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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS RESEPSI MAKNA MASKULINTAS PADA IKLAN 

TOKOPEDIA VERSI BTS 

 

 

Oleh 

Imam Yahya 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan khalayak mengenai 

maskulinitas yang ditampilkan dalam iklan Tokopedia Versi BTS. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resepsi Stuart Hall 

dan teknik pengumpulan data dengan cara Focus Group Discussion (FGD), 

dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan tiga posisi makna 

dalam iklan Tokopedia versi BTS oleh informan. Posisi makna tersebut adalah 

dominant position; yaitu informan menerima sepenuhnya konsep maskulinitas 

pada iklan, negotiated position; yaitu informan menerima konsep maskulinitas 

pada personil BTS, tetapi tidak menerapkannya sebagai nilai sosial-kultural dalam 

kehidupan mereka, serta oppositional position; yaitu menolak konsep 

maskulinitas pada iklan. Hasil penelitian juga menemukan mayoritas informan 

berada pada posisi oppositional. Hal ini menunjukkan bahwa informan masih 

meyakini dan memegang konsep maskulinitas lama/tradisional, yaitu laki-laki 

yang berperawakan kekar, kasar, dan macho. Berbanding terbalik dengan 

penampilan anggota BTS yang sangat lembut, memiliki gesture yang gemulai, 

menggunakan makeup dan aksesoris yang biasa digunakan oleh perempuan.  
 

Kata Kunci : analisis resepsi, maskulinitas, iklan 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

RECEPTION ANALYSIS THE MEANING OF MASCULINITY ON 

TOKOPEDIA ADVERTISEMENT BTS VERSION 

 

 

Oleh 

Imam Yahya 

 

This study aims to find out the audience's understanding of masculinity shown in 

tokopedia bts version.The research methods used in this study are Stuart Hall's 

reception analysis and data collection techniques by way of Focus Group 

Discussion (FGD), documentation and library studies. The results showed three 

positions of meaning in the BTS version of Tokopedia ads by informants.The 

position of the meaning is dominant position; i.e. informants fully accept the 

concept of masculinity in advertising, negotiated positions; i.e. informants accept 

the concept of masculinity in BTS personnel, but do not apply it as a socio-

cultural value in their lives, as well as oppositional position; that is to reject the 

concept of masculinity in advertising.The results also found the majority of 

informants were in oppositional positions.This shows that informants still believe 

and hold the concept of old/traditional masculinity, namely men who are stocky, 

rude, and macho. In contrast to the appearance of BTS members who are very 

gentle, have graceful gestures, use makeup and accessories commonly used by 

women. 

 

Keywords: meaning, masculine, advertisement 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Maskulinitas memiliki keterkaitan dengan keberadaan dari seorang laki-laki.  

Laki-laki merupakan jenis kelamin dan dianggap sebagai konstruksi biologis 

yang dibawa setiap individu sesuai dengan kodratnya sejak lahir ke bumi. 

Sedangkan maskulinitas merupakan konstruksi dari sosial budaya. Pada 

umumnya, maskulinitas menggambarkan sosok kejantanan dari laki-laki. 

Baik itu perilakunya maupun perkerjaan dari laki-laki tersebut. Adanya 

kontruksi membentuk persepsi bahwa secara umum laki-laki akan dianggap 

sebagai seorang yang maskulin apabila laki-laki itu kuat, dan dapat 

mendominasi dalam segala hal. Maskulinitas merupakan konstruksi yang 

dapat memunculkan makna yang berbeda oleh masing-masing khalayak.  

Maskulinitas menjadi hal yang sangat kompleks serta dinamis yang dapat 

berubah dari waktu ke waktu (Barker dalam Fandira, 2019 : 1). Oleh karena 

itu, seiring dengan berkembangnya zaman, maskulinitas memiliki pemaknaan 

yang baru dan berbeda dari pemaknaan maskulinitas yang lama.  

 

Seiring perkembangan budaya menimbulkan adanya perubahan pemaknaan 

maskulinitas pada laki-laki yang dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki baru 

dan laki-laki retributif. Laki-laki retrebutif lebih memperjuangan serta 

menegaskan kembali maskulinitas tradisional. Dimana seorang laki-laki 

memiliki sifat macho destruktif dan merespon segala ancaman melalui jalan 

kekerasan. Sebaliknya, laki-laki baru adalah bentuk reaksi terhadap berbagai 

perubahan sktruktural yang terjadi selama dekade terakhir serta feminimisme 

perempuan (Chapman dan Jonathan Rutherford dalam Sanjaya, 2019 : 2). 
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Salah satu fenomena laki-laki baru yang sering ditemukan yaitu pada 

penampilan dari grup band asal Korea Selatan. Laki-laki dalam grup band 

tersebut pada umumnya menampilkan maskulinitas lain yang berbeda dengan 

maskulinitas normatif yang selama ini dipegang oleh masyarakat global. 

Mereka berpenampilan seperti gambaran laki-laki baru yang lembut dan 

cenderung kearah feminim. Laki-laki dalam grup tersebut sangat 

memperhatikan penampilan mereka. Mereka memiliki kulit putih yang bersih, 

berambut halus, memakai aksesoris, makeup serta sering menampilkan 

gesture tubuh yang imut seperti anak-anak atau biasa disebut dengan aegyo. 

Gaya fashion mereka pun casual dan memilih baju yang berwarna terang 

maupun pastel. Walaupun tubuh mereka besar dan berotot, namun mereka 

sering dianggap tidak maskulin oleh masyarakat Indonesia khususnya para 

laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komunitas haters pembenci 

boyband Korea yang dibentuk di berbagai sosial media seperti Facebook, 

Twitter dan Instagram. Tak hanya itu saja, beberapa tweet yang ditulis musisi 

Indonesia, Jerinx trending mengenai pendapatnya yang menganggap bahwa 

laki-laki di Korea hanya mementingkan penampilannya yang cantik. Begitu 

juga dengan tweet yang ditulis oleh Sujiwo Tejo yang merindukan vocal 

macho dari musisi laki-laki.  

