
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembicaraan tentang perempuan dan gender adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Keduanya banyak menjadi pusat perbincangan dalam media 

maupun forum-forum tertentu. Pada dasarnya memang perempuan selalu 

dikaitkan dengan isu gender. Di era modern seperti sekarang ini pun di mana 

telah lama hidup dan dikenal sebuah situasi perubahan yang disebut 

emansipasi wanita. Kedua hal tersebut masih menjadi topik yang menarik 

untuk didiskusikan. Masih banyak hal-hal dan pertanyaan yang dibawa oleh 

dua hal tersebut.  

Sebagai manusia yang hidup di tengah budaya dan lingkungan sosial, 

perempuan memiliki kategori dan karakteristik yang dianggap ideal oleh 

lingkungan budaya di mana ia berada. Pengkarakteristikan perempuan 

didasarkan pada lingkungan budaya dan hasil belajar masyarakat yang mereka 

lihat dari lingkungan budayanya. Menjadi perempuan sering dikaitkan dengan 

kata kodrat di mana seorang perempuan memiliki tugas atau sifat serta sikap 

yang pantas atau tidak untuk mereka miliki karena menjadi seorang 

perempuan. Hal ini secara tidak disadari justru telah membatasi potensi dan 

pengembangan diri kaum perempuan. 

Permasalahan tentang perempuan yang hingga kini masih sering 

diperbincangkan adalah kesetaraan gender atau peran perempuan. 

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa banyak persepsi atau bahkan 
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penghakiman terhadap peran perempuan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini 

terjadi pada berbagai aspek terutama jika berhubungan dengan keterlibatan 

perempuan di sektor publik. Seperti yang terjadi pada masyarakat yang 

menganut paham patriarki. Dalam budaya patriarki anggapan yang 

berkembang tentang perempuan adalah bahwa mereka merupakan sosok 

manusia nomor dua setelah laki- laki. Artinya, perempuan tidak bisa sejajar 

dengan laki- laki dalam aspek-aspek tertentu. Jika bicara tentang peran sosial, 

kedudukan perempuan untuk masuk dalam dunia sosial atau sektor publik 

termarjinalkan oleh kaum laki- laki. Sedangkan anggapan yang berkembang 

dalam masyarakat patriarki adalah bahwa tempat perempuan adalah di sektor 

domestik atau di dalam rumah.  

Dalam buku Wanita Indonesia, Suatu Konsepsi dan Obsesi dikatakan 

bahwa kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan pria sebagai subyek 

kepala keluarga, pencari nafkah dan punya ambisi untuk menguasai. 

Perempuan menjadi objek yang dinomorduakan dengan kewajiban mengurus 

rumah tangga dan anak-anak di rumah. Andaikata perempuan berprestasi 

dalam pendidikan, memiliki kedudukan dan penghasilan, mandiri, tetapi 

setelah menikah dan punya anak dan ia terlalu sibuk hingga melupakan 

tanggung jawabnya mengurus rumah tangga, akan menyebabkan sakit hati 

pada suami (Hemas, 1992:6). 

Hal tersebut menjadi suatu dilema bagi perempuan yang ingin terjun 

dalam sektor publik. Padahal, mereka juga mempunyai hak untuk itu dan 

mensejajarkan dirinya dengan laki- laki. Bagaimanapun perempuan juga 
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memiliki hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan yang salah 

satu implementasinya dengan terjun ke sektor publik. Hal ini bisa dicapai 

secara lebih maksimal jika perempuan dapat turut serta terjun ke dalam sektor 

publik baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lagi. 

Sejatinya, peran perempuan dalam sektor publik dapat memberi pengaruh 

positif dalam pembangunan. Terlebih jika menyangkut masalah perempuan 

lain yang dapat mereka perjuangkan, misalnya melalui keputusan kebijakan 

dalam lembaga pemerintahan. Hal inilah yang terjadi jika perempuan ikut 

berperan serta dan terjun dalam sektor publik, khususnya dalam dunia politik.  

Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik menandakan bahwa 

perempuan juga memiliki hak untuk “bersuara” dan sejalan dengan hal 

tersebut mereka dapat menyuarakan hak-hak perempuan lain. Ini sudah 

dijamin dalam Pasal 65 Ayat 1 dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Pemilu mengatur kuota sekurang-kurangnya 30 persen bagi 

perempuan (http://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-

dalam-politik_75018.html, diakses pada tanggal 25 Mei 2012, pukul 14:48 

WIB). 

Namun kenyataan yang ada adalah posisi perempuan dalam parlemen 

dan politik dari dulu hingga sekarang masih minim. Terutama di Indonesia, 

jumlah perempuan di DPR RI sejak tahun 1955 hingga 2014 mendatang 

jumlahnya tidak pernah mencapai 30 persen. Seperti yang ditunjukkan pada 

data WRI, Puskapol UI dan sumber lainnya sebagai berikut: 

 

http://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik_75018.html
http://www.indosiar.com/ragam/kuota-30-persen-perempuan-dalam-politik_75018.html
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Periode Perempuan Laki-Laki 

1955-1956 17 (6,3%)  272 (93,7%) 

Konstituante 1956-

1959 

25 (5,1%)  488 (94,9%) 

1971 – 1977 36 (7,8%)  460 (92,2%) 

1977 – 1982 29 (6,3%)  460 (93,7%) 

1982 – 1987 39 (8,5%)  460 (91,5%) 

1987 – 1992 65 (13%)  500 (87%) 

1992 – 1997 62 (12,5%)  500 (87,5%) 

1997 – 1999 54 (10,8%)  500 (89,2%) 

1999 – 2004 46 (9%)  500 (91%) 

2004 – 2009 61 (11,09%)  489 (88,9%) 

2009 – 2014 103 (18%)  457 (82%) 

Data dari: WRI, Puskapol UI dan berbagai sumber lainnya 

(https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Imb_APa_w1gJ:www.komnas

perempuan.or.id/, diakses pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 20:08 WIB) 

Mirisnya lagi jika melihat kenyataan bahwa jumlah perempuan 

Indonesia hampir setengah dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Ida Ayu 

Utami Pidada (Shanti, 2001:21), menurut Biro Pusat Statistik pada tahun 2001 

jumlah perempuan Indonesia adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Atau jika melihat regulasi yang ada yaitu saat ini 

keterwakilan perempuan dalam parlemen dilindungi melalui Pasal 53 dan 55 

UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatakan perempuan harus ada di antara 

tiga nomor urut daftar legislatif. Namun, UU tersebut dianggap belum 

sepenuhnya menjamin keberadaan suara kaum perempuan di parlemen seiring 

dengan wacana untuk meningkatkan daerah pemilihan. Padahal hasil sensus 

penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010 menunjukkan populasi perempuan 
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49 persen dari total jumlah penduduk (http://www.malang-

post.com/nasional/44520-dpr-sepakati-keterwakilan-perempuan, diakses pada 

tanggal 20 November 2012, pukul 17:42 WIB). 

Fenomena politik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di 

belahan dunia lain di mana perempuan masih sibuk untuk menuntut 

kesetaraan, dalam hal untuk masuk dalam kawasan politik. Peran perempuan 

dalam bidang politik memang masih sangat minim. Secara umum anggota 

parlemen dunia menurut perhitungan IPU (Inter-Parliamentary Union) baru 

sekitar 13,7%. Dari jumlah tersebut tidak merepresentasikan kepentingan 

perempuan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika keputusan yang 

dihasilkan lebih banyak mendomestikkan peran-peran perempuan (Shanti, 

2001:20). 

Adriana Venny (Shanti, 2001:20) menyebutkan bahwa peminggiran 

hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah besar yakni 

sistem gender yang sangat patriarkis. Hal itu pernah dinyatakan oleh Kate 

Millet, seorang tokoh feminis radikal dalam bukunya “Sexual Politics”. Millet 

mengajak kalangan feminis untuk menghapuskan sistem gender yang menjadi 

sumber penindasan perempuan dan kemudian menciptakan sebuah masyarakat 

baru di mana perempuan dan laki- laki setara di berbagai tigkat keberadaannya. 

Dalam kehidupan politik hal tersebut bisa tercapai bila peran perempuan dan 

laki- laki dalam posisi seimbang sehingga membuat peluang untuk saling 

menindas menjadi lebih kecil. Selain itu juga kepentingan perempuan tidak 

banyak dipinggirkan, demikian pula dengan laki- laki (Shanti, 2001:20). 

http://www.malang-post.com/nasional/44520-dpr-sepakati-keterwakilan-perempuan
http://www.malang-post.com/nasional/44520-dpr-sepakati-keterwakilan-perempuan
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Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang 

dikhawatirkan dari adanya praktek marjinalisasi perempuan dalam politik 

adalah keputusan-keputusan serta kebijakan yang tidak berperspektif 

perempuan. Dalam hal ini maksudnya adalah ketika kepentingan perempuan 

tidak atau sangat jarang diimplementasikan dalam kebijakan yang dihasilkan 

dalam parlemen sehubungan dengan jumlah laki- laki yang sangat 

mendominasi parlemen. Ketika perempuan tidak banyak terlibat dalam 

pengambilan keputusan dan hanya berperan sebagai penikmat keputusan. 

Dampak lebih lanjut adalah perempuan yang akan semakin terpinggirkan 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesempatan untuk 

mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki- laki sebagai sesama warga 

Negara akan semakin tipis. Diskriminasi terhadap perempuan akan semakin 

berkembang. 

Budi Shanti dalam Jurnal Perempuan Nomor 19, Kewarganegaraan 

mengatakan bahwa upaya untuk mengangkat harkat perempuan salah satunya 

dengan menempatkan perempuan-perempuan dalam posisi strategis di 

kawasan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian 

perempuan akan terlibat aktif dalam pembuatan keputusan, termasuk member i 

pertimbangan yang mengedepankan kepentingan kaum perempuan (Shanti, 

2001:23). 

Keikutsertaan perempuan dalam parlemen bisa jadi menjadi akar untuk 

memperjuangkan berbagai permasalahan kaum perempuan. Keputusan atau 

kebijakan yang memperjuangkan kepentingan serta hak-hak kaum perempuan 
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diharapkan dapat memajukan kepentingan kaum perempuan melalui para 

politisi perempuan tersebut. Pada kenyataannya memang perempuan masih 

terpinggirkan dan bermasalah dalam berbagai bidang seperti trafficking, 

kekerasan, kesehatan reproduksi, pornografi, dan lain sebagainya. 

