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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gaya hidup pria urban di Indonesia saat ini telah masuk dalam gaya 

metroseksual, dimana gaya hidup ini mengarah kepada gaya hidup pria perkotaan 

modern dengan berpenghasilan lebih dan sangat peduli kepada penampilan dan 

citra bagi dirinya. Gaya hidup pria Indonesia ini berkaitan erat dengan 

konsumerisme, kapitalisme dan bahkan dengan perilaku narsisme. Pria 

metroseksual selanjutnya akan menaruh perhatian lebih kepada penampilan 

dengan cenderung memiliki kepekaan mode dan memilih menggunakan pakaian 

berkualitas atau bermerek, serta memiliki kebiasan merawat diri (grooming) atau 

kebiasaan-kebiasaan yang dahulu lazim dikaitkan dengan kaum perempuan. 

Kaum pria urban di Indonesia saat ini telah gemar mendandani diri dengan pergi 

ke salon atau spa, ataupun melakukan perawatan tubuh seperti perawatan rambut, 

kuku dan kulit. Tak heran, telah hadir banyak perusahaan yang bergerak dibidang 

industri fashion dan kosmetik pria, serta dunia pemasaran dan periklanan di 

Indonesia, dimana dalam upaya mengakses informasi terkait gaya hidup tersebut, 

dapat didapatkan melalui berita di televisi, internet, majalah, dan lain sebagainya. 

DAMAN adalah sebuah majalah berbahasa inggris tentang gaya hidup pria 

dan wanita yang ditampilkan setiap periode 2 bulanan, dimana majalah DAMAN 

melayani pembaca pria yang dikategorikan untuk pembaca berusia antara 20 

sampai 40 tahun. Sejarah pertama kali berdirinya website DAMAN.co.id pada 
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mulanya diawali dengan penerbitan majalah pada umumnya, yang diterbitkan 

pertama kali di Jakarta oleh Grup Media DestinAsian yang merupakan perusahaan 

induk dari beberapa anak perusahaan yang beroperasi disektor media dan 

penerbitan. Anak perusahaan perusahaan termasuk DestinAsian, PRESTIGE 

Indonesia, dan DAMAN. Grup ini didirikan pada tahun 2001 dan berbasis di 

Singapura, dengan kantor di Jakarta, dan tempat lainnya adalah berada dikawasan 

Asia - Pasifik.  

Berbagai macam model yang digunakan sebagai sampul majalah DAMAN 

antara lain aktor film Star Trek Chris Pine (Juli, 2009), pensiunan pemain sepak 

bola Jepang serta pengusaha Hidetoshi Nakata (Agustus - September 2009 dan 

Desember 2015 / Januari 2016), aktor Twilight Kellan Lutz (Juni / Juli 2010), Paul 

Wesley dari The Vampire Diaries (April / Mei 2010), hingga aktor – aktor utama 

lainnya termasuk Alex Meraz, Lucas Till, Daniel Dae Kim, dan lain sebagainya. 

Sebelum menjadi website, majalah DAMAN non website diterbitkan 

setiap enam kali setahun dengan cetak 45.000 eksemplar (dan terus bertambah) 

dan didistribusikan di Singapura, Indonesia, termasuk New York dan Los 

Angeles, dimana majalah DAMAN didistribusikan terlebih dahulu di Indonesia 

serta Singapura dan Amerika Serikat. Berkat popularitasnya yang menyimpan 

berbagai macam informasi menarik bagi para kaum pria urban di Indonesia, 

menjadikan majalah DAMAN selanjutnya meningkatkan strategi promosinya 

dengan menerbitkan majalah DAMAN dalam bentuk website diluncurkan pada 

bulan Mei tahun 2007. Majalah yang mapan dan canggih ini penuh dengan artikel 

inspiratif dan diperkaya dengan fotografi yang indah, mencakup yang terbaik 
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dalam mode dan gaya hidup untuk pasar Asia Tenggara yang muda, terdidik, dan 

baik, juga diperuntukkan bagi para kaum pria urban Indonesia yang gemar 

bepergian, dan yang sadar akan mode dan tren.  

Grooming merupakan upaya membentuk identitas diri individu yang 

berusaha mengonstruksi suatu narasi identitas koheren diri pada suatu lintasan, 

perkembangan dari masa lalu hingga masa depan yang dapat diperkirakan. 

