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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perempuan kerap kali menjadi sorotan tajam masyarakat sekitar. Baik 

mengenai kehidupan pribadinya maupun sekedar gaya hidup dan gaya 

berpakaiannya. Semua itu terjadi akibat banyaknya media yang dengan 

mudah mereka serap dan mereka adaptasi dari media cetak, media elektronik 

dan media online di kehidupan yang sesungguhnya. Meskipun terkadang 

mengesampingkan cocok atau tidaknya mereka terapkan di kehidupan nyata. 

Seperti misalnya pada dunia fashion  yang banyak didominasi dari benua biru 

khususnya di negara Perancis. Mereka yang secara kultur sangat bertolak 

belakang dengan kita bangsa Indonesia, dengan mudah mencipta dan 

mengenakan baju dengan model yang cantik dan menarik meskipun terbuka 

di bagian punggung, dada dan paha bahkan cenderung transparan seluruh 

badan. Cara seperti itu tentu tidak akan cocok diterapkan di negara timur 

seperti di Indonesia. Namun sebagian perempuan melakukannya demi 

dikatakan tidak ketinggalan jaman. Sebutan untuk perempuan-perempuan 

yang kerap mengikuti perkembangan tren berpakaian tersebut, disebut dengan 

fashionista. Para fashionista terampil dalam memadupadankan pakaian yang 

mereka punya. Selain itu para model juga menjadi sasaran empuk para 

produsen yang membuat pakaian yang sifatnya minim bahan seperti rok mini. 

Baik seorang model yang sifatnya hanya show di atas panggung maupun 
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model untuk di depan layar kaca atau penghias pada halaman majalah. 

Mereka melakukannya ada yang dengan atas dasar kesukaan akan fashion 

tersebutmaupun sebagai keprofesionalitasan dalam bekerja. Keadaan yang 

seperti itu biasa kita jumpai di televisi, buku-buku bacaan, kalender dan yang 

pasti majalah pria dewasa. 

Seperti misalnya pada majalah pria dewasa ME yang dari sekian 

banyak halamannya dihiasi perempuan-perempuan cantik dengan 

menggunakan pakaian mini dan terbuka. Majalah yang terbit tiap sebulan 

sekali ini memang diperuntukkan bagi pria dewasa, dimana sampul (cover) 

depan majalah terdapat tulisan majalah pria (men magazine) yang terletak 

pada bagian kiri atas sampul majalah tepatnya di bawah tulisan ME. Selain itu 

juga terdapat peringatan berupa tulisan HANYA UNTUK PEMBACA 

BERUSIA 18+ di bagian kiri bawah sampul majalah. Jelas sekali yang 

menjadi sasaran segmentasinya adalah para kaum adam meskipun tidak 

menutup kemungkinan kaum hawa juga membelinya dengan alasan tertentu. 

Segmentasi pria yang menjadi sasarannya adalah yang membutuhkan hiburan 

yang berlebihan (suka berfantasi) dan tinggal di daerah perkotaan. Ada 

banyak hiburan yang disajikan oleh majalah pria dewasa seperti foto-foto 

perempuan cantik dengan pakaian yang terbuka di bagian-bagian tertentu dan 

menonjolkan bagian payudara, punggung serta paha guna menarik mata serta 

fantasi si pembaca. Selain dalam bentuk foto, tulisan yang dibuat pun juga 

memancing pembaca untuk menelusuri lebih dalam dan menyelesaikan kata 

demi kata pada artikel yang ada. 
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Pada majalah ME edisi 2012 nomor 125 terdapat artikel dengan rubrik 

gallery yang diisi dengan model cantik Rania Larasati Laras yang membahas 

mengenai cinta itu buta sebanyak delapan halaman, dari halaman 88 hingga 

95. Sedangkan untuk edisi 2012 nomor 126 terdapat sembilan halaman yang 

dihiasi oleh wanita yang menginginkan kebahagian, Devi Iriyanti dari 

halaman 62 hingga 70. Untuk edisi 2012 nomor 127 terdapat wanita cantik 

yang memiliki rajah di tubuhnya, Mariana Belle pada halaman 64 hingga 73. 

Untuk edisi 2012 nomor 128 terdapat wanita cantik dan bersahabat Yulia 

Putri Sari yang menghiasi sebanyak 10 halaman dari halaman 62 hingga 71. 

Pada edisi 2012 nomor 129 dihiasi oleh model sekaligus Disc Jockey (DJ) 

berdarah Medan, Bianca Nasution dari halaman 60 hingga 68. Dilanjutkan 

pada edisi 2012 nomor 130 terdapat Maya Abel, si seksi luar dalam yang 

menghiasi sebanyak delapan halaman, 96 hingga 103. Pada edisi 2012 nomor 

131 terdapat Sisillia Harahap yang mengatakan bahwa seksi itu bikin 

penasaran menghiasi sebanyak 10 halaman dari halaman 96 hingga 105. 

Queen Lanny sebagai topik pembahasan terdapat di edisi 2012 nomor 132. 

Queen Lanny menghiasi sebanyak sepuluh halaman majalah ME dari 

halaman 58 hingga 67. Sedangkan pada edisi 2012 nomor 133 rubrik gallery 

tidak ada dan digantikan dengan rubrik Cover Story dimana terdapat model 

dengan bibir yang sensual, Davina Ramayanti yang menghiasi sebanyak 10 

halaman dari 90 hingga 99. Untuk edisi terakhir terdapat Aquilla Pratama 

pada edisi 2012 nomor 134 dengan tema kekuatan “cinta yang lain” & 

sensualitas pada halaman 96 hingga 101. Sebanyak 10 majalah dalam kurun 
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waktu setahun, MEN MAGAZINE ME Asia memiliki topik yang nyaris sama 

untuk diungkap dan tidak ada perbedaan yang mencolok pada tiap-tiap 

majalah dalam edisi 2012. 

Majalah ME merupakan majalah pria yang berisi sebanyak 111 hingga 

113 halaman yang dibuat oleh orang Asia khususnya Indonesia dan banyak 

dihiasi oleh perempuan demi menarik perhatian dan memenuhi hiburan yang 

berlebihan bagi para pembacanya. Majalah ME merupakan majalah yang 

menganut budaya barat baik dari segi gaya hidup hingga foto para model 

yang berani tampil terbuka dari segi pakaian yang kemudian disuguhkan 

kepada orang-orang Indonesia yang menganut budaya ketimuran. Maka dari 

itu, peneliti tertarik untuk meneliti majalah tersebut sebagai bahan penelitian 

skripsi. 

Pada model Sara Mills Posisi Subjek-Objek dan Posisi Penulis-

Pembaca ini dapat kita aplikasikan untuk menganalisis teks berita kekerasan 

terhadap wanita berikut (teks berita Rakyat Merdeka, 22 Agustus 2000). 

Berita ini mengisahkan mengenai perkosaan yang dilakukan oleh tiga orang 

(Saharalala, Umar, dan Arifin) terhadap seorang gadis tuna wicara. Yang 

pertama terlihat, bagaimana Saharalala, pelaku perkosaan, ditempatkan 

sebagai subjek (pencerita) sementara Santi sebagai korban perkosaan 

ditempatkan sebagai objek (yang diceritakan). Peristiwa perkosaan itu sendiri, 

bagaimana proses dan terjadinya perkosaan, dan pelaku perkosaan diketahui 

oleh wartawan dari mulut Saharalala, dan berita itu memang menempatkan 

Saharalala sebagai tukang cerita. Pembaca mengetahui peristiwa tersebut dari 
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mulut Saharalala. Apa akibatnya? Peristiwa perkosaan itu diceritakan dalam 

perspektif Saharalala, pelaku perkosaan. Karena diceritakan dalam perspektif 

pelaku, maka peristiwa perkosaan tersebut memarjinalkan posisi Santi 

sebagai korban perkosaan. Santi tidak berbicara mengenai dirinya atau 

peristiwa tersebut, ia bahkan tidak hadir, kehadirannya dimunculkan dalam 

teks lewat mulut Saharalala. 

Peristiwa dan kisah perkosaan itu, karena diceritakan dalam perspektif 

Saharalala, menempatkan Saharalala sebagai subjek, akibatnya cenderung 

menguntungkan posisinya. Teks berita itu dimulai dengan kata-kata “Sudah 

jatuh tertimpa tangga pula”. Metafora ini dipakai untuk menegaskan nasib 

Saharalala, dipaksa mengawini Santi yang bisu ditambah lagi harus menerima 

tinju penduduk desa. Kenapa metafora itu dikenakan kepada Saharalala? 

Kenapa bukan kepada Santi, seorang yang malang nasibnya diperkosa oleh 

tiga sekawan? Khalayak seakan diajak lebih bersimpati kepada Saharalala, 

dibanding kepada Santi. Hal ini tidak bisa dihindari karena seluruh teks berita 

dari peristiwa perkosaan tersebut diceritakan dalam perspektif Saharalala. 

Lalu meluncurlah cerita dan kata-kata dari Saharalala (dikutip oleh wartawan) 

yang memposisikan Saharalala sebagai pihak yang malang dan harus 

menerima nasib mengawini gadis bisu. “Saya enggan menikahi Santi. 

Soalnya, dia juga sempat dipakai oleh Arifin dan Umar, sih.” Kata-kata ini 

merupakan pembelaan Saharalala yang mengelak menikahi Santi. Dengan 

kalimat pembelaan Saharalala ini diasosiasikan bahwa Saharalala mengalami 

nasib yang buruk. Kenapa harus dirinya yang mesti menikahi Santi? 
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Saharalala memposisikan dirinya sebagai pihak yang malang, mengalami 

nasib buruk, dan ketidakadilan sehingga harus dikasihani. (Sara Mills, 2001 

dalam Eriyanto, 2001: 212-213). 

