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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Interpretasi Mahasiswi Surabaya Terhadap Gambaran Maskulinitas dalam
Iklan AXE Indonesia dan Surya 16 versi Photografer. Penelitian ini merupakan penelitian
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang di gunakan adalah audience analysis.
.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD).
Pembahasannya dianalisis melalui narasi-narasi kualitatif selama FGD  dilaksanakan. Teknik
yang digunakan untuk mencari informan adalah purposive sampling Teknik yang digunakan
untuk mencari informan adalah purposive sampling Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pembentukan persepsi informan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Transisi dari
masa remaja menuju dewasa menjadi kunci penting dari perubahan persepsi mengenai
maskulinitas. Selama remaja, pembentukan persepsi dipengaruhi faktor eksternal yaitu situasi
lingkungan dan tampakan luar. Sedangkan saat dewasa, faktor internal yaitu penilaian,
pengalaman, dan ekspektasi/pengharapan.
Kata Kunci : Persepsi, Interpretasi, Maskulinitas, Mahasiswi, Iklan Televisi

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada persepsi dan interpretasi mahasiswi Surabaya terhadap

gambaran maskulinitas dalam iklan AXE Indonesia dan Surya 16 versi Photografer. Penelitian

ini menjadi menarik karena persepsi dan interpretasi masing-masing mahasiswi Surabaya akan

berbeda tergantung field of experience dan frame of reference mereka. McQuail (1997) Pesan

yang disampaikan oleh media dipahami dengan pemaknaan berbeda-beda oleh masing-masing

individu yang menerima pesan tersebut berdasarkan frame of reference dan field of experience.

Persepsi sendiri menurut Bimo Walgito (2001) dalam Sunaryo (2012) mengungkapkan bahwa

persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima

oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas

yang integrated dalam diri individu.

Masyarakat pada era globalisasi saat ini pada umunya telah memiliki televisi.

Berdasarkan penelusuran Nielsen Audience Measurement, 94% masyarakat Indonesia

mengkonsumsi media melalui televisi (Crunch,2013). Kesempatan ini digunakan pemilik usaha
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Surya 16 dan AXE Indonesia untuk beriklan. Dengan banyaknya konsumsi televisi di Indonesia,

menjadikan pemilik usaha harus memiliki konsep yang matang agar dapat mempengaruhi

audiens. Iklan memiliki pengaruh untuk mempersuasi khalayak.. ”Iklan dan media massa

memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Tujuan iklan tiada lain agar barang atau

informasi yang diiklankan diketahui oleh masyarakat. Iklan berusaha mempengaruhi pembaca

untuk melakukan apa yang di kehendaki sehingga tidak heran kalau iklan termasuk jenis wacana

persuasif” (Kusmayadi, 2006). Selain itu, Rokok Surya 16 versi Photografer memiliki tujuan

tidak hanya mempengaruhi audiens laki-laki untuk membeli produk. Walaupun iklan ini tidak

menampilkan produk rokok mereka, namun mempengaruhi audiens perempuan dalam

mengkontruksi laki-laki maskulin dalam pikiran mereka.

Sama halnya dengan AXE Indonesia, pemilik usaha berusaha untuk mempengaruhi

audiens laki-laki agar membeli produk. Sedangkan gambaran laki-laki dalam iklan tersebut,

berusaha untuk mengkontruksi perempuan mengenai gambaran maskulinitas yang di harapkan

dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya : memiliki pasangan sesuai gambaran

maskulinitas dalam kedua iklan. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan  Terence A Shimp dalam

buku Periklanan dan Promosi  bahwa periklanan yang efektif harus persuasif. Persuasi biasanya

terjadi ketika produk yang diiklankan dapat memberikan keuntungan tambahan bagi konsumen.

Selain televisi, pemilik usaha juga menggunakan youtube untuk beriklan. “Google sebagai

penyedia YouTube menyatakan adanya peningkatan traffic pengunjung YouTube dari perangkat

bergerak sebanyak 15 persen. Sepanjang tahun ini, traffic naik menjadi 40 persen dari 25 persen

pada 2012” (Crunch, 2013).

