikan Korea Wave sebagai industri ekspor, 

dengan upaya menjadikan bintang pop Korea sebagai bahan pariwisata hingga 

dukungan langsung dari perusahaan media Korea. Dengan demikian, bintang 

Kpop sangat menonjol di situs web Korea Tourism Organization versi Cina dan 

Jepang, dan promosi pemerintah secara khusus menyoroti selebriti K-pop (Lin 

dan Huang 2008). Pada saat yang sama, pemerintah Korea telah menawarkan 

subsidi untuk "industri budaya" (Chua dan Iwabuchi 2008: 28), dan perwakilan 

industri telah menyerukan pinjaman berbunga rendah untuk mendukung 

kesuksesan hallyu (Kang, dalam Ravina, 2009). 



1.5.8.1 Korean Wave sebagai Fenomena Transnasional 

Eun Young Jung (dalam Ravina 2009) mngatakan bahwa Korean Wave ini tidak 

sepenuhnya sebagai “Korea” seperti yang masyarakat pikirkan, bahwa sebenarnya 

budaya Korea yang diserukan dalam Korean Wave ini melibatkan “transnasional 

dan hibrida” dan merupakan kombinasi antara elemen lokal dan asing dalam 

banyak lapisan.  

 Dalam kasus drama Korea, kesuksesan ini juga tidak lepas dari adanya 

perpaduan antara budaya Korea dengan Jepang yang dikemas secara kreatif dan 

modern shingga disukai oleh masyarakat Asia. Begitu pula dengan musiknya, 

meski di awal kemunculannya musik Kpop tidak begitu masuk di Hollywood 

karena dianggap meniru gaya Hollywood, namun seirng berkembangnya zaman, 

Kpop akhirnya diterima bahkan sejajar dengan para artis-artis Hollywood yang 

sejak lama akrab di telinga masyarakat dunia.  

 Gelombang Korea bukan hanya fenomena pop-culture tetapi tantangan 

untuk pola karir, keluarga, dan konstruksi gender. Korea memiliki paham 

Konfusinisme yang mengatur segala kehidupan manusi, mulai dari keluarga, karir, 

hingga peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan akibat ajaran 

ini, Korea mendapatkan predikat sebagai negara dengan kesenjangan pendapatan 

antara perempuan dan laki-laki tertinggi menurut OECD 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R diakses pada 

29 November 2018 pukul 05.57 WIB). 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LFS_SEXAGE_I_R


 Berbicara mengenai gender, Korea memiliki citra kuat dengan 

menghadirkan laki-laki dan perempuan yang memiliki penampilan yang memukau 

yang direpresentasikan oleh para selebritas maupun Kpop idol. Jika perempuan 

terkenal dengan operasi plastiknya, laki-laki terkenal dengan image tampan tapi 

tetap cute, atau disebut sebagai kkotminam (flower boy). 

 Image flower boy yang ditampilkan oleh para idol laki-laki ini menjadi ciri 

khas tersendiri di Korea, karena sebelumnya belum ada yang mengusung konsep 

laki-laki “cantik” untuk menjadi sebuah boyband. Selain kemmapuan vocal dan 

menarinya, untuk menjadi seorang idol, seorang laki-laki harus memenuhi 

beberapa kriteria, salah satunya berwajah “cantik” sesuai dengan karakter Korea. 

Inilah yang kemudian dikenal sebagai hybrid masculinity karena menggabungkan 

unsur maskulin dan feminine menjadi satu bentuk identitas baru untuk menarik 

perhatian khalayak. 

1.5.9  Hybrid Masculinity dalam Industri Hiburan Korea 

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang menikmati kesuksesan yang luar 

biasa dengan produk-produk hiburan mereka seperti musik, film, acara TV, dan 

masih banyak lagi. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam 

mengembangkan gelombang Korea atau dikenal dengan Korean Wave. Istilah 

Korean Wave muncul berkat drama series Korea yang terkenal di China, yang 

kemudian menular ke produk-produk hiburan lain, salah satunya boyband.  