Identitas diri sebagai seorang pria bukanlah sifat distingtif, atau bahkan kumpulan 

sifat-sifat sebagaimana yang dipahami secara refleksif oleh orang dalam konteks 

biografi dan tampilanya, hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang 

menunjukkan identitas diri dari apa yang dipikirkan secara pribadi (Barker, 2008). 

Fenomena Grooming bagi kaum pria urban Indonesia berkembang 

mengikuti pembaharun gaya hidup tak pernah lepas dari adanya pengaruh 

modernisasi dan globalisasi yang salah satu dampaknya telah mengkonstruksikan 

laki – laki yang awalnya dikenal sebagai sosok yang macho (gentle) menjadi laki 

– laki yang selalu memperhatikan penampilannya (Santoso, 2012). Gaya hidup 

grooming awalnya dikenal dengan istilah “feminization of men”, dimana bagi laki 

– laki seolah – olah sudah melepaskan atribut - atribut kelelakiannya, namun 

istilah tersebut kemudian bergeser menjadi “metroseksual” dengan tujuan untuk 

menghilangkan stigma bahwa laki – laki yang berdandan tidak kelaki - lakian 

(Santoso, 2012).  

Grooming pada pria diidentikkan dengan laki-laki yang senang berdandan, 

merawat diri mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan sangat 
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memperhatikan penampilan, sejalan dengan konteks “metroseksual” yang senang 

berdandan (merawat diri) tetapi juga tetap berpenampilan macho / kelaki-lakian.  

Dalam kehidupan pria telah menjadi pola hidup kaum pria urban 

khususnya di Indonesia. Pola hidup tersebut diartikan sebagai budaya yang artinya 

keseluruhan gaya hidup, sikap dan nilai – nilai serta pemahaman yang sama yang 

menyatukan pemegang prinsip grooming sebagai suatu kelompok dengan 

kegemaran yang sama, bahkan kaum pria dizaman modern saat ini mulai gemar 

membeli produk kecantikan untuk merawat kulitnya setiap hari, sehingga salon 

dan mall menjadi tempat favorit para pria untuk menghabiskan waktu (Mazhi, 

2013). 

Kemunculan Website DAMAN menyajikan konten berita yang 

mempengaruhi pembacanya untuk melakukan pembelian produk melalui 

redaksional. Berbagai macam upaya dilakukan guna memberikan pemahaman 

bagi kaum pria urban Indonesia untuk bergaya dan berbusana dengan standar 

internasional. Dengan demikian, konten berita yang disuguhkan disertai dengan 

beberapa indikator pendukung untuk kegiatan persuasif, berupa penyajian 

halaman website yang unik dan colourful, penyajian berita menggunakan versi 

bahasa Indonesia dan Inggris, penggunaan model – model pria yang tampan, 

kekar, proporsional, menjadikan majalah DAMAN.co.id hadir sebagai sebuah 

angin segar bagi para pembaca yang mampu membangun gaya maskulinitas yang 

seharusnya mampu diterapkan oleh pria urban di Indonesia. Dimana menjadi 

maskulin adalah impian yang nyata bagi kaum pria, hal ini merupakan sebuah 

pengakuan yang membanggakan bagi kaum pria apalagi jika diberikan simpati 
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oleh lawan jenis. Dimana untuk mendapatkan pengakuan tersebut, berbagai cara 

dilakukan termasuk dengan menggali informasi melalui berbagai media termasuk 

tentunya majalah pria yang menjadi referensi utama.Kebutuhan untuk tampil 

maksimal membuat beragam rubrik yang ditampilkan dalam majalah menjadi 

panduan hidup bagi kaum pria urban di Indonesia. 