Untuk penonton iklan Surya 16 versi Photografer telah tayang sebanyak 4.706 kali

tayang. Sementara itu, iklan AXE Indonesia telah tayang sebanyak 1.173.169 kali tayang pada

tanggal 15 april 2014 pukul 20.18 WIB. Menariknya dalam iklan AXE Indonesia, komentar-

komentar yang muncul justru banyak dari laki-laki. Mereka banyak yang tidak terima dengan

alur cerita yang ada dalam iklan tersebut. Komentar-komentar tersebut, seolah sebuah opini

bernada pesimistis bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan bidadari seperti dalam iklan. Ada

beberapa komentar yang berisi “gw mau tu jd bintang cwonya” (saya mau jadi bintang
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cowoknya). Dengan banyaknya komentar yang di dominasi oleh laki-laki menjadi menarik untuk

di teliti, mengenai persepsi dan interpretasi mahasiswi Surabaya terhadap iklan AXE Indonesia.

Mengenai laki-laki dan parfum, id.answers.yahoo.com pernah membahas topik mengenai

“Apakah Cewek menyukai Cowok yang berparfum?” Dari delapan komentar yang di kirim,

tujuh perempuan menyampaikan bahwa mereka menyukai laki-laki yang menggunakan parfum.

Selain itu, peneliti berasumsi bahwa AXE mengkontruksi maskulinitas dekat dengan

sensualitas. “Sensualitas  juga dipandang negatif dalam bentuk lain. Misalnya, memanfaatkan

keindahan tubuh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dianggap sebagai penggoda

laki-laki” (Melliana, 2006).  Sensualitas Ini di buktikan dari iklan AXE Indonesia yang

menampilkan perempuan yang di tampilkan dalam wujud bidadari “seksi” untuk mengejar laki-

laki yang memakai parfum AXE.

Berbeda dengan iklan Surya 16 versi Photografer. Menarik di teliti mengenai gambaran

maskulinitas dalam iklan. Semenjak adanya peraturan pemerintah melalui Permenkes no 28

Tahun 2013 yaitu iklan tidak boleh menampilkan wujud rokok, mencantumkan nama produk

sebagai rokok, menyarankan rokok, menggunakan kalimat menyesatkan, menampilkan anak,

remaja, wanita hamil, atau tokok kartun. Iklan rokok juga harus mencantumkan 18+ sebagai usia

yang pantas untuk merokok (Widiyani R, 2013).

Aturan ini disiasati oleh Surya 16 versi Photografer untuk tetap beriklan. Surya

mengganti konsep iklan mereka dengan menampilkan laki-laki “macho” dalam iklan guna tetap

eksis dalam periklanan. Surya menggunakan konsep fotografer. Fotografer saat ini menjadi hobi

ataupun profesi yang mulai digemari banyak orang khususnya laki-laki. m.Kabar24.com dalam

artikel berjudul “10 Hal pada Pria yang Dianggap Seksi Oleh Wanita” yang ditulis oleh

Wulandari (2014) menyatakan bahwa yang harus dimiliki pertama oleh pria adalah bakat. Bakat

tersebut salah satunya adalah fotografi.

Data lain adalah artikel berjudul “8 Hobi yang Bikin Pria tambah Seksi” (Kumkum,

2013) dalam situs www.sharingdisana.com dijelaskan bahwa pria dengan hobi fotografi

menduduki urutan pertama sebagai pria seksi. Media sangat berpengaruh dalam menciptakan

konsep laki-laki ideal. Menurut thompson (1966) dalam Ikhsan (2006), media massa memiliki
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peran yang sangat kuat mengenai ukuran standar ideal secara fisik, media berperan

mengkomunikasikan harapan ini kepada masyarakat.

Sejumlah iklan di Indonesia kerap menghadirkan konsep laki-laki ideal. Tak terkecuali

Iklan Rokok Surya 16 versi Photografer dan AXE Indonesia. Media mendorong laki-laki untuk

memiliki fisik yang sempurna dan memiliki aktifitas yang sama seperti dalam iklan. Fotografi

dan memakai parfum contohnya. Kapitalisme yang ada dalam media berperan penting dalam

menciptakan konsep laki-laki ideal.

Caldwell (2001) mengatakan dalam buku Berhenti Merokok “Setiap iklan rokok pasti

menyebutkan bahwa merokok sangat nikmat. Gadis cantik, laki-laki tampan, dan orang terkenal

yang ditampilkan selalu menatap anda sedemikian rupa sehingga di dalam diri anda tersugesti

citra serupa”. Caldwell (2001) menambahkan,  iklan rokok mempersuasi audiens dan mensugesti

rokok membangkitkan semangat. Audiens pun mengulang kata-kata tersebut saya membutuhkan

semangat.