Dari penggalan artikel Gallery pada majalah ME, peneliti tertarik 

untuk mengetahui representasi perempuan dalam majalah pria dewasa ME 

dengan menggunakan analisis wacana. Hal tersebut digunakan untuk mencari 

tahu tentang gambaran yang lebih jelas baik dari segi bahasa, tulisan, maupun 

gambar yang ditampilkan oleh artikel tersebut. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana representasi perempuan dalam majalah pria 

dewasa versi majalah ME? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

representasi perempuan dalam majalah pria dewasa ME. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

a.) Dapat memberikan sumbangan bagi kajian ilmu komunikasi media 

massa khususnya media cetak majalah. 

b.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi 

peneliti sejenis selanjutnya berupa pemahaman tentang representasi 

perempuan khususnya pada media cetak majalah. 
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        2. Kegunaan Praktis 

a.)Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada 

mahasiswa, perempuan dan masyarakat tentang representasi 

perempuan dalam media massa khususnya majalah pria. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Majalah Sebagai Produk Jurnalistik 

Majalah lebih dahulu melakukan jurnalisme interpretatif ketimbang 

koran ataupun kantor-kantor berita. Bagi majalah, interpretasi justru menjadi 

sajian utama. Sejak lama, aneka majalah sengaja menyajikan tinjauan atau 

analisis terhadap suatu peristiwa secara mendalam, dan itulah hakikat 

interpretasi. Kecenderungan ini menguat sejalan denganspesialisasi majalah. 

Majalah-majalah khusus laku karena menyajikan analisis panjang lebar. 

Sebagai terbitan berkala, majalah juga berfungsi sebagai ajang diskusi 

berkelanjutan. Dalam membahas suatu masalah, majalah bisa melakukan 

dalam waktu lama, bahkan nyaris tak terbatas selama masih ada peminatnya. 

Dibandingkan dengan koran, majalah lebih kuat mengingat emosi 

pembacanya. Majalah juga diakui menjalankan metode interpretasi yang 

terpuji sehingga John Foscher, mantan editor majalah Harper’s, menyebut 

majalah sebagai “medium bacaan utama dari generasi ke generasi”.  

Fungsi terpenting majalah adalah perannya sebagai penafir berita. 

Tampaknya, majalah merupakan media media penafsir terbaik (William L. 

Rivers, 2008: 212-213). 
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Dalam menyajikan laporan yang membela kepentingan umum, koran 

tersaingi oleh majalah. Sejak usianya perang dunia kedua, majalah mulai lebih 

banyak memuat artikel-artikel pelayanan publik yang kebanyakan 

mengandung bujukan kepada pembaca untuk mengambil sikap tertentu 

(William L. Rivers, 2008: 240). 

 
Perkembangan majalah memiliki beberapa tahapan, seiring perjalanan 

peradaban manusia mengembangkan media sebagai sarana penyampai 

informasi. Berikut adalah perkembangan majalah menurut 

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA:BRITANNICA.com (2000). 

Abad ke-17 

Meskipun pada masa Cina kuno pernah diterbitkan sesuatu yang 

menyerupai majalah, tetapi majalah yang kita kenal saat ini baru ada setelah 

ditemukannya mesin cetak di Barat. Mula-mula mesin cetak digunakan untuk 

membuat pamflet, selebaran, buku-buku cerita, cheapbooks (buku-buku 

murah), dan kalender. Kemudian energi yang tercurah itu secara bertahap 

disalurkan untuk mencetak terbitan reguler dengan mengumpulkan berbagai 

macam bahan yang ditujukan untuk menyuarakan kepentingan masing-

masing. Akhirnya, majalah menempati posisi di antara buku dan surat kabar 

tanpa batasan yang jelas. Majalah yang paling awal Erbauliche Monaths-

Unterredungen (1663-1668) diterbitkan oleh Johann Rist, seorang teolog dan 

penyair dari Hamburg, Jerman. 
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Abad ke-18 

Perkembangan di Inggris, ditandai dengan keadaan masyarakat yang 

telah meningkat kemampuan “melek huruf”-nya (literacy)-khususnya di 

kalangan perempuan-ditambah menggejalanya kesadaran masyarakat akan 

hal-hal baru. Majalah memberi kebutuhan akan hal itu, dan menepakkan 

kemapanan oleh karenanya. Yang lebih khusus lagi, di Inggris, kemapanan 

penerbitan majalah dipengaruhi oleh tiga essay periodicals (esai-esai berkala), 

yang ditulis: Daniel Defoe’s The Review (1704-13; terbit seminggu tiga kali); 

Sir Richard Steele’s Addison; dan Addison dan Steele’s dalam The Spectator 

(1711-12; diterbitkan kembali pada tahun 1714, sebagai harian). 

 
Abad ke-19 

Di awal terbitnya, berbagai majalah didesain hanya untuk kalangan 

terbatas. Penerbitnya lebih suka disebut pengelola “quality” magazines. Sejak 

tahun 1830-an, bermunculan majalah-majalah berharga murah, yang ditujukan 

kepada publik yang lebih luas. 

Awalnya berbagai majalah ini menyajikan materi-materi yang bersifat 
meningkatkan, mencerahkan, dan menghibur keluarga, tapi, pada akhir abad 
18, berkembang majalah-majalah populer yang semata-mata menyajikan 
hiburan. Di Inggris, Charles Knight, menjadi pelopor majalah jenis baru ini. Ia 
menerbitkan mingguan Penny Magazine (1832-1846) dan Penny Cyclopaedi 
(1833-1858); 

 
Disamping majalah populer, muncul pula berbagai penerbitan majalah 

serially, yang dipenuhi dengan gambar-gambar ilustrasi. 
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Abad ke-20: Iklan, Majalah Berita, dan lainnya 

Iklan pada awalnya, ditentang di berbagai majalah. Alasan-alasan 

menjaga nilai-nilai sastrawi (kesusastraan) dipakai sebagai penguat penolakan. 

Akan tetapi, dewasa ini, iklan sudah menjadi tenaga industri media. 

Penerbit majalah, sebagian besarnya, termasuk medium yang didorong oleh 

iklan. 

Di abad 20, teknologi cetak telah mengirimkan limpahan informasi 

demikian rupa, telah mendorong tumbuhnya penerbitan majalah yang ringkas, 

padat, dan pendek sajian-sajiannya. 

Sejumlah Kategori Majalah 

Setiap bentuk publikasi yang diterbitkan secara teratur memenuhi 

definisi sebuah majalah. Jumlahnya ratusan ribu. Dan tak ada satu 

direktoripun yang mampu merekamnya secara lengkap. Termasuk Ulrich’s 

International Periodicals Directory, direktori majalah terlengkap saat ini yang 

memuat sekitar 60 ribu entri. 

Berikut adalah sejumlah kategori majalah: 

a. Majalah Umum 

Sesuai dengan namanya, majalah umum berisi berbagai macam hal dan 

ditujukan tidak pada segmen tertentu. Pada masa jayanya, saat bentuk 

majalah mulai dipopulerkan, jenis majalah ini menguasai pasar penerbitan 

majalah. Trend-nya mulai surut ketika era segmentasi produk – termasuk 

majalah – mulai diperkenalkan. Majalah-majalah kategori umum yang 

masih tersisa kini mempersempit fokus mereka, beberapa di antaranya 
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bahkan bisa diklasifikasikan sebagai majalah yang khusus. Contoh majalah 

jenis ini ialah Reader’s Digest, atau Intisari. 

b. Majalah-Majalah Berkualitas 

Majalah jenis “berkualitas” ini menawarkan artikel-artikel yang 

khusus. Kualitas artikelnya tidak termasuk dalam kategori biasa-biasa saja. 

Kendati memiliki kesamaan sifat sajiannya dengan majalah umum, 

majalah “berkualitas” menawarkan standar kualitas yang lebih tinggi. 

Maka itu, majalah jenis ini terutama hendak menarik pembaca dengan 

tingkat intelegensi dan pendapatan di atas rata-rata. Salah satu contohnya 

ialah The New Yorker. 

Jenis majalah ini bisa dibagi-bagi dalam kategori umum dan khusus. 

Contoh majalah berkualitas khusus adalah  Psychology today dan National 

Geographic. Walau tergolong dalam majalah kategori khusus, para 

pengelola redaksionalnya tetap menyasarkan isi bacaan yang bisa dibaca 

pula oleh pembaca awam. 

c. Majalah Penerbangan (In-Flight Magazines) 

Majalah jenis ini ialah sejenis majalah internal yang ditujukan kepada 

para penumpang pesawat terbang (atau jenis transportasi jarak jauh). 

Umumnya, majalah jenis ini masih satu rumpun dengan majalah umum. 

Sirkulasi majalah semacam ini cukup bagus dan bisa merupakan bisnis 

penerbitan majalah yang cukup punya peluang besar. Organisasi East/West 

Network, Inc., misalnya, pada tahun 1976, East/West mempublikasikan 9 

majalah penerbangan untuk maskapai-maskapai seperti Delta,Continental, 
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hingga Pan Am,- ditambah 2 majalah motel. Isi majalahnya menggunakan 

bahan dari para penulis lepas. Selama setahun tidak kurang dari 500 artikel 

dibeli East/West Network, Inc. untuk mengisi majalah mereka. 

Sifat internal majalah ini menyebabkan isi materialnya disesuaikan 

dengan profil penumpang pesawat terbang. Misalnya, dikarenakan 

kebanyakan penumpang pesawat itu berprofesi sebagai pengusaha, maka 

umumnya artikel yang disajikan tidak terlepas dari tema bisnis dan 

hiburan. Atau artikel yang berkaitan dengan tempat tujuan pesawat, 

semisal artikel obyek agrowisata Bali untuk pesawat tujuan London-Bali. 

