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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi seakan menuntut media selalu dapat menyajikan sajian 

informasi yang dapat dinikmati senyaman mungkin.  Komunikasi 

mengambil peran yang sangat penting dalam dunia global, dimana 

komunikasi fungsinya tidak hanya untuk menyampaikan sebuah informasi. 

Komunikasi dalam konteks ini dipandang sebagai suatu komunikasi massa 

yaitu, komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, 

heterogen dan anonim melalui media massa cetak, eletronik maupun 

internet sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan 

sesaat. 

Tidak dapat dipungkiri dalam zaman modernisasi seperti saat ini 

yang serba digital, informasi menjadi kebutuhan yang sangat vital. Sebagai 

bagian penting dalam penyebaran informasi, media massa dituntut 

senantiasa menyajikan sajian informasi yang aktual, tajam dan terpercaya. 

Hal tersebut tidak terlepas kebutuhan khalayak yang selalu haus akan 

informasi yang nyata dan berimbang. 

Dalam hal inilah peran media menjadi sangat krusial. Media yang 

membawa pesan untuk masyarakat luas menjadi agen informasi, edukasi, 

entertainmen, juga sebagai kontrol sosial. Peran penting inilah yang 

menuntut media untuk selalu berkembang dan berinovasi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas baik dari segi isi maupun pengemasan. 
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Menurut T. Titi Widaningsih (2011:26) mengungkapkan Peran 

media yang begitu besar tersebut membuat media sering dituduh bias 

dalam memilih dan mengolah informasi untuk dipublikasikan. Bias sering 

terjadi karena ketidaksengajaan akibat tekanan batas waktu, informasi 

salah, dan kesalahan manusia. Namun bias juga bisa terjadi dengan 

sengaja karena wartawan memproyeksikan pandangan pribadi atau 

pandangan yang ditunjukkan melalui ‖sistem‖. Semua media massa 

mengandung bias tetapi derajatnya berbeda-beda. Ada yang derajatnya 

rendah sehingga cenderung objektif dan ada yang derajatnya tinggi 

sehingga berita yang disajikan tidak objektif. Derajat bias media 

dipengaruhi oleh paling tidak tiga hal, yaitu kapasitas dan kualitas 

pengelola media, kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas 

sosial, serta taraf kritisisme masyarakat. 

Bagi Pers, Konflik memang memiliki nilai berita tinggi. Tak heran 

jika ada adagium, ―Semakin Berdarah-darah, atau semakin banyak korban 

yang jatuh, maka semakin tinggi nilai beritanya.‖ Bad news is good news, 

begitu ungkapan yang sering terdengar dikalangan pers. Kecenderungan 

pemberitaan yang mengedepankan unsur konflik, berkelindan dengan 

keberadaan pers sebagai institusi bisnis. Tak heran jika fakta media kini 

lebih diperlakukan layaknya barang konsumsi. Institusi media akhirnya 

berlomba menyajikan berita dengan bungkus yang ―Keras‖, ―kontroversi‖, 

―sensasional‖, ―bombastis‖, dan ―unik‖, semata untuk mengejar 

kepentingan pasar dan profit. 
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 ―Media massa adalah kelas yang mengatur‖. Demikian premis 

teori Marxis tentang posisi media dalam sistem kapitalisme modern. 

Media massa diyakini bukan sekedar media lalu lintas pesan antara unsur-

unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai 

alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok secara ekonomi 

dan politik dominan. 

Mengutip pendapat Wilbur Schramm (1973), tak bisa dipungkiri 

pula bagi masyarakat, pers bisa dianggap sebagai pengamat, forum dan 

guru (watcher, forum, dan teacher). Artinya, setiap hari pers memberikan 

laporan, ulasan mengenai kejadian, menyediakan tempat (forum) bagi 

masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis dan turut 

mewariskan nilai-nilai ke masyarakat dari generasi ke generasi. Dengan 

kata lain, pers mengamati kejadian dan melaporkannya kepada 

masyarakat, menjadi tempat ―diskusi‖ (mengeluarkan ide atau gagasan dan 

menanggapinya) serta kemampuan mendidik masyarakat ke arah kemajuan 

(pers memberikan ilmu pengetahuan serta mengarahkan masyarakat pada 

pembaruan). (Nurudin, 2008:70 dikutip oleh Wazis). 