 

Pada kehidupan sosial seperti di Indonesia, laki-laki akan dianggap gagal 

apabila dirinya tidak maskulin atau gagah. Namun, seiring dengan 

berkembangnya zaman, konstruksi gender mengenai apa yang dianggap 

feminin dan apa yang dianggap maskulin perlahan mengalami pergeseran 

(Rafsanjani, 2012 : 3). Pergeseran pandangan mengenai maskulinitas ini 

dipengaruhi oleh budaya yang dibentuk oleh media. Saat ini, media massa 

menjadi salah satu alat yang dapat mempengaruhi pandangan khalayak 

terhadap maskulinitas. Salah satu produk dari media massa yang memberikan 

pandangan tentang maskulinitas adalah iklan. Industri dunia periklan saat ini 

terus mengalami perkembangan. Iklan dalam dunia pemasaran merupakan 

salah satu cara yang biasa dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan 

produk-produk yang mereka hasilkan. Selain itu, iklan juga mampu 

membentuk sebuah kontruksi terhadap citra para pemeran iklan itu tersendiri. 
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Kemudian, konstruksi tersebut berkembang dan menjadi sebuah streotip 

kultural. 

 

Pada saat ini, iklan memunculkan standar baru dalam masyarakat teruntuk 

laki-laki, yaitu sebagai sosok yang agresif sekaligus sensitif yang merupakan 

perpaduan antara unsur kekuatan dan kepekaan. Laki-laki yang dahulunya 

berkarakter macho, kini tergantikan oleh sosok laki-laki yang kuat di dalam 

tetapi lembut di permukaan yang biasanya disebut dengan laki-laki 

maskulinitas baru atau sering disebut metroseksual. Salah satu ciri-ciri dari 

pria metroseksual adalah mereka sangat intens dalam mengikuti 

perkembangan fashion. Adapun ciri-ciri dari pria metroseksual adalah mereka 

pada umumnya klimis, dandy, dan paling peduli dengan yang namanya 

penampilan (Kartajaya, 171: 2007). 

 

Karakter laki-laki metroseksual kini menjadi wacana baru dalam hegemonic 

masculinity yang selama ini mendominasi dunia periklanan. Contohnya 

seperti iklan Tokopedia yang menampilkan sosok seorang laki-laki dari grup 

boyband Korea BTS. Iklan Tokopedia tersebut merupakan salah satu iklan 

yang menggambarkan bahwa laki-laki maskulin ideal adalah laki-laki yang 

memperhatikan penampilan mereka. Iklan ini telah ditayangkan di Youtube 

dan juga ditayangkan di telivisi nasional sebagai iklan TVC Tokopedia. 

Kepopuleran boyband BTS di Indonesia ini menjadikan salah satu strategi 

marketing perusahaan Tokopedia. Dalam iklan ini ditampilkannya laki-laki 

masa kini yang klimis, trendi, rambut tertata rapi, berponi, lembut, dan 

berwarna serta memiliki kulit putih yang bersih. Para personel boyband BTS 

yang beranggotakan 7 orang laki-laki tersebut menampilkan gesture tubuh 

gemulai, tersenyum manis, dan berbicara dengan nada yang lembut. Selain 

itu, personel band tersebut berpakaian casual dengan warna pastel serta 

menggunakan aksesoris seperti anting-anting. 
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Gambar 3 Iklan Tokopedia 

Sumber : https://youtube.com/tokopedia diakses pada 15 maret 2020 

 

Namun, Iklan Tokopedia ini mendapat respon yang negatif dari salah satu 

lembaga yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

permintaan penarikan tayangan iklan Tokopedia versi BTS oleh Lembaga 

Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSMI) kepada Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI). LAKSMI menduga bahwa Iklan Tokopedia tersebut 

memiliki unsur kampanye LGBT yang tidak sesuai dengan budaya di 

Indonesia. Namun, hal ini dibantah oleh aktivis KPI yaitu Nuning Rodiyah 

yang mengatakan tidak ada visual dari personil BTS dalam iklan tersebut 

yang berpenampilan, gesture maupun gimmick yang mengarah 

keperempuanan. (https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200110084653-

234-64102/tuduh-iklan-bts-tokopedia-berkonten-lgbt-laksi-diserbu-army 

diakses pada 10 Agustus 2020). Hal tersebut bukanlah sebuah kampanye dari 

LGBT melainkan budaya maskulinitas baru yang ditampilkan pada iklan 

tersebut. 

 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

persoalan tersebut menggunakan analisis resepsi. Analisis resepsi biasanya 

digunakan untuk mengetahui bagaimana penerimaan khalayak terhadap 

maskulinitas yang ditampilkan dalam iklan tokopedia. Metode ini 

memposisikan khalayak sebagai subjek yang aktif dalam menghasilkan 

makna. Analisis resepsi berfokus pada isi pesan media dan khalayak. Dari 

segi kajian ilmu komunikasi, penelitian ini dapat memberikan gambaran 

https://youtube.com/tokopedia
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bagaimana analisis resepsi menginterpretasikan pemaknaan khalayak 

terhadap suatu teks media. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan 

khalayak terhadap suatu wacana media, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan mengkaji secara mendalam proses aktual dimana wacana media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya yang 

merupakan bagian khusus dari teori analisis resepsi. Tayangan dari iklan 

dapat dimaknai berbeda-beda oleh banyak khalayak, tergantung pada 

penerimaan dari masing-masing khalayak itu sendiri. Analisis resepsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model encoding/decoding Stuart Hall. 

Kemudian Stuart hall membagi tiga posisi khalayak yaitu: Dominant 

Hegemonic Position, Negotiatied Position, dan Oppositional Position. 

Dengan menggunakan analisis resepsi peneliti dapat mengetahui bagaimana 

resepsi yang muncul dari masing-masing khalayak setelah menonoton iklan 

Tokopedia versi BTS.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : “Bagaimana khalayak dalam memaknai maskulinitas dalam Iklan 

Tokopedia Versi BTS”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pemaknaan khalayak mengenai maskulinitas yang 

ditampilkan dalam iklan Tokopedia Versi BTS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

1. Untuk menambah literatur penelitian kualitatif komunikasi mengenai 

pemaknaan khalayak terhadap teks media. 