Secara garis besar, kedua iklan memiliki perbedaan dalam menampilkan maskulinitas.

Bila merujuk pada penjelasan Beynon dalam Demartoto (2010) mengenai perkembangan

maskulinitas dalam media, iklan AXE lebih condong menampilkan maskulinitas dekade 1990-

an. Dimana, maskulinitas dalam dekade ini disebut The New Land yaitu laki-laki yang akrab

dengan sex dan wanita. Sementara itu, dalam iklan Surya menampilkan maskulinitas dekade

2000-an dimana maskulinitas dikaitkan dengan istilah metroseksual.

Metroseksual menurut Santoso (2012) merupakan laki-laki yang peduli terhadap

penampilan dan akrab dengan dunia fashion. Selain itu, dalam iklan ini menampilkan

maskulinitas tradisional. Chris Barker dalam Dermatoto (2010) mengatakan Maskulinitas

tradisional menganggap tinggi nilai-nilai, antara lain kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi,

kendali, kemandirian, kepuasan diri, kesetiakawanan laki-laki, dan kerja. Perbedaan gambaran

maskulinitas ini yang kemudian menjadikan peneliti tertarik untuk mengupas lebih dalam

mengenai persepsi dan interpretasi mahasiswi. Selanjutnya, perkembangan maskulinitas dari

masa ke masa akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka.

PEMBAHASAN
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Secara garis besar iklan AXE Indonesia manampilkan sensualitas laki-laki dan

perempuan. Seperti yang dijelaskan Informan E, Laki-laki dalam iklan hanya sedikit

menampilkan sisi maskulinitas seperti yang ia definisikan yaitu bertanggung jawab dan pekerja

keras. Selama diskusi, Informan E tampak geram. Nada suara juga tinggi. Ia berpendapat bahwa

laki-laki dalam iklan merendahkan perempuan. Dengan mudahnya laki-laki mendapatkan

perempuan hanya dengan menggunakan parfum.

“kalau menurut saya sisi maskulinitasnya sedikit. Karena lebih kayak mempermainkan
cewek gitu jadi kayak cowok habis pake parfum habis gitu kok kayak cowok-cowok eh
cewek-cewek kayak pada gatel semua kayak cewek gampangan semua gitu” (Informan
E, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)
Informan G juga melihat ketimpangan dalam iklan tersebut. Ia berdalih bahwa

seharusnya laki-laki yang memiliki peran dominan (agresif) selama di atas ranjang. Nampak

dalam iklan bahwa perempuan yang lebih dominan (agresif). Informan G  menjelaskan,

“kan tadi dari cewek-ceweknya itu saya lihat cewek itu yang nelanjangi. Padahal kan
harusnya cowoknya nelanjangi. menurut saya kok kebalik lah” (Informan G, Focus
Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Besar kemungkinan, kepiawaian Informan G menginterpretasikan makna pesan dalam iklan,

didukung oleh pendidikan di bidang psikologi

Besar kemungkinan, kepiawaian Informan G menginterpretasikan makna pesan dalam

iklan, didukung oleh pendidikan di bidang psikologi. Secara psikologi, laki-laki akan memiliki

hasrat yang lebih tinggi dibanding perempuan ketika diatas ranjang. Perspesi mengenai

maskulinitas dalam iklan AXE Indonesia Informan G terbentuk karena sebelumnya Informan G

mendefinisikan maskulinitas adalah laki-laki yang memiliki badan tegak dan cara berpikir yang

masuk akal.

“menurut aku itu, cowok dari badan keliatan teges, badannya juga tegak, dan cara
berpikir masuk akal” (Informan G, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Pembentukan persepsi maskulinitas ini, berawal dari pengalaman. Pengalaman tersebut

pertama kali dibentuk oleh keluarga terutama ayah. Pertama kali dilahirkan, seorang anak akan

menjumpai sosok ayah. Tak heran, apabila Informan G dalam menentukan standar laki-laki

maskulin selalu mengkaitkan dengan sosok ayah sebagai role model. Setelah tumbuh dewasa,
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seseorang akan hidup di lingkungan sosial. Sama dengan Informan J, bahwa lingkungan sosial

turut mempengaruhi pembentukan persepsi maskulinitas.  Kedua faktor tersebut kemudian

membentuk persepsi mengenai maskulinitas.