Adapun artikel tentang kecelakaan pesawat, soal-soal mabuk udara, atau 

pengalaman tak menyenangkan saat bepergian, akan langsung masuk ke 

tempat sampah. 

d. Majalah Berita 

Time Newsweek, US News & World Report,atau Gatra dan Tempo: 

termasuk kategori majalah berita. Majalah berita merupakan satu bentuk 

publikasi yang mengombinasikan unsur aktualitas peristiwa mingguan 

dengan peliputan mendalam (in-depth coverage) dan penulisan feature-

mingguan personal, majalah ini hendak menjangkau pembaca  mingguan, 

yang ingin mendapatkan kedalaman pemberitaan dengan tingkat 

profesionalitas tertentu. Isi majalahnya kebanyakan ditulis dengan 

menggunakan pendekatan feature. Majalah semacam ini tidak memberi 

banyak peluang bagi para penulis lepas. 
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e. Divisi Majalah dalam Koran 

Ini adalah majalah yang diterbitkan sejumlah surat kabar kepada 

pelanggan mereka yang memiliki minat dan perhatian tertentu. Pada 

majalah-majalah inilah kebanyakan penulis lepas berpeluang untuk 

mengisinya dengan tulisan-tulisan bersifat lokal.Umumnya majalah 

semacam ini berisi sketsa sosok-sosok penduduk lokal, lembar-lembar 

pariwisata dan sejarah, renungan pemikiran, peristiwa-peristiwa budaya, 

tentang berkebun, dan kiat-kiat bisnis. Dengan format semacam ini bisa 

dikatakan majalah kategori ini tergolong dalam wilayah majalah umum. 

f. Majalah Kota 

Majalah kota berkembang dengan seiring matinya majalah-majalah 

bersirkulasi nasional. Yang ditawarkan majalah kota adalah artikel-artikel 

survival untuk menghadapi problematika kota besar, ditambah sajian-

sajian entertaint. Majalah kota yang bisa dijadikan sampel adalah New 

Yorker, sebuah majalah dengan pendekatan publikasi literary journalism. 

Para pengisi sajian majalah ini memfokuskan laporannya pada soal-soal 

perkembangan perkotaan. 

g. Majalah Religius 

Sesuai dengan namanya, majalah religius memuat artikel-artikel 

keagamaan. Kendati berlatar agama yang sama, jenisnya cukup bervariasi, 

mulai dari majalah bergaris keras fundamentalis sampai yang lunak-

kompromistis. Beberapa di antaranya hanya sekedar bacaan yang 

ditujukan kepada para pemimpin keagamaan – semacam majalah yang 
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hidup disponsori demi penunjukan jabatan-jabatan tertentu. Walaupun 

tampaknya hanya ditujukan pada khalayak yang relatif terbatas 

dibandingkan audiens majalah umum., majalah religius merupakan salah 

satu pasar majalah yang cukup diminati. 

h. Majalah Pria 

Majalah Matra di Indonesia memposisikan diri sebagai majalah kaum 

pria. Apa yang ditawarkan majalah semacam ini? Selain artikel-artikel 

yang bersifat pemuas kebutuhan pria – dari hasrat seks, hobi, sampai minat 

kaum pria lainnya – ciri yang ditampilkan majalah ini biasanya adalah 

topik yang sensasional. Ciri-ciri sajiannya bersifat mengekspos isu 

tertentu, dalam gaya penuturan yang simple, langsung pada pokok 

persoalan sehingga mudah dibaca dan tidak kelewat ilmiah/akademis. 

Nadanya ditujukan untuk kesenangan dan hiburan. 

Dengan ciri semacam itu, tidak heran jika banyak majalah pria berani 

menampilkan artikel-artikel yang cukup berani. 

Majalah jenis ini mencakup majalah-majalah khusus yang 

berbicara tentang hobi para pria seperti bertualang dan memancing. Salah 

satu majalah pria yang cukup dikenal ialah Esquire, Esquire memberi 

tekanan lebih pada masalah-masalah sosial, politik, dan sastra. Walau 

kemudian, berkat bobot isinya, majalah ini menarik pembaca wanita yang 

ingin mengetahui berbagai hal secara mendalam. (Septiawan Santana K., 

2005:95). 
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i. Majalah Wanita 

Materinya cukup bervariasi, mulai dari yang menawarkan tips-tips 

dapur hingga majalah yang diisi oleh aktivis feminis yang menuntut 

persamaan. Termasuk kategori majalah wanita adalah majalah-majalah 

remaja putri – Gadis, misalnya – yang menawarkan sajian-sajian yang 

khas kepada pembaca wanita yang berusia muda (bandingkan dengan 

kategori pembaca Femina). Artikel yang ditawarkan majalah wanita 

kebanyakan berkisar pada gaya hidup dan peran wanita, diwarnai dengan 

sifat hiburan yang cukup kental. 

j. Shelter Magazine 

Majalah ini ditujukan kepada khalayak yang menaruh minat pada hal-

hal yang berkaitan dengan rumah, pertamanan, berkebun, dekorasi interior, 

atau berbagai aktivitas “rumah” lainnya. Contoh majalah ini ialah berbagai 

majalah yang memakai nama-nama seperti Better Homes and Gardens, 

House Baeutifulatau Asri.Artikel-artikel berjenis how-to-pieces, atau 

dimaksudkan untuk memberi petunjuk-petunjuk tertentu. Kebanyakan 

majalah ‘shelter’ ini sering pula disisipi materi-materi mengenai 

travelling, kesehatan, keuangan, bahkan hiburan. 

k. Majalah Pertanian 

Berisi artikel-artikel yang berkisar pada topik pertanian atau 

peternakan, berkebun, dan menanam buah. Artikel-artikel tersebut diisi 

oleh para penulis berpengalaman di bidangnya. Selain majalah pertanian 

umum seperti Trubus, ada pula majalah-majalah khusus yang ditujukan 
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untuk topik yang lebih spesifik, semisal majalah yang khusus berbicara 

tentang seluk-beluk ikan hias, atau burung perkutut, atau merawat dan 

mengembangkan bonsai. 

l. Majalah Olahraga 

Tema berita maupun ulasan dan artikel berkisar pada olahraga dan 

aktivitas fisik diluar ruangan (outdoor activities). Selain majalah olahraga 

yang bersifat umum, ada pula yang mengkhususkan diri pada topik 

tertentu, seperti Raket untuk tenis dan bulutangkis, atau Sportif  untuk 

sepak bola. Di AS, majalah olahraga mulai mengarahkan isinya kepada 

segmentasi gender tertentu. Misalnya, sejak tahun 1974, mantan petenis 

dunia Billie Jean King menerbitkan WomenSports. 

m. Majalah Perdagangan 

Karena ditujukan untuk kepentingan bisnis, artikelnya pun kebanyakan 

berkisar soal bisnis dan ekonomi. Sebagian besar jurnal perdagangan ini 

diisi oleh para kontributor tertentu. Para editor jurnal semacam ini 

mengolah sajiannya berdasarkan paparan-paparan yang bersifat teknis dan 

membutuhkan dukungan data serta analisis akurat. 

n. Majalah Perusahaan 

Ada yang ditujukan untuk khalayak umum, ada pula yang diterbitkan 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan menjalin kontak antar 

anggota. Buletin Filateli, Tropicana Slim (khusus produk Nutrifood), 

misalnya, pertumbuhan majalah jenis ini cukup tinggi. Hal ini dikarenakan 

terkait dengan pemunculan berbagai perusahaan di masyarakat. Para 
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pengelolanya mendasarkan isinya kepada kepentingan public relations dari 

kelembagaan yang menerbitkannya. Maka itu, banyak majalah jenis ini 

yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan pencitraan lembaga. 

o. Majalah Fraternal – Organisasi Persaudaraan 

Majalah ini diterbitkan untuk kepentingan organisasi. Kebanyakan 

sajiannya berisi materi yang melibatkan para anggota dalam proyek-

proyek organisasi, seperti The Rotarian untuk para anggota Rotary Club. 

p. Majalah Opini 

Berisi berbagai artikel opini. Misalnya, majalah yang bervisi politik 

tertentu. Jika dikelola dengan baik, kredibilitasnya mendorong banyak 

pebulis untuk mengirimkan pemikiran-pemikirannya. Para penulisnya 

kebanyakan mencari prestise. Mereka mengirimkan artikelnya dengan 

harapan namanya tercatat dalam konstelasi para elite intelektual. 

q. Publikasi Alternatif 

Disebut juga ‘pers bawah tanah’, beberapa filosofinya bersandar pada 

khalayak yang tergolong kecil hingga medium jumlahnya. Cakupan isinya 

dimulai dari minat yang sempit dengan format sederhana, namun tak 

tertutup kemungkinan – jika disukai publik – berkembang menjadi besar. 

Majalah Rolling Stone misalnya. 

r. Majalah Khusus lainnya 

Kategori majalah ini meliputi pertumbuhan dari kebutuhan, minat, dan 

perhatian masyarakat, yang dari hari ke hari kiar bertambah sesuai dengan 

peningkatan hidup keseharian yang dikehendaki masyarakat. Mereka 
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terdiri dari khalayak-khalayak pembaca yang menginginkan terbitan 

majalah-majalah yang mengkhususkan isinya pada soal-soal seperti 

kesenian, astrologi, fotografi, mobil, pesawat, bisnis, anak dan remaja, 

konservasi alam, kriminalitas, drama, makan dan minum, pendidikan, 

fiksi, film, kesehatan dan obat-obatan, sejarah, hobi, humor, media, 

militer, musik, puisi, politik, sains, ilmu sosial, bahkan seks, dan lain-lain. 

Dengan adanya penjelasan mengenai kategori majalah di atas, maka 

kategori pada majalah yangditeliti terdapat pada kategori majalah pria. 

Dimana didalam majalah tersebut menyajikan banyak sekali topik tentang 

hobi, kegiatan, dan hal-hal yang digemari oleh kaum laki-laki. Sifatnya 

yang menghibur sekaligus pemuas kerap menjadi candu bagi pembacanya. 

Selain itu pada sampul (cover) majalah ME memang benar dituliskan 

bahwa ME adalah  majalah pria (male magazine) yang terletak pada 

bagian kiri atas sampul majalah tepatnya di bawah tulisan ME. Adapun 

tertulis peringatan di bagian kiri bawah HANYA UNTUK PEMBACA 

BERUSIA 18+.Itulah salah satu hal yang membuat peneliti tertarik untuk 

menelitinya. 