2. Menjadi referensi dalam penggunaan teori studi resepsi dalam kajian 

ilmu komunikasi. 
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b. Manfaat Praktis 

Untuk membantu pembaca dalam memahami pemaknaan khalayak tentang 

konsep maskulinitas dalam tayangan iklan tokopedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu penting untuk digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan sebuah penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu dapat 

mempermudah peneliti untuk menetukan langkah sistematis dan menghindar 

dari kesalahan penulisan penelitian. Di samping itu, dapat menghindari 

adanya penelitian yang berulang dan memiliki kesalahan yang sama. Berikut 

adalah tabel penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti : 

 

Tabel 2 Penelitian Terdahulu 

1. Nama Sekar Hayu Rifna Kartika & Yudha 

Wirawanda. 2019. Jurusan Ilmu Komunikasi, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Judul Penelitian Maskulinitas dan Perempuan: Resepsi 

Perempuan terhadap Soft Masculinity dalam 

Variety Show. 

 Metode Penelitian Metode penelitian menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data wawancara mendalam dan 

sampel lima perempuan usia 20, 21, dan 22 

tahun. 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian terkait soft masculinity, 

informan berada pada posisi yang 

menegosiasi. Informan menganggap laki-laki 

mempunyai sisi maskulin lembut selain 

konstruksi tipe maskulin tough atau macho. 

Informan menegosiasikan soft masculinity 

sebagai salah satu definisi maskulin. 

 Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada objek 

penelitian yaitu Variety Show Produce 101 

Season 2.  

 Kontribusi Penelitian Menjadi sumber referensi bagi peneliti 

mengenai soft masculinity pada artis korea.  

2 Nama Akhmad Hasemi Rafsanjani. 2012. Jurusan 
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Ilmu Komunikasi, Universitas 

Muhammadiyah Malang,. 

 Judul Penelitian Pergeseran Nilai Maskulinitas Pada Iklan 

Kosmetik Khusus Pria di Televisi (Studi 

Resepsi Pada Model Pria Gab’s Agency 

Malang).  

 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan paradigma 

interpretatif melalui metode analisis resepsi. 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian diperoleh bahwa pemaknaan 

khalayak terhadap konsep maskulinitas 

berbeda-beda. Khalayak berada pada kategori 

dominant reading dan negotiated reading. 

 Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada objek 

penelitian yaitu Iklan Kosmetik Pria Gab’s.  

 Kontribusi Penelitian Menjadi sumber referensi bagi peneliti 

mengenai resepsi maskulinitas pada iklan.  

3 Nama Sandi Arganata Qodaralam. 2013. Jurusan 

Ilmu Komunikasi, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

 Judul Penelitian Representasi Pria Metroseksual Dalam Video 

Klip Smash.  

 Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis metode 

penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis 

Semiotika Roland Barthes.  

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol 

pria metroseksual ditampilkan secara 

beragam pada keempat video klip yang 

diteliti.  

 Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada analisisnya 

yang menggunakan analisis semiotika.  

 Kontribusi Penelitian Menjadi sumber referensi bagi peneliti 

mengenai metroseksual pada boyband.  

Sumber : Data diolah peneliti (2020) 

 

2.2  Nilai Maskulinitas 

Berbicara mengenai maskulinitas tidak lepas kaitannya dengan gender. 

Gender dan maskulinitas merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Gender adalah sebuah konsep yang mengacu pada perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan berdasarkan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial. 

Akan tetapi, gender juga memiliki variasi yang luas di dalam setiap 

kebudayaan.  Hal tersebut berbeda dengan karakteristik yang bersifat 

biologis, gender mengacu pada perilaku yang sifatnya dapat dipelajari dan 
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memenuhi gambaran tentang maskulinitas dan feminitas (Blair dalam 

Tawakal, 2017: 10). Gender bukan merupakan sifat alamiah, tapi merupakan 

dari kontruksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan dengan 

mengatur tanggung jawab mereka. Gender disebut kontruksi sebab tanggung 

jawab yang dipisahkan tersebut sesungguhnya dapat dipertukarkan, dimana 

sifat dan perilaku dari laki-laki dan perempuan dengan sifat-sifat maskulin 

dan feminim. 

 

Maskulinitas merupakan seperangkat harapan, idealisasi tentang bagaimana 

seharusnya laki-laki berpikir, bertindak dan tampil dalam suatu kultur (Blair, 

2007: 12). Jadi, maskulinitas terjadi karena adanya sebuah kontruksi budaya. 

Gender yang mengatur pemilihan femininitas dan maskulinitas merupakan 

kontruksi sosial. Kemudian, maskulinitas yang merupakan kontruksi sosial 

akan dikontruksikan secara berbeda dalam berbagai budaya. Menurut Thomas 

Carlyle (dalam Wibowo 2013: 157), maskulinitas dikaitkan dengan 

kemandirian, kekuatan, dan suatu orientasi tindakan. Pendapat dari dari 

Thomas Carlyle tersebut mengartikan bahwa maskulinitas sebagai suatu nilai 

yang memiliki dimensi-dimensi yang berbeda untuk dijadikan sebagai ukuran 

kejantanan dan dalam banyak budaya sangat identik dengan tampilan laki-laki 

pada umumnya. 

 

Penggambaran mengenai maskulinitas yang berbeda-beda dalam idealisasi 

terdapat dua pencitraan yang diresepsikan dan berhubungan dengan publik. 

Menurut Jewit dalam Kurnia (2004 : 22), maskulinitas sendiri dikategorikan 

dalam 5 tipe kontinum maskulinitas. Adapun tipe yang pertama, tipe 

gladiator-retro man, pria yang secara seksual aktif dan memegang kontrol. 

Kedua, tipe protector, merupakan pria pelindung dan penjaga. Ketiga, tipe 

clown of buffoon, pria yang mengutamakan persamaan dalam menjalin 

hubungan dan menghormati wanita serta bersikap gentlemen. Keempat, tipe 

gay man yaitu pria yang mempunyai orientasi seksual, homoseksual. Kelima, 

tipe wimp, jenis pria yang lemah dan pasif. Kategori Wimp inilah yang sering 

digunakan media untuk mengkonstruksi maskulinitas meskipun yang paling 
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sering muncul adalah karakter gladiator sebagai pemegang kekuasaan atau 

yang dominasi. 