“Kalau menurut saya dari pengalaman. Misalkan kita lahir yang pertama kita temui kan
keluarga. Otomatis maskulinitas pertama kali kita temukan di sosok ayah. Makanya saya
sering mengatakan kalau mencari suami kayak ayah. Seiring berjalannya waktu pastinya
semakin berkembang dari lingkungan sosial makanya dari situ kita juga bisa liha-lihat
cowok yang sesuai seperti apa” (Informan G, Focus Group Discussion, 18 Oktober
2014)

“kalau menurut saya justru sisi maskulinitasnya kelihatan banget. Maksudnya kalau
dalam budaya kita gak tahu ya universal  atau Indonesia aja tapi mungkin cowok-cowok
idealnya itu harus banyak cewek yang tertarik sama dia gitu. Mungkin idealnya cewek-
cewek kayak kita gitu malah ilfeel gitu.” (Informan B, Focus Group Discussion, 18
Oktober 2014)

Latar belakang budaya yang disebutkan Informan B berkorelasi dengan interpretasi

Informan B mengenai faktor pembentukan persepsinya. Media berperan penting dalam

pembentukan persepsinya. Informan B menganggap bahwa nilai budaya tiap negara berpengaruh

terhadap pembentukan persepsi maskulinitas  tiap  orang. Media terutama iklan termasuk salah

satu saluran informasi pembentukan persepsi maskulinitas. Informan B mencontohkan bahwa di

Korea dan Indonesia memungkinkan terjadinya perbedaan definisi maskulinitas. Media di Korea

memunculkan boyband sedangkan di Indonesia tidak.

“menurut saya pandangan kita berbeda-beda karena nilai-nilai budaya yang kita anut.
Misalkan di Indonesia mungkin memandang laki-laki itu yang maskulin itu yang kuat
mungkin kalau di Korea berbeda. Jadi itu tergantung dari nilai-nilai budaya mungkin kita
juga mendapat dari iklan itu tadi. Kalau di Korea ada Boyband kalau  di Indonesia yah
kan jarang. (Informan B, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Berdasar interpretasi yang disampaikan, Informan B melakukan kode opposisional

dimana orang memahami encoding yang lebih disukai namun menolaknya dan men-decode

dengan cara sebaliknya. Menurut Informan B Iklan AXE nampak sekali sisi maskulinnya, namun

ketika ditanya persepsi maskulinitas Informan B mengarah kepada laki-laki dan kesuksesan.
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“kalau saya maskulinitas setelah melihat kedua iklan itu sama sih, cowok yang sukses”
(Informan B, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Interpretasi Informan B, menjurus kepada konsep mating game yang dikemas dalam iklan AXE

Indonesia. Secara singkat, Informan B menginterpretasikan, laki-laki dalam iklan berhasil

memikat hati perempuan. Dalam konsep mating game, dijelaskan proses-proses mendekati

wanita salah satunya adalah menampilkan sisi sensualitas.

Menariknya, justru dengan menampilkan maskulinitas seperti dalam iklan AXE, seluruh

informan sepakat untuk tidak mempromosikan produk AXE kepada kerabat dekat. Informan

yang seluruhnnya berjenis kelamin perempuan merasa perempuan tidak di representasikan

dengan seharusnya. Iklan tersebut banyak menampilkan sensualitas perempuan.

“kalau menurut saya setiap iklan promosi produk harus ditonjolkan sayangnya di iklan
tersebut sisi sensualitasnya kental banget. Lagipula kalau cowok liat gitu pasti dia pake
parfum gara-gara ceweknya” (Informan J, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)
Nampaknya, konsep mating game yang ada dalam iklan AXE tidak berhasil mempersuasi

informan untuk mempromosikan produk AXE ke kerabat mereka. Secara garis besar, Informan

melakukan oppositional code dimana mereka menyukai Parfum AXE namun dengan

maskulinitas yang ditampilkan demikian dalam iklan, mereka melakukan decoding yang

sebaliknya yakni tidak mempromosikan parfum AXE kepada kerabat mereka.

Hal tersebut memudahkan peneliti untuk memetakan informan kedalam kriteria audience

menurut Blumler. Seluruh informan dalam FGD ini, termasuk dalam audience tipe keempat

dimana kesulitan untuk memengaruhi merujuk pada anggota khalayak yang mengkontruksikan

makna mereka sendiri dari muatan media. Dengan konsep yang ditampilkan AXE, mereka

mengkontruksi makna sendiri dan justru berakibat pada gagalnya promosi produk AXE.