Gambaran perempuan di media massa selama ini yang masih 

memperlihatkan penggambaran yang merugikan perempuan antara lain; 

perempuan hanya memiliki peran domestik, perempuan makhluk yang 

lemah, dan perempuan hanya sebagai ‖bunga‖ atau ―pemanis‖. Gambaran 

tersebut terlihat dari pemilihan makna yang diberikan pada setiap teks. 

Pemilihan makna tersebut telah tertata dan terstruktur melalui proses yang 
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panjang, yang melibatkan berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya 

yang hampir sepenuhnya berlangsung tanpa disadari oleh para jurnalis. 

(Widaningsih, 2011:27). 

Teori Marxis memandang bahwa media merupakan alat produksi 

industri kapitalis dimana media tersebut dimonopoli oleh kelas kapitalis 

untuk memenuhi kebutuhan kelas sosial tersebut. Para kapitalis tersebut 

bekerja secara ideologis dengan menyebarkan ide dan cara pandang kelas 

penguasa. Hal ini bisa dijelaskan dengan perspektif feminis Marxis sosialis 

yang memandang bahwa media sebagai instrumen dalam menyampaikan 

stereotipe, patriarkal, dan nilai-nilai hegemoni mengenai perempuan dan 

feminitas. 

Perempuan selama ini dianggap sebagai kaum yang lemah, 

teraniaya, bahkan lebih rendah derajatnya dari pada laki-laki. Perempuan 

seakan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual tidak 

memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka alami 

secara gamblang. Media di Indonesia seolah-olah tidak berempati pada 

mereka. Lebih dari itu media cetak di Indonesia bahkan memberitakan 

kejadian yang menimpa mereka untuk hiburan buat pembaca. 

Perempuan sebagai objek media massa merupakan kenyataan 

ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam masyarakat. Hal 

tersebut terlihat jelas bahwa laki-laki menjadi subjek dengan kekuatannya, 

dan perempuan sebagai objek lemah yang dipojokkan. 
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Prof Dr Burhan Bungin mengungkapkan, dalam kehidupan sosial, 

pada hubungan perempuan dan laki-laki, posisi perempuan selalu 

ditempatkan pada posisi ―wengking‖, ‖orang belakang‖, ―subordinasi‖, 

perempuan selalu yang kalah, namun bagai ―pemuas‖ pria, pelengkap 

dunia laki-laki. Hal inilah yang mengrekonstruksi dalam media massa 

melalui iklan-iklan komersial, bahwa media massa hanya merekonstruksi 

apa yang ada disekitarnya, sehingga media massa juga disebut sebagai 

refleksi dunia nyata, refleksi alam sekitarnya. (Wazis, 2012:112) 

Kebebasan media massa sekarang ini telah menempatkan kaum 

perempuan sebagai salah satu komoditas yang bisa dieksploitasi. Dengan 

beragam alasan yang berujung pada daya tarik pasar (konsumen), 

perempuan ―didesain‖ sedemikian rupa agar tampil menarik, termasuk 

berbentuk pornografi di media massa. (Wazis, 2012:97). 

Radar Madura yang merupakan koran harian lokal yang merupakan 

tangan panjang dari Jawa Pos Group. Radar Madura menyajikan berbagai 

berita pilihan dari empat kabupaten yang ada di Madura, yakni Bangkalan, 

Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Keberadaannya merupakan media 

cetak terbesar di Pulau garam tersebut. Meskipun jangkauannya lokal, 

Radar Madura tidak hanya menyajikan informasi lintas kota saja tetapi 

juga berita dipelosok Madura. 

Pemilihan Radar Madura sebagai obyek penelitian adalah karena 

surat kabar tersebut merupakan surat kabar regional yang memiliki oplah 
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tinggi di Madura, dan juga memiliki banyak pelanggan dari berbagai 

kalangan. 