Sejalan dengan motto website DAMAN yakni “Make Your Own Style”, 

DAMAN Indonesia melalui website DAMAN.co.id, merupakan sebuah website 

pria yang cukup fenomenal dikalangan masyarakat Indonesia khususnya kaum 

pria urban Indonesia, menjadikan website DAMAN Indonesia sebagai media baru 

yang menyajikan informasi terkait trend, fashion, life-style, hingga pada 

bagaimana seharusnya kehidupan seorang pria mampu menciptakan sebuah gaya 

hidup yang kelaki-lakian dan bersifat maskulin, dimana istilah maskulin sendiri 

berasal dari bahasa Inggris yakni “muscle” atau otot, yaitu sifat-sifat yang hanya 

mendasarkan pada kekuatan otot atau fisik (Smiler, 2004). Sisi maskulinitas pada 

website DAMAN.co.id menampilkan berbagai macam rubrik informasi yang 

mengarah pada sisi maskulinitas, dimana menurut pandangan peneliti, konten 

berita yang disajikan beserta fenomena terkini mengenai fashion, yang juga 

diperkuat dengan sajian model – model Indonesia – Internasional dengan postur 

tubuh atletis, berotot, serta hal – hal yang menjadikan sisi kelaki-lakian pada 

seorang pria dapat ditonjolkan sebagai sebuah citra maskulin. Hal ini memperjelas 

ranah maskulinitas yang terkandung pada konten website DAMAN Indonesia. 

Dalam kaitannya dengan kegemaran pria melakukan dandan (grooming) 
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Dalam sajian berita, DAMAN.co.id tak luput dari upaya mempengaruhi 

pembacanya untuk melakukan pembelian produk – produk ternama (branded). 

Penggunaan beberapa item busana dan aksesoris pun tak luput dari produk yang 

terbilang mahal dan menjadi kegemaran pria diseluruh dunia, seperti Louis 

Vuitton, Gucci, Versace, dan lain sebagainya merupakan produk – produk 

unggulan yang ditawarkan khusus bagi kaum pria yang menggemari fashion – 

style bergaya internasional. Dengan demikian, DAMAN.co.id takkan pernah lepas 

dari kegiatan advertising yang disponsori oleh produk – produk branded tersebut 

guna mendukung tampilan konten berita agar lebih menarik untuk mempengaruhi 

pembaca, yang dalam hal ini terdapat kaitannya dengan konstruksi subliminal 

advertising pada kajian konstruksi pesan yang ditampilkan pada website 

DAMAN. 

Subliminal Advertising merupakan penggunaan oleh beberapa pengiklan 

(gambar dan suara) untuk mempengaruhi tanggapan konsumen tanpa mereka 

sadari. Hal ini dimaksudkan bahwa pesan yang disampaikan pada sebuah iklan 

diberikan sebuah stimulus yang tanpa disadari akan mempengaruhi pembaca atau 

penikmat iklan (Packard :1974).  Subliminal advertising dirasa peneliti merupakan 

bagian yang juga tersirat pada website DAMAN.co.id, dimana meskipun konten 

yang disajikan merupakan majalah bagi pria urban Indonesia, namun peran 

advertising tetap dijalankan didalam kontennya, hal ini bisa terlihat dengan 

membuka website tersebut, dimana akan tersaji beberapa pesan yang 

mengarahkan pada komunikasi promosi produk – produk highclass tertentu, 

dimulai dari jam tangan, jaket, dan lain sebagainya. Hal ini termasuk wajar, 
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karena pada situs DAMAN.co.id merupakan majalan digital pria urban yang 

cukup popular diakses bagi para kaum pria urban di Indonesia, sehingga tidak 

heran jika pihak pengiklan tertentu tertarik untuk menyisipkan iklan pada website 

DAMAN.co.id yang kemudian mendatangkan profit bagi pemilik website. 

Ketertarikan peneliti mengenai hegemoni maskulinitas tidak terlepas dari 

sebuah fenomena berupa konferensi yang dilaksanakan pada awal Mei 2005 

tentang "hegemoni maskulinitas dan Politik Internasional" yang diselenggarakan 

di University of Manchester, Inggris pada tahun 2004 (Dinges , Ründal , dan 

Bauer 2004). Sehingga pembahasan mengenai hegemoni maskulinitas tetap 

menjadi sebuah topik yang layak untuk membahas persoalan – persoalan 

hegemoni dan maskulinitas serta dampak yang diberikan dari konsep tersebut 

yang akan peneliti analisis menggunakan analisis wacana pada situs 

DAMAN.co.id.. 