 Boyband-boyband ini dikonstruksi oleh agensi masing-masing melalui 

proses yang cukup lama. Sebelumnya, mereka perlu melakukan training rata-rata 



tiga sampai empat tahun, atau tergantung penilaian agensi tentang kesiapan 

seorang peserta training. Selama proses training, peserta diberi pelatihan vokal, 

dance, rap, acting, public speaking, bahasa, hingga pelatihan tentang bagaimana 

cara melakukan variety show agar terlihat lucu. Segala konsep grup telah 

ditentukan oleh agensi. Menurut Jung (2011:165) boyband-boyband Korea baru-

baru ini cenderung membangun identitas “transnasional” yang bergantung pada 

performa hibrida “manufactured versatile masculinity” di mana maskulinitas 

mereka dibangun dan dikelola baik dari agensi mereka sendiri maupun dari 

pertunjukkan. Bentuk maskulinitas hibrida yang seringkali ditampilkan oleh para 

boyband Kpop adalah bentuk maskulinitas yang lembut. Banyak cara dilakukan 

oleh para boyband ini dalam menampilkan hybird masculinity, selain 

menonjolkan visual ala pretty face mereka, juga didukung dengan aksi 

menggemaskan atau disebut dengan aegyo.  

 Konsep maskulin seperti itu ternyata membawa dampak positif bagi Korea 

sendiri, karena tidak hanya hiburannya saja, kini pasar kosmetik Korea pun ikut 

terangkat berkat para boyband yang membintangi produk tersebut. Oleh sebab itu, 

hybrid masculinity menjadi komoditas baru di Korea karena memiliki nilai jual 

tinggi dan menarik banyak minat masyarakat. 

1.5.10Analisis Resepsi 

Analisis resepsi khalayak adalah memahami proses pembuatan makna yang 

dilakukan khalayak ketika mengonsumsi tayangan yang ada di media (Ida, 

2016:161). Analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami respon, 



penerimaan, sikap, dan makna yang diproduksi atau dibentuk oleh khalayak 

terhadap konten-konten di media massa. Asumsi dasar metodologi ini adalah 

konsep khalayak aktif, artinya khalayak mempunyai kuasa untuk memproduksi 

dan mereproduksi makna yang terdapat pada konten di media massa. 

 Stuart Hall (dalam Ida, 2016:161-162) berbicara mengani teori encoding 

dan decoding sebagai proses khalayak dalam mengonsumsi dan memproduksi 

makna pada proses penerimaan konten media massa yang dikonsumsinya. 

Menurut Dominick (dalam Morissan, 2013:18) encoding dapat diartikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke 

dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indra pihak penerima. Encoding 

dalam proses komunikasi dapat berlangsung satu kali, namun bisa juga berkali-

kali. 

 Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses decoding yang 

merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses encoding, yaitu dengan 

menerjemahkan dan menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk 

yang memiliki arti bagi penerima (Morissan, 2013:21).  

 Pemaknaan yang dilakukan khalayak dapat dikategorikan ke dalam tiga 

kategori, antara lain: 

1. Posisi hegomoni dominan, khalayak menerima pesan yang disampaikan 

oleh media. Media menyampaikan pesan dengan menggunakan kode 

budaya dominan dalam masyarakat. 



2. Posisi negosiasi, yaitu khalayak secara umum menerima ideologi dominan, 

namun mereka akan melakukan beberapa pengecualian dalam 

penerapannya yang disesuaikan dengan budaya tempat mereka berada. 

3. Posisi oposisi, di mana khalayak dalam melakukan decoding dari pesan 

media tersebut menolak makna pesan yang disampaikan atau dimaksud. 

Mereka memiliki cara berpikir sendiri terhadap topik yang disampaikan. 