2.Majalah Sebagai Media Komunikasi Massa 

Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala 

yang memuat artikel – artikel dari berbagai penulis (Assegaff, 1983 : 127). 

Selain memuat artikel, Majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita 

pendek, gambar, review, ilustrasi atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari 

majalah. Oleh karena itu, majalah dijadikan salah satu pusat informasi bacaan 
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yang sering dijadikan bahan rujukan oleh para pembaca dalam mencari 

sesuatu hal yang diinginkannya.  

Eksistensi majalah muncul karena kebutuhan masyarakat akan 

informasi beragam yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini. Maka 

tak heran banyak berbagai ragam majalah beredar saat  ini, yang disesuaikan 

dengan segmentasinya.  

Majalah dapat dibedakan menurut pembaca pada umumnya atau 
kelompok pembaca yang menjadi target pasarnya, yakni majalah dapat 
diklasifikasikan menurut segmen demografis (usia atau jenis kelamin), 
ataupun pembedaan secara psikografis, dan geografis atau dapat dilihat dari 
segi kebijakan editorialnya (Kasali, 1992:111).  

 
Sebagai contoh untuk majalah yang terbitnya berdasarkan keadaaan 

demografis, misalnya Majalah Gadis, majalah yang diperuntukkan untuk 

wanita. Sedangkan majalah yang berdasarkan pengelompokan geografis 

(wilayah), misalnya: majalah sekolah. Berbagai bahasan artikel informasi 

yang diulas dalam majalah - majalah tersebut tentunya disesuaikan dengan 

karakter dan gaya bahasa target audiencenya, begitu pula dengan gaya 

pendekatan dalam hal tampilan atau desain majalahnya. 

Didalam suatu majalah terkandung banyak elemen – elemen grafis 

seperti gambar, tipografi, warna, ilustrasi dan elemen lainnya yang dimana hal 

itu untuk memperindah isi majalah dan untuk menarik perhatian masyarakat 

untuk membacanya. Majalah juga harus memiliki konsep atau target 

segmentasi yang jelas dan sesuatu hal yang berbeda dengan majalah lainnya. 

Agar dapat terlihat oleh masyarakat memiliki ciri khas serta keunggulan dari 

majalah – majalah pesaing.  
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, saat ini majalah tidak hanya 

terbatas dijual bebas ditoko - toko atau kios - kios buku yang dibuat oleh suatu 

perusahaan untuk masyarakat umum, namun suatu organisasi juga dapat 

menerbitkan majalahnya sendiri apabila kebutuhan informasi tentang lingkup 

organisasi tersebut dirasa perlu. 

3. Pendekatan Kritis  

Pendekatan kritis dalam studi ekonomi-politik media dicirikan oleh 

tiga karakter sentral. Pertama, pendekatan ekonomi-politik bersifat holistik. Ia 

meneliti secara  menyeluruh interelasi antara dinamika sosial, politik, dan 

budaya dalam suatu masyarakat, serta menghindari kecenderungan untuk 

mengabstraksikan realitas-realitas sosial ke dalam teori ekonomi atau teori 

politik. Media pertama-tama harus diletakkan dalam totalitas sistem yang lebih 

luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial, dan politik  

yang berlangsung di suatu masyarakat. Teks isi media beserta tindakan 

jurnalistik dalam memproduksinya, misalnya, dianggap tidak terlepas dari 

konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengonsumsi teks, baik pada 

jenjang organisasi, industri, dan masyarakat. Perusahaan media, dan interaksi 

antara pers dan berbagai kelompok sosial, yang muncul dalam proses 

memproduksi dan mengonsumsi produk media, harus pula dipahami sebagai 

proses yang berlangsung dalam struktur politik otoritarian atau struktur 

ekonomi kapitalis yang secara spesifik  tercipta di negara tertentu, yang jika 

dirunut lagi juga sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi global. 
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Kedua, pendekatan kritis ekonomi-politik media bersifat historis. 

Bukan hanya berkaitan dengan fokus perhatian terhadap proses dan dialektika 

sejarah, melainkan terutama sekali adalah ekonomi-politik kritis berusaha 

menjelaskan secara memadai bagaimana perubahan-perubahan dialektika 

yang terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam 

sistem kapitalisme global. Orisentasi historis ini terutama dikembangkan oleh 

New Canadian Political Economy yang menempatkan ekonomi politik 

sebagai studi proses-proses perubahan  sosial sebagai produk dan ideologi 

(Clements and Williams, 1989:7 dalam Ekonomi Politik Media Penyiaran, 

Agus Sudibyo, 2004:8) 

Pendekatan kritis studi ekonomi-politik juga bersifat praktis. Satu 

karakter yang berkembang terutama dalam studi-studi komunikasi di 

Frankfurt School. Ekonomi-politik kritis mempunyai perhatian terhadap segi-

segi aktivitas manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka untuk 

mengubah keadaan, terutama di tengah-tengah arus besar perubahan sosial, 

kapitalisme. Pendekatan praktis memandang pengetahuan adalah produk dari 

interaksi dan dialektika antara teori dan praktik secara terus menerus. 

Pendekatan kritis studi ekonomi-politik juga bersifat praktis. Satu 

karakter yang berkembang terutama dalam studi-studi komunikasi di 

Frankfurt School. Ekonomi-politik kritis mempunyai perhatian terhadap segi-

segi aktivitas manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka untuk 

mengubah keadaan, terutama di tengah-tengah arus besar perubahan sosial, 
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kapitalisme. Pendekatan praktis memandang pengetahuan adalah produk dari 

interaksi dan dialektika antara teori dan praktik secara terus menerus 

Selain itu, ada dua karakter tambahan dalam studi ekonomi politik 

kritis. Pertama, orientasi terhadap filosofi moral. Perhatian tidak hanya 

ditujukan pada  “what is” (apa itu), tetapi “what ought be” (apa yang 

seharusnya). Studi ekonomi-politik kritis, misalnya saja concern terhadap 

peranan media dalam membangun konsensus dalam masyarakat kapitalis 

yang ternyata penuh distorsi. Dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya 

egaliter, kelompok-kelompok marjinal tidak mempunyai banyak pilihan 

selain menerima dan bahkan mendukung sistem yang memelihara subordinasi 

mereka terhadap kelompok dominan. Kedua, ekonomi-politik kritis juga 

menaruh perhatian terhadap  dampak-dampak kapitalisme terhadap proses-

proses dan lembaga-lembaga komunikasi modern, serta sejauh mana dampak-

dampak ekonomi pasar terhadap pola-pola distribusi produk-produk budaya 

dan terhadap keberagaman bentuk dan struktu pemaknaan sosial. 

Vincent Mosco merumuskan tiga karakter tambahan studi ekonomi-

politik: realis, inklusif dan kritis. Pengaruh realisme membuat ekonomi-

politik kristis sangat menghindari ketergantungan eksklusif terhadap teori 

abstrak atau deskripsi empiris. Ekonomi-politik dalam hal ini memberikan 

bobot yang sama  terhadap pertimbangan teoritis dan empiris. Watak inklusif 

berasal dari kesadaran bahwa kehidupan sosial tidak dapat dirangkum ke 

dalam satu teori. Tidak ada pendekatan yang paling tepat dan paling 

mendekati ideal dalam studi ekonomi-politik sangat terbuka terhadap 
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perdebatan-perdebatan multi-perspektif dan lintas disiplin. Watak kritis 

ekonomi-politik mewujud pada kepekaan terhadap berbagai bentuk 

ketimpangan dan ketidakadilan. Ekonomi-politik memberi perhatian besar 

terhadap faktor-faktor ideologis dan politis yang pengaruhnya besifat laten 

terhadap suatu masyarakat. 

Berdasarkan karakter-karakter sentral di atas, James Curran 

merumuskan empat proses sejarah yang menjadi fokus dalam tradisi kritis 

studi ekonomi-politik media: (1) Pertumbuhan media; (2) Perluasan 

jangkauan perusahaan dalam industri media; (3) Proses komodifikasi 

informasi; (4) Perubahan peran negara dan intervensi pemerintah. 

Ini menandakan bahwa dalam penelittian ini terdapat pula teori 

ekonomi-politik komunikasi bersifat realis yang memahami realitas sebagai 

pembentukan bersama dari pengamatan alat indra dengan praktik penjelasan. 

Hal ini berarti bahwa penelitian mulai dari pemandangan: (1) bahwa 

perubahan sosial ada di mana-mana; (2) bahwa struktur dan institusi berada 

dalam proses perubahan yang konstan; (3) bahwa karenanya lebih bermanfaat 

untuk mengembangkan jalan masuk yang bercirikan proses bukannya 

penyebutan kelembagaan. Jalan ontologis dalam teori ekonomi-politik 

komunikasi semacam ini ada tiga macam, yaitu: (a) komodifikasi 

(commodification); (b) spesialisasi (spatialization); (c) strukturasi 

(structuration). 
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4. Pengertian Representasi 

Representasi adalah konsep yang mempunyai beberapa pengertian. Ia 

adalah proses sosial ‘representing’. Ia juga produk dari proses sosial 

‘representing’. Representasi menunjuk baik pada proses maupun produk dari 

pemaknaan suatu tanda. Representasi juga bisa berarti proses perubahan 

konsep-konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk-bentuk yang kongkret. 

Jadi, pandangan-pandangan hidup kita tentang perempuan, anak-anak, atau 

laki-laki misalnya, akan dengan mudah terlihat dari cara kita memberi hadiah 

ulang tahun kepada teman-teman kita yang laki-laki, perempuan dan anak-

anak. Begitu juga dengan pandangan-pandangan hidup kita terhadap cinta, 

perang, dan lain-lain akan tampak dari hal-hal praktis juga.  

Representasi yang dijalankan media berarti menghadirkan lagi beberapa 

fakta dan apa yang dianggap sebagai realitas sosial. Representasi adalah 

konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem 

penandaan yang tersedia dalam dialog, tulisan, video, film, fotografi, dan 

sebagainya. Secara ringkas, representasi adalah produksi makna melalui 

bahasa. 

