
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah sistem lambang yang abriter yang digunakan oleh suatu 

masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Kridalaksana, 

2001: 2). Dewasa ini pertumbuhan media massa demikian pesatnya, media cetak 

maupun media elektronik telah hadir mengisi hasrat masyarakat akan informai 

terkini. Informasi yang ada di dalam masyarakat selalu  ada dan tidak pernah 

habis. Dengan mudah informasi dari belahan dunia lain bisa didapatkan dengan 

cepat, dimana waktu dan ruang bukan lagi menjadi penghalang untuk dapat 

memberikan informasi secara serentak. Manusia menggunakan media sebagai alat 

yang diciptakan  untuk menerukan pesan komunikasi serta kebudayaan. 

Khalayak media sangatlah luas, dan wanita merupakan salah satu khalayak 

yang potensial bagi media massa. Permasalahan wanita selalu menarik untuk 

dibicarakan, baik itu berkaitan dengan peran wanita sebagai ibu rumah tangga 

maupun peran di ranah publik sebagai  pekerja kantor. Permasalahan wanita cukup 

banyak dan rumit apalagi  pada zaman sekarang, permasalahan itu tidak hanya 

tentang mode dan kecantikan dan kesehatan, akan tetapi juga meliputi keluarga 

dan karier. Ada mitos yang mengatakan bahwa seorang wanita harus mengabdikan 

dirinya hanya di dalam rumah dan melakukan pekerjaan rumah tangga seperti 

memasak, mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Padahal sosok 
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wanita sekarang juga berhak untuk bekerja di luar pekerjaan rumah tangga dan 

juga memiliki  karier yang cemerlang (Ardianto, 2007: 19). 

Setiap wanita mempunyai kebutuhan informasi berbeda-beda berdasarkan 

golongan sosial yang ada dalam masyarakat seperti tingkat pendidikan, usia, 

tingkat pendapatan dan pekerjaan. Adanya perbedaan-perbedaan ini dijawab oleh 

media masa dengan melakukan spesialisasi. Untuk dapat menjangkau segmen 

berdasrakan jenis kelamin, yakni wanita maka dibuatlah spesialisasi yang salah 

satunya berupa media massa cetak untuk wanita. Salah satunya adalah majalah. 

Majalah Paras memiliki keunggulan, disamping isinya yang lengkap 

dianggap bisa memenuhi kebutuhan wanita akan informasi seputar dunia wanita 

dan lingkungannya, menghibur dan mendidik. Majalah wanita sebagai salah satu 

media cetak wanita dalam tampilannya lebih banyak berisi hal-hal yang dianggap 

sebagai masalah wanita. Isi majalah wanita umumnya seragam, yakni seputar 

masalah kecantikan dan kesehatan, mode, bagaimana tips mengatur rumah dan 

keuangan, serta membina hubungan yang baik dengan keluarga dan 

lingkungannya.  

Majalah wanita merupakan media massa cetak yang menyoroti kehidupan 

wanita berikut  segala permasalahannya. Namun, topik-topik yang diangkat tidak 

hanya mengeksppos gambaran wanita sebagai ibu rumah tangga, tetapi topik 

tentang wanita yang berpengaruh dalam berbagai kehidupan seperti politik, agama, 

sastra, sains dan teknologi pun mulai diangkat. Ditambah dengan adanya wanita 

karier, maka majalah wanita pun juga menyajikan bagaimana berinteraksi dengan 
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lingkungan kerjanya. Karena itu tidak heran jika majalah wanita bisa menjadi 

pegangan bagi pembacanya. Dalam setiap kebutuhan wanita untuk membaca 

majalah, pada setiap individu tidaklah sama. Kebutuhan yang tidak sama ini sesuai 

dengan keingintahuan masyarakat terutama perempuan yang tumbuh sejalan 

dengan  tingkat perkembangannya. Golongan sosial berdasarkan usia, jenis 

kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, tempat tinggal dan keyakinan beragama 

menampilkan kategori respon. Perbedaan kebutuhan merupakan  hal yang penting 

dalam pengisian suatu terbitan. 