Gambaran perempuan yang terjun di sektor publik sudah banyak 

terdapat dalam berbagai media massa seperti film, majalah, surat kabar, 

ataupun iklan. Bahkan media tertentu semakin berani menunjukkan 

independensi dan kesetaraan perempuan dengan laki- laki. Ini merupakan bukti 

bahwa gaung kesetaraan gender telah menyebar dan terus digalakkan demi 

kesejahteraan dan hak-hak perempuan. Media massa seperti media cetak salah 

satunya majalah ikut serta dalam perjuangan kesetaraan hak perempuan 

dengan laki- laki. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Namun, setiap media 

memiliki sudut pandang yang berbeda tentang permasalahan ini, dan hal itu 

tercermin pada bagaimana mereka menyajikan berita tentang perempuan 

dalam teksnya.  

Beberapa majalah perempuan yang cukup ternama dan telah lama ada 

di Indonesia misalnya adalah Femina, Kartini, Paras, Cosmopolitan, dan 

masih banyak lagi majalah wanita di Indonesia yang membidik perempuan 

sebagai target utama pembacanya serta tentu saja menyajikan hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan perempuan.  

Keberadaan majalah perempuan secara tidak disadari memperlihatkan 

bahwa perempuan juga memiliki kebutuhan akan informasi dan hiburan 

tersendiri. Hal ini juga menunjukkan suara perempuan yang menginginkan 
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kebebasan untuk memilih dan mendapatkan hak-haknya, yang dalam hal ini 

adalah informasi dan hiburan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk 

mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka. Media cetak untuk 

perempuan seperti majalah juga dapat menjadi wadah bagi para perempuan 

untuk berkreasi dalam media yang lebih spesifik yang seakan dapat 

memahami kebutuhan mereka, juga menyalurkan pendapat maupun 

kemampuan mereka. 

Berbicara tentang perempuan dan media, keberadaan perempuan 

dalam media juga telah banyak menjadi perbincangan dengan berbagai 

perspektif mengenai perempuan. Masalahnya adalah, apakah media telah 

mengangkat tema-tema yang mengangkat derajat kaum perempuan berkaitan 

dengan aktivitas perempuan di sektor publik, atau justru hanya memberitakan 

perempuan sebagai objek dan korban dalam berbagai peristiwa di berbagai 

bidang.  

Berbicara tentang perempuan dalam sektor publik, dapat di ambil 

contoh dalam buku Teori Komunikasi Massa, Dennis McQuail (2011:132-

133). Menurutnya, perhatian terhadap media juga harus ditujukan kepada 

berita yang sejak lama melanggengkan peranan pria, dan bentuk konten yang 

dominan (politik, ekonomi, olahraga) berorientasi pada khalayak laki- laki. Ini 

berkaitan dengan sebagian besar pilihan dan produksi media dilakukan oleh 

laki- laki pada tahap produksi. Tema selanjutnya pada kritik feminisme adalah 

ketiadaannya perempuan secara relatif dalam berita dan isolasi mereka ke 

dalam topik-topik tertentu. Gallagher dalam Dennis McQuail (2011:132-133), 



9 
 

mengutip studi internasional berskala besar oleh Media Watch (1995) yang 

menunjukkan bahwa hanya 17% subjek berita adalah perempuan dengan 

presentase yang lebih rendah jika berkaitan dengan politik dan bisnis.  

Sedangkan penelitian tentang perempuan di sektor publik pada surat 

kabar salah satunya terdapat pada skripsi Arry Ekawati, mahasiswa Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Penelitian tersebut berjudul Representasi Aktivitas 

Perempuan di Sektor Publik Dalam Surat Kabar. Dalam penelitian ini Arry 

ingin melihat bagaimana framing berita aktivitas perempuan di sektor publik 

serta pandangan terhadap aktivitas perempuan di sektor publik pada surat 

kabar harian Suara Merdeka dan surat kabar harian Solopos pada bulan April 

2003. Kesimpulan dari penelitian ini diantarnya adalah bahwa kedua surat 

kabar tersebut memliki pandangan yang berbeda dalam membingkai 

perempuan dalam sektor publik di dalam teks beritanya.  

Surat kabar harian Suara Merdeka lebih berfokus pada aktivitas 

perempuan di sektor publik yang berkaitan dengan kemampuan perempuan 

untuk mengemban tanggung jawab dan kewajiban. Suara Merdeka 

memandang bahwa perempuan Indonesia layak untuk berkecimpung dalam 

sektor publik dan sejajar dengan laki- laki. Sedangkan surat kabar harian 

Solopos lebih menekankan pemberitaan perempuan di sektor publik dengan 

menyangkutkan aktivitas tersebut pada kasus-kasus yang sedang hangat 

dibicarakan. Dengan kata lain, dalam pemberitaannya, Suara Merdeka terlihat 

mendukung emansipasi wanita. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa 
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perempuan sedang berusaha mewujudkan untuk terjun dalam sektor publik. 

Sedangkan Solopos masih belum dapat dikatakan mendukung emansipasi 

wanita meskipun dalam wacananya juga mendasarkan realitas dan peristiwa 

yang hampir sama. Pandangan-pandangan Solopos masih ingin menonjolkan 

permasalahan yang melibatkan aktivitas perempuan di sektor publik bukan 

aktivitas perempuan sendiri.  

Penelitian di atas adalah salah satu penelitian yang ingin melihat 

bagaimana media massa khususnya media cetak membingkai perempuan 

dalam konten yaitu teks. Jika melihat latar belakang kedua surat kabar 

tersebut, yaitu Suara Merdeka dan Solopos, keduanya merupakan surat kabar 

dengan target pembaca umum, artinya bukan hanya perempuan. Lain halnya 

jika melihat ke dalam dunia media cetak di Indonesia yang menargetkan 

perempuan sebagai pembaca utamanya. Salah satu media cetak yaitu majalah  

yang konsisten dalam eksistensi perempuan khususnya perempuan Indonesia 

adalah majalah Kartini. Majalah yang terbit sejak tahun 1974 ini merupakan 

majalah perempuan yang sangat berbau Indonesia. Hal ini terlihat dari 

namanya yang mengambil nama seorang pejuang perempuan yang 

memperjuangkan kaumnya, yaitu RA Kartini. Selain itu konten dalam majalah 

Kartini juga lebih banyak menampilkan perempuan Indonesia yang bersahaja, 

sederhana, namun tetap berpandangan ke depan.  

Tak hanya itu, majalah Kartini juga telah menerbitkan edisi khusus 

yaitu Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif. Edisi khusus ini dimulai sejak 

tahun 2008 dan menampilkan para perempuan inspiratif dari seluruh penjuru 
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Tanah Air. Perempuan terinspiratif tersebut dikelompokkan dalam beberapa 

kategori seperti Politik, Pemerintahan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 

Sosial, Kesehatan, Profesi, Kreatif, Seni dan Budaya, Bisnis atau Usaha, 

Lingkungan, Olahraga, serta Penghargaan Khusus, Citra Perempuan 

Indonesia, Favorit Pembaca dan Inspirasi Perempuan Indonesia. Edisi Khusus 

ini terbit pada bulan April yang identik dengan hari perempuan sehubungan 

dengan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April.  

Majalah Kartini Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif ini dibuat 

berkat inspirasi yang didapat dari pemikiran-pemikiran RA Kartini. Seperti 

yang ditulis Endang Werdiningsih dalam rubrik Dari Pengasuh bahwa mereka 

sengaja mengangkat 100 tokoh wanita yang berkiprah di berbagai bidang 

dengan harapan bisa menggambarkan sebagian dari sosok dan pemikiran RA 

Kartini. Semoga kiprah 100 tokoh wanita ini bisa memberikan inspirasi pada 

wanita Indonesia untuk mengisi millennium ketiga dengan karya dan peran 

yang nyata (Dari Pengasuh, oleh: Endang Werdiningsih, KARTINI Edisi 

Khusus 100 Wanita Terinspiratif – Senin, 21 April 2008) 

Berdasarkan teori, data-data dan penelitian tentang perempuan dalam 

media di atas, menarik untuk dikaji bagaimana majalah Kartini yang 

merupakan majalah yang setia pada eksistensi dan pemberdayaan perempuan 

Indonesia mengemas serta mengkonstruksikan perempuan yang menduduki 

posisi strategis dalam sektor publik yaitu bidang politik melalui teks dalam 

edisi khusus tersebut. Dalam penelitian ini objek penelitian akan dipersempit 

pada teks-teks tentang perempuan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan 
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Rakyat, atau singkatnya perempuan anggota DPR. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini penulis akan mengkaji majalah Kartini Edisi Khusus 100 Wanita 

Terinspiratif dari tahun 2008-2011 dengan mengambil salah satu kategori, 

yaitu kategori politik. Namun, pada tahun 2010, Kartini Edisi Khusus 100 

Wanita Terinspiratif Kategori Politik tidak menampilkan sosok anggota DPR, 

melainkan hanya anggota DPD dan MPR. Sehingga, pada tahun tersebut tidak 

terdapat objek yang masuk dalam penelitian ini.  

Teks sebagai konten utama media cetak termasuk majalah memiliki 

makna dan tujuan tertentu dalam mengungkapkan suatu hal. Bahasa yang 

menjadi komponen dalam teks tentu memiliki peran penting dalam 

membentuk suatu makna dalam teks itu sendiri. Melalui teks, majalah Kartini 

Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif ini dengan gaya tersendiri mencoba 

membentuk sebuah pola wacana yang ditujukan untuk pembacanya untuk 

memahami hal-hal tertentu, yaitu perempuan. Dalam sebuah wacana, teks 

yang dirancang sedemikian rupa dari kata-kata, kalimat-kalimat serta 

komponen-komponen lain sangat berperan dalam pembentukan citra suatu hal. 

Bahkan teks dapat membentuk atau menyalurkan sebuah ideologi tertentu.  

Van Dijk dalam buku Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks 

Media mengatakan bahwa teks terdiri atas beberapa struktur/ tingkatan yang 

masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam tiga 

tingkatan. Pertama struktur makro yang merupakan makna global/ umum dari 

suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang 

dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur yang merupakan 
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struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana 

bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur 

mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu 

teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar 

(Eriyanto, 2006:225-226). 

Meskipun penelitian ini berkaitan dengan tema gender, namun 

penelitian ini tidak menggunakan analisis wacana model Sara Mills yang 

berbau gender atau perempuan. Wacana Sara Mills sering disebut sebagai 

wacana feminis. Sara Mills meletakkan titik perhatiannya pada wacana 

mengenai feminisme: bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, novel, 

gambar, foto, ataupun dalam berita. Titik perhatian dari wacana feminis adalah 

menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan perempuan. 

Perempuan cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, 

marjinal dibandingkan dengan pihak laki- laki (Eriyanto, 2006:199). 