Ketika membahas gambaran maskulinitas dalam iklan Surya 16 Versi Photografer, suasana

diskusi berubah menjadi lebih santai. Berbeda dengan sebelumnya. Tanggapan pertama

mengenai gambaran maskulinitas dalam iklan Surya 16 versi photografer di sampaikan oleh

Informan F.

“nah kalau iklan Surya 16 ini baru menunjukkan sisi maskulinitas kalau misalkan laki-
laki disebut maskulin kan cenderung ke otot, fisik, keringat, olahraga. Kalau di iklan
Surya 16 versi ada perspektif berbeda dimana dia menunjukkan bahwa laki-laki maskulin
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itu laki-laki yang sukses, yang kariernya lancar pokoknya yang memperhatikan
sekitar…” (Informan F, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Informan F tertarik dengan gambaran maskulinitas dalam iklan Surya 16 versi

Photografer. Senada dengan yang di ungkapkan Informan F mengenai definisi maskulinitas yaitu

laki-laki pekerja keras. Dalam iklan ini, ditampilkan kesuksesan laki-laki sebagai syarat disebut

laki-laki maskulin. Ternyata, persepsi Informan F mengenai maskulinitas telah berubah seiiring

perkembangan waktu.

Berdasar proses encoding-decoding, Informan F cenderung melakukan preffered

meaning. Hal ini terletak karena ia menerima makna yang disampaikan oleh media. Hal ini tak

terlepas dari persepsi informan mengenai maskulinitas yang telah terkontrksi semenjak SMA.

Informan F mengatakan bahwa semenjak SMA dia telah mengenal kata maskulinitas.

Maskulinitas yang ia bayangkan sebelumnya adalah laki-laki yang suka berolahraga dan penuh

dengan keringat. Namun, setelah ia menginjak bangku kuliah, definisi maskulinitas juga

berubah. Informan F berpendapat bahwa maskulinitas adalah laki-laki pekerja keras bukan lagi

yang suka berolahraga. Definisi tersebut dapat dikaitkan dengan latar budaya informan. Besar

kemungkinan, budaya Bali yang mengajarkan bahwa perempuan harus kuat berpengaruh

terhadap persepsi dan interpretasinya. Ia tidak menyukai laki-laki pemalas.

“eee pertama kali kalau disuruh nyebutin apa sih itu maskulinitas, pasti aku cenderung
mengarahkan jawaban ke lelaki yang berkeringat, suka olahraga yang keringatnya netes-
netes, tapi setelah di lihat-lihat lagi ternyata maskulinitas itu sendiri menurut aku tuh
lebih condong ke itu pekerja keras terlebih lihat lakinya daripada mereka yang suka
olahraga tetapi leha-leha dirumah. Pertama denger maskulin itu pas SMA sih waktu liat-
liat cowok basketan” (Informan F, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Walaupun tidak mendapatkan informasi mengenai maskulinitas dalam kuliah, namun

Informan F mampu memberikan definisi maskulinitas karena ia telah mendengar kata

maskulinitas semenjak duduk di bangku SMA. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh faktor

lingkungan. Lingkungan ketika SMA yang banyak melihat laki-laki berolahraga bertolak

belakang dengan lingkungan perkuliahan. Di SMA masih ada pelajaran pendidikan jasmani dan

kesehatan sedangkan di perkuliahan tidak ada.
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Secara teoritis, faktor pembentukan persepsi Informan F dipengaruhi oleh faktor

eksternal dimana lingkungan menjadi faktor utama pembentuk persepsi. Selain itu, tampakan

luar juga faktor penting dalam pembentukan persepsi Informan F. Perubahan persepsi

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu penilaian. Seiiring bertambah dewasa, maka penilaian

terhadap maskulinitas Informan F berubah.

Informan A menginterpretasikan sama dengan Informan F. Ia berpendapat bahwa

Gambaran maskulinitas dalam iklan sudah sangat kuat. Iklan tersebut menampilkan laki-laki

yang bekerja keras.