5. Representasi  Perempuan Melalui Media Massa 

Perempuan kerap kali menjadi sorotan tajam masyarakat sekitar. Baik 

mengenai kehidupan pribadinya maupun sekedar gaya hidup dan gaya 

berpakaiannya. Semua itu terjadi akibat banyaknya media yang dengan mudah 

mereka serap dan mereka adaptasi dari media cetak, media elektronik dan 
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media online di kehidupan yang sesungguhnya. Meskipun terkadang 

mengesampingkan cocok atau tidaknya mereka terapkan di kehidupan nyata. 

Untuk sebagian orang keberadaan gender menjadi sebuah 
permasalahan dimana terdapat perbedaan kedudukan. Namun semua ini sudah 
bisa terbantahkan oleh pemikiran-pemikiran perempuan yang menganut 
paham feminisme, dimana perempuan tidak lagi dipandang hanya mahir 
dalam bidang dapur, sumur, dan kasur. Inilah yang menyebabkan bahwa 
kedudukan perempuan ingin disamaratakan kedudukannya dengan laki-laki. 
Tuhan menciptakan Hawa dari sisi Adam (bukan dari kepala atau kakinya), 
dan ini menandakan bahwa Hawa harus sejajar dengan Adam (bukan menjadi 
pimpinannya atau budaknya) (Sophia Pocha, dalam Gamble, 2010:69). 

 
6. Sejarah Perkembangan Feminisme 

Sebuah definisi umum menyatakan bahwa feminisme adalah sebuah 

kepercayaan bahwa perempuan semata-mata karena mereka adalah perempuan 

diperlakukan tidak adil dalam masyarakat yang dibentuk untuk 

memprioritaskan cara pandang laki-laki serta kepentingannya. Dalam pola 

patriatkal, perempuan menjadi semua hal yang bukan laki-laki (atau citra yang 

tidak diinginkan laki-laki); di mana laki-laki dianggap kuat, perempuan lemah; 

laki-laki dianggap lebih rasional dan mereka emosional; laki-laki dianggap 

aktif, perempuan pasif; dan sebagainya.Dengan dasar pemikiran yang 

menyejajarkan mereka dengan gambaran-gambaran negatif, perempuan tidak 

mendapat kesempatan yang sama untuk masuk dalam dunia yang menjadi 

perhatian publik maupun dunia yang mencerminkan budaya. Singkatnya, 

feminisme mencoba untuk mengubah situasi ini (Sarah Gamble, 2010:ix-x). 

Gerakan feminis pada era Victoria merupakan sebuah konsep yang 

sulit dianalisis. Pada satu sisi, beberapa pembaruan paling besar dalam hal 

posisi perempuan secara sosial dan hukum sebelum akhir abad ke-20 terjadi 
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dalam beberapa dekade pada abad ke-19. Sementara pada sisi lain, 

kebanyakan perempuan yang menjadi aktivis kampanye Caroline Norton, 

Florence Nightingale, Emily Davies, dan Barbara Bodichon memiliki 

pandangan yang bertentangan mengenai tingkat feminisme mereka, dan terlalu 

khawatir untuk menjauhkan diri dari gaya hidup dan tingkah laku yang tidak 

konvensional. Lagi pula, mereka terlihat sangat memperhatikan keadaan 

intelegensi perempuan lajang kelas menengah. Komitmen mereka terhadap 

kehormatan membuat mereka hanya setengah hati aktif dalam gerakan feminis 

dalam skala yang lebih luas. Dalam kasus apapun, kontribusi mereka terhadap 

perkara feminis sering dilihat dalam skala yang lebih sempit, seperti ketika 

mereka memusatkan kampanye tertentu baik untuk universitas bagi 

perempuan di Cambridge atau hak perlindungan anak untuk menyingkirkan 

orang lain, dan kebanyakan masih tergantung pada laki-laki untuk membantu 

mereka dalam masalah hukum dan birokrasi (Sarah Gamble, 2010:33-34). 

a. Aliran Feminisme 

Mansour Fakih membagi aliran feminisme menjadi dua aliran besar, 

yaitu aliran status quo atau fungsionalisme dan aliran konflik (Fakih, 

2001:79). Aliran fungsionalisme dianut oleh feminis liberal yang dalam 

memperjuangkan masyarakat tertuju pada kesempatan yang sama dan hak 

yang sama bagi setiap individu, termasuk perempuan. Sedangkan aliran 

konflik dianut oleh para feminis radikal yang menganggap bahwa penindasan 

perempuan oleh laki-laki berakar dari jenis kelamin laki-laki itu sendiri 

beserta ideologi  patriakinya. 
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Menurut Bagus Pramono dan Herlianto (2006:2-3), aliran feminisme 

terbagi menjadi 5 aliran, yaitu: 

1) Feminisme Liberal 

Feminisme liberal adalah pandangan untuk menempatkan 

perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran 

ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas 

dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Feminisme liberal 

mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan 

tertindas. 

2) Feminisme Radikal 

Feminisme radikal muncul sejak pertengahan tahun 70-an, dimana 

aliran ini menawarkan ideologi “perjuangan separatisme perempuan”. 

Adanya sejarahnya aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme 

atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, 

utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman 

penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem 

masyarakat yang sekarang ada. Aliran ini bertumpu pada pandangan 

bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriaki. 

Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan 

laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara 

lain tubh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), 

seksimisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-

publik. 
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3) Feminisme Post Modern 

Ide posmo adalah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya 

modernitas dan pemilihan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial 

karena penentangannya pada peng-universal-an pengetahuan ilmiah dan 

sejarah. 

4) Feminisme Anarkis 

Feminisme anarkis lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang 

mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki 

adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. 

5) Feminisme Sosialis 

Sebuah faham yang berpendapat “Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan 

Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme”. 

Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemiliknya. 

Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan 

pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan 

suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender. 

  Dengan adanya kelima aliran feminisme tersebut, aliran feminisme 

liberal menjadi dasar pada penelitian ini. Feminisme liberal adalah aliran 

feminis yang paling banyak dianut oleh perempuan modern masa kini. 

Perempuan yang selalu menjunjung tinggi pemikiran tentang emansipasi 

inilah yang menganggap bahwa kedudukan mereka harus disetarakan 

dengan kedudukan laki-laki. Mereka berhak bebas melakukan apapun 

yang mereka ingini namun, tidak melewati batas koridor yang ada. 
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7. Komunikasi Massa Sebagai Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi massa sangat berbeda dengan 

komunikator dalam bentuk komunikasi yang lain. Komunikator di sini 

meliputi jaringan, stasiun lokal, direktur dan staf teknis yang berkaitan dengan 

sebuah acara televisi. Jadi, komunikator merupakan gabungan dari berbagai 

individu dalam sebuah lembaga media massa. 

Dalam sebuah media cetak yang namanya komunikator antara lain 

reporter, copyeditor, fotografer, dan yang lain yang sedikit banyak ikut 

menentukan proses penyiaran. Individu bisa menjadi kekuatan dominan, tetapi 

tim khusus, sejumlah staff ahli merupakan komunikator dalam komunikasi 

massa. 

Dengan demikian, komunikator dalam komunikasi massa bukan 

individu, tetapi kumpulan orang yang bekerja sama satu sama lain. Meskipun 

ada orang yang dominan, pada akhirnya ia akan terbatasi perannya oleh aturan 

kumpulan orang. Kumpulan orang itu bisa disebut organisasi, lembaga, 

institusi, atau jaringan. Jadi, apa yang dikerjakan oleh komunikator dalam 

komunikasi massa itu “atas nama” lembaga dan bukan atas nama masing-

masing individu dalam lembaga tersebut. 

Komunikator dalam komunikasi massa bersifat mencari keuntungan. 

Bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi orientasi keuntungan menjadi 

dasar pembentukan organisasi. Media massa tentu tidak sekedar menyiarkan 

informasi semata, tetapi membutuhkan pemasukan bagi kelangsungan hidup 

lembaga itu sendiri. Bagaimana mungkin sebuah lembaga media massa akan 
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bisa bertahan sementara orang-orang di dalamnya tidak mendapatkan gaji.? 

Penghasilan ini hanya bisa didapatkan ketika pemasukan pada media massa 

tetap ada, dan itu semua bisa dilakukan kalau lembaga itu berorientasi profit. 

Dengan demikian, lembaga di sini bukan lembaga sosial atau lembaga amal. 

Jadi, organisasi ini selain berusaha mendapatkan keuntungan, susunannya 

begitu kompleks dengan banyaknya unsur yang ada. 

   Ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh komunikator dalam 
komunikasi massa. Hiebert, Ungurait, dan Bohn (HUB) pernah 
mengemukakan setidak-tidaknya lima karakteristik: 1) daya saing 
(competitiveness), 2) ukuran dan kompleksitas (size and complexity), 3) 
industrialisasi (industrialization), 4) spesialisasi (specialization), 5) 
perwakilan (representation). (Nurudin, 2009: 96-97). 

 
 
8. Media Massa Sebagai Gatekeeper 

Istilah gatekeeper ini pertama kali dikenalkan oleh Kurt Lewin dalam 

bukunya Human Relations (1947), seorang ahli psikologi dari Australia pada 

tahun 1947. Kata tersebut merupakan  sebuah istilah yang berasal dari 

lapangan sosiologi, tetapi kemudian digunakan dalam lapangan penelitian 

komunikasi massa. (Nurudin, 2009: 118). 

John R. Bittner (1996) mengistilahkan gatekeeper sebagai “individu-

individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah 

saluran komunikasi (massa)”. Jika diperluas maknanya, yang disebut sebagai 

gatekeeper adalah orang yang berperan penting dalam media massa seperti 

surat kabar, majalah, televisi, radio, internet, video tape, compact disk, dan 

buku. Dengan demikian, mereka yang disebut sebagai gatekeeper antara lain 
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reporter, editor berita, bahkan editor film atau orang lain dalam media massa 

yang ikut menentukan arus informasi yang disebarkan. 