Majalah Paras mencoba untuk memenuhi kebutuhan para wanita tersebut 

melalui rubrik-rubrik yang dirancang sedemikian detail. Rubrik – rubrik yang 

disajikan memuat berbagai informasi tentang agama Islam yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari kita seperti karier, mode, kesehatan dan kecantikan, info 

halal dan lain-lain. Dari beberapa rubrik yang disajikan dalam setiap edisi  

penerbitannya, terdapat juga rubrik yang membahas  permasalahan yang biasanya 

dialami oleh wanita. Rubrik yang dipilih untuk dibaca oleh wanita akan 

mencerminkan kebutuhan pada dirinya. Dengan demikian nanti akan berpengaruh 

terhadap pola gaya hidup maupun kegemaran keluarga. Di dalam penelitian ini 

akan dicari tahu bagaimana gaya hidup wanita Islam dalam rubrik-rubrik karier, 

mode, kesehatan, dan kecantikan dan kesehatan, akan terlihat representasi gaya 

hidup wanita Islam dalam majalah Paras. 

Majalah wanita muslim dapat dipakai sebagai panutan dalam 

mengekspresikan  gaya hidup pembacanya tanpa meninggalkan syariat Islam. 
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Wanita muslim sangat membutuhkan wacana baru untuk mengatasi problema 

ataupun gaya hidupnya yang semakin kompleks. Dunia wanita memang selalu 

menarik untuk dicermati khususnya wanita mulism karena alasan itulah, penelitian 

ini mengambil topik mengenai “gaya hidup wanita muslim” dengan mengambil 

sampel majalah Paras Edisi Januari 2010. Artikel-artikel utama yang dijadikan 

acuan dalam penelitain ini diantaranya dalam rubrik : Kecantikan dan Kesehatan. 

Rubrik kecantikan dan kesehatan menjadi salah satu topik yang 

mendominasi dalam setiap edisi Paras. Artikel berupa informasi kecantikan dan 

kesehatan. Bahkan, rubrik tanya jawab dan konsultasi sehat dan cantik juga 

menjadi sebuah rubrik andalan. Wanita sasaran Paras yaitu wanita kalangan 

menengah ke atas yang memiliki karier yang membuat mereka independen atau 

para ibu rumah tangga yang memiliki gaya hidup sesuai dengan syariat Islam. 

Seorang wanita karier tentunya memiliki berbagai macam masalah dalam 

kariernya, dan majalah Paras berusaha menempatkan diri sebagai partner dan 

service magazine yang selalu membimbing dengan rangkaian artikel dan 

tumpukan tips-tips jitu mengenai persoalan karier pada beberapa edisi dengan 

penuturan yang lebih ringkas, padat dan dengan solusi yang cukup menarik. 

 

 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 
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Dalam sebuah penelitian permasalahan perlu dibatasi permasalahannya 

agar tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik yang sedang dikaji. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengungkap pencerminan gaya 

hidup wanita muslim melalui analisis wacana pada rubrik kecantikan dan 

kesehatan pada majalah Paras edisi Juli 2010. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Pembahasan mengenai wacana pada hakikatnya merupakan usaha 

memahami bahasa dalam kaitannya dengan situasi sosial pada saat pemakaian 

bahasa menggunakan bahasanya. Berdasarkan asumsi tersebut rumusan 

masalahnya dapat ditentukan, yakni : Apakah analisis wacana tekstual dan 

kontekstual dapat mengungkapkan pencerminan gaya hidup wanita muslim 

melalui rubrik kecantikan dan kesehatan pada majalah Paras Edisi Juli 2010?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui gaya hidup wanita muslim melalui rubrik kecantikan dan 

kesehatan dengan representasi artikel-artikel yang ada pada majalah Paras 

sebagai wacana baru untuk menambah wawasan wanita muslim yang semakin 

kompleks. 

2. Tujuan Khusus  
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Untuk mengetahui dan mengungkapkan pencerminan  gaya hidup wanita 

muslim melalui rubrik kecantikan dan kesehatan pada majalah Paras Edisi 

Juli 2010 melalui analisis wacana tekstual dan kontekstual. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan hasil penelitian tentang analisis wacana terhadap rubrik 

kecantikan dan kesehatan dapat mengungkap pencerminan  gaya hidup wanita 

muslim dalam majalah Paras Edisi Juli 2010 dapat menginspirasi para 

pembaca untuk menambah wawasan mengenai gaya hidup yang Islami  

sebagaimana dicerminkan dalam artikel Majalah Paras. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi masyarakat umum dengan mengetahui gaya hidup wanita muslim 

diharapkan dapat membuka atau merubah pandangan orang-orang terhadap 

wanita muslim dan mendapat wawasan bagaimana wanita muslim dalam 

kondisi seperti sekarang ini. 

 

 

 