 

Menurut Chapman dan Jonathan Rutherford (1998: 8-9) terdapat dua 

pencitraan maskulinitas yaitu laki-laki baru dan laki laki retributif. Laki-laki 

retributif tersebut mewakilkan dari maskulinitas tradisional, dimana laki-laki 

digambarkan sebagai seseorang yang menyukai kekerasan, bertubuh kekar, 

dan berotot. Sedangkan laki-laki baru muncul dari terjadinya pengadopsian 

dari citra feminim. Maskulinitas laki-laki baru digambarkan modis, bergaya, 

dan tidak ada batasan untuk merawat anak. Pengeseran dan pembentukan 

maskulinitas ini diperankan oleh media massa, penyebaran konsep 

maskulinitas baru dalam masyarakat postmodern tidak terlepas dari peran 

eksistensi media massa sebagai alat penyebaran informasi dalam 

memproduksi nilai-nilai maskulinitas pria, baik maksulinitas konteks 

tradisional maupun modern. Pergeseran dan perkembangan konsep 

maskulinitas tradisional memposisikan media massa begitu dinamis dalam 

mengkontruksikan nilai-nilai dan kode-kode maskulinitas. Sehingga media 

massa dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dalam 

memproduksi nilai-nilai maskulinitas pria baik maskulinitas konteks 

tradisional maupun modern.   

 

2.3  Kontruksi Realitas Dalam Media Massa 

Konstruksi realitas dipopulerkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 

pada tahun 1966. Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, dimana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Realitas tidak dibentuk secara 

alami, tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Oleh karena itu, realitas 

bersifat multisemi. Setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda 

atas suatu realitas (Mc Quail, dalam Tawaqal 2017: 21). 

 

Media umumnya mempunyai kekuatan untuk memindahkan realitas sosial ke 

dalam sebuah teks, lalu mengubah citra realitas tersebut. Konstruksi realitas 

sosial merujuk pada proses dimana peristiwa, orang, nilai, dan ide pertama-
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tama dibentuk atau ditafsirkan dengan cara tertentu dan prioritas, terutama 

oleh media massa, membawa pada konstruksi (pribadi) atas gambaran besar 

realitas. Garis besar dari teori ini yaitu masyarakat adalah realitas yang 

dikontruksi alih-alih tetap, media menyediakan bahan untuk produksi realitas 

tersebut, makna adalah apa yang ditawarkan oleh media, tetapi dapat 

dinegoisasi atau ditolak, media secara selektif memproduksi makna tertentu, 

dan media tidak dapat memberikan penilaian objektif terhadap realitas sosial 

(Mc Quaill, 2011:111). 

 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman menyebutkan ada tiga tahapan realitas 

yaitu :  

1. Eksternalisasi.  

Pada tahapan ini individu melakukan penyesuaian diri dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk manusia. 

2. Obyektivasi 

Interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang mengalami 

proses institusionalisasi, produk sosial berada pada proses 

institusionalisasi. Individu memunculkan dirinya dalam bentuk-bentuk 

kegiatan manusia baik bagi produsennya maupun bagi orang lain sebagai 

unsur dunia bersama. Hal terpenting pada tahap ini adalah tejadinya 

pembuatan tanda-tanda sebagai isyarat bagi pemaknaan subyektif. 

3. Internalisasi 

Merupakan proses yang mana individu mengindetifikasikan dirinya 

dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi 

anggotanya. 

 

Komunikasi tidak bisa lepas dari konstruksi realitas sosial. Media 

menyampaikan pesan kepada khalayak luas sebagai bentuk konstruksi sosial. 

Pesan-pesan yang disampaikan oleh media memiliki tujuan yang 

berhubungan dengan kepentingan media (McQuail dalam Wibowo, 2006 : 

126). Oleh karena itu, media memiliki standarisasi dalam pesan dan 

pemrosesannya sehingga terjadinya konstruksi pesan dalam media. Penelitian 

ini pada dasarnya ingin memberikan pemaknaan khalayak atas konstruksi 
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media yang dilakukan oleh Tokopedia mengenai maskulinitas dari bintang 

iklannya yaitu, anggota boyband BTS.  

 

2.4  Iklan Sebagai Konstruksi Realitas dalam Media  

Iklan merupakan bagian dari bauran promosi dan bauran promosi yang 

merupakan bagian dari bauran pemasaran. Dari masa ke masa dengan 

mengikuti perkembangan jaman yang terus mengalami kemajuan, kini kita 

sering melihat banyak iklan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari iklan di 

televisi, radio, koran, dan media massa lainnya. Secara sederhana iklan dapat 

didefenisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat melalui suatu media (Kasali, 1995 : 9). 

 

Iklan memiliki peran untuk menciptakan identitas dan citra dari sebuah 

produk di tengah-tengah citra yang muncul dari kompetiror lainnya dengan 

mengkaitkan suatu brand dengan nilai-nilai manusia yang diinginkan. Dengan 

demikian, tujuan dari iklan adalah sebagai penanda (signifiers) dari makna 

yang di-decode oleh khalayak dalam konteks sistem kebudayaan yang dianut 

dimana produk dalam iklan diasosiasikan dengan benda kebudayaan lainnya. 

Pesan iklan yang mempunyai kedekatan dengan konsumennya akan lebih 

mudah diterima oleh konsumennya.  

 

Menurut Terence A. Shimp, secara umum iklan mempunyai fungsi 

komunikasi yang paling penting bagi perusahaan bisnis yaitu : 

1. Informing (memberi informasi), membuat konsumen sadar (aware) akan 

merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek positif.    

2. Persuading (mempersuasi), iklan yang efektif akan mampu mempersuasi 

(membujuk) pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang di iklankan.    

3. Remindin, (mengingatkan), iklan menjaga agar merek perusahaan tetap 

segar dalam ingatan para konsumen. Periklanan yang efektif juga 

meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan 

pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. 

4. Adding value (memberikan nilai tambah), periklanan memberikan nilai 

tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan 
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yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, 

bergengsi dan lebih unggul dari tawaran pesaing. 

5. Assisting (mendampingi), peran utama periklanan adalah sebagai 

pedamping yang  memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam 

proses komunikasi pemasaran.    

 

Melalui iklan akan tercipta sebuah percakapan dengan konsumen mengenai 

suatu produk. Iklan juga mencoba untuk mendapatkan perhatian (attention), 

menyediakan informasi, membuat sebuah inti, dan mendorong orang untuk 

membeli sehingga dapat dikatakan bahwa iklan merupakan salah satu 

bentuk dari komunikasi massa yang kompleks. Selain itu, isi iklan juga 

dapat membentuk sebuah konstruksi sosial.  

