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James Porter (1985) yang meneliti representasi gender di surat kabar menyimpulkan bahwa 

jarang sekali wanita masuk dalam liputan mengenai dunia politik, bisnis atau sains yang sering 

dengan sebutan untuk mereka adalah wanita karier. Kesimpulan ini hampir senada dengan 

temuan Bailey bahwa mereka agaknya lebih bagus untuk diliput dalam lingkup sosial budaya 

dan human interest. (Bailey, 1995;32). Surat kabar merupakan agen sosialisasi yang memainkan 

peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak saja sekedar memberikan perintah dan 

hiburan, namun juga memiliki kemampuan untuk mengajak, mengukuhkan norma-norma 

tertentu kepada masyarakat. Keberhasilan wanita dan peranannya dalam kehidupan, tersosialisasi 

mulai tema-tama berita yang muncul berulang-ulang di surat kabar (Siregar,1999;372). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesi apa saja yang muncul pada berita yang 

menampilkan wanita karier sebagai sumber berita utama pada berita-berita di surat kabar Jawa 

Pos periode Agustus-September 2005.  

Tipe penelitian adalah deskriptif dengan teknik pengambilan sample purposive sampling. Jumlah 

populasi yang diambil sebanyak 15 terbitan. Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan 

unit analisisnya adalah berita di surat kabar, dimana analisis ini digunakan untuk mengkaji 

pesan-pasan media. (Flournoy,1989;12). Devinisi yang sering digunakan untuk merumuskan 

analisis isi adalah apa yang dikatakan Barelson (1952), sebagai teknik penelitian untuk uraian 

yang obyektif, sistematis dan kuantitatif dari pengejawantahan isi komunikasi. (Mc 

Quail.1994;179) 

Berdasarkan hasil analisis akhir profesi wanita karier dalam liputan berita sebagai sumebr berita 

utama di Surat Kabar Jawa Pos pada periode Agustus – September maka, ditemukan bahwa 83% 

- 85% Profesi wanita karier menjadi sumber berita utama di harian Jawa Pos. Dan keterlibatan 

mereka sudah beraneka ragam bidang pekerjaan dan berprofesi dari . Pejabat Negara, Pengurus 

partai politik, Pengamat, Penegak hukum , Anggota TNI - POLRI , Pemimpin Organisasi 

Kemasyarakatan, Jajaran Perusahaan , Pengrajin/wiraswasta, Pendidik, Kesehatan, 

Wartawan/Penulis dan Dunia Hiburan. 

Dan sebagai rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk pemberitaan mengenai wanita di media 

massa, penulis memberikan saran agar media massa dalam memberitakan kaum perempuan 

hendaklah mengacu pada sisi positif dari perempuan dan tidak terlalu mengangkat atau 

mengekspose sensasi – sensasi saja, dalam hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan harkat 

dan martabat perempuan dalam mengembangkan potensi dan kreatifitasnya dan seyogyanya 

penelitian – penelitain yang bertujuan untuk meningkatkan posisi dan derajat perempuan bisa 

ditingkatkan bukan hanya dalam media massa akan tetapi juga yang berkaitan aktifitas public 

yang lainnya. 

 