Menurut Timothy (2018), Praktik – praktik berupa subliminal message 

mampu memengaruhi perilaku konsumen dengan tanpa sadar mengubah 

preferensi atau sikap mereka, hal ini merupakan bukti umum bahwasanya 

rangsangan subliminal dapat mempengaruhi reaksi afektif seseorang. Dengan 

demikian, subliminal message dianggap sebagai sebuah pesan tersembunyi yang 

tidak menjadi prioritas untuk ditonjolkan, melainkan dianggap efektif dan mampu 

memberikan perubahan perilaku pembaca pada website DAMAN.co.id. 

Di dalam penelitian ini, subliminal message digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana konstruksi hegemoni maskulinitas disalurkan dalam pesan – pesan 

dan rubrik yang disajikan pada artikel di website DAMAN.co.id, yang nantinya 
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akan dibuktikan oleh peneliti, apakah subliminal message tersebut mampu 

menunjukkan nilai hegemoni maskulinitas didalamnya, serta bagaiman subliminal 

message mampu mempengaruhi pembaca dan merubah pola – pikir dan tingkah 

lakunya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Maskulinitas tidak sama dengan sosok seorang laki-laki secara harfiah, 

mereka lebih berkaitan dengan posisi seorang laki-laki di dalam kedudukan 

gender. Jika berbicara mengenai maskulinitas, adalah berbicara mengenai 

hubungan gender.Hal ini dapat dijelaskan sebagai bagian dari praktik dimana 

setiap orang (baik itu laki-laki ataupun perempuan, meskipun didominasi oleh 

laki-laki) turut serta di dalam posisi tersebut (Raewyconnell : 2016). 

Holmes (2009) menyatakan bahwa meskipun sebuah kebudayaan memiliki 

konsep gender yang sama (maskulin dan feminine) belum tentu keduanya sama 

persis dalam mendefinisikannya. Lips (2008) menyebutkan dalam sebuah studi, 

deskripsi maskulinitas dalam ras kulit hitam, kulit putih, serta Latino di Amerika 

Serikat menunjukkan adanya perbedaan, meskipun saling tumpang tindih. 

Perbedaan tersebut disinyalir berasal dari kondisi sosial yang dihadapi ketiga ras 

tersebut serta latar belakang budaya. Hal tersebut dapat dilihat di dalam konsep 

maskulinitas yang ada di Korea Selatan, terutama yang terlihat dalam sejumlah 

media populer, terkonstruksi oleh elemen-elemen maskulinitas global. Mereka 

adalah maskulinitas bishonen Jepang, maskulinitas metroseksual Hollywood, serta 

maskulinitas tradisional Konfusius. Berikut adalah penjelasannya: 



9 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

a. Maskulinitas Jepang: Bishonen 

Maskulinitas yang direpresentasikan baik dalam drama TV maupun 

musik pop di Jepang mendapat pengaruh dari sejumlah komik untuk 

remaja putri (shojo manga). Umumnya drama TV yang ditayangkan di 

Jepang merupakan representasi dari komik ke dalam bentuk drama 

TV.Oleh sebab itu beberapa karakter yang terdapat dalam komik juga 

direpresentasikan ke dalam drama TV.Beberapa karakter yang terdapat 

dalam komik yakni karakter bishonen atau pria tampan (pria pesolek), 

serta karakter kawaii (manis/menggemaskan/kekanak-kanakan). Bishonen 

digambarkan sebagai lelaki yang memiliki kaki jenjang, berwajah tirus dan 

feminim, berambut panjang atau bergelombang, serta memiliki senyum 

yang manis (Jung, 2011, p: 59). Selain memiliki fisik bishonen, mereka 

juga tak ragu lagi untuk mengenakan tata rias wajah yang umumnya 

diasosiasikan sebagai kegiatan feminim. Pada umumnya make-up yang 

mereka kenakan adalah bedak tipis, eye-liner, serta lip-balm. Oleh sebab 

itu, terkadang mereka juga disebut dengan pria cantik.Menurut Jung hal 

tersebut dikarenakan ketika tokoh pria tampan muncul di dalam komik, di 

dalam framenya dipenuhi dengan gambar bunga.Sama halnya dengan 

bishonen, kkonminam memiliki karakter maskulin dan feminim. 