 

 Iklan berusaha mempresentasikan kenyataan yang ada dalam masyarakat 

melalui simbol-simbol tertentu, sehingga mampu menimbulkan impresi 

dalam benak konsumen bahwa citra produk yang ditampilkan adalah bagian 

dari kesadaran budayanya (Suharko dalam Wibowo, 2006 : 127).  Oleh 

karena itu iklan berusaha mengkonstruksi suatu tampilan-tampilan yang 

dekat dengan budaya disekitar konsumen dengan menggunakan berbagai 

macam teknik. Iklan dalam konstruksi pesannya berusaha menampilkan 

figur-figur tertentu yang memilki kedekatan dengan konsumen. Sehingga 

bisa dibilang bahwa iklan berusaha menggambarkan konstruksi pasar yang 

dibidik oleh pengiklan. 

 

Media membentuk konstruksi didalam pesan yang disampaikan berupa 

simbol, gambar, suara yang dimanipulasi sesuai dengan keinginan dari 

media tersebut. Oleh sebab itu, semua bentuk realitas sosial termasuk isi 

media merupakan realitas yang sengaja dikonstruksi. Menurut Berger dan 

Lukmann, realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang 

hidup dan berkembang di masyarakat seperti konsep, kesadaran umum, 

wacana publik, sebagai hasil dari konstruksi sosial (Wibowo, 2013 : 152). 

 

Maskulinitas pada iklan merupakan salah satu bentuk konstruksi sosial yang 

dibentuk oleh media massa. Pada penelitian ini, iklan Tokopedia 
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menampilkan maskulinitas anggota BTS yang dibentuk sebagai laki-laki 

modern. Anggota BTS berpenampilan casual dengan warna baju yang 

cerah, melakukan gesture yang lemah gemulai serta memakai aksesoris 

seperti anting-anting. Selain itu anggota BTS memiliki rambut yang tertata 

rapih dan memiliki kulit putih yang bersih. Ciri-ciri ini sangat sesuai dengan 

penampilan lelaki modern atau yang biasa disebut dengan laki-laki 

metroseksual. 

 

2.5  Khalayak  

Menurut Little John dan Foss (2005 : 333), audiens dapat dibedakan menjadi 

audiens pasif dan audiens aktif. Audiens pasif adalah pengertian yang 

menganggap bahwa khalayak lebih banyak dipengaruhi oleh media, khalayak 

secara pasif, masyarakat menerima secara langsung apa pun yang 

disampaikan media. Sedangkan audiens aktif berlaku sebaliknya, lebih 

selektif dalam menerima pesan-pesan media, mereka juga selektif dalam 

memilih dan menggunakan media. 

 

Khalayak adalah partisipan aktif dalam membangun dan 

menginterprestasikan makna atas apa yang mereka baca, dengar dan lihat 

sesuai dengan konteks budaya. Isi media di pahami sebagai bagian dari 

sebuah proses dimana common sense dikonstruksi melalui pembaca yang 

diperoleh dari gambar dan teks bahasa. Sementara, makna teks media 

bukanlah fitur yang transparan, tetapi produk interpretasi oleh pembaca dan 

penonton. Asumsinya adalah sebelumnya media hanya menjadi penyalur 

informasi, maka kini ia menjadi fasilitator penyaring dan pemberi makna dari 

sebuah informasi, media kini bertugas untuk membawa audiens-nya masuk 

dalam dunia makna yang lebih luas, tidak terbatas pada tempat dan waktu 

kejadian sebuah peristiwa. 
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Khalayak aktif memiliki beberapa karakteristik menurut Biocca dalam 

Juanedy (2007 : 82) :  

1.   Selektifitas (selectivities) 

Khalyak aktif dianggap selektif dalam proses konsumsi media yang 

mereka pilih untuk digunakan. Mereka tidak asal-asalan dalam 

mengkonsumsi media, namun di dasari alasan dan tujuan tertentu. 

Contohnya pengusaha yang membeli majalah bisnis, penggemar masak 

membeli majalah resep masakan dan lain sebagainya.  

2.   Utilitarianisme (utilitarianism) 

Khalayak aktif artinya mengonsumsi media dalam karena kepentingan 

untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu yang mereka miliki.  

3.   Intensionalitas 

Intensionalitas merupakan khalayak yang menggunakan secara sengaja 

isi dari sebuah media 

4.   Keikutsertaan (involvement) 

Khalayak secara aktif ikut serta dalam berpikir mengenai alas an mereka 

mengonsumsi media tersebut. Khalayak yang terdidik akan masuk dalam 

golongan khalayak aktif karena lebih bias memilih media mana yang 

mereka konsumsi mana yang tidak. Khalayak aktif juga tidak mudah 

terpengaruh dan terbujuk oleh sebuah media.  

 

2.6  Analisis Resepsi 

Salah satu cara untuk mengukur khalayak media adalah menggunakan 

reception analysis, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah makna 

atas pemaknaan teks media baik di media cetak, elektronik, maupun internet.  

Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian 

terhadap khayalak sesungguhnya hendak mendapatkan khalayak yang tidak 

semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural yang memiliki kuasa 

tersendiri dalam menghasilkan wacana yang ditawarakan oleh media (Adi, 

2012). 

 

Teori reception mempunyai argumen bahwa faktor kontekstual 

mempengaruhi cara khalayak dalam membaca media, misalnya film atau 
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program televisi. Faktor kontekstual termasuk elemen identitas khalayak, 

persepsi penonton atas film atau genre program televisi dan produksi, bahkan 

termasuk latar belakang sosial, sejarah dan isu politik. Menurut Stuart Hall 

(1973), dalam Hadi (2008 : 3) riset khalayak mempunyai perhatian langsung 

terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi media 

diproduksi (encoding), serta konsumsi isi media dalam konteks kehidupan 

sehari-hari (decoding). Analisis resepsi memfokuskan pada perhatian individu 

dalam proses komunikasi massa (decoding), yaitu pada proses pemaknaan 

dan pemahaman yang mendalam atas media teks, dan bagaimana individu 

menginterpretasikan isi media. Hal ini dapat diartikan bahwa individu secara 

aktif akan menginterpretasikan sebuah teks media dengan cara memberikan 

makna atas pemahamannya sesuai apa yang dilihatnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Tahapan decoding terjadi pada proses memproduksi makna dan 

membagikan kepada orang lain.  