Analisis Sara Mills yang melihat posisi subjek-objek, melihat subjek 

sebagai pencerita atas dirinya, dan objek yang merupakan pihak yang 

diceritakan oleh subjek atau pihak lain dalam teks, dinilai tidak sesuai untuk 

digunakan dalam analisis penelitian ini. Hal ini karena umumnya wacana 

feminis Sara Mills, dalam banyak teks diyakini bahwa perempuan yang 

ditampilkan sebagai objek, bukan subjek (Eriyanto, 2006:201-202). 

Sedangkan dalam penelitian ini, posisi perempuan dalam teks majalah Kartini 

100 Wanita Terinspiratif adalah sebagai subjek yang menceritakan dan 

menampilkan dirinya sebagai sosok perempuan politisi atau pejabat.  
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Karakteristik wacana van Dijk pada level teks menunjukkan bahwa 

teks terdiri dari beberapa elemen, elemen tersebut merupakan satu kesatuan 

yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Makna global dari 

suatu teks atau tema didukung oleh kerangka teks dan pada akhirnya pilihan 

kata, kalimat dan proposisi yang dipakai. Pandangan van Dijk mengenai teks 

adalah bahwa teks mempunyai suatu aturan yang dapat dilihat sebagai suatu 

piramida. Pada akhirnya, peneliti tidak hanya mengerti apa isi dari suatu teks 

berita, tetapi juga elemen yang membentuk teks berita, kata, kalimat, paragraf, 

dan proposisi. Tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh media, tetapi 

juga bagaimana media mengungkapkan peristiwa ke dalam pilihan bahasa 

tertentu dan bagaimana itu diungkapkan lewat retorika tertentu (Eriyanto, 

2006:226-227). 

Van Dijk juga mengatakan bahwa pemakaian kata, kalimat, proposisi, 

retorika tertentu oleh media dipahami van Dijk sebagai bagian dari strategi 

wartawan. Pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, gaya tertentu bukan semata-

mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi dipandang sebagai politik 

berkomunikasi---suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, 

menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan 

atau penentang. Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses 

retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. 

Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan sikap, 

membentuk kesadaran politik, dan sebagainya (Eriyanto, 2006:227-228). Oleh 

karena itu, elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk membongkar 
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bagaimana majalah Kartini mengkonstruksikan perempuan dalam ranah publik 

khususnya di bidang politik dalam teks edisi khusus ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana konstruksi perempuan di 

sektor publik khususnya di bidang politik melalui wacana yang dibentuk 

dalam teks majalah Kartini Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif dari tahun 

2008-2011 kategori politik?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji wacana dalam teks majalah 

Kartini Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif dari tahun 2008-2011 kategori 

politik dalam mengkonstruksikan perempuan di sektor publik khususnya di 

bidang politik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah 

pengetahuan penulis dan pembaca mengenai konstruksi perempuan di 

sektor publik khususnya di bidang politik di Majalah Kartini Edisi Khusus 

100 Wanita Terinspiratif tahun 2008-2011 kategori politik dalam bentuk 

tekstual dalam wacana di majalah tersebut. Serta menambah pengetahuan 

tentang penerapan analisis wacana dalam majalah khususnya majalah 

KARTINI. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Praktisi Media 

Bagi para praktisi media, penelitian ini berguna untuk menjadi 

salah satu sumber refleksi bagi media sebagai suatu institusi sosial 

yang memproduksi teks sebagai salah satu bentuk wacana. 

b. Bagi Aktivis Perempuan 

Bagi para aktivis perempuan, penelitian ini berguna untuk 

menjadi salah satu sumber kajian mereka tentang perempuan 

khususnya mengenai perempuan di sektor publik dan di bidang politik 

yang dikemas dalam teks media cetak yaitu majalah wanita.  

c. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca, penelitian ini berguna untuk menambah 

kekritisan pembaca dalam memilih media cetak khususnya majalah 

yang bertema perempuan, sebagai sumber pemenuhan informasi dan 

hiburan mereka. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

Contoh penelitian yang menggunakan analisis wacana van Dijk 

adalah terdapat pada skripsi Anita Khusnul Khotimah (2010), mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini berjudul Perlawanan 

Kaum Perempuan Terhadap Patriarki dalam Film. Skripsi ini mengambil 

film Perempuan Berkalung Sorban sebagai objek penelitiannya, dan 

dianalisis menggunakan analisis wacana van Dijk. Dalam penelitian ini 

Anita ingin melihat bagaimana film Perempuan Berkalung Sorban 

manyajikan wacana perempuan melawan patriarki. Menurutnya, dalam 

masyarakat sering terjadi pembatasan terhadap hak-hak perempuan karena 

pengutamaan kepentingan laki- laki, di mana hal ini dimulai dari 

lingkungan keluarga atau lingkup domestik. Ia melihat bahwa film sebagai 

salah satu media massa dapat membantu semangat kesetaraan gender 

sehingga perempuan dapat menentukan dan mengapreasikan keinginannya 

dalam hidupnya. 

Dalam penelitiannya, Anita mengambil beberapa scene pada film 

Perempuan Berkalung Sorban yang menampilkan perlawanan perempuan 

terhadap patriarki. Ia menganalisisnya dengan menggunakan analisis 

wacana van Dijk dengan memperhatikan aspek sinematografinya yaitu 

audio dan visual, diklasifikasikan dengan tema tertentu untuk menentukan 

struktur makro dan struktur mikro dalam film tersebut.  
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Sedangkan penelitian tentang perempuan di sektor publik pada 

surat kabar salah satunya terdapat pada skripsi Arry Ekawati (2004), 

mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tersebut 

berjudul Representasi Aktivitas Perempuan di Sektor Publik Dalam Surat 

Kabar. Dalam penelitian ini Arry ingin melihat bagaimana framing berita 

aktivitas perempuan di sektor publik serta pandangan terhadap aktivitas 

perempuan di sektor publik pada surat kabar harian Suara Merdeka dan 

surat kabar harian Solopos pada bulan April 2003. Kesimpulan dari 

penelitian ini diantarnya adalah bahwa kedua surat kabar tersebut memliki 

pandangan yang berbeda dalam membingkai perempuan dalam sektor 

publik di dalam teks beritanya.  

Surat kabar harian Suara Merdeka lebih berfokus pada aktivitas 

perempuan di sektor publik yang berkaitan dengan kemampuan 

perempuan untuk mengemban tanggung jawab dan kewajiban. Suara 

Merdeka memandang bahwa perempuan Indonesia layak untuk 

berkecimpung dalam ruang publik dan sejajar dengan laki- laki. Sedangkan 

surat kabar harian Solopos lebih menekankan pemberitaan perempuan di 

ruang publik dengan menyangkutkan aktivitas tersebut pada kasus-kasus 

yang sedang hangat dibicarakan. Dengan kata lain, dalam pemberitaannya, 

Suara Merdeka terlihat mendukung emansipasi wanita. Hal ini didasarkan 

pada realitas bahwa perempuan sedang berusaha mewujudkan untuk terjun 

dalam sektor publik. Sedangkan Solopos masih belum dapat dikatakan 
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mendukung emansipasi wanita meskipun dalam wacananya juga 

mendasarkan realitas dan peristiwa yang hampir sama. Pandangan-

pandangan Solopos masih ingin menonjolkan permasalahan yang 

melibatkan aktivitas perempuan di sektor publik bukan aktivitas 

perempuan sendiri.   

Penelitian di atas adalah salah satu penelitian yang ingin melihat 

bagaimana media massa khususnya media cetak membingkai perempuan 

dalam konten yaitu teks. Jika melihat latar belakang kedua surat kabar 

tersebut, yaitu Suara Merdeka dan Solopos, keduanya merupakan surat 

kabar dengan target pembaca umum, artinya bukan hanya perempuan.  

Dua contoh penelitian tentang perempuan dan gender di atas 

memang sedikit memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis kali ini. Dari segi tema yang mengusung tema gender dan 

perempuan dalam sektor publik yang ditampilkan media dan persamaan 

penggunaan analisis wacana van Dijk dengan penelitian yang pertama d i 

atas. Namun, pada penelitian Arry Ekawati (2004) tentang Representasi 

Aktivitas Perempuan di Sektor Publik Dalam Surat Kabar, terdapat 

perbedaan metode analisis yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan 

analisis framing.  

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah 

terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah majalah Kartini 

yang merupakan majalah perempuan di mana majalah tersebut konsern 

pada pemberdayaan perempuan. Sehingga dalam teksnya, majalah Kartini 
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berusaha untuk menunjukkan potensi perempuan yang juga bisa sejajar 

dengan laki- laki, termasuk dalam teks Kartini Edisi Khusus 100 Wanita 

Terinspiratif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis akan 

membongkar lebih dalam dengan menggunakan analisis wacana van Dijk, 

apakah majalah Kartini benar-benar mengangkat potensi perempuan dalam 

sektor publik, dan bagaimana cara Kartini mengkonstruksikan hal tersebut 

dalam teksnya. 

2. Komunikasi Massa dan Media Massa 

a. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa, jika dipisahkan terdiri dari kata 

„komunikasi‟ dan „massa‟. Dalam buku Teori Komunikasi Massa 

(Morrisan, 2010:7-8) menyebutkan bahwa komunikasi mengacu pada 

pemberian dan penerimaan arti, pengiriman dan penerimaan pesan, 

sedangkan massa menggambarkan sesuatu (orang atau barang) dalam 

jumlah besar. Salah satu definisi awal komunikasi oleh Janowitz 

(1960) menyatakan bahwa komunikasi massa terdiri atas lembaga dan 

teknik dimana kelompok-kelompok terlatih menggunakan teknologi 

untuk menyebarluaskan simbol-simbol kepada audien yang tersebar 

luas dan bersifat heterogen. Definisi ini hanya menekankan pada 

pengiriman pesan saja, tetapi tidak pada respons penerima pesan 

terhadap pengirim pesan. 

Dalam buku Teori Komunikasi Massa, Baran dan Davis 

menyebutkan bahwa komunikasi massa akan terjadi ketika sebuah 
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organisasi menggunakan teknologi sebagai sebuah media untuk 

berkomunikasi dengan khalayak yang besar. Seperti misalnya para 

praktisi di New York Times menggunakan media cetak dan surat kabar 

(teknologi dan media) dalam menjangkau pembaca mereka (sebuah 

khalayak yang besar). Atau para penulis, produser, pembuat film, dan 

praktisi lainnya di Cartoon Network menggunakan beragam teknologi 

audio dan video, satelit, televisi kabel, serta pemancar rumah untuk 

berkomunikasi dengan khalayak mereka (Baran dan Davis, 2010:6).  

Menurut McQuail (Morrisan, 2010: 9) bahwa karakteristik atau 

ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut: 

1) Institusi tersebut digunakan untuk menjangkau masyarakat luas. 

Audien dipandang sebagai kumpulan masyarakat luas dalam 

jumlah besar dan tidak mengenal satu sama lain. Begitu pula 

hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan, adalah saling 

tidak mengenal. 

