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Film merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai sarana 

dalam komunikasi massa. Maka, fungsi dan peran film itu sendiri sama dengan 
peran dan fungsi komunikasi massa, yaitu menyebarkan informasi mengenai 
fenomena-fenomena sosial yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungan 
suatu masyarakat. Maskulinitas baru dengan berbagai kontroversi mengenai 
konsep, nilai-nilai, dan sifat-sifatnya merupakan salah satu fenomena sosial yang 
terdapat dalam kalangan masyarakat. Keberadaan maskulinitas baru juga terdapat 
dalam sebuah film. Film yang dimaksud adalah film serial Ugly Betty. Dalam film 
serial ini, maskulinitas baru secara jelas direpresentasikan oleh karakter pria yang 
bernama Ignacio Suarez melalui unsur-unsur film, yaitu action, scene, character 
dan discourse. Melalui action, maskulinitas baru direpresentasikan melalui 
tindakan dan perilaku karakter tersebut. Melalui scene, maskulinitas baru juga 
direpresentasikan dengan cara dialog antar tokoh dan bagaimana reaksi tokoh 
tersebut. Melalui character dan discourse, maskulinitas baru direpresentasikan 
melalui penokohan karakter dan pembentukan wacana yang terdapat dalam film. 
Jadi, maskulinitas baru dapat direpresentasikan melalui tiga unsur dalam film 
serial Ugly Betty. 
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