 

Menurut Stuart Hall (dalam Ilham, 2019 : 5) khalayak melakukan decoding 

terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu Dominant, 

Negotiated, dan Oppositional. 

1. Dominant/Preferred Reading  

Khalayak memaknai berdasarkan kode yang dominan. Media 

memproduksi pesan dan khalayak mengkonsumsinya. Khalayak 

menyetujui, menikmati, dan mengkonsumsi apa ditawarkan oleh media 

tanpa ada protes dan perlawanan. Sehingga khalayak akan memaknai teks 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. 

2. Negotiated Reading 

Khalayak memaknai teks berdasarkan nilai budaya yang dominan tetapi 

menolak penerapannya dalam kasus yang spesifik. Khalayak 

mempertanyakan kode tersebut dan menggunakan keyakinannya untuk 

mengkompromikan kode dominan yang ada. 

3. Oppositional Reading 

Khalayak memaknai secara oposisi apa yang disampaikan oleh media. 

Khalayak memaknai pesan secara kritis dan menemukan adanya bias 

dalam penyampaian pesan serta berusaha untuk tidak menerimanya secara 
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mentahmentah. Dalam hal ini khalayak berusaha untuk menggunakan 

kerangka kodenya sendiri. 

 

Dalam konteks penelitian ini, khalayak akan masuk dalam kategori 

dominant/preferred meaning apabila mereka setuju dengan nilai maskulinitas 

yang terkandung dalam pesan iklan Tokopedia. Khalayak akan memaknai 

iklan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. Jadi dapat 

dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran yang timbul antara pembuat 

iklan dengan khalayak. Untuk kategori negotiated reading, khalayak tidak 

langsung menyetujui pesan yang disampaikan dalam iklan Tokopedia yang 

menggambarkan mengenai nilai maskulinitas. Khalayak mengkompromikan 

kode yang ada dalam iklan tokopedia tersebut dengan menggunakan 

kepercayaan dan keyakinannya terlebih dahulu dalam memaknai pesan iklan 

tersebut. Terakhir, disaat khalayak masuk ke dalam kategori oppositional 

reading maka khalayak tersebut tidak menyetujui mengenai nilai maskulinitas 

yang terdapat dalam pesan Iklan Tokopedia. Akan muncul perbedaan makna 

oleh khalayak dengan apa yang diinginkan oleh pembuat iklan, karena 

mereka mempunyai pemaknaan tersendiri mengenai nilai maskulinitas.  

 

2.7  Kerangka Pikir 

Judul penelitian ini adalah “Analisis Resepsi Makna Maskulinitas dalam Iklan 

Tokopedia versi BTS”. Objek utama dari iklan ini adalah para personil BTS 

yang menampilkan konsep maskulinitas baru. Maskulinitas baru ini 

ditampilkan dengan penampilan fisik yang terawat, gesture tubuh yang lemah 

lembut serta gaya fashion casual berwarna terang yang jauh dari maskulinitas 

normatif yang dipegang oleh masyarakat global. Untuk mengetahui 

penerimaan khalayak terhadap pembentukan makna maskulinitas yang 

disampaikan oleh media, maka peneliti menggunakan metode analisis resepsi. 

Pada analisis resepsi, pemaknaan dari khalayak terhadap maskulinitas akan 

dikategorikan menjadi tiga posisi berdasarkan model encoding/decoding 

Stuart Hall, yaitu : Dominant Hegemonic Position, Negotiated Position dan 

Oppositional Position.  
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Pada posisi Hagemoni Dominan, khalayak menerima dan menyukai pesan 

yang disampaikan media. Kemudian pada posisi negosiasi, khalayak 

menerima pesan namun menolak penerapan pada kasus-kasus tertentu. Posisi 

Oppositional adalah ketika khalayak menolak makna dan mengubah pesan 

yang disampaikan oleh media berdasarkan cara berpikir mereka sendiri.  

Berikut adalah kerangka pikir dalam menjelaskan proses penelitian ini :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber : Olahan Peneliti (2020) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivis, dimana paradigma 

kontruktivis ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang 

natural, tetapi terbentuk dari hasil kontruksi, karenanya, kosentrasi analisis 

paradigma kontruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau 

realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk 

(Norman dkk, 2009: 124). Penelitian kualitatif yang berlandaskan paradigma 

konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya 

merupakan hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil 

konstruksi pemikiran subjek yang di teliti. Pengenalan manusia terhadap 

realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek, hal ini berarti 

bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan 

juga hasil konstruksi oleh pemikiran (Arifin & Banawi, 2012: 140). 

Paradigma ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana khlayak dalam memaknai pesan dari media massa iklan, dalam 

kasus ini mengenai makna maskulinitas dalam iklan tokopedia versi BTS.  

 

3.2  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Catherine, penelitian 

kualitatif merupakan suatu proses yang mencoba untuk mencapai pemahaman 

dari kerumitan interaksi manusia secara baik (Sarwono, 2006: 193). Data 

yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa kata-kata dan gambar, 

lali disajikan dalam bentuk tulisan atau kutipan-kutipan untuk memberikan 

sebuah gambaran (Kriyantono, 2009: 67). Dalam prosesnya, penelitian ini 
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tidak mencari, menjelaskan, ataupun mengkaji sebuah hipotesis atau prediksi, 

melainkan mengumpulkan dan menyusun data yang didapat dan 

mendeskripsikannya secara apa adanya. Penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, karena peneliti akan menganalisis 

jawaban para khalayak yang telah menonton tayangan iklan Tokopedia versi 

BTS dan mendeskripsikan bagaimana mereka memaknai maskulinitas dalam 

iklan tersebut. 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resepsi Stuart 

Hall. Analisis resepsi berupaya untuk mengetahui bagaimana audience 

memahami dan menginterpretasikan isi pesan (memproduksi makna) 

berdasarkan pengalaman dan pandangannya selama berinteraksi dengan 

media. Penelitian ini menggunakan analisis resepsi dikarenakan teori analis 

resepsi dapat dijadikan sebagai pendukung dalam kajian terhadap khalayak, 

dimana khalayak tidak semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural yang 

memiliki kuasa tersendiri dalam menghasilkan makna dari wacana yang 

ditawarkan oleh media. Makna diusung media melalui media lalu bisa bersifat 

terbuka, atau polisemik dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh 

khalayak (dalam Kartika, 2019 : 31).  