Rubrik Pottre Koneng merupakan salah satu rubrik yang 

ditampilkan yang menyajikan sisi positif dari perempuan yang selama ini 

selalu diekspos sebagaimana makhluk kedua setelah laki-laki. Berbagai hal 

yang diberitakan tidak hanya sekedar prestasi namun hal positif yang 

berusaha diungkapkan dengan bahasa yang tidak berbau melecehkan kaum 

hawa. Kemudian berbagai hal yang diberitakan dalam rubrik Pottre 

Koneng tersebut tidak semata-mata dibatasi oleh usia, kelas sosial dan lain 

sebagainya melainkan sosok yang bisa memberikan motivasi dan nilai 

lebih terhadap sesama perempuan. Hal tersebut menarik perhatian penulis 

untuk meneliti tentang “PEREMPUAN MADURA DALAM 

KONSTRUKSI MEDIA LOKAL Analisis Wacana Rubrik “Pottre 

Koneng” Pada Koran Radar Madura (Edisi 12-19 November 2012)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini akan 

memusatkan pokok permasalahan yakni : ―Bagaimana Radar Madura 

mengkonstruksikan Perempuan Madura  di dalam Rubrik „Pottre 

Koneng‟?.‖ 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui Radar Madura mengkonstruksi perempuan 

Madura  di dalam rubrik Pottre Koneng. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti sejenis 

selanjutnya. Selain itu, diharapkan mampu memberikan sumbangan 

referensi di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang terutama tentang studi media dalam hal analisis media massa. 

2. Manfaat praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sudut 

pandang dalam menilai objektivitas media massa khususnya media 

cetak. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Media sebagai Perangkat Konstruksi Masyarakat 

Komunikator media massa merupakan sekelompok orang yang 

berhimpun dalam organisasi  media yang memproduksi pesan. Dalam 

proses memproduksi pesan ini mereka melakukan seleksi dan memilih 

pesan-pesan mana yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dalam 

proses pemilihan inilah pengaruh latar belakang serta kepentingan individu 

dan kepentingan organisasi tidak dapat dihindarkan dalam mengonstruksi 

realitas. Komunikator media massa lazim melakukan berbagai tindakan 

dalam konstruksi realitas yang hasil akhirnya berpengaruh kuat terhadap 

pembentukan makna atau citra tentang suatu realitas. 

Media juga memainkan peran khusus dalam memengaruhi atau 

mempertahankan suatu budaya tertentu melalui informasi yang 
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diproduksinya. Salah satu ideologi yang dikonstruksi media adalah 

ideologi patriarkat. Seperti telah disebutkan, patriarkat adalah hubungan 

tidak simetris antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan laki-laki 

lebih dominan dari perempuan. (Widaningsih, 2011:29). 

2. Prinsip Pelaku Media 

Pentingnya jurnalis dan institusi media yang mempunyai sensitif 

yang tinggi dalam permasalahan perempuan, dan untuk menghasilkan 

jurnalisme yang berperspektif gender, seperti profesional media massa 

harus bekerja keras. Setidaknya ada beberapa prinsip dasar yang perlu 

diperhatikan para pelaku media massa, yaitu: (Siregar, 2002:219) 

1) Kemampuan profesional, etika dan perspektif pelaku media 

massa terhadap permasalahan gender masih rendah. Akibatnya 

hasil penyiaran belum sepenuhnya mampu mengangkat 

permasalahan perempuan pada arus utama (mainstream). 

Penumbuhan rasa empati terhadap ketidakadilan yang dialami 

perempuan merupakan salah satu jalan bagi media untuk 

bertindak fair, proporsional serta berimbang dalam 

memberitakan kasus-kasus yang melibatkan perempuan. 

2) Media massa belum mampu melepaskan diri dari perannya 

sebagai medium ekonomi kekuasaan baik yang datang dari 

penguasa, otoritas intelektual, ideology politik, ataupun 

pemilik modal. Media massa yang seharusnya menjadi 

watchdog bagi kekuasaan, justru terjerumus menjadi pelestari 
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kekuasaan hanya karena lemahnya kemampuan profesional dan 

etika media massa. Akibatnya perempuan menjadi korban dari 

aroganisme pelanggengan kekuasaan. 

3) Kurangnya peran aktif dan representasi perempuan dalam 

media massa menjadikan perempuan sulit untuk keluar dari 

posisi keterpurukannya saat ini. Debra Yatim mengungkapkan 

bahwa media massa Indonesia dikuasai oleh budaya patriarki 

dan kapitalisme dengan dominasi laki-laki di dalamnya. Media 

seharusnya meningkatkan jumlah praktisi perempuan serta 

menempatkan perempuan tidak lagi sebagai objek namun 

berperan aktif sebagai subjek. 

4) Perlu pengubahan paradigma pada media massa berkