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ABSTRAK 
 
 

Natasya Maria Rahardjo NRP. 1423011082. Representasi 
Maskulinitas Pria Dalam Iklan Televisi (Analisis Semiotika 
Maskulinitas Pria Dalam Iklan Vaseline Men Face Versi Ariel Noah 
Ganteng Maksimal) 

 
Dalam pandangan masyarakat secara umum maskulinitas pria 

dianggap sebagai pria yang mengutamakan penampilan otot yang kekar, 
mandiri dan gagah. Tetapi mulai tahun 1980 sosok pria maskulin berubah, 
menjadi pria maskulinitas baru pria yang mulai penampilkan sifat feminin 
yaitu mulai mengurus anak, mulai mengutamakan gaya hidup yaitu dengan 
mengikuti perkembangan jaman dari fashion pakaian sampai melakukan 
perawatan wajah.  

Gambaran terhadap maskulinitas pria dalam iklan Vaseline Men 
Face Versi Ariel Noah Ganteng Maksimal membentuk makna baru pada 
penonton, makna tersebut interaksi antara pria maskulinitas baru dengan 
penonton. Lebih dalam lagi, interaksi tersebut akan membentuk konstruksi 
sosial mengenai pria maskulinitas baru dalam masyarakat Indonesia. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan metode semiotika Charles Sanders 
Peirce. Peneliti akan menganalisi tanda dengan menggunakan ikon, index, 
dan simbol. Iklan yang dibuat dengan banyak tanda diharapkan dapat 
membantu peneliti untuk melihat gambaran maskulinitas pria dalam iklan 
Vaseline Men Face Versi Ariel Noah Ganteng Maksimal.  

Maskulinitas pria dalam iklan Vaseline Men Face Versi Ariel 
Noah Ganteng Maksimal. Ditampilkan seorang pria bikers yang 
mengutamakan penampilan fashion pakaian dan perawatan wajah. Maka itu 
pria tersebut disenangi oleh para wanita disekelilingnya. 
 
 
 
Kata Kunci: Representasi, Analisis Semiotika, Iklan, Maskulinitas Pria. 
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ABSTRACT 
 

Natasya Maria Rahardjo NRP. 1423011082. Representation of 
Men’s Masculinity in Television Advertisements (Semiotics 
Analysis of Men’s Masculinity in the Advertisement of Vaseline 
Men Face, Ariel Noah Ganteng Maksimal Version) 

 
Generally, the society view men’s masculinity as men who 

have the appearance of firm muscles, independent, and strong. Since 
1980, the masculinity concept of men have changed, in which the 
men’s masculinity could be seen as men who show their feminine 
behaviour, such as taking care of children, maintaining the life style by 
following the development of the world, from the fashion up to the face 
treatment. 

The representation of men’s masculinity in the advertisement 
of Vaseline Men Face, Ariel Noah Ganteng Maksimal Version form the 
new meaning of that concept for the viewers, the meaning is the 
interaction of men who have the new concept of masculinity and the 
viewers. Moreover, this kind of interaction will form the new social 
construction of new men’s masculinity in Indonesia society. In this 
research, the writer use semiotics method of Charles Sanders Pierce. 
This research analyzes the signs by using icon, index, and symbol. The 
advertisement made by many symbols is expected to ease the writer to 
analyze the representation of men’s masculinity in the advertisement of  
Vaseline Men Face, Ariel Noah Ganteng Maksimal Version. 

The men’s masculinity in the advertisement of Vaseline Men 
Face, Ariel Noah Ganteng Maksimal Version is portrayed by showing 
the bikers men who show the fashion and face treatment. Then, the men 
are loved by the women around them.  
 
 
 
Keywords: Representation, Semiotics Analysis, Advertisment, Men’s 
Masculinity.  
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