 

3.4  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian penting agar penelitian yang dilakukan tidak meluas. Fokus 

penelitian perlu dilakukan perlu dilakukan karena mengingat adanya 

keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya agar hasil penelitian 

tetap terfokus (Sugioyono, 2010 : 396). Berdasarakan rumusan masalah 

penelitian tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan pada pemaknaan 

khalayak mengenai maskulinitas yang ditampilkan oleh boyband BTS dalam 

iklan Tokopedia versi BTS. Pemaknaan tersebut akan dianalisis berdasarkan 

tiga posisi dalam analisis resepsi menurut Stuart Hall yaitu, dominant 

position, negosiated  position, oppositional position. 
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3.5  Penentuan Informan 

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2011: 132). Adapun informan dari penelitian ini adalah khalayak yang 

dikategorikan berdasarkan pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, usia, dan 

penyuka K-Pop dan bukan penyuka K-Pop. Penetapan kategori tersebut 

bertujuan agar mendapatkan pemaknaan dari beragam latar belakang dan 

pengalaman informan. Jumlah informan dalam penelitian ini 6 orang karena 

cukup mewakili dari kategori-kategori yang ditentukan. Pertimbangan 

tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan khalayak dalam memahami 

serta mengungkapkan persepsinya. Oleh karena itu, informan dalam 

penelitian ini merupakan khalayak yang pernah menonton secara keseluruhan 

dari awal hingga selesai tayangan iklan Tokopedia versi BTS setidaknya satu 

kali. Berikut profil dari informan dan alasan peneliti menjadikannya sebagai 

informan dalam penelitian ini :  

1. Informan pertama bernama Norendra Okta Hervina berusia 26 tahun. 

Merupakan seorang guru di SD Muhamadiyah Bandar Lampung. Ia juga 

termasuk penonton aktif tayangan K-POP. Alasan peneliti memilih 

Norendra karena peneliti ingin melihat dari sudut pandang seorang guru 

dalam memaknai maskulinitas dalam iklan Tokopedia versi BTS. 

2. Informan kedua bernama Alif Indra berusia 19 tahun merupakan seorang 

mahasiswa. Alif merupakan anggota dari salah satu dance cover di Bandar 

Lampung dan ia sering mengikuti gaya penampilan dari berbagai grup 

boyband K-POP disetiap pertunjukan dance yang ia tampilkan.. 

3. Informan ketiga bernama Julita Wulan Sari berusia 23 tahun dan 

merupakan seorang mahasiswa. Julita merupakan pengembar grup 

boyband BTS dan selalu mengikuti perkembangan dari grup boyband 

tersebut. Terkadang tidak hanya mengikuti perkembangannya saja, namun 

ia rela membeli merchandise yang berikaitan dengan BTS. 

4. Informan keempat bernama Dedi Harmadi berusia 40 tahun dan sudah 

berkeluarga serta memiliki 3 orang anak. Dedi merupakan seorang 
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drummer band Rock di Bandar Lampung. Ia bukan penyuka K-POP 

namum istri dan anaknya merupakan penggemar K-POP. 

5. Informan kelima bernama Yuda Ari wibowo berusia 17 tahun dan 

merupakan siswa SMK. Yuda adalah penyuka drama korea tapi tidak suka 

K-POP. Adapun alasan peneliti memilih Yuda karena peneliti ingin 

melihat dari sudut pandang penyuka drama korea yang tidak begitu suka 

melihat penampilan BTS.  

6. Informan keenam bernama Yenita Anggraini berusia 36 tahun dan telah 

berkeluarga serta memiliki 2 orang anak. Yenita merupakan seorang ibu 

rumah tangga dan mempunyai kesukaan terhadapan konten yang bernuasa 

korea. Alasan memilih Yenita karena ingin mengetahui bagaimana seorang 

ibu rumah tangga dalam memaknai mengenai maskulinitas dalam iklan 

Tokopedia Versi BTS. 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

penelitian ini: 

a. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion merupakan diskusi yang berbentuk fee form 

discussion yang diikuti sekitar 6 sampai 12 informan yang secara sadar 

berpartisipasi dengan mengikuti jalannya diskusi sesuai dengan topik 

pembahasan yang ditentukan oleh peneliti. FGD biasanya dipandu oleh 

moderator yang berperan dalam memimpin jalannya diskusi. 

Peneliti akan melakukan FGD dengan menggunakan aplikasi berupa zoom 

meeting. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka dan mewajibkan untuk 

menjaga jarak. Peneliti akan menanyakan hal-hal mengenai pemaknaan 

informan dalam memaknai maskulinitas dalam iklan Tokopedia versi 

BTS.  
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b. Studi Pustaka 

Pada metode ini, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil bahan 

dari buku, jurnal maupun artikel sesuai dengan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Studi kepustakaan dilakukan juga untuk menggali 

berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mempersentasikan 

masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Data ini digunakan untuk mendukung dan 

melengkapi data penelitian yang berupa gambar dari potongan iklan 

tokopedia. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

Pada suatu penelitian, sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna 

untuk memeberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis 

data menurut Miles dan Huberman dalam mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 

2017 : 246). Teknik analisis ini didasarkan pada tiga komponen, yakni: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Pada proses reduksi data ini penulis 

benar-benar mencari data yang benar-benar valid. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dan 
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

 

3.8  Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif keabsahan data merupakan suatu bagian yang sangat 

penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Menurut Meleong agar hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan, maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid 

atau tidak, maka dari itu dilakukan teknik keabsahan atau kevalidan data 

(Moleong, 2008 : 326).  

 

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi sebagai uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu (Sugiyono 2017 : 273). Dalam penelitian ini, teknik 

keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber, yaitu menguji 

kredibiltas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Dengan menggunkan triangulasi sumber, peneliti 

dapat mengeksplorasi data yang telah dianalisis oleh peneliti untuk mengecek 

kebenaran dari berbagai sumber yang ada sampai menghasilkan suatu 

kesimpulan. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Analisis resepsi digunakan untuk mengetahui pemaknaan khalayak terhadap 

sautu pesan yang disampaikan oleh media massa. Peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pemaknaan makna maskulinitas pada Iklan Tokopedia versi BTS 

dari beragam latar belakang, usia serta jenis kelamin informan melalui 

analisis resepsi Stuart Hall. Berdasarkan hasil Focus Group Disucussion yang 

peneliti lakukan didapatkan hasil sebagai berikut :  

1. Posisi pemakanaan dalam iklan Tokopedia versi BTS memilki tiga posisi 

makna oleh informan. Adapun posisi tersebut dominant position yaitu, 

menyetujui terhadap tayangan iklan Tokopedia, negotiated position yaitu, 

mengerti isi tayangan iklan Tokopedia tetapi tidak serta menerapkannya 

dalam kehidupan mereka, serta oppositional position yaitu, menolak isi 

iklan yang ditampilkan oleh Tokopedia.  