“kalau menurut aku sih, kalo di iklan surya tadi lebih maskulin karena digambarkan
bagaimana laki-laki bekerja. Karena kan konstruksi laki-laki di Indonesia bahwa laki-laki
harus bekerja. Beda dengan iklan di AXE tadi dia Cuma tiduran, males-malesan kalau
aku pribadi sih ya itu tadi dia lebih maskulin karena di melakukan pekerjaan di luar
ruangan dan melakukan perkerjaan yang jelas.” (Informan A, Focus Group Discussion,
18 Oktober 2014)

Informan I menginterpretasikan bahwa gambaran maskulinitas dalam iklan sudah

sempurna. Hal ini di karenakan selain laki-laki dalam iklan sukses dalam karir, namun ia juga

memiliki fisik yang sempurna. Sempurna dalam pendapat Informan I yaitu berotot dan

berpenampilan baik.

“…maskulin dari pandangan orang-orang awam bahwa maskulinitas itu identik dengan
otot tapi sebenernya bisa sukses. Tapi kalau saya melihat dari segi cowok dia juga
maskulin dari badannya dia yang juga bagus. Kesannya lebih ngena dari penampilan
sama pesannya ada.” (Informan I, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Setelah ditelusuri, Informan I lebih menjelaskan bahwa perubahan persepsi mengenai

maskulinitas dipengaruhi oleh studinya di ilmu psikologi. Setelah ia banyak mendapatkan

pengetahuan mengenai maskulinitas, ia menyimpulkan bahwa feminitas ada dalam tubuh laki-

laki. Hal tersebut yang membuat laki-laki disebut maskulin.

“ya kembali lagi persepsi orang beda-beda ya.. jadi dimulai dari awal pandangan saya
sama seperti yang lain. Tapi setelah saya masuk psikologi ternyata orang maskulin juga
punya sisi feminism. Seperti orang laki-laki disaat diminta ibunya mengantar ke pasar, itu



219 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

sisi feminimnya. Jadi maskulin juga ada feminism.” (Informan I, Focus Group
Discussion, 18 Oktober 2014)

Berdasar berbagai macam interpretasi informan, definisi informan I mengarah pada laki-

laki sukses, pekerja keras dan peduli terhadap penampilan. Menarik ketika Sub Bab ini dikaitkan

dengan teori persepsi. Perubahan persepsi mengenai maskulinitas informan, dimulai ketika fase

remaja menuju dewasa. Ketika masa remaja, faktor eksternal yang berpangaruh terhadap

pembentukan persepsi informan didominasi oleh situasi lingkungan dan tampakan luar. Situasi

lingkungan informan semasa remaja dan tampakan luar laki-laki disekitar lingkungan informan,

didominasi oleh laki-laki yang suka berolahraga dan bertubuh proporsional. Sehingga, persepsi

informan mengenai maskulinitas berkutat pada soal tubuh proporsional.

Namun, ketika beranjak dewasa, persepsi tersebut berubah. Faktor yang berpengaruh

dalam pembentukan persepsi didominasi oleh faktor internal. Faktor penilaian menjadi hal yang

paling menonjol. Selain itu, pengalaman yang didapatkan juga berpengaruh dalam pembentukan

persepsi.

Bila membandingkan kedua iklan mengenai gambaran maskulinitas yang sesuai dengan

konsep maskulinitas informan memang sulit. Bagaimana tidak, setiap iklan memiliki sisi positif

dan negatif. Persepsi informan juga  beragam. Namun, dari sejumlah interpretasi, sebagian besar

tone positif mengarah pada iklan Surya 16 versi Photografer.

Ada hal menarik yang ditemukan dalam iklan AXE Indonesia. Sebenarnya informan

sangat suka dengan pemeran iklan yaitu VJ Jimmy Aditya. Namun sayangnya, Jimmy Aditya

digambarkan sebagai laki-laki yang lemah (powerless) membuat informan menyayangkan hal

tersebut. Ketika moderator menanyakan “tertarik gak sih sama laki-laki dalam iklan AXE

Indonesia” Informan A menjawab “enggak, powerless”. Secara bersamaan Informan B

menyatakan tanggapannya “ enggak lemes, lunglai“. Diakhir FGD, moderator menginginkan

informan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi.