 Semua saluran media massa mempunyai sejumlah gatekeeper. 

Mereka memainkan peranan dalam beberapa fungsi. Mereka dapat menghapus 

pesan atau mereka bahkan bisa memodifikasi dan menambah pesan yang akan 

disebarkan. Mereka pun bisa menghentikan sebuah informasi dan tidak 

membuka “pintu gerbang” (gate) bagi keluarnya informasi yang lain. 

 Secara umum, peran gatekeeper sering dihubungkan dengan berita, 
khususnya surat kabar. Editor sering melaksanakan fungsi sebagai 
gatekeeper ini. Mereka menentukan apa yang dibutuhkan khalayak atau 
sedikitnya menyediakan bahan bacaan untuk pembacanya. (Nurudin, 2009: 
119-120). 

 
9. Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat 

Secara ringkas dan sederhana, teori wacana mencoba menjelaskan 

terjadinya sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuah kalimat atau 

pertanyaan. Oleh karena itulah, ia dinamakan analisis wacana (Heryanto, 

dalam Sukandi, dalam Alex Sobur, 2001:46). 

10. Analisis Wacana Menurut Van Dijk 

Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan 

dikembangkan oleh beberapa ahli, barangkali model van Dijk adalah model 

yang paling banyak dipakai. Hal ini kemungkinan karena van Dijk 

mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan 

dipakai secara praktis. Model yang dipakai oleh van Dijk ini sering disebut 

sebagai “kognisi sosial”. Namun pendekatan semacam ini tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik pendekatan yang diperkenalkan oleh van Dijk. 
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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 

diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa 

semacam itu. Kalau ada suatu teks yang memarjinalkan wanita, dibutuhkan 

suatu penelitian yang melihat bagaimana produksi teks itu bekerja, kenapa 

teks tersebut memarjinalkan wanita. Proses produksi itu, dan pendekatan ini 

sangat khas van Dijk, melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi 

sosial. Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan dari lapangan psikologi 

sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu 

teks. 

Suatu teks yang cenderung memarjinalkan posisi wanita, misalnya, 

lahir karena kognisi/kesadaran mental di antara wartawan bahkan kesadaran 

dan masyarakat yang memandang wanita secara rendah. Sehingga teks di sini 

hanya bagian kecil saja dari praktik wacana yang merendahkan wanita. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai wacana tidak bisa mengeksklusi seakan-akan 

teks adalah bidang yang kosong, sebaliknya ia adalah bagian kecil dari 

struktur besar masyarakat. Pendekatan yang dikenal sebagai kognisi sosial ini 

membantu memetakan bagaimana produksi teks yang melibatkan proses yang 

kompleks tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan. (Eriyanto,2001: 221-222). 

Melalui berbagai karyanya, van Dijk (Eriyanto, 2000a:6-7), membuat 

kerangka analisis wacana yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu wacana 
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terdiri atas berbagai struktur/tingkatan, yang masing-masing bagian saling 

mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam tiga tingkatan: 

a.  Struktur makro, Ini merupakan makna global/umum dari suatu teks yang 

dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini 

bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. 

b. Superstruktur adalah kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen 

wacana itu disusun dalam teks secara utuh. 

c. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan 

menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase yang 

dipakai dan sebagainya. 

Struktur/elemen wacana yang dikemukakan van Dijk ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen 

Struktur Makro TEMATIK 

(Apa yang dikatakan?) 

Topik 

Superstruktur SKEMATIK 

(Bagaimana pendapat disusun 

dan dirangkai?) 

Skema 

Struktur Mikro SEMANTIK 

(Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita) 

Latar, detail, maksud, 

praanggapan, 

nominalisasi 

Struktur Mikro SINTAKSIS 

(Bagaimana pendapat 

Bentukkalimat, 

koherensi, kata ganti 
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disampaikan?) 

Struktur Mikro STILISTIK 

(Pilihan kata apa yang 

dipakai?) 

Leksikon 

Struktur Mikro RETORIS 

(Bagaimana dan dengan cara 

apa penekanan dilakukan?) 

Grafis, Metafora 

Ekspresi 

Sumber: Diadopsi dari Eriyanto (2000a:7-8) dan Eriyanto (2001:228-229) 

a. Tematik 

Secara harfiah tema adalah sesuatu yang telah diuraikan, atau sesuatu yang 

telah ditempatkan. Kata ini berasal dari bahasa yunani tithenai yang berarti 

menempatkan atau meletakkan. Tema adalah suatu amanat utama yang 

disampaikan oleh penulis melalui tulisannya (Keraf dalam Analisis Teks 

Media, 2006:75). Bisa juga disebut dengan gagasan inti, ringkasan, atau yang 

utama dari suatu teks. Dan menurut kesamaan artinya tema ini juga dapat 

disebut sebagai topik. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh 

wartawan dan pemberitaannya (Eriyanto, 2006:229). Menurut van Dijk (Dalam 

Eriyanto, 2006:230) bagian-bagian dalam teks kalau dirunut menunjuk pada 

satu titik gagasan umum, dan bagian-bagian itu saling mendukung satu sama 

lain untuk menggambarkan topik tersebut. 

b. Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan 

sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks 

disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Berita umumnya 
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mempunyai 2 kategori skema besar, yang pertama, summary ditandai dengan 

judul dan lead. Dan yang kedua adalah story  yakni isi berita secara 

keseluruhan (Eriyanto, 2006:232). Struktur skematik memberikan tekanan: 

bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa dikemudiankan 

sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting.  

Judul berita pada dasarnya mempunyai 3 fungsi, yaitu mengiklankan cerita 

atau berita, meringkaskan cerita dan memperbagus halaman surat kabar 

(Anwar dalam Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, 1996:11). Sehingga 

judul haruslah semenarik mungkin, karena pembaca akan tertarik membaca 

jika judulnya pun menarik. Lead (teras berita) biasanya dalam berita 

merupakan kunci utama yang terletak pada paragraf pertama. Lead pun 

memiliki 3 fungsi, yaitu menjawab rumus 5W+1H (who, what, where, when, 

why dan how), yang kedua menekankan berita future dalam berita yang 

letaknya di depan, ketiga memberikan identifikasi cepat tentang orang, tempat, 

dan kejadian yang dibutuhkan untuk pemahaman berita itu (Alex Sobur, 

2006:77). Story terbagi menjadi 2 subkategori, yang pertama adalah situasi 

merupakan jalannya peristiwa. Situasi ini dapat dilihat dari latar belakang 

peristiwa dan kisah utamanya. Sedangkan subkategori yang kedua adalah 

komentar yang ditampilkan dalam teks. Komentar ini merupakan reaksi atau 

komentar verbal dari tokoh yang dikutip oleh wartawan atau kesimpulan yang 

diambil oleh wartawan atau kesimpulan yang diambil oleh wartawan itu sendiri 

dari reaksi tokoh tersebut. 
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c. Semantik 

Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal, yakni 

makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antarposisi yang 

membentuk makna tertentu dalam teks. Analisis wacana dengan membongkar 

makna-makna dalam teks lebih memperhatikan pada makna yang sengaja 

disembunyikan dan bagaimana orang menulis dan mengatakan hal itu. 

Sehingga semantik selain mendefinisikan bagian mana yang penting dalam 

suatu teks, dapat juga dikatakan sebagai penggiring ke arah mana pembaca 

akan dibawa. 

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti 

kata) yang ingin ditampilkan. Latar di sini menjadi pembenar gagasan yang 

diajukan dalam teks. Oleh karena itu latar teks merupakan elemen yang 

berguna karena dapat membongkar apa maksud yang ingin disampaikan oleh 

wartawan. Komunikator pun dapat menggunakan latar yang bersifat positif 

maupun negatif tergantung pada apa yang dibutuhkan untuk menunjang 

maksud komunikator dalam teks. Dari latar ini pembaca akan dapat dibawa 

kemana komunikator inginkan. 

Detail merupakan elemen wacana yang berhubungan dengan kontrol 

informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan 

informasi yang berlebihan dengan detil yang panjang dan lengkap jika 

menguntungkan dirinya, sebaliknya informasi tersebut akan ditampilkan sedikit 

atau samar dengan detil yang dihilangkan jika merugikan dirinya. 
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Pengandaian merupakan elemen wacana yang digunakan untuk membentuk 

citra tertentu ketika diterima pembaca. Pengandaian ini hadir dengan memberi 

pernyataan yang dipandang terpercaya dan karenanya tidak perlu 

dipertanyakan. Sehingga teks yang ditampilkan komunikator benar-benar 

meyakinkan. 

Pranggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung 

makna suatu teks. Pranggapan ini hadir dengan pernyataan yang dipandang 

terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Dengan 

pranggapan yang logis atau masuk akal meskipun kenyataanya tidak ada tidak 

akan dipertanyakan kebenarannya karena pembaca terlanjur menerimanya. 

d. Sintaksis 

Sintaksis ini digunakan sebagai strategi untuk menampilkan diri sendiri 

secara positif dan lawan secara negatif. Kata sintaksis secara etimologis berarti 

menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat 

(Padeta Dalam Alex Sobur, 2006:80). Salah satu strategi dalam level sintaksis 

ini adalah dengan pemakaian koherensi. Maksud dari koherensi adalah 

pertalian atau jalinan antarkata, kalimat. 2 buah fakta yang berbeda dapat 

dihubungkan dengan memakai koherensi, sehingga fakta yang tidak 

berhubungan tadi dapat menjadi berhubungan. Koherensi dapat ditampilkann 

dalam hubungan sebab akibat dan hubungan penjelas. 

Nominalisasi (strategi sintaksis) dapat memberi sugesti kepada khalayak 

adanya generalisasi. Elemen wacana yang hampir sama dengan nominalisasi 

adalah abstraksi-berhubungan dengan pertanyaan apakah komunikator 
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memandang obyek sebagai sesuatu yang tunggal berdiri sendiri ataukah 

sebagai suatu kelompok (komunitas). 