1.5.11 Khalayak Aktif 

Istilah “khalayak” sering dimaknai dengan kepasifan dan penerimaan. Meskipun 

tidak sepenuhnya salah, namun hal ini tidak dibenarkan sebagai cara 

menginterpretasikan orang di depan televisi. Pemirsa televisi juga bisa aktif dalam 

berbagai hal. Menurut Collet dan Lamb (dalam Burton, 2007:356) terdapat riset 

tentang perilaku orang yang menunjukkan bahwa orang-orang melakukan 

berbagai kegiatan saat televisi sedang menyala atau menonton televisi, seperti 

mulai dari tugas-tugas domestik hingga bermain instrument klasik, serta perilaku 

interaktif, yaitu dengan mengomentari program tertentu yang sedang dilihat.  

 Terdapat proses mental aktif yang dilakukan oleh khalayak saat menonton 

televise. Mengurai kode (decoding) televisi, membaca teks, melibatkan 

pemahaman terhadap kode-kode yang beraneka ragam (Burton, 2007:356). 

Khalayak menggunakan televisi sebagai media massa untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan, seperti kebutuhan informasi, kebuthan identitas, kebutuhan 

interaksi sosial, dan kebutuhan hiburan. 



 Kebutuhan akan identitas, yaitu untuk memanfaatkan televisi, khususnya 

peran-peran yang dimainkan dalam satu acara tertentu guna mengecek 

pemahaman kita akan diri dan perilaku sosial (Burton, 2007:357). Saat melihat 

identitas-identitas yang ditampilkan dalam televisi, individu akan seacara aktif 

mengolah teks yang ada dalam televisi dan merefleksikan pemhaman teks tersebut 

sesuai dengan apa yang ia yakini sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. 

1.5.12 Youtube sebagai Media Massa 

Youtube merupakan media sosial yang berjenis media sharing. Media sharing  

adalah jenis media sosial yang memberikan fasilitas penggunanya untuk berbagi 

media, mulai dari dokumen (file), audio, video, gambar, dan lain-lain (Nasrullah, 

2015:44). Kehadiran Youtube sebagai platform berbagi video, memberikan 

tempat bagi masyarakat baik perseorangan maupun perusahaan untuk 

mengunggah  video sesuai dengan kepentingannya. Youtube sebagai media massa 

baru  juga memiliki fungsi seperti media massa, salah satunya sebagai sarana 

pengembangan budaya. Melalui media, seseorang dapat mempelajari budaya-

budaya lama dan memeroleh budaya-budaya baru (Nurudin, 2013:34). Nilai-nilai 

budaya baru ini dikombinasikan dengan tayangan-tayangan hiburan sehingga 

masyarakat tertarik untuk melihat dan memelajari budaya tersebut. Sama halnya 

dengan televisi, youtube pun juga mampu menyebarkan ideologi di dalam setiap 

informasi maupun tayangan yang diunggah di youtube sesuai dengan ideologi 

yang ingin disebarkan oleh si pembuat konten.   



 Awalnya, Youtube dipandang sebagai tempat untuk “menyiarkan diri” dan 

menampung wacana budaya partisipasi, serta kemunculan generasi baru yang 

lebih kreatif dan berdaya (Burgess dan Green, 2009a:4).  Seiring perkembangan 

zaman, kini Youtube menjadi media massa yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat, termasuk di Indonesia. Tercatat sebanyak lima puluh juta sebagai 

pengguna aktif  dari total 146 juta pengguna internet di Indonesia (sumber: 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180406202852-213-288967/youtube-

jadi-aplikasi-media-paling-populer-di-indonesia diakses pada 5 Agustus 2019 

pukul 17:07 WIB). Dan di dunia, sebanyak 1,8 milyar  pengguna yang terdaftar 

setiap bulannya dan belum termasuk mereka yang menonton video via youtube 

namun tidak memliki akun  (sumber: 

https://tekno.kompas.com/read/2018/05/04/14250087/berapa-banyak-orang-yang-

menonton-youtube-setiap-harinya- diakses pada 5 Agustus 2019 pukul 17:17 

WIB).  Hal tersebut menunjukkan bahwa youtube kini telah menjadi media massa 

baru masyarakat.   