b. Maskulinitas Hollywood: Metroseksual 

Metroseksual diartikan sebagai suatu gaya hidup para pria yang 

berpenghasilan menengah ke atas, hidup di dalam lingkungan urban, 

peduli dengan tampilan dirinya dan suka menjadi pusat perhatian. Laki-
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laki metroseksual adalah laki-laki yang berasal dari kalangan menengah 

atas, mereka rajin berdandan, dan juga tergabung dalam komunitas yang 

terpandang dalam masyarakat.Laki-laki metroseksual lebih mengagungkan 

fashion.Konsep maskulinitas baru ini menciptakan standar baru 

masyarakat untuk lakilaki, yakni sebagai sosok yang agresif sekaligus 

sensitif, memadukan antara unsur kekuatan dan kepekaan sekaligus.Laki-

laki macho sudah tersapu angin, dan sekarang tergantikan oleh sosok laki-

laki yang kuat dan tegar di dalam tetapi lembut di permukaan.Kebudayaan 

populer Amerika atau Hollywood, merupakan salah satu kebudayaan yang 

diapropriasi oleh banyak negara. Untuk mendapatkan badan yang ideal, 

mereka melakukan sejumlah latihan fisik seperti olahraga, yoga, maupun 

menjaga gaya hidup yang sehat (Jung, 201, p: 67). Jika melihat dari 

berbagai macam penjelasan mengenai metroseksual di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semuanya membahas penciptaan imej baru atas laki-

laki yang karakter maskulinnya tidak lagi segarang dulu.Mereka lebih 

lembut dan trendi.Pemunculan feminitas pada metroseksual lebih 

diletakkan pada penampilan. 

c. Maskulinitas Konfusianisme: Soenbi 

Karakteristik maskulinitas ini terdapat pada masa dinasti Joseon, yang 

ketika itu lebih mengedepankan mental dibandingkan fisik (Jung, 2011, 

p:27). Maskulinitas ini disebut juga dengan seonbi.Seonbi adalah sebutan 

bagi pelajar yang mendalami Konfusianisme. Kaum terpelajar ini adalah  

laki-laki, karena ketika itu yang dapat menempuh pendidikan hanyalah 
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kaum pria. Pada masa dinasti Joseon, seorang laki-laki dengan pena 

(pelajar) lebih dihargai daripada seorang laki-laki dengan pedang (ksatria) 

(Jung, 2011, p:27). 

Secara umum, maskulin diartikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat-sifat 

kejantanan, baik berupa kepribadian, perilaku, pekerjaan, benda atau lainnya 

(Psikoterapis, 2016). Jika membahas mengenai maskulinitas jelas sudah dapat 

didefinisikan dengan baik oleh masyarakat luas, tetapi jika membahas mengenai 

makna ketampanan, belum bisa didefinisikan dan dimaknai dengan baik.Ukuran 

ketampanan dari masa ke masa terus mengalami perubahan, mulai dari bentuk 

anggota tubuh, sampai dengan pakaian.Ketampanan memang bukan sesuatu yang 

dapat diukur secara pasti, namun dapat diketahui ciri-ciri umum yang disetujui 

oleh khalayak mayoritas. Pada penelitian ini tidak dibahas mengenai ciri-ciri 

tersebut, tetapi akan dibahas bagaimana majalah DAMAN berusaha untuk 

menampilkan kesan pria masa kini yang tampan. Peneliti akan berusaha menggali 

dan memahami usaha yang dilakukan oleh majalah DAMAN untuk 

mengonstruksikan makna ketampanan. Namun demikian, peneliti tidak hanya 

mendalami hal tersebut, tetapi juga berusaha untuk mencari tahu keterkaitan 

antara konten pada majalah DAMAN dengan perkembangan hegemoni kapitalis 

yang saat ini mulai menyasar para kaum adam. Dengan berkembangnya grooming 

place dan grooming tools untuk para laki-laki, dikhususkannya kebutuhan laki-

laki pada kolom khusus di online shop, hadirnya event tertentu yang memberikan 

diskon khusus untuk laki-laki, dan berbagai fenomena lainnya adalah bukti bahwa 

saat ini perawatan salon dan belanja bukan hanya milik wanita. 



12 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

Dalam penelitian ini, penulis juga membandingkan penelitan ini dengan 

beberapa penelitian sebelumnya yang membahas bagaimana maskulinitas di 

media. Beberapa jurnal yang dipublikasikan oleh Peter J. Karethi dan Ross 

Horsley membahas mengenai maskulinitas media dan hasil konstruksi industri 

film di Amerika,  perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dipilih. 