Bentuk kalimat yang merupakan salah satu strategi sintaksis  juga dimana 

tidak hanya mempermasalahkan teknis kebenaran tata bahasa saja melainkan 

juga menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Dalam kalimat 

aktif seseorang menjadi subjek dari pernyataannya dan dalam kalimat pasif 

seseorang menjadi objek dari pernyataannya. 

Bentuk lain dari strategi sintaksis adalah kata ganti, yaitu alat yang 

digunakan komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam 

wacana. Batas anatara komunikator dan pembaca dihilangkan untuk 

menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga menjadi sikap 

komunitas secara keseluruhan (Eriyanto, 2006:254). 

e. Stilistik 

Stilistik lebih memperhatikan gaya atau cara yang digunakan seorang 

pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan 

bahasa sebagai sarana. 

Leksikon atau pemilihan kata merupakan elemen stilistik untuk mengetahui 

bagaimana sesorang memilih kata diantara kata-kata yang tersedia. Sehingga 

dalam penelitian ini terdapat ideologi wartawan itu sendiri dalam menunjukkan 

pemaknaan fakta. Pemilihan kata ini berupa pemilihan kata, majas, struktur 

kalimat, gaya bahasa, ungkapan. 
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f. Retoris 

Strategi dalam level retoris adalah dengan gaya yang diungkapkan ketika 

seseorang berbicara atau menulis. Misalnya dengan menggunakan kata-kata 

yang berlebihan. Retoris mempunyai fungsi persuasif dan berhubungan erat 

dengan bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan 

menggunakan repetisi (pengulangan kata), ironi (ejekan) sehingga pembaca 

dapat memperhatikan pada bagian tersebut. Tujuan dari retoris inipun juga 

melebihkan kepentingan sendiri dan melebihkan keburukan pihak lawan. 

Strategi lain retoris adalah interaksi, yaitu bagaimana pembicara 

menempatkan posisinya diantara khalayak. Apakah ia formal, informal atau 

santai. 

Selain interaksi, berikutnya terdapat ekspresi, yaitu elemen untuk membantu 

menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. 

Elemen dalam teks dapat berupa grafis, gambar, foto atau tabel. 

Strategi berikutnya adalah metafora, yaitu elemen yang menunjukkan 

petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Bisa dapat ungkapan/kiasan 

sehari-hari, peribahasa, pepatah, petuah-petuah leluhur sampai pada ungkapan 

yang diambil dari ayat suci Al-Quran agar memperkuat pesan utama dan dapat 

dipercaya. 

g. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah tahap akhir 

agar penelitian ini tidak bersifat subyektif dari peneliti saja. Oleh karena 

penelitian ini adalah analisis wacana, maka peneliti memberikan kutipan-
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kutipan baik itu data primer dan sekunder dalam penelitian agar hasil penelitian 

ini bersifat ilmiah. 

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi / bangunan: 

teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah 

menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan 

analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan 

strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level 

kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi 

individu dan wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan 

wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Model dari 

analisis van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Menurut Lubis, analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul beberapa 

puluh tahun belakangan ini. Aliran-aliran linguistik selama ini membatasi 

penganalisisannya hanya kepada soal kalimat dan barulah belakangan ini 

sebagian ahli bahasa memalingkan perhatiannya kepada penganalisisan 

wacana. (Alex Sobur, 2001: 47). 

Syamsuddin  (Alex Sobur, 2001: 47), “pembahasan dan analisis wacana 

merupakan suatu bidang yang relatif  baru dan masih kurang mendapat 

perhatian para ahli bahasa (linguis) pada umumnya”. 

 

 

 

Konteks 

 

 

Kognisi Sosial 

 

Teks 
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Menurut Tuchman (Sobur, Jensen dan Jankowski, ed., 2001: 48), Seperti 

yang banyak dilakukan dalam penelitian mengenai organisasi pemberitaan 

selama dan sesudah tahun 1960-an, analisis wacana menekankan pada “how 

the ideological significance of news is part and parcel of the methods used to 

process news” (bagaimana signifikasi ideologis berita merupakan bagian dan 

menjadi paket metode yang digunakan untuk memproses media). 

 
Analisis wacana berkembang pesat, terutama setelah dekade 1970-an. 

Kendati demikian, analisis wacana sebenarnya telah tumbuh sejak awal abad 

ke-20, khususnya setelah Franz Boas (seorang ahli linguistik dan antropologi 

budaya) menyarankan untuk adanya penelitian yang lebih serius mengenai 

saling keterkaitan yang kompleks antara bahasa dan kebudayaan. Kendatipun 

berkenaan dengan wacana, para antropolog biasanya lebih mementingkan 

bahasa lisan dibandingkan dengan bahasa tulis. Istilah wacana (discourse) 

sebenarnya secara praktis berkenaan dengan kedua bentuk bahasa tadi (lisan 

dan tertulis) sekaligus. (Pawito, 2007: 171). 

Dalam pandangan Littlejohn (1996), meski menulis dan bahkan bentuk-

bentuk nonverbal dapat dianggap wacana, kebanyakan analisis wacana 

berkonsentrasi pada percakapan yang muncul secara wajar. Menurutnya, 

terdapat beberapa untai analisis wacana, bersama-sama menggunakan 

seperangkat perhatian. Pertama, seluruhnya mengenai cara-cara wacana 

disusun, prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan 

memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya. Ahli analisis wacana 

melihat pada pembicaraan nyata dan bentuk-bentuk nonverbal seperti 
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mendengar dan melihat, dan mereka melakukan studi makna dari bentuk-

bentuk yang teramati di dalam konteks. Beberapa teori melihat bagaimana 

pesan tunggal terstruktur untuk membuat pernyataan koheren. Teori yang 

lainnya melihat pola bercakap-cakap di antara orang-orang dalam suatu 

percakapan.  

Kedua, wacana dipandang sebagai aksi; ia adalah cara melakukan segala 

hal, biasanya dengan kata-kata. Ahli analisis wacana berasumsi bahwa 

pengguna bahasa mengetahui bukan hanya aturan-aturan tata bahasa kalimat, 

namun juga aturan-aturan untuk menggunakan unit-unit yang lebih besar 

dalam menyelesaikan tujuan-tujuan pragmatik dalam situasi sosial. Bahasa 

digunakan dengan suatu strategi guna mencapai tujuan yang diinginkan seperti 

memuat suatu permohonan, mendapat giliran, bersikap sopan, atau 

memperoleh kerja sama. Ahli analisis wacana tertarik dalam hal bagaimana 

sesungguhnya cara pembicara menyusun pesan-pesan mereka untuk 

menyelesaikan hal-hal tersebut. Menurut Littlejohn, “ Discourse analysis does 

not treat organization as an end in itself, but aims to uncover its functions,” 

analisis wacana tidak memperlakukan penyusunan sebagai suatu tujuan itu 

sendiri, namun bertujuan menemukan fungsi-fungsinya. 

Ketiga, analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang 

digunakan untuk komunikator aktual dari perspektif mereka; ia tidak 

mempedulikan ciri/sifat psikologis tersembunyi atau fungsi otak, namun 

terhadap problema percakapan sehari-hari yang kita kelola dan kita pecahkan. 

Contohnya, kita menggunakan kalimat-kalimat untuk membuat pernyataan-
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pernyataan koheren sehingga orang lain dapat mengerti, dan kita menanggapi 

pesan-pesan dari orang lain dengan cara-cara yang kelihatan logis dan alami 

serta tidak mengacaukan arus percakapan. 

Littlejohn melihat, banyak tujuan-tujuan komunikasi kita diselesaikan 

bersama-sama dengan cara ulang-alik. Linguistik berurusan dengan aturan-

aturan bahasa, analisis wacana tertarik pada aturan-aturan transaksi pesan. 

Syamsuddin (1992), dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam 

masyarakat (rule of use – menurut Widdowson); 

b. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam 

konteks, teks, dan situasi (Firth); 

c. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui 

interpretasi semantik (Beller); 

d. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak 

berbahasa (what is said from what is done – menurut Labov); 

e. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara 

fungsional (functional use of language – menurut Coulthard). (Alex 

Sobur, 2001: 48-50). 
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11. Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama Yuni Arwulan Fitriani 

(03220038) 

Aneessia (09220421) 

Judul Seksualitas Perempuan 

Dalam Majalah Pria (Analisis 

Wacana Pada Majalah FHM 

Edisi 50 dan 51) 

Representasi Perempuan 

Dalam Majalah Pria Dewasa 

(Analisis Wacana pada 

Majalah Pria Dewasa ME 

Rubrik Gallery Edisi 2012) 

Tujuan Untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana seksualitas 

perempuan dalam majalah 

pria FHM (For Him 

Magazine) 

Untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan representasi 

perempuan dalam majalah pria 

dewasa ME (Men Magazine) 

Relevansi Menggunakan metode 

analisis wacana dengan teori 

milik Teun van Dijk 

Menggunakan metode analisis 

wacana dengan model milik 

Teun van Dijk. Selain 

penggunaan teori milik van 

Dijk, menggunakan pula teori 

ekonomi politik dan media 

penyiaran  
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Perbedaan Analisis wacana pada 

rubrikasi majalah 

Analisis wacana pada salah 

satu rubrik majalah. 

 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Fungsi terpenting majalah adalah perannya sebagai penafsir berita. 

Tampaknya, majalah merupakan media media penafsir terbaik (William L. 

Rivers, 2008: 212-213). 

Majalah Matra di Indonesia memposisikan diri sebagai majalah kaum 

pria. Apa yang ditawarkan majalah semacam ini? Selain artikel-artikel yang 

bersifat pemuas kebutuhan pria – dari hasrat seks, hobi, sampai minat kaum 

pria lainnya – ciri yang ditampilkan majalah ini biasanya adalah topik yang 

sensasional. Ciri-ciri sajiannya bersifat mengekspos isu tertentu, dalam gaya 

penuturan yang simple, langsung pada pokok persoalan sehingga mudah 

dibaca dan tidak kelewat ilmiah/akademis. Nadanya ditujukan untuk 

kesenangan dan hiburan. 