2) Pengirim adalah organisasi media massa atau komunikator 

profesional, seperti wartawan, penyiar, produser, artis, dan 

sebagainya yang bekerja untuk media yang bersangkutan. Atau 

juga terdiri atas suara-suara di masyarakat yang diberi kesempatan 

untuk menggunakan saluran media massa, baik membayar ataupun 

gratis, seperti pemasang iklan, politisi, pendakwah, pejabat, dan 

sebagainya. 
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3) Hubungan pengirim dan penerima pesan bersifat satu pihak (one 

sided), tidak ditujukan pada orang-orang tertentu saja 

(imepersonal) dan terdapat jarak sosial dan fisik diantara keduanya. 

Selain itu juga, hubungan antara pengirim dan penerima pesan 

adalah kalkulatif dan manipulatif, bersifat non-moral, yang 

didasarkan atas jasa yang dijanjikan atau diminta melalui kontrak 

tidak tertulis, namun tidak ada keharusan untuk memenuhinya.  

4) Pengirim pesan biasanya memiliki lebih banyak otoritas, keahlian 

dan juga gengsi (prestige) dibandingkan penerima pesan. 

5) Pesan komunikasi massa memiliki cirri dirancang dengan cara 

yang sudah distandarkan (produksi massa) dan kemudian 

diproduksi dalam jumlah banyak. Pesan media merupakan 

komoditi yang memiliki nilai tukar di pasaran media dengan nilai 

kegunaan bagi penerimanya, yaitu konsumen media.  

6) Audien media massa merupakan kumpulan besar yang tersebar dan 

tidak memiliki kesempatan untuk merespon atau berpartisipasi 

dalam proses komunikasi dengan cara alami (orisinil). Mereka 

sebenarnya menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari 

audien yang lebih besar, namun mereka memiliki hubungan dan 

pengetahuan yang terbatas dengan audien lainnya.  

7) Audien yang bersifat massa itu bersifat sementara karena adanya 

hubungan yang bersifat serentak dengan pengirim (sumber), 
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sedangkan eksistensi audien itu sendiri tidak pernah ada kecuali 

dalam catatan industri media. 

b. Media Massa  

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian 

pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan 

alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan 

televisi. Media massa digunakan jika khalayak tersebar tanpa diketahui 

di mana mereka berada. Hafid Cangara (2006:122) menyebutkan 

karakteristik dari media massa dalam buku Pengantar Ilmu komunikasi 

sebagai berikut: 

1) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri 

dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan 

sampai pada penyjian informasi.  

2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 

Kalaupun terjadi umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan 

tertunda. 

3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu 

dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 

simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh 

banyak orang pada saat yang sama. 

4) Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, 

surat kabar, dan semacamnya. 
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5) Bersifat terbuka, artnya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 

dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku 

bangsa  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa majalah 

merupakan salah satu produk komunikasi massa dan juga salah satu 

jenis dari media massa. Di mana majalah merupakan media cetak 

seperti layaknya surat kabar ataupun koran. Majalah diproduksi dengan 

kerjasama oleh banyak orang yang memiliki kemampuan dan posisi 

masing-masing dalam sebuah lembaga dan mereka menggunakan 

teknologi sebagai alat untuk memproduksi dan mendistribusikan pesan 

yaitu konten majalah itu sendiri kepada khalayaknya. Khalayak yang 

merupakan konsumen pesan dari majalah juga bersifat tersebar dan 

anonim. Khalayak memiliki kemampuan terbatas dan waktu yang lama 

dalam merespon pesan tersebut. 

3. Perempuan dalam Media 

Berbicara mengenai perempuan dalam media, akan ditemukan 

berbagai perspektif dan bahasan mengenai hal tersebut. Media massa, baik 

cetak maupun elektronik banyak menampilkan perempuan dalam berbagai 

macam perspektif dan topik atau isu yang berbeda. Namun sayangnya, jika 

melihat ke dalam media massa di Indonesia, pembahasan tentang 

perempuan yang diangkat hanyalah berkutat pada masalah seputar 

kriminalitas, seksualitas, kecantikan, lifestyle, dan hal-hal lain yang tidak 

bermuatan pemberdayaan terhadap kaum perempuan. Perempuan hanya 
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ditampilkan sebagai korban dan objek yang terhipnotis oleh iklan atau 

tayangan televisi.  

Dalam Jurnal Perempuan edisi 28, Perempuan dan Media, Iswara 

dan Yoseptin (2003:8-9) membahas tentang hal ini. Gambaran perempuan 

di Indonesia yang notabene merupakan Negara yang cukup maju 

perjuangan hak-hak perempuannya dalam tahun-tahun terakhir, sama 

sekali tidak tercermin dalam program-program televisi yang ada. Televisi 

swasta dan publik di Indonesia hanya sibuk mengejar rating atau peringkat 

acara. Ini tidak berarti bahwa di Indonesia tidak ada program yang 

mengangkat nasib dan penderitaan sosial serta ekonomi kaum perempuan, 

ataupun dalam derajat yang rendah, problematika seputar kecantikan atau 

kesehatan khas perempuan. Sebaliknya, viktimisasi perempuan di berbagai 

bidang sudah menjadi bagian dari representasi perempuan di televisi. 

Program-program tersebut tidak menawarkan solusi yang diinginkan oleh 

perempuan, justru yang sesuai standar nilai-nilai atau aturan-aturan di 

masyarakat yang didominasi pandangan patriarkis.  

Masalahnya, industri televisi di Indonesia sendiri belum berani 

mengangkat isu- isu feminis di dalam programnya untuk mengkounter 

serbuan iklan yang demikian deras terhadap perempuan. Yang terjadi 

justru sebaliknya karena industri televisi yang amat padat modal atau 

kapitalistik tidak mungkin untuk menyetop iklan- iklan yang 

“menyudutkan feminitas perempuan” seperti iklan produk kecantikan, 

karena iklan- iklan inilah yang menjadi sumber pemasukan bagi 
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kelangsungan hidup industri ini. Bahkan di Negara-negara maju yang 

perjuangan feminisnya amat disegani seperti Inggris, Australia dan 

Amerika Serikat saja, berbagai program yang menyampaikan pesan-pesan 

feminis harus berhadapan dengan pandangan yang masih dianut oleh 

industri televisi dan juga pandangan masyarakat umum yang tradisional 

patriarkal (Iswara dan Yoseptin, 2003:9-10). 

Konsep perempuan dan televisi menjadi salah satu konsentrasi dari 

kajian feminisme. Konstruksi sosial yang secara sederhananya merujuk 

pada kenyataan sosial yang dibuat manusia, yang dalam hal ini umumnya 

laki- laki yang mengkonstruksikannya, dan perempuan yang menjadi 

obyeknya. Apa yang menjadi nilai-nilai, pemikiran dan perilaku 

perempuan yang harus dijalani sebagai standar yang seolah-olah “normal” 

dalam masyarakat. Seperti apa yang dikatakan John Berger yang dikutip 

dalam Jurnal Perempuan, edisi 67 Apa Kabar Media Kita? (Luviana, 

2011:68) bahwa “perempuan adalah penciptaan dari pandangan maskulin. 

Sebelum kita dapat melihat bagaimana perempuan berpikir tentang dirinya 

dan hubungan mereka dengan laki- laki, kita harus mencari tahu dahulu 

bagaimana mereka dipersepsikan oleh laki- laki. Konsepsi maskulin 

tentang perempuan menimbulkan idealisasi dan norma-norma yang 

mempengaruhi secara kuat perilaku perempuan yang kurang memiliki 

kekuasaan untuk menantang pandangan laki- laki mengenai seksualitas 

mereka.” 
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Van Zoonen (1994) dan Gallagher (2003) dalam Dennis Mc Quail 

(2011:131-132), berbicara mengenai proyek studi media mengenai budaya 

feminisme. Hal ini lebih dalam dan luas daripada agenda aslinya yang 

terbatas, seperti representasi perempuan di media yang direndahkan, 

stereotip dan sosialisasi peranan seksual yang masih menjadi ciri-ciri 

konten media. Perhatian pada saat ini juga melampaui isu pornografi 

dalam konten media yang penting bagi para feminis dan yang lainnya, 

tidak hanya karena mereka menghina dan secara simbolik merendahkan, 

tetapi juga karena mereka dapat merangsang munculnya perkosaan dari 

kekerasan. 

Menurut van Zoonen dalam dalam Dennis McQuail (2011:132), 

saat ini muncul paradigma baru yang berkarakter kulturalis yang 

menawarkan cara dalam memahami bagaimana media berkaitan dengan 

gender. Dibandingkan dengan sebelumnya yang sebagian besar penelitian 

media tentang gender, mengikuti efek model penyiaran berdasarkan reaksi 

langsung dari penerima terhadap rangsangan pesan. Inti dari pendekatan 

baru ini adalah ide gender sebagai wacana, seperangkat deskripsi dan 

perlakuan kultural yang saling tumpang tindih dan berlawanan yang 

merujuk pada perbedaan jenis kelamin. Selain itu, penekanannya terhadap 

konstruksi makna dan identitas secara aktif oleh pembaca teks media.  

Perhatian terhadap media juga harus ditujukan kepada berita yang 

sejak lama melanggengkan peranan pria, dan bentuk konten yang dominan 

(politik, ekonomi, olahraga) berorientasi pada khalayak laki- laki. Ini 
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berkaitan dengan sebagian besar pilihan dan produksi media dilakukan 

oleh laki- laki pada tahap produksi. Tema selanjutnya pada kritik 

feminisme adalah ketiadaannya perempuan secara relatif dalam berita dan 

isolasi mereka ke dalam topik-topik tertentu. Gallagher dalam Dennis 

McQuail (2011:132-133), mengutip studi internasional berskala besar oleh 

Media Watch (1995) yang menunjukkan bahwa hanya 17% subjek berita 

adalah perempuan dengan presentase yang lebih rendah jika berkaitan 

dengan politik dan bisnis. 

4. Gender 

Gender adalah pembagian peran, status, pembagian kerja yang 

dibuat oleh sebuah masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Namun, gender 

berbeda dengan jenis kelaimn (sex). Gender merupakan hasil bentukan 

manusia, dan bukan kodrat seperti jenis kelamin. Ini artinya, gender dapat 

berubah setiap saat (Simatauw dkk, 2001:7-8). Peran atau pekerjaan yang 

dapat dilakukan oleh gender tertentu, tidak berarti melekat selamanya pada 

gender tersebut, tapi bisa saja dipertukarkan dengan gender yang lain.  

Jika dalam pembagian sex atau jenis kelamin terdapat perempuan 

dan laki- laki, dalam gender pembagiannya yaitu maskulin dan feminin. 