2. Hasil pemaknaan iklan Tokopedia versi BTS bahwa mayoritas informan 

berada pada posisi oppositional, yaitu menolak konsep maskulinitas yang 

ditampilkan oleh anggota BTS. Hal ini dikarenakan informan masih 

meyakini konsep maskulinitas lama, yaitu laki-laki maskulin adalah laki-

laki yang bertubuh kekar dan berotot. Berbanding terbalik dengan 

penampilan anggota BTS yang sangat lembut, memiliki gesture yang 

gemulai, menggunakan makeup dan aksesoris yang biasa digunakan oleh 

perempuan.  

3. Pada kategori negotiated position terdapat satu infoman yang gaya 

berpakaiannya tidak jauh berbeda seperti penampilan BTS dalam iklan 

Tokopedia. Namun informan memaknai iklan Tokopedia versi BTS 

tersebut hanya sebagian yang termasuk laki-laki maskulin. Hal tersebut 
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dikarenakan informan menilai bahwa sebagian personil boyband BTS jati 

dirinya telihat lebih cute dari personil lainya. 

4. Media massa mempunyai peran yang besar dalam menggambarkan 

maskulinitas dengan tujuan untuk mengubah dan membentuk persepsi 

khalayak yang melihat. Walaupun demikian, pemaknaan maskulinitas 

pada setiap khalayak dapat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh latar 

belakang masing-masing khalayak.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis menulis beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan 

pembanding untuk pelelitian selanjutnya khususnya berkaitan dengan 

kajian analisis resepsi. 

2. Peneliti menyarakan kepada khalayak untuk menjadi khalayak yang aktif 

agar tidak langsung menyetujui pesan yang disampaikan media massa, 

tetapi juga memyeleksi kembali agar terhindar dari dampak negatif.  

3. Peneliti menyarakan kepada pihak pembuat iklan untuk dapat lebih kreatif 

serta berhati-hati dalam pembuatan iklan. Khalayak dapat memberikan 

makna yang berbeda-beda berdasarkan pengetahuan dan latar 

belakangnya. Oleh sebab itu pembuat iklan harus bisa membuat iklan yang 

tidak memiliki pesan yang bias agar dapat diterima oleh seluruh khalayak 

sesuai dengan tujuan dari pembuatan iklan tersebut. 



58 
 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku 
Arifin dan Barnawi. 2012. Etika dan Profesi Kependidikan. Jogjakarta : Ar-ruzz 

Media.  

 

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Chapman. R & Rutherford. J. 1988. Male Order Menguak Maskulinitas. 

Yogyakarta : Jalasutra. 

 

Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative 

Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Fandira, M. Faiz. 2019. Pemaknaan K-Popers Tentang Maskulinitas Pada Gaya 

Fashion Personil Boyband BTS Di Instagram. Skripsi. Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang : Malang.  
 

Hadi, Ido Prijana. 2008. Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception 

Analysis. Universitas Kristen Petra, 3 (1), 1-7.  

 

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 

Yogyakarta : Graha Ilmu.  

 

Junaedi, Fajar. 2007. Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis. Yogyakarta: 

Santusta. 

 

Kartajaya, Hermawan. 2007. Hermawan Kertajaya on Segementation. Bandung : 

Mizan.  

 

Kasali, Rhenald. 2007. Manajemen Periklanan. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.  

 

Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Malang: Prenada 

Media Group. 

 

Kurnia, Novi. 2004. Representasi Maskulinitas dalam Iklan. Universitas 

Indonesia, 8 (1), 17 – 36.  

 



59 
 

 

Kuswarno, Engkus. 2009. Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi. 

Bandung : Widya Padjajaran.  

 

McQuail, Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail. Jakarta: Salemba 

Humanika. 

 

Moleong, Lexi J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya.  

 

Rafsanjani, Akhmad Hasemi. 2012. Pergeseran Nilai Maskulinitas Pada Iklan 

Kosmetik Khusus Pria Di Televisi (Studi Resepsi pada Model Pria Gab’s 

Agency Malang). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas 

Muhammadiyah Malang : Malang.  

 

Sanjaya, Irwan Komori. 2019. Penggambaran Maskulinitas Laki-Laki Dalam 

Iklan Rokok Gudang Garam Signature Versi Darts. Skripsi. Fakultas 

Ilmu Komunikasi. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya : 

Surabaya.  

 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : 

Alfabeta, CV 

 

Tawaqal, M. Iqbal. 2018. Maskulinitas Dalam Iklan (Studi Tentang Maskulinitas 

Dalam Iklan Axe Indonesia “Axelerete The Series: The Untold Stories”). 

Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera 

Utara : Sumatera Utara.   

 

UI, LPEM FEB. 2020. Booklet – Dampak Tokopedia Terhadap Perekonomian 

Indonesia [pdf].  

 

Wibowo, Indiwan Seto Wahyu. 2006. Semiotika Komunikasi – Aplikasi Praktis 

Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi. Jakarta : Mitra Wacana Media. 

 
 

Jurnal 

 

Imaran, Hasyim Ali. 2012. Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, 

Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif. Jurnal Studi Komunikasi Dan 

Media, Volume 16 Nomor 1. 

 

Internet 

 

CNN. 2020. Tuduh Iklan BTS Tokopedia Berkonten LGBT, Laksi Diserbu ARMY. 

(https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200110084653-234-464102/ 

tuduh-iklan-bts-tokopedia-berkonten-lgbt-laksi-diserbu-army diakses 

pada 10 Agustus 2020). 

 

Tokopedia. 2021. Kisah Kami. Tersedia : https://www.tokopedia.com/about/our-

story#bts-section. Tanggal di akses : 10 Desember 2020.  

https://www.tokopedia.com/about/our-story#bts-section
https://www.tokopedia.com/about/our-story#bts-section