Penulis melihat bahwa film dan majalah tidak dapat dimasukan pada kategori 

yang sama terkait audience dan cara penyampaian informasi. Selain itu jurnal – 

jurnal tersebut menggunakan teori stereotype yang memberikan generalisasi 

terhadap konsep maskulinitas pria, sementara pada penelitian ini penulis meneliti 

bagaimana maskulinitas untuk pria Indonesia dimaknai dalam berbagai rubrikasi 

pada majalah DAMAN Indonesia. 

Salah satu penelitian sebelumnya yang cukup menarik perhatian penulis 

adalah jurnal dari Ross Horley berjudul Men‟s Lifestyle Magazine and the 

Construction of Male Identity. Dalam jurnal ini peneliti menemukan penguatan 

akan hipotesis awalnya bahwa kaum pria muda gampang dipengaruhi oleh 

selebritis yang dikaguminya dan majalah gaya hidup pria-lah yang memfasilitasi 

hal itu dengan berbagai informasi yang diberikannya. Penulis ingin lebih 

mempertajam kesimpulan ini melalui penelitian lebih lanjut dengan berbagai 

informasi yang dihadirkan melalui majalah DAMAN Indonesia yang tentunya 

turut menggunakan selebritis sebagai cara  

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Priska Cinthia dan Dio 

Herman Saputro yang melakukan penelitian terhadap maskulinitas dengan objek 

penelitian majalah Men’s Health Indonesia dan media siber 
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www.menshealth.co.id , keduanya juga meneliti maskulinitas pada media dengan 

objek yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian 

sebelumnya menggunakan studi semiotika yang difokuskan pada rubrik rupa, style 

dan grooming dengan salah satu hasil penelitiannnya mengatakan bahwa 

maskulinitas  bukanlaj perkara biologis melainkan label sosiasl yang definisinya 

dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada dua penelitian ini, penulis tidak 

menemukan penjelasan mengenai keterkaitan antara informasi yang diberikan 

dengan produk yang direkomendasikan dalam setiap rubrik yang disajikan. Hal 

inilah yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis dengan mencari penjelasan 

terkait maskulinitas pada Majalah DAMAN Indonesia. 

Majalah DAMAN adalah satu – satunya majalah pria Indonesia yang 

menggunakan Bahasa Inggris dalam penyampaian informasi di setiap rubriknya. 

Tidak hanya dari sisi Bahasa yang digunakan  namun juga dari pemilihan model 

yang tidak mirip seperti kaum pria Indonesia pada umumnya, serta produk dengan 

brand – brand yang cukup asing di Indonesia. Majalah yang hadir di Indonesia 

sejak tahun menjadi majalah yang cukup laris dan patut diperhitungkan sebagai 

majalah gaya hidup terdepan di Indonesia. Dengan hadir dalam berbagi versi 

digital seperti e-magazine dan versi mobile application, majalah DAMAN 

Indonesia jelas menjadi salah satu majalah masa kini yang menjadi panduan gaya 

hidup kaum pria urban di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang 

akan menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah,  

“Bagaimana maskulinitas dikonstruksikan oleh majalah DAMAN Indonesia?” 

http://www.menshealth.co.id/


14 
 

 
Universitas Pelita Harapan 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas melalui penelitian ini penulis ingin 

mengetahui bagaimana maskulinitas pada pria urban Indonesia dikonstruksikan 

oleh majalah DAMAN Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi bagi ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu komunikasi, melalui kajian konstruksi maskulinitas, 

penelitian ini membahas secara mendalam mengenai bagaimana media digital 

mengkonstruksikan nilai dan norma maskulinitas sebagai pengaruh budaya bagi 

kaum pria urban di Indonesia. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

mengembangkan kajian mengenai konstruksi maskulinitas pada berbagai media 

baru yang ada. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai 

bagaimana kaum pria mampu memilih website yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pemunuhan kebutuhan akan informasi guna meningkatkan kualitas hidup serta 

berinteraksi antar sesama manusia. 

1.4.3 Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat 

saat ini untuk mampu berpikir lebih kritis dan tidak mudah untuk menyerap secara 
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langsung semua bentuk dominasi maupun upaya mendominasi yang disajikan 

melalui informasi yang dibangun melalui media. 

 

 

 

 

 