Berdasarkan hasil konstruksi sosial maupun budaya, terciptalah pandangan 

tentang peran yang identik untuk dilakukan oleh gender tertentu. Misalnya 

perempuan (feminin) sebagai ibu rumah tangga yang mengerjakan 

pekerjaan rumah dan mengurus anak, dan laki- laki (maskulin) yang pergi 

ke kantor untuk mencari bekerja. Pembagian peran tersebut lalu seakan 
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tabu dan tidak wajar jika dipertukarkan. Perempuan bekerja di kantor 

masih menjadi suatu hal yang dipandang aneh dalam masyarakat tertentu.  

Gender merupakan konstruksi sosial. Peran-peran sosial yang 

kemudian dikaitkan pada gender tertentu terjadi karena dalam setiap 

budaya ada fungsi- fungsi universal yang harus dilaksanakan seperti 

mengasuh anak, mencari makan/nafkah, mengambil keputusan, mengisi 

peran sebagai pemimpin. Meskipun hal ini tidak berarti bahwa ada fungsi 

tertentu yang harus dilakukan oleh perempuan atau laki- laki, tetapi jika 

suatu peran sudah dikaitkan dengan salah satu gender maka peran tersebut 

diberi makna simbolis tertentu. Misalnya jika mengasuh anak dianggap 

sebagai yang perlu dilakukan oleh perempuan, hal tersebut dapat 

mengembangkan keyakinan masyarakat pada umumnya bahwa menjadi 

ibu dan pengasuh anak adalah ukuran positif tentang keperempuanannya. 

Sehingga apa yang dianggap secara sosial lebih baik bagi salah satu gender 

kemudian diperkuat oleh berkembangnya sikap dan anggapan bahwa tidak 

pantas bagi gender yang lain untuk melakukan hal yang sama (Sadli, 

2001:219). 

Dalam buku Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Mansour 

Fakih menyebutkan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada kaum 

laki- laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 

budaya. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, 

dan keibuan. Sementara laki- laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan 

perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan.  
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Artinya, laki- laki bisa saja menjadi emosional atau lemah lembut, 

sementara perempuan bisa menjadi kuat dan rasional (Fakih, 2007:8).  

Pandangan gender juga bisa menimbulkan subordinasi terhadap 

perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional 

sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat pada 

munculnya sikap yang menahan perempuan untuk masuk posisi penting, 

malah justru sebaliknya. Ketidakadilan gender misalnya tercermin dalam 

budaya tertentu yang lebih memprioritaskan anak laki- laki untuk 

mendapatkan pendidikan  daripada anak perempuan (Fakih, 2007:15-16).  

Seorang anak perempuan akan mengalami dilema jika sistem dan 

nilai sosial dalam masyarakat serta stereotip yang berlaku menempatkan 

perempuan sebagai inferior terhadap laki- laki. Atau jika menghadapi 

kenyataan bahwa sebagai perempuan membuatnya dihadapkan pada   

pembatasan-pembatasan dalam memilih peran sosialnya dibanding laki-

laki. Kenyataan ini dapat menimbulkan konflik dalam diri perempuan 

maupun orang-orang di sekitarnya. Khususnya karena sebagai anak 

perempuan ia telah belajar untuk menilai tinggi berbagai sifat dan perilaku 

perempuan. Namun kemudian ia mengalami kenyataan bahwa lingkungan 

budayanya menginformasikan bahwa peran sosial perempuan tidak dinilai 

setinggi peran sosial laki- laki (Sadli, 2001:226-227). 

Apa yang terjadi pada perempuan seperti yang d isebut di atas 

menjadi sebuah polemik bagi kehidupan perempuan khususnya 

sehubungan dengan pengembangan diri serta potensi diri perempuan. 
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Anggapan yang berkembang dalam lingkungan budaya tertentu bahwa 

perempuan merupakan sosok nomor dua setelah laki- laki membuat 

perempuan harus menghadapi keterbatasan akses untuk mengembangkan 

potensi atau cita-cita yang mereka miliki. Perempuan yang bekerja atau 

masuk dalam arena yang dianggap “dunia laki- laki” bisa saja harus 

menghadapi cibiran atau tanggapan buruk dari lingkungan budayanya. Hal 

ini kemudian menciptakan sebuah praktek marjinalisasi terhadap 

perempuan. Perempuan tidak mendapatkan hak mereka yang semestinya 

untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan. Salah satunya dalam bidang 

yang cukup penting, seperti dunia politik. 

5. Perempuan dan Politik 

Dalam bidang politik dan pemerintahan peran perempuan masih 

sangat minim. Secara umum, anggota parlemen dunia menurut 

perhitungan IPU (Inter-Parliamentary Union) baru sekitar 13,7%. Jumlah 

tersebut tentu saja tidak cukup untuk merepresentasikan kepentingan 

perempuan. Karenanya tidak mengherankan jika keputusan yang 

dihasilkan lebih banyak mendomestikkan peran-peran perempuan. 

Peminggiran hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah 

besar yaitu system gender yang sangat patriarkis. Hal itu pernah dikatakan 

oleh Kate Millet, seorang tokoh feminis radikal dalam bukunya “Sexual 

Politics”. Millet mengajak kalangan feminis untuk menghapuskan system 

gender yang menjadi sumber penindasan perempuan dan kemudian 



32 
 

menciptakan sebuah masyarakat baru di mana perempuan dan laki- laki 

setara di berbagai tingkat keberadaannya (Shanti, 2001:20).  

Perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatannya di 

dunia politik khususnya di Indonesia dan Negara-negara berkembang lain. 

Hal ini disebabkan oleh stigma-stigma bahwa perempuan selalu dalam 

posisi domestik. Jumlah perempuan Indonesia menuut Biro Pusat Statistik 

pada tahun 2001 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah 

penduduk Indonesia. Namun ironisnya, jumlah perempuan yang ada dalam 

posisi-posisi strategis untuk pengambilan keputusan masih sangat minim. 

Pada setiap pemilu jumlah perempuan yang terpilih berkisar antara 8% 

sampai 10%. Padahal pendaftaran pencalonan dari masing-masing 

kekuatan sosial politik bisa mencerminkan lebih dari 10% calon 

perempuan (Shanti, 2001:20-21). 

Keadaan ini kemudian mendapat respon positif dari pemerintah 

dengan ditetapkannya kuota 30% untuk perempuan dalam posisi-posisi 

strategis dalam politik dan pemerintahan. Ini terlihat dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

(1) Setiap partai politik beserta pemilu dapat  mengajukan calon 

anggota DPR,   

DPRD Provinsi,  dan  DPRD  Kabupaten  /  Kota  untuk  setiap  

daerah  pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan 

perempuan sekurang-kurangnya 30 persen; 
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(2) Setiap partai politik peserta  pemilu dapat  mengajukan  calon  

sebanyak-banyaknya 120 persen jumlah kursi yang ditetapkan 

pada setiap daerah pemilihan. 

(http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan

%20di%20DPR.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 

10:24 WIB). 

Affirmative Action, juga merupakan salah satu faktor yang cukup 

signifikan untuk menentukan keterwakilan perempuan selain dari sistem 

pemilu, peran dan organisasi partai-partai politik serta penerimaan 

kultural. Affirmative Action dianggap sebagai upaya paling strategis untuk 

memposisikan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. 

Affirmative Action adalah sebuah alat penting untuk mempertahankan 

paling tidak 30% perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan 

keputusan. Affirmative Action juga berarti peraturan-peraturan dan 

tindakan sah untuk mencapai kesetaraan gender ( Shanti, 2001:23).  

Salah satu tindakan affirmative action adalah dengan penetapan 

sistem kuota. Dengan adanya sistem kuota, diharapkan posisi perempuan 

akan lebih terwakili. Keputusan-keputusan yang diambil harus ramah 

terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, 

tetapi bidang lain seperti ekonomi, sosial maupun budaya. Hal ini 

mengacu pada bahwa keputusan parlemen mencakup semua aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan itu juga harus 

bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik dan 

http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
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bisa membawa isu kesetaraan dalam setiap keputusan yang dihasilkan 

(Shanti, 2001-24). 

Tindakan affirmative action juga merupakan himbauan dari 

CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination) PBB dengan 

tujuan untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan. Ini merupakan buah perjuangan dari para aktivis perempuan 

yang mempersuasi Negara untuk mengimplementasikan himbauan tersebut 

kepada Negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut, termasuk 

Indonesia. Hal tersebut baru mendapat perhatian yang serius dari parlemen 

RI di era reformasi 

(http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%2

0DPR.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 10:24 WIB).  

Dalam  pasal  4  CEDAW  PBB,  berbunyi  bahwa  “tindakan  

affirmatif  adalah langkah- langkah khusus sementara yang dilakukan 

untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki- laki dan 

perempuan”. Pengertian awalnya adalah  “hukum  dan kebijakan  yang  

mensyaratkan  dikenakannya  kepada  kelompok   tertentu   pemberian 

kompensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna  

mencapai  representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan 

pekerjaan. Salah satu tindakan affirmatif adalah dengan penetapan sistem 

kuota sedikitnya 30% dalam institusi- institusi pembuatan kebijakan 

negara.  Meski  belum  tentu berkorelasi  positif, tindakan  affirmatif  ini  

patut  dicoba bila memang benar-benar ingin menjalankan demokrasi yang 

http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
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sesungguhnya, dan menghindari diskriminasi terhadap kaum tertentu yaitu 

perempuan(http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempua

n%20di%20DPR.pdf, diakses pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 10:24 

WIB). 

Pada kenyataannya, meskipun kuota 30% sudah ditetapkan dan 

berbagai soaialisasi hal tersebut telah dilakukan, jumlah perempuan dalam 

parlemen nyatanya tidak pernah mencapai angka tersebut. Ini dapat dilihat 

dari tabel sebagai berikut: 

Periode Perempuan Laki-Laki 

1955-1956 17 (6,3%)  272 (93,7%) 

Konstituante 

1956-1959 

25 (5,1%)  488 (94,9%) 

1971 – 1977 36 (7,8%)  460 (92,2%) 

1977 – 1982 29 (6,3%)  460 (93,7%) 

1982 – 1987 39 (8,5%)  460 (91,5%) 

1987 – 1992 65 (13%)  500 (87%) 

1992 – 1997 62 (12,5%)  500 (87,5%) 

1997 – 1999 54 (10,8%)  500 (89,2%) 

1999 – 2004 46 (9%)  500 (91%) 

2004 – 2009 61 (11,09%)  489 (88,9%) 

2009 – 2014 103 (18%)  457 (82%) 

Data dari: WRI, Puskapol UI dan berbagai sumber lainnya 

(https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Imb_APa_w1gJ:www.ko

mnasperempuan.or.id/, diakses pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 20:08 

WIB). 

 

 

 

http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
http://www.uninus.ac.id/data/data_ilmiah/Quota%20Perempuan%20di%20DPR.pdf
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6. Analisis Wacana dan Teks Sebagai Bagian dari Wacana 

Purwadarminta mengatakan bahwa kata wacana pada mulanya 

dalam bahasa Indonesia digunakan untuk mengacu pada bahan bacaan, 

percakapan, tuturan. Namun istilah wacana mempunyai acuan yang lebih 

luas dari sekedar bacaan. Para ahli menyepakati bahwa wacana adalah 

satuan bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikas i. 

Satuan bahasa di bawahnya secara berturut-turut adalah kalimat, frase, 

kata, dan bunyi. Rangkaian bunyi membentuk kata, rangkaian kata 

membentuk frase dan rangkaian frase membentuk kalimat. Pada akhirnya, 

rangkaian kalimat membentuk wacana, baik lisan a tau tulis (Rani dkk, 

2006:3). 

Dalam situasi komunikasi, apa pun bentuk wacananya, 

diasumsikan adanya penyapa (addressor) dan pesapa (addressee). Dalam 

wacana lisan, penyapa adalah pembicara sedangkan pesapa adalah 

pendengar. Sedangkan dalam wacana tulis, penyapa adalah penulis dan 

pembaca sebagai pesapa. Kedua unsur tersebut harus ada dalam sebuah 

wacana. Jika tidak, wacana tidak akan terbentuk. Dalam komunikasi tulis, 

proses komunikasi terjadi ketika penulis menuangkan ide/gagasannya 

dalam kode-kode kebahasaan yang biasanya berupa rangkaian kalimat. 

Artinya, penyapa yang dalam hal ini adalah si penulis tidak berhadapan 

langsung dengan pesapa (pembaca). Rangkaian kalimat yang ditulis oleh 

penulis kemudian ditafsirkan maknanya oleh pembaca (pesapa). Di sini 

pembaca mencari makna berdasarkan untaian kata yang tercetak dalam 
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teks. Dalam kondisi seperti itu, wujud wacana adalah teks yang berupa 

ragkaian proposisi sebagai hasil pengungkapan ide/gagasan. Dengan kata 

lain, wacana dalam komunikasi tulis berupa teks yang dihasilkan oleh 

seorang penulis (Rani dkk, 2006:4). 

Menurut Hoed, perwujudan wacana adalah teks. Halliday dan 

Hassan mengatakan bahwa meskipun teks tampak seakan-akan terdiri atas 

kata-kata dan kalimat, sebenarnya teks terdiri atas makna-makna, atau bisa 

dikatakan bahwa teks adalah satuan makna. Karena itu, teks harus 

dipandang dari dua sudut secara bersamaan, baik sebagai produk maupun 

sebagai proses. Teks merupakan produk artinya adalah bahwa teks itu 

merupakan keluaran atau sesuatu yang dapat direkam dan dipelajari karena 

mempunyai susunan tertentu dan dapat diungkapkan dengan peristilahan 

yang sistematik. Teks merupakan proses, artinya bahwa teks merupakan 

proses pemilihan makna yang terus-menerus, suatu perubahan melalui 

jaringan makna dengan setiap perangkat yang lebih lanjut (Cangara, 

2006:5). 

Dari pengertian wacana di atas dapat disimpulkan bahwa teks 

dalam media cetak seperti majalah merupakan sebuah wacana. Ketika teks 

tersebut terdiri dari kata, frase, dan kalimat yang merupakan suatu ide atau 

gagasan dari penulis yang ingin disampaikan kepada pembacanya. 

Sedangkan pembaca akan menafsirkan pesan dalam teks tersebut dengan 

pandangannya sendiri.  
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Pengertian analisis wacana dinyatakan oleh Stubbs dalam buku 

Analisis Wacana, Sebuah Kajian Bahasa Dalam Pemakaian. Stubbs 

mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti 

atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam 

bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara alamiah tersebut 

berarti penggunaan bahasa komunikasi sehari-hari. Stubbs menjelaskan 

bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam 

konteks sosial, khususnya dalam interaksi antarpenutur. Sedangkan Cook 

menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas 

tentang wacana sedangkan wacana adalah bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi (Cangara, 2006:9).  

Data dalam analisis wacana selalu berupa teks, baik teks lisan 

maupun tulis yang mengacu pada bentuk transkripsi rangkaian kalimat 

atau ujaran. Kalimat digunakan dalam ragam bahasa tulis sedangkan 

ujaran digunakan untuk mengacu pada kalimat dalam ragam bahasa lisan. 

Analisis wacana pada umumnya bertujuan untuk mencari keteraturan, 

bukan kaidah. Keteraturan tersebut berkaitan dengan keberterimaan di 

masyarakat (Cangara, 2006:9). 

Dalam kaitannya antara teks sebagai wacana dan makna yang ada 

di dalamnya, Eriyanto dalam bukunya Analisis Wacana, Pengantar 

Analisis Teks Media (2006:4) mengatakan bahwa analisis wacana 

berhubungan dengan studi mengenai bahasa/pemakaian bahasa.  
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Mohammad A. S Hikam dalam suatu tulisannya telah membahas 

dengan baik perbedaan paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa. 

Terdapat tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. 

Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivism-empirisme. Dalam 

aliran ini bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di 

luar dirinya. Pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung 

diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi, 

sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, 

sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu 

ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas. 

Tata bahasa dan kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran 

positivisme-empirisme tentang wacana (Eriyanto, 2006:4).  

Pandangan kedua disebut dengan konstruktivisme. Pandangan ini 

banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi dan menolak 

positivism-empirisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam 

pandangan ini bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk 

memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek 

sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme menganggap subjek 

sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan 

sosialnya. Subjek memiliki kontrol terhadap maksud-maksud tertentu 

dalam setiap wacana. Bahasa diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-

pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah 

tindakan penciptaan makna, yaitu tindakan pembentukan diri dan 
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pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Oleh karena itu, analisis 

wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud 

dan makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari sang subjek yang mengungkapkan suatu pernyataan. 

Pengungkapan tersebut dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri 

pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna 

dari sang pembicara (Eriyanto, 2006:5-6). 

Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan ini 

ingin mengoreksi pandangn konstruktivisme yang masih kurang sensitif 

pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis 

maupun institusional. A. S. Hikam mengatakan bahwa pandangan 

konstruktivisme masih belum menganalisis faktor- faktor hubungan 

kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada kemudian 

berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-

perilakunya. Analisis wacana tidak dipusatkan pada 

kebenaran/ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran 

seperti pada analisis kontruktivisme. Dalam paradigma ini analisis wacana 

menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi 

dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral 

yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena 

sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam 

masyarakat. Bahasa dalam pandangan ini bukanlah medium metral, tetapi 

representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema 
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wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, 

analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap 

proses bahasa yaitu batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, 

perspektif yang harus dipakai, dan topik apa yang dibicarakan (Eriyanto, 

2006:6). 

Berdasarkan beberapa teori di atas, karakteristik analisis wacana 

adalah terletak pada bahasa, baik lisan maupun tulisan yang menjadi objek 

analisisnya. Bahasa tersebut dimaksudkan sebagai bahasa tutur sehari-hari 

yang kemudian diproduksi dalam institusi seperti media massa. Bahasa 

dalam analisis wacana tidak dipandang sebagai suatu pesan yang hanya 

berisi ungkapan dan tidak memiliki maksud apapun. Bahasa dalam analisis 

wacana salah satunya diwujudakan dalam teks tertulis seperti dalam media 

cetak. Teks dipandang memiliki maksud tertentu yang terkandung dalam 

elemen-elemen penyusunnya seperti kata, kalimat, paragraf, proposisi, dan 

lainnya. Bagaimana pemakaian kata atau susunan kalimat tertentu dapat 

menimbulkan maksud tertentu pula yang dapat mempengaruhi pembaca 

atau pendengar. Teks adalah perwujudan dari wacana yang mengandung 

ide atau gagasan yang harus diterjemahkan maknanya oleh pembaca atau 

pendengar. 

Sedangkan dalam penelitian ini digunakan paradigma 

konstruktivisme untuk menganalisis teks-teks objek penelitian ini. Di 

mana konstruktivisme menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam 

kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki 



42 
 

kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa 

diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap 

pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yaitu 

tindakan pembentukan diri dan pengungkapan jati diri dari sang pembicara  

(Eriyanto, 2006:5-6). Kriteria tersebut ditunjukkan dalam teks-teks objek 

penelitian ini, di mana terdapat kontrol informasi yang cenderung 

menguntungkan subjek atau pembicara dalam teks tersebut. Teks-teks 

tersebut hanya menggunakan satu narasumber yang berbicara mengenai 

dirinya sendiri, sehingga membentuk konstruksi tertentu untuk dirinya.  

 

Analisis Wacana van Dijk 

Analisis wacana dalam pandangan van Dijk sering disebut 

sebagai “kognisi sosial”. Hal ini berkaitan dengan karakteristik 

pendekatan yang diperkenalkan van Dijk di mana ia membagi wacana 

dalam tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. 

Dimensi teks melihat bagaimana struktur teks dan strategi wacana 

yang dipakai untuk menegaskan suatu tema. Kognisi sosial 

mempelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi 

individ u dari wartawan. Sedangkan konteks sosial mempelajari 

bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu 

masalah (Eriyanto, 2006:224).  

Pada dimensi teks, van Dijk melihat suatu teks terdiri atas 

beberapa struktur atau tingkatan. Ia membaginya ke dalam tiga 

tingkatan yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. 
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Struktur makro merupakan makna global yang dapat dilihat dari tema 

atau topik dalam suatu berita. Superstruktur berhubungan dengan 

kerangka suatu teks dan susunan bagian-bagian hingga membentuk 

suatu kesatuan teks yang utuh. Sedangkan struktur mikro adalah 

makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks seperti 

kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. 

Meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua elemen tersebut 

merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu 

sama lain (Eriyanto, 2006:225-226). 

Untuk melihat bagaimana kontruksi perempuan di sektor 

publik khususnya di bidang politik pada Majalah Kartini Edisi Khusus 

100 Wanita Terinspiratif tahun 2008-2011, dalam penelitian ini, 

penulis hanya akan menelitinya dalam dimensi teks dengan 

menggunakan elemen-elemen yang dikembangkan oleh van Dijk. 

Objek yang akan diteliti pada teks ini dispesifikkan lagi yaitu pada teks 

politisi perempuan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. 

Jadi, teks yang mengangkat tentang politisi perempuan dalam Dewan 

Perwakilan Daerah tidak diikutsertakan.  