 Banyaknya masyarakat yang mengakses platform youtube, membuat 

sejumlah perusahaan ikut membuat iklan di dalam youtube, baik melalui Adsense 

maupun melalui tayangan-tayangan lain seperti reality show. Seperti yang 

dilakukan oleh Innisfree, mereka memilih platform youtube sebagai media 

pemasaran karena banyaknya pengguna aktif youtube serta youtube yang dapat 

diakses dengan mudah di seluruh dunia. Sehingga diharapkan produk Innisfree ini 

tidak hanya akan dikenal di Korea saja, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Innisfree membuat konten berupa reality show yang dibintangi oleh 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180406202852-213-288967/youtube-jadi-aplikasi-media-paling-populer-di-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180406202852-213-288967/youtube-jadi-aplikasi-media-paling-populer-di-indonesia
https://tekno.kompas.com/read/2018/05/04/14250087/berapa-banyak-orang-yang-menonton-youtube-setiap-harinya-
https://tekno.kompas.com/read/2018/05/04/14250087/berapa-banyak-orang-yang-menonton-youtube-setiap-harinya-


Wanna One. Tidak hanya sarat akan pesan komersil, namun juga menyerukan 

hegemoni baru yaitu hybrid masculinity kepada masyarakat sebagai bentuk 

maskulinitas baru dan bentuk perlawanan terhadap hegemoni maskulinitas 

sebelumnya. 

1.5.13 Reality Show 

Reality show menampilkan adegan yang terkesan nyata tanpa adanya scenario dan 

umumnya dilakukan oleh khalayak biasa. Reality show mengeksplorasi hampir 

berbagai hal yang tidak terbatas seperti olahraga, musik, tari, pendidikan, 

petualangan, romansa, dan lain-lain. Karena genre ini terus berkembang dan 

populer, begitu juga bentuk dan sub-genrenya telah diperluas untuk menjelajahi 

pasar baru dan memenuhi berbagai demografi penonton, selera dan permintaan. 

 Menurut Killborn (dalam Holmes dan Jermyn, 2004:2) Reality TV dapat 

dipahami sebagai berikut: 

- Merekam "on the wings" dan sering dengan bantuan peralatan video 

ringan, peristiwa dalam kehidupan individu dan kelompok. 

- Upaya untuk menstimulasi peristiwa kehidupan nyata melalui berbagai 

bentuk rekonstruksi yang didramatisasi. 

- Penggabungan materi dalam bentuk yang diedit dengan tepat ke dalam 

program televisi yang dikemas secara menarik yang dapat dipromosikan 

berdasarkan kekuatan kredensial realitasnya. 

 

 



1.6 Asumsi Penelitian 

Asumsi dari penelitian ini adalah media merepresentasikan bentuk maskulinitas 

baru. Kemudian, khalayak cenderung bersifat aktif sehingga akan banyak yang 

masuk dalam posisi oppositional reading. Khalayak yang berada di posisi 

oppositional reading adalah mereka tidak menyetujui preferred reading yang 

muncul setelah analisis teks video. Artinya, khalayak memaknai berbeda dari 

pesan yang terdapat dalam teks. Khalayak dapat bersikap kritis dan selektif dalam 

mengonsumsi media. Khalayak dianggap telah secara aktif menggali informasi 

dan telah memiliki cukup informasi mengenai bentuk-bentuk maskulinitas, dan 

tidak terpaku hanya pada hegemoni maskulinitas semata.  

1.7 Operasionalisasi Konsep 

Fokus penelitian ini adalah pemaknaan khalayak, khususnya laki-laki terhadap 

bentuk-bentuk resistensi maskulinitas yang digambarkan oleh Wanna One dalam 

tayangan Wanna One Go in Jeju. Peneliti berusaha mencari tahu bagaimana 

pandangan laki-laki mengenai maskulinitas ideal. Elemen-elemen maskulinitas 

ideal yang akan diteliti berdasarkan Tuncay (2016:317-322) antara lain 

appearance (penampilan), leadership/respect (kepemimpinan/hormat), dan 

woman/sex (perempuan/seks). 