Dengan ciri semacam itu, tidak heran jika banyak majalah pria berani 

menampilkan artikel-artikel yang cukup berani. Majalah jenis ini mencakup 

majalah-majalah khusus yang berbicara tentang hobi para pria seperti 

bertualang dan memancing. Salah satu majalah pria yang cukup dikenal ialah 
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Esquire, Esquire memberi tekanan lebih pada masalah-masalah sosial, 

politik, dan sastra. Walau kemudian, berkat bobot isinya, majalah ini menarik 

pembaca wanita yang ingin mengetahui berbagai hal secara mendalam. 

Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan 

dikembangkan oleh beberapa ahli, barangkali model van Dijk adalah model 

yang paling banyak dipakai. Hal ini kemungkinan karena van Dijk 

mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan 

dipakai secara praktis. Model yang dipakai oleh van Dijk ini sering disebut 

sebagai “kognisi sosial”. Namun pendekatan semacam ini tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik pendekatan yang diperkenalkan oleh van Dijk. 

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 

diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa 

semacam  itu. Kalau ada suatu teks yang memarjinalkan wanita, dibutuhkan 

suatu penelitian yang melihat bagaimana produksi teks itu bekerja, kenapa 

teks tersebut memarjinalkan wanita. Proses produksi itu, dan pendekatan ini 

sangat khas van Dijk, melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi 

sosial. Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan dari lapangan psikologi 

sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu 

teks. 

Suatu teks yang cenderung memarjinalkan posisi wanita, misalnya, 

lahir karena kognisi/kesadaran mental di antara wartawan bahkan kesadaran 
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dan masyarakat yang memandang wanita secara rendah. Sehingga teks di sini 

hanya bagian kecil saja dari praktik wacana yang merendahkan wanita. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai wacana tidak bisa mengeksklusi seakan-akan 

teks adalah bidang yang kosong, sebaliknya ia adalah bagian kecil dari 

struktur besar masyarakat. Pendekatan yang dikenal sebagai kognisi sosial ini 

membantu memetakan bagaimana produksi teks yang melibatkan proses yang 

kompleks tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan. (Eriyanto,2001: 221-222). 

Oleh karena itu pada pendekatan kualitatif yang ada pada analisis 

wacana ini dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-

maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan 

maksud  tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. 

Pengungkapan itu dilakukan di antaranya dengan menempatkan diri pada posisi 

sang pembicara dengan penafsir mengikuti struktur makna dari sang 

pembicara. (Eriyanto, 2001: 5-6). 

 

2. Tipe dan Dasar Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan disini adalah  tipe penelitian deskriptif. 

Yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai 

objek penelitian yang ada pada dua buahartikel dalam majalah pria dewasa 

Indonesia, versi majalah ME.Pendeskripsian tersebut meliputi bagaimanakah 

makna perempuan itu sendiri dalam dua buah artikel yang menceritakan 
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tentang profil diri dari dua orang model yang berbeda dari sudut pandang teks 

yang mana meliputi tulisan hingga foto sebagai pelengkap dari artikel tersebut. 

b. Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis 

wacana untuk memperoleh gambaran ihwal elemen-elemen struktur wacana 

tersebut.  

Penelitian analisis wacana milik van Dijk ini lebih cocok digunakan 

dalam penelitian kali ini. Baik dari segi struktur, hal yang diamati, hingga 

elemennya. Selain itu analisis wacana milik van Dijk sering digunakan untuk 

penelitian yang merepresentasikan mengenai marjinalisasi terhadap 

perempuan. Sesuai dengan tema yang diangkat pada penelitian ini, yaitu 

representasi perempuan dalam majalah pria dewasa. 

3. Lingkup Penelitian 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang, lingkup 

penelitian ini ialah representasi perempuan dalam majalah pria dewasa versi 

majalah ME. Dimana terdapatsebuah artikel pada tiap edisi majalah dari edisi 

nomor 125 / 2012 hingga 134 / 2012 yang bersifat memuat profil seorang 

model perempuan yang berbeda dalam satu buah majalah. Profil para model 

tersebut dikemas dengan begitu menarik dengan menggunakan bahasa tulisan 

yang sedikit fulgar dan mengekspos foto bagian-bagian tubuh para model 

tersebutsehingga menarik mata para pembacanya. 
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4. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah objek penelitian itu sendiri. 

Yaitu dalam rubrik Gallery dan Cover Story majalah ME edisi nomor 125 / 

2012 hingga nomor 134 / 2012. Secara rinci berikut judul per edisinya: 

No Edisi Judul 

1. 125 / 2012 GALLERY MARTHASYA-PHOTOGRAPHS BY 

DARWIS TRIADI 

2. 126 / 2012 BIG WAVE SURFING – CONQUERING THE 

GOLIATHS OF THE OCEAN 

3. 127 / 2012 RIVERBOARDING 20 MIL/JAM MEMBELAH 

DERASNYA ALIRAN SUNGAI 

4. 128 / 2012 EXTREME SPORT FREESTYLE SCOOTERING 

5. 129 / 2012 CELANA KETAT DEMI SEXUAL PERFORMANCE 

6. 130 / 2012 RAHASIA MENEMBUS VAGINISMUS 

7.  131 / 2012 MOMEN DRAMATIS PIALA EROPA 2012 DALAM 

GAMBAR 

8. 132 / 2012 BORNEO : JELAJAH TIGA NEGARA DI ATAS 

HARLEY DAVIDSON 

9.  133 / 2012 A NEW LEGEND IS BORN MC LAREN P1 / MOBIL 

HIDROGEN MERCEDES BENZ F 125 

10. 134 / 2012 ULI AULIANI: “I FEEL SEXY UNDER THE 

SHOWER!” 

Tabel 1. Judul dan edisi majalah ME 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data primer, diperoleh penulis dari 10 buah majalah pria dewasa ME 

nomor 125, tahun 2012, halaman 88-95;nomor 126, tahun 2012, halaman 

62-70; nomor 127, tahun 2012, halaman 64-73; nomor 128, tahun 2012, 

halaman 62-71; nomor 129, tahun 2012, halaman 60-68; nomor 130, tahun 

2012, halaman 96-103; nomor 131, tahun 2012, halaman 96-105; nomor 

132, tahun 2012, halaman 58-67; nomor 133, tahun 2012, halaman 90-99 

dan nomor 134, tahun 2012, halaman 96-101 dengan teknik dokumenter 

yakni, penulis mencatat dan memilih mana yang bersangkutan dengan 

gerakan feminisme. Selain itu, penulis mencari tahu bagaimanakah 

perempuan di interpretasikan dalam wacana majalah pria dewasa versi 

majalah ME tersebut. 

b. Data sekunder, data pendukung penulis dari buku-buku, jurnal, artikel 

bacaan yang digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam 

menyusun skripsi ini. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Tabel 2.1 

ELEMEN WACANA VAN DIJK 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen 

Struktur Makro TEMATIK 

(Apa yang dikatakan?) 

Topik 
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Superstruktur SKEMATIK 

(Bagaimana pendapat disusun 

dan dirangkai?) 

Skema 

Struktur Mikro SEMANTIK 

(Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita) 

Latar, detail, maksud, 

pranggapan, 

nominalisasi 

Struktur Mikro SINTAKSIS 

(Bagaimana pendapat 

disampaikan?) 

Bentuk kalimat, 

koherensi, kata ganti 

Struktur Mikro STILISTIK 

(Pilihan kata yang dipakai?) 

Leksikon 

Struktur Mikro RETORIS 

(Bagaimana dan dengan cara 

apa penekanan dilakukan) 

Grafis, Metafora 

Ekspresi 

Sumber:  Diadopsi dari Eriyanto (2000a:7-8) dan Eriyanto (2001:228-229) 
dalam Sobur (2001: 74). 

 
 

Struktur wacana adalah cara yang efektif  untuk melihat proses retorika 

dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Struktur 

wacana juga berguna untuk mengetahui strategi komunikator dalam mencapai 

tujuan politiknya. Maka wacana di sini dipahami sebagai politik 

berkomunikasi, sehingga kita perlu menyelidiki makna-makna subjektif atau 

nilai yang mendasari suatu pernyataan. Bahasa ini tidak lagi dilihat sebagai 

alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang terpisahkan dari 
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komunikator sebagai penyampai pesan. Komunikator justru sangat sentral 

dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, 

komunikator memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-

maksud tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud yang tidak 

transparan dan memamerkan interpretasi. Bahasa dan wacana diatur dan 

dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan, setiap pernyataan 

adalah tindakan penciptaan makna. 

Maka setiap elemen struktur wacana dapat digunakan untuk 

menganalisis segala bentuk teks. Walaupun struktur wacana terdiri dari 

beberapa elemen, tetapi semua elemen itu merupakan satu kesatuan yang 

saling berhubungan dan saling mendukung antara elemen satu dengan elemen 

lainnya. Tetapi untuk kepentingan penelitian tertentu, tidak perlu semua 

elemen struktur wacana diamati, satu elemen saja dari struktur wacana sudah 

dapat digunakan untuk menganalisis sebuah teks, misalnya mengamati bidang 

semantik. 

Semantik merupakan studi tentang makna yang dimiliki objek bagi 
orang berpikir dan menanggapi, dan bukan pencarian definisi kata yang 
intrinsik dan universal, seperti studi linguistik konvensional, makna kata 
dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus. Semantik dalam 
skema van Dijk dikategorikan makna lokal (local meaning), yakni makna 
yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antar posisi yang 
membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks. Tetapi semantik 
tidak hanya mendifinisikan bagian mana yang pentingdari struktur wacana, 
lebih dari itu menggiring ke arah sisi tertentu dari suatu peristiwa. (Burhan 
Bungin, 2010: 196). 

 

 