Van Dijk mengatakan bahwa pemakaian kata, kalimat, 

proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami van Dijk sebagai 

bagian dari strategi wartawan. Pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, 

gaya tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara 

berkomunikasi, tetapi dipandang sebagai politik berkomunikasi---suatu 
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cara untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, 

memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan atau penentang. 

Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses retorika 

dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. 

Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan 

sikap, membentuk kesadaran politik, dan sebagainya (Eriyanto, 

2006:227-228). 

Makna global dari suatu teks didukung oleh kata, kalimat, dan 

proposisi yang dipakai. Pernyataan/tema pada level umum didukung 

oleh pilihan kata, kalimat, atau retorika tertentu. Prinsip ini membantu 

peneliti untuk memahami bagaimana teks terbangun dari elemen-

elemen yang lebih kecil dan juga memberikan peta untuk mempelajari 

suatu teks. Kita tidak cuma mengerti apa isi dari suatu teks berita, 

tetapi juga elemen yang membentuk teks berita, kata, kalimat, 

paragraf, dan proposisi. Tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh 

media, tetapi juga bagaimana media mengungkapkan peristiwa ke 

dalam pilihan bahasa tertentu dan bagaimana itu diungkapkan lewat 

retorika tertentu. Berikut adalah struktur teks menurut van Dijk:  

Struktur Makro 

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema 
yang diangkat oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan 

kesimpulan. 

Struktur Mikro 

Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, 

kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.  

                          (Eriyanto, 2006:226-227) 
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Berikut adalah uraian elemen wacana van Dijk (Eriyanto, 

2006:228-259) : 

STRUKTUR 

WACANA 

HAL YANG 

DIAMATI 

ELEMEN 

Struktur Makro Tematik 
Tema/topik yang 

dikedepankan dalam 
suatu berita 

Topik 

Superstruktur Skematik 

Bagaimana bagian 
dan urutan berita 
diskemakan dalam 

teks berita utuh 

Skema 

Struktur Mikro Semantik 
Makna yang ingin 

ditekankan dalam 
teks berita. Misal 
dengan memberi 

detil pada satu sisi 
atau membuat 

eksplisit satu sisi 
dan mengurangi 
detil sisi lain 

Latar, Detil, 
Maksud, 

Praanggapan, 
Nominalisasi 

Struktur Mikro Sintaksis 

Bagaimana kalimat 
(bentuk, susunan) 

yang dipilih 

Bentuk Kalimat, 

Koherensi, Kata 
Ganti 

Struktur Mikro Stilistik 
Bagaimana pilihan 

kata yang dipakai 
dalam teks berita 

Leksikon 

Struktur Mikro Retoris 
Bagaimana dan 

dengan cara 
penekanan dilakukan 

Grafis, Metafora, 
Ekspresi 
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a. Tematik  

Tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks 

atau gagasan inti, ringkasan, atau bagian utama dari teks. Topik 

menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam 

pemberitaannya. Topik menunjukkan konsep dominan, sentral, dan 

paling penting dari isi suatu berita. Oleh karena itu tematik sering 

disebut sebagai tema atau topik. Topik menggambarkan gagasan 

apa yang dikedepankan atau gagasan inti dari wartawan ketika 

melihat atau memandang suatu peristiwa.  

b. Skematik 

Merupakan alur yang menunjukkan bagaimana bagian-

bagian dalam teks disusun dan diurutkan hingga membentuk 

pengertian sebagaimana dipahami atau pemaknaan wartawan atas 

suatu peristiwa. Menurut van Dijk, arti penting dari skematik 

adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang 

ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan 

tertentu. Skematik menunjuk pada bagian mana yang didahulukan, 

dan mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk 

menyembunyikan informasi penting. Menampilkan di bagian 

tertentu suatu bagian merupakan proses penonjolan tertentu dan 

menyembunyikan bagian yang lain.  
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c. Semantik 

1) Latar 

Merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi 

semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar menentukan 

kearah mana pandangan khalayak akan dibawa. Latar 

umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat wartawan 

yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan 

memberi kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan. 

Latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang memberi 

pemaknaan atas suatu peristiwa atau membongkar maksud 

yang ingin disampaikan oleh wartawan karena maksud atau isi 

utama tidak dibeberkan dalam teks. Latar juga dapat menjadi 

alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks.  

2) Detil 

Berhubungan dengan control informasi yang 

ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara 

berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra 

yang baik. Sebaliknya, ia akan menampilkan informasi dalam 

jumlah sedikit atau bahkan jika perlu tidak disampaikan kalau 

hal itu merugikan kedudukannya. Informasi yang 

menguntungkan komunikator akan ditampilkan dengan detil 

yang lengkap kalau perlu dengan data-data. Detil yang lengkap 

dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan 
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secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu kepada 

khalayak. Elemen detil merupakan strategi wartawan 

mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Dari 

detil bagian mana yang dikembangkan dan mana yang 

diberitakan dengan detil yang besar akan menggambarkan 

bagaimana wacana yang dikemmbangkan oleh media.  

3) Maksud 

Elemen maksud melihat informasi yang 

menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit 

dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan 

diuraikan akan tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan 

akhirnya adalah publik hanya disajikan informasi yang 

menguntungkan komunikator. Informasi yang menguntungkan 

disajikan secara jelas dengan kata-kata yang tegas dan 

menunjuk langsung pada fakta. Sedangkan informasi yang 

merugikan disajikan dengan kata tersamar, eufemistik, dan 

berbelit-belit. Dengan semantis tertentu, seorang komunikator 

dapat menyampaikan secara implisit informasi atau fakta yang 

merugikan dirinya. Sebaliknya, informasi yang menguntungkan 

diuraikan secara eksplisit. Dalam konteks media, maksud 

menunjukkan bagaimana secara implisit dan tersembunyi 

wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk 
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menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula 

menyingkirkan versi kebenaran lain.  

4) Praanggapan 

Merupakan pernyataan yang digunakan untuk 

mendukung makna dan pendapat dalam suatu teks dengan 

memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. 

Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang 

terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan. Praanggapan 

merupakan fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi 

dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu.  

d. Sintaksis 

1) Koherensi 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau 

kalimat dalam teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan 

fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak 

koheren. Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat 

bagaimana seseorang secara strategis menggunakan wacana 

untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah peristiwa 

tersebut dipandang saling terpisah, berhubungan, atau malah 

sebab akibat. Pilihan yang diambil ditentukan oleh sejauh mana 

kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut. 

Konjungsi dapat diamati di antaranya dari kata hubung 

(konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. Apakah 
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dua kalimat dipandang sebagai hubungan kausal (sebab-akibat), 

hubungan keadaan, waktu, kondisi, dan sebagainya. Konjungsi 

yang dipakai (dan, akibat, tetapi, lalu, karena, meskipun) 

menyebabkan makna yang berlainan ketika menghubungkan 

kalimat. Macam dari koherensi diantaranya adalah: 

a) Koherensi Kondisional 

Koherensi kondisional ditandai dengan adanya anak 

kalimat sebagai penjelas, sehingga ada atau tidak ada anak 

kalimat tidak mengurangi arti kalimat. Kalimat kedua 

adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama, 

yang dihubungkan dengan kata hubung seperti “yang”, atau 

“di mana”. Anak kalimat menjadi cermin kepentingan 

komunikator karena ia dapat member keterangan yang baik 

atau buruk terhadap suatu pernyataan.  

b) Koherensi Pembeda 

Koherensi pembeda berhubungan dengan 

pertanyaan bagaimana dua peristiwa atau fakta itu hendak 

dibedakan. Dua peristiwa bisa dipandang terpisah, tidak 

dihubungkan. Akan tetapi, dua buah peristiwa bisa dibuat 

saling berhubungan dengan cara satu peristiwa dianggap 

kontras atau kebalikan dari peristiwa yang lain.  
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2) Pengingkaran 

Pengingkaran adalah bentuk praktik wacana yang 

menggambarkan bagaimana wacana yang menggambarkan 

bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin 

diekspresikan secara implisit. Pengingkaran menunjukkan 

seolah wartawan menyetujui sesuatu, padahal ia tidak setuju 

dengan memberikan argumentasi atau fakta yang menyangkal 

persetujuannya tersebut. Dengan kata lain, pengingkaran 

merupakan bentuk strategi wacana di mana wartawan tidak 

secara tegas dan eksplisit menyampaikan pendapat dan 

gagasannya kepada khalayak. 

3) Bentuk Kalimat 

Adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini 

yaitu susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang 

diterangkan). Bentuk kalimat bukan hanya persoalan teknis 

kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk 

oleh susunan kalimat. Dalam struktur kalimat aktif, seseorang 

menjadi subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat 

pasif seseorang menjadi objek dari pernyataannya.  

4) Kata Ganti 

Merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti adalah alat 
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yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana 

posisi seseorang dalam wacana. Pemakaian kata ganti yang 

berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Seperti 

“saya” atau “kami: yang menggambarkan bahwa sikap tersebut 

merupakan sikap resmi komunikator semata-mata. Atau kata 

ganti jamak seperti “kita” mempunyai implikasi menumbuhkan 

solidaritas, aliansi, perhatian publik, serta mengurangi kritik 

oposisi hanya kepada diri sendiri.  

e. Stilistik 

1) Leksikon 

Elemen ini menandakan bagaimana seseorang 

melakukan pemiliha kata yang tersedia. Suatu fakta umumnya 

terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. Seperti kata 

“meninggal” yang memiliki persamaan dengan kata lain: mati, 

tewas, gugur, meninggal, terbunuh, menghembusakan nafas 

terakhir, dan sebagainya. Seseorang dapat memilih di antara 

pilihan yang ada. Pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya 

karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan 

bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas. 

Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang 

berbeda-beda. 
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f. Retoris 

1) Grafis 

Merupakan bagian untuk memeriksa apa yang 

ditekankan atau ditonjolkan atau yang dianggap penting oleh 

seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, 

grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain 

dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, 

pemakaian garis bawah, atau huruf yang dibuat dengan ukuran 

lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah pemakaian caption, 

raster, grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting 

suatu pesan dan menekankan kepada khalayak pentingnya 

bagian yang ditonjolkan tersebut. Bagian yang dicetak berbeda 

adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, di 

mana ia menginginkan khalayak menaruh perhtian lebih pada 

bagian tersebut. 

Elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, gambar, 

atau tabel untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain 

yang tidak ingin ditonjolkan. Pemakaian angka-angka dalam 

berita di antaranya digunakan untuk mensugestikan kebenaran, 

ketelitian, dan posisi dari suatu laporan. Pemakaian jumlah, 

ukuran-ukuran statistik menurut van Dijk, bukan semata bagian 

dari standar jurnalistik tetapi juga mensugestikan presisi dari 

apa yang hendak dikatakan dalam teks.  
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2) Metafora 

Metafora adalah ungkapan atau kiasan yang dipakai 

dalam suatu teks oleh wartawan selain dengan menyampaikan 

pesan pokok lewat teks. Metafora yang dimaksudkan sebagai 

ornamen atau bumbu dari suatu berita. Pemakaian metafora 

tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna 

suatu teks. Metafora tertentu dipakai oleh wartawan sebagai 

landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan 

tertentu kepada publik. Misalnya dengan menggunakan 

kepercayaan masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa, 

pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan mungkin 

ungkapan yang diambil dari ayat suci untuk memperkuat pesan 

utama. 
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majalah Kartini Edisi Khusus 100 

Wanita Terinspiratif Kategori Politik 

Tahun 2008-2011 

 

Teks 

Perempuan di Sektor Publik, 

Dunia Politik (Dewan Perwakilan 

Rakyat) 

Wacana: 

1. Wacana Perhatian terhadap perempuan dan 

anak bukan sekedar retorika 

2. Wacana Dedikasi terhadap rakyat 

3. Wacana Prestasi dan Kompetensi 

Perempuan sebagai Wakil Rakyat 

4. Wacana Perempuan tangguh dalam Politik 

Struktur 

Makro 
Superstruktur Struktur 

Mikro 

Konstruksi Perempuan di Sektor Publik Khususnya di 

Bidang Politik oleh Teks Majalah Kartini Edisi 

Khusus 100 Wanita Terinspiratif Kategori Politik 

Tahun 2008-2011 
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G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

suatu gejala atau suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif 

bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal 

(Sukandarrumidi, 2006:104). 

Menurut Denzin dan Lincoln dalam buku Metode Penelitian 

Komunikasi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat 

interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, 

dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaaan berbagai metode 

sering disebut triangulasi yang dimaksudakan agar peneliti memperoleh 

pemahaman yang komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang ia 

teliti. Peneliti lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan 

alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena 

berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut 

(Mulyana dan Solatun, 2007:5). 

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana wacana 

perempuan di sektor publik yaitu di bidang politik yang dikemas dalam 

teks majalah Kartini edisi khusus 100 Wanita Terinspiratif tahun 2008-

2011 kategori politik. Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah 

berupa data kualitatif. Riduwan, dalam Kriyantono (2010:37) menyatakan, 

data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, 
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narasi-narasi. Data ini berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik 

berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Kemudian data tersebut 

diinterpretasikan berdasarkan bahan rujukan yang ada seperti buku-buku 

referensi, jurnal, kasus, dan bahan ilmiah lain.  

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari teks-teks 

majalah Kartini Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif tahun 2008-2011 

kategori politik, yaitu teks yang menampilkan sosok perempuan anggota 

DPR. Selain itu juga digunakan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan objek maupun judul penelitian. Dalam hal ini data yang 

digunakan adalah data teks dan data kasus.  

Data teks adalah data kualitatif yang berasal dari teks-teks tertentu 

yang biasanya digunakan pada penelitian yang membahas sistem tanda. 

Dalam kajian komunikasi segala macam tanda adalah teks yang di 

dalamnya terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih. Pemilihan, 

penyusunan, serta penyampaiannya tidak bebas dari maksud tertentu, 

karena itu akan memunculkan makna tertentu. Misalnya teks iklan, teks 

wacana, film sebagai teks, lagu sebagai teks, dan lainnya. Sedangkan data 

kasus adalah data yang bersumber pada kasus-kasus tertentu, karenanya 

menjelaskan dan hanya berlaku untuk kasus tertentu. Data kasus 

mendalalam dan komprehensif dalam menggambarkan objek yang 

diteliti. Wilayahnya tergantung objek yang diteliti, bisa seluas desa, 

kecamatan atau kabupaten (Kriyantono, 2010:38).  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

dengan studi dokumentasi. Irawan mengatakan bahwa studi dokumentasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek 

penelitian (Sukandarrumidi, 2006:100).  

Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, 

laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman 

video, foto dan lain sebagainya. Dokumen ditulis tidak untuk tujuan 

penelitian, oleh karena itu penggunaannya sangat selektif 

(Sukandarrumidi, 2006:101). 

Metode dokumentasi yang sering dipakai bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat. 

Dokumen publik misalnya: laporan polisi, berita-berita surat kabar, 

transkrip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat misalnya: memo, surat-

surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lainnya  

(Kriyantono, 2010:120). 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah teks-teks 

majalah Kartini Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif tahun 2008-2011 

kategori politik. Teks-teks tersebut yang terpisah-pisah setiap edisinya 

akan di  kumpulkan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain itu juga data-data 
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ilmiah seperti buku-buku dan jurnal yang dapat membantu analisis dan 

interpretasi teks objek penelitian.  

4. Keabsahan Data 

Neuman (2006) dalam (http://www.scribd.Com/doc/56725681 

/Bab-III-Tesis, diakses pada tanggal 17 November 2012, pukul 13:48 

WIB) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualiatatif, terdapat kriteria 

pendukung keabsahan data yang harus dipenuhi yaitu keaslian dan 

keterpercayaan. Untuk kriteria keaslian, suatu penelitian dikatakan a sli 

apabila penelitian tersebut bisa membantu partisipan dan grup lainnya 

untuk mengerti mengenai masalah yang dibahas. Untuk kriteria 

keterpercayaan, Daymon dan Holloway (2005) dalam  

(http://www.scribd.com/doc/56725681/Bab-III-Tesis, diakses pada 

tanggal 17 November 2012, pukul 13:48 WIB) dijelaskan empat kriteria 

lain yang mendukung keterpercayaan suatu data penelitian yaitu 

kredibilitas, pengalihan, ketergantungan dan konfirmabilitas.  

Sedangkan dalam (http://www.scribd.com/doc/50079685/Metode-

Penelitian-Kualitatif diakses pada tanggal 24 Oktober 2012, pukul 10:21 

WIB) menjabarkan pengertian dari empat pemeriksaan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif. Pertama yaitu kredibilitas (credibility), 

merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan 

informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat 

dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan responden sebagai 

informan. Untuk hasil penelitian yang kredibel, terdapat tujuh teknik yang 

http://www.scribd.com/doc/56725681%20/Bab-III-Tesis
http://www.scribd.com/doc/56725681%20/Bab-III-Tesis
http://www.scribd.com/doc/56725681%20/Bab-III-Tesis
http://www.scribd.com/doc/56725681/Bab-III-Tesis
http://www.scribd.com/doc/50079685/Metode-Penelitian-Kualitatif
http://www.scribd.com/doc/50079685/Metode-Penelitian-Kualitatif
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diajukan yaitu: perpanjangan kehadiran peneliti/pengamat (prolonged 

engagement), pengamatan terus menerus (persistent observation), 

triangulasi (triangulation), diskusi teman sejawat (peer debriefing), 

analisis kasus negatif (negative case analysis), pengecekan atas 

kecukupan referensial (referencial adequancy checks), dan pengecekan 

anggota (member checking). 

Transferabilitas atau pengalihan (transferability) digunakan untuk 

memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks 

atau situasi tertentu dapat ditransfer ke subyek lain yang memiliki 

tipologi yang sama. Selanjutnya adalah dependabilitas atau 

ketergantungan (dependability), digunakan untuk menilai apakah proses 

penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Ini dilakukan dengan mengecek 

apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan 

dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, 

dan interpretasinya. Teknik terbaik yang digunakan adalah dependability 

audit, dengan meminta dependent dan independent auditor untuk 

mereview aktifitas peneliti.  

Keempat, konfirmab ilitas (confirmability). Merupakan 

kriter ia untuk menila i mutu tidaknya hasil penelitian. Jika 

dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang 

ditempuh oleh peneliti, maka konfirmabilitas untuk menilai kualitas hasil 

penelitian, dengan tekanan pertanyaan apakah data dan informasi serta 

interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam audit trail.  
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5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam wacana atau tulisan dengan 

paradigma analisis wacana van Dijk. Analisis wacana van Dijk sering 

disebut sebagai “kognisi sosial”. Menurut van Dijk, penelitian atas 

wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, 

karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga 

diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks d iproduksi, 

sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam 

itu (Eriyanto, 2006:221). 

Meskipun begitu, dalam penelitian ini peneliti hanya akan 

menganalisis sampai kepada level teks saja. Hal ini dikarenakan dengan 

menganalisis pada dimensi teks saja sudah cukup untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada. Dalam hal ini teks sebagai wacana memiliki 

komponen-komponen yang menyusun teks tersebut hingga menjadi satu 

kesatuan yang memiliki makna. Dan analisis wacana dapat mengungkap 

makna-makna tersembunyi dibalik kata, frase, kalimat, yang ada dalam 

sebuah teks. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan memilih elemen 

analisis teks van Dijk yang sesuai untuk menganalisis teks majalah 

Kartini Edisi Khusus 100 Wanita Terinspiratif Kategori Politik. 

Dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme yang 

merupakan salah satu paradigma dalam analisis wacana. Pandangan 

konstruktivisme banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi dan 
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menolak positivism-empirisme yang memisahkan subjek dan objek 

bahasa. Dalam pandangan ini bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat 

untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek 

sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme menganggap subjek 

sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan 

sosialnya. Subjek memiliki kontrol terhadap maksud-maksud tertentu 

dalam setiap wacana. Bahasa diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-

pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah 

tindakan penciptaan makna, yaitu tindakan pembentukan diri dan 

pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Oleh karena itu, analisis 

wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud 

dan makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari sang subjek yang mengungkapkan suatu pernyataan. 

Pengungkapan tersebut dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri 

pada posisi sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna 

dari sang pembicara (Eriyanto, 2006:5-6). 

Majalah yang merupakan salah satu produk media massa dengan 

konten teksnya seringkali memiliki makna tersembunyi yang terdapat 

dalam teksnya. Makna-makna tersebut terdapat pada bahasa yang 

merangkai teks dan terdiri dari elemen-elemen kecil seperti kata, kalimat, 

paragraf, atau bahkan susunan teks tersebut. Oleh karena analisis wacana 

dalam pandangan konstruktivisme melihat teks sebagai alat untuk 

menciptakan makna, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana makna-
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makna tersembunyi tersebut dibangun dalam teks. Untuk itu peneliti 

menggunakan analisis wacana van Dijk yang mengembangkan beberapa 

elemen pembongkar maksud dari teks. Secara garis besar, elemen-elemen 

analisis wacana van Dijk adalah sebagai berikut: 

Struktur Makro 

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema 

yang diangkat oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, 

dan kesimpulan. 

Struktur Mikro 

Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, 

kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks.  

                              (Eriyanto, 2006:226-227) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