1) Appearance (penampilan) 

Penampilan fisik menjadi objek penting maskulinitas laki-laki. Penampilan 

ini dapat dilihat melalui gaya berbusana, bentuk fisik, perawatan.  

 



2) Leadership/Respect (kepemimpinan/hormat) 

Maskulinitas laki-laki dapat dilihat dari rasa tanggung jawab dan jiwa 

kepemimpinan, serta dapat dihormati. 

3) Women/Sex (wanita/seks) 

Banyak laki-laki yang ingin diidolakan oleh perempuan, sehingga perempuan 

juga menjadi salah satu acuan kita untuk melihat maskulinitas laki-laki. 

 Sedangkan untuk melihat bentuk-bentuk resistensinya, peneliti 

menggunakan elemen-elemen hybrid masculinity, seperti kkonminam, aegyo, 

skinship, dan skincare routine. 

1) Kkonminam (꽃미남) mengacu pada laki-laki cantik yang memiliki kulit 

mulus, rambut halus, dan bertingkah laku feminim (Jung, 2011:80). 

2) Aegyo (애교) yang artinya adalah gestur imut, membuat ekspresi wajah dan 

suara yang girly dan manis (Jung, 2011:226). 

3) Skinship, artinya  kontak fisik (Sault, dalam Andini, 2015:173). 

4) Skincare routine, artinya perawatan kulit sehari-hari. Laki-laki menggunakan 

produk-produk perawatn tubuh dan penampilan  seperti pembersih wajah, 

lotion, pelembab wajah, pewarna rambut, dan pernak-pernik lainnya yang 

mendukung penampilan seorang laki-laki agar lebih menawan (Santoso, 

2012:138). 

 



1.8 Metodologi Penelitian 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunkaan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam 

Moelong, 2013:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

orang dan juga perilaku yang diamati.  Pendekatan ini diarahkan pada latar 

belakang dan individu secara utuh. Jadi, individu sebagai objek penelitian harus 

dipandang sebagai satu keutuhan. Penelitian ini juga memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau 

sekelompok orang.  

 Peneliti akan melakukan wawancara dan pengamatan terhadap sejumlah 

individu yang telah memenuhi kategori, dan selanjutnya akan mengategorikan 

hasil wawancara tersebut menggunakan analisis resepsi yaitu dominant reading, 

negotiated reading, dan oppositional reading. Berdasarkan kategori-kategori 

tersebut maka akan ditemukan pemahaman individu terhadap satu isu. 

1.8.2 Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kepada K-popers dan Wannable (nama fandom Wanna 

One) yang telah menonton keseluruhan episode Wanna One Go in Jeju, yang 

terdiri atas tiga episode.  

 

 



1.8.3 Subjek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan individu-individu yang menyukai K-pop (Kpopers) dan 

juga mereka yang tergabung dalam fanbase Wannable Indonesia. Subjek 

penelitian berjumlah enam orang, terdiri atas tiga Kpopers biasa dan tiga 

Wannable. 

1.8.4 Sumber Data 

1.8.4.1 Data Primer 

Data primer diperoleh dari lapangan yaitu berupa teks film dan melalui indepth 

interview ke informan. 

1.8.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder atau data pendukung diperoleh melalui sumber-sumber seperti 

buku, dokumen, media massa, dan situs website yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

1.8.5 Analisis Teks dan Interpretasi Data 

Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, mengategorikan sehingga dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apaya yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bokdan dan Biklen, 

dalam Moelong, 2013:248). Penelitian ini menggunakan analisis resepsi, dengan 

menempuh tahap-tahap analisis data berupa analisis teks dan interpretatif. 