Informan A menyimpulkan bahwa Surya 16 versi Photografer menampilkan sisi

maskulinitas. Laki-laki yang ditampilkan dalam iklan sesuai dengan kontruksi dalam masyarakat

yaitu kerja keras dan memiliiki tujuan jelas. Selain itu pekerjaan yang jelas dan inovasi-inovasi

baru ditampilkan dalam iklan ini.
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“kalau menurut kesimpulanku sendiri maskulinitas tercermin dari iklan Surya. Karena dia
menampilkan laki-laki sesuai dengan kontruksi masyarakat bahwa laki-laki harus kerja
jelas tujuan hidupnya. Dia presiden direktur, dia menciptakan satu inovasi dari foto-foto
simple dia jadikan hal-hal luar biasa”. (Informan A, Focus Group Discussion, 18
Oktober 2014)

Maskulinitas disimpulkan sebagai laki-laki sukses oleh Informan B.

“kalau saya maskulinitas setelah melihat kedua iklan itu sama sih, cowok yang sukses”
(Informan B, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Senada dengan interpretasi sebelumnya, maskulinitas erat kaitannya dengan kesuksesan

laki-laki. Selain itu, penampilan juga menunjang suatu konsep maskulinitas.. Maskulinitas juga

dibuktikan oleh laki-laki yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Iklan Surya 16 versi

Photografer merupakan bentuk iklan dengan paket komplit.

“setelah diskusi bareng teman-teman kesimpulannya maskulinitas lebih terlihat di iklan
Surya 16 karena model terlihat maskulin sosok yang sukses pekerja keras juga di dukung
penampilan yang bagus juga rapi”. (Informan C, Focus Group Discussion, 18 Oktober
2014)

“sama sih . maskulinitas tercermin di iklan Surya 16. Cowok yang dibutuhkan semua
wanita”. (Informan D, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

“kalau menurut aku maskulinitas itu terlihat dari iklan Surya 16. Yaahh udah paket
lengkap gitu. Udah ganteng, cowok banget. Sukses dan dia peduli sama sekitarnya”
(Informan E, Focus Group Discussion, 18 Oktober 2014)

Kedua iklan baik AXE dan Surya telah menampilkan kontruksi laki-laki dari sudut

pandang berbeda. Pada intinya, maskulinitas adalah laki-laki yang bertanggung jawab, sukses,

dan inspiratif.

KESIMPULAN

Persepsi dan interpretasi mahasiswi Surabaya terhadap gambaran maskulinitas dalam

iklan AXE Indonesia cenderung mengarah kepada kriteria-kriteria maskulinitas tertentu.

Misalkan, dikelilingi banyak perempuan, powerless, tidak dominan di ranjang. Dengan

menampilkan konsep maskulinitas Mating Game maka keseluruhan informan sepakat untuk

tidak mempromosikan produk AXE kepada kerabat mereka. Padahal dalam iklan ini, informan
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menyukai pemeran iklan yang diperankan oleh VJ Jimmy Aditya. Namun, dengan peran yang

disebutkan diatas, membuat informan tidak menyukainya.

Sedangkan dalam iklan Surya 16 versi photografer persepsi dan interpretasi mahasiswi

lebih mengarah pada kriteria-kriteria maskulinitas seperti laki-laki sukses, bertanggung jawab,

fisik memadai dan lain-lain. Interpertasi itu didukung oleh persepsi informan mengenai

maskulinitas yang telah terbentuk yaitu kesuksesan, kerja keras dan bertanggung jawab. Selain

itu, dari hasil FGD iklan ini berhasil membuat mahasiswi selaku audiens berharap untuk

mendapatkan pendamping hidup seperti laki-laki dalam iklan tersebut.

Bila disimpulkan, persepsi dan interpretasi mahasiswi Surabaya terhadap gambaran

maskulinitas yang sesuai dengan persepsi maskulinitas mereka ada pada iklan Surya 16 versi

photografer. Hal ini diperkuat dengan interpretasi informan untuk menyimpulkan hasil diskuusi.

Suatu contoh interpretasi informan A yang menyebutkan “kalau menurut kesimpulanku sendiri

maskulinitas tercermin dari iklan Surya. Karena dia menampilkan laki-laki sesuai dengan

kontruksi masyarakat bahwa laki-laki harus kerja jelas tujuan hidupnya”. Persepsi yang terbentuk

ketika masuk dalam bangku perkuliahan, yaitu menganggap laki-laki harus sukses, ganteng, dan

berpenampilan menarik telah ditampilkan dalam iklan Surya. Sedangkan mahasiswi cenderung

tidak tertarik dengan maskulinitas dalam AXE karena laki-laki digambarkan lemah.
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