 



1.8.5.1 Analisis Teks 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika dari John Fiske untuk melihat teks-

teks dominan apa yang terkandung dalam program televisi tersebut. Model 

semiotika John Fiske terdiri atas tiga tahapan analisis, yakni analisis level realitas, 

representasi, dan ideologi (Fiske, 1987:4).  

1) Level Realitas 

Kode-kode yang masuk dalam level ini, meliputi appearance (penampilan), 

dress (kostum), make up (riasan), environment (lingkungan), behavior 

(perilaku), speech (cara bicara), gesture (gerakan), dan expression (ekspresi). 

2) Level Representasi 

Kode-kode yang masuk pada level kedua ini, meliputi kode-kode teknik 

seperti kamera, pencahayaan, penyuntingan, musik, dan suara yang 

mentransmisikan kode-kode representasi konvensional yang membentuk 

naratif, konflik, karakter, aksi, dialog, setting, dan casting  

3) Level Ideologi 

Level ini mencakup kode-kode representasi, yakni individualism, patriarki, 

ras, eklas, materialism, dan kapitalisme. 

1.8.5.2 Analisis Interpretif 

Untuk mendapatkan interpretasi atau pemahaman subjek tentang objek penelitian, 

peneliti menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 



diajukan oleh interviewer (Moelong, 2013:  186). Teknik wawancara indepth 

interview dipilih untuk mendapatkan informasi yang lengkap, detail, dan 

kompleks berupa pandangan, sikap, serta pengalaman informan tentang objek 

penelitian. Hasil wawancara kemudian dimasukkan ke dalam transkrip 

wawancara.  

 Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data untuk melihat tema-tema 

pemaknaan berdasarkan wawancara yang dilakukan. Kemudian, mengumpulkan 

hasil analisis wawancara tersebut ke dalam tiga pemaknaan seperti yang 

dikemukakan oleh Stuart Hall, yaitu the dominant reading, the negotiated 

reading, dan the oppositional reading. Untuk dapat mengetahui pengelompokkan 

pemaknaan tersebut, peneliti melakukan perbandingan antara preffered reading 

dengan makna yang muncul dari subjek penelitian. 

1.8.6 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya fokus pada pemaknaan khalayak tentang fenomena hybrid 

masculinity dan aegyo yang ditampilkan dalam tayangan reality show Wanna 

One. Penelitian ini belum mampu mengungkap secara keseluruhan tentang hybrid 

masculinity dari Kpop idol lainnya, sehingga pemaknaan hanya sebatas pada apa 

yang informan lihat dari sosok Wanna One dalam reality show tersebut. 

1.8.7 Goodness Criteria 

Keabsahan data penting dalam sebuah penelitian, bak dalam penelitian kuantitaif 

maupun kualititaf. Jika dalam penelitian kuantitatif, generalisasi menjadi acuan, 

maka dalam penelitian kualitatif, temua atau data dapat dinyatakan valid jika tidak 



ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi di lapangan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa kebenaran realitas data 

menruut penelitian kualitatif tidak bersifat tuggal, tetapi jamak dan tergantung 

pada konstruksi manusia, yaitu proses mental tiap individu dengan latar belakang 

yang berbeda (Sugiyono, 2011:269). Pengujian valditas dan reliabilitas penelitian 

kualitatif terdapat 4 macam, antara lain credibility, transferability, dependability, 

dan confirmability.  

1) Credibility, dilakukan dengan perpanjangan pegamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan membercheck. Dengan menggunakan metode 

analisis resepsi, kredibilitas didapatkan melalui wawancara dengan informan 

mengenai hybrid masculinity menurut informan. 

2) Transferability, berkaitan dengan pertanyaan yang hasil penelitiannya dapat 

diterapkan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 2011:276). Peneliti 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3) Dependability, uji ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2007:277). Untuk itu, pengujian 

kebergantungan ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Penelitian ke lapangan akan dilakukan saat 

melakukan interview dengan informan tentang pemaknaan mereka terhadap 

hybrid masculinity. 

4) Confirmability, yaitu penelitian dikatakan terkonfirmasi jika telah disepakati 

banyak orang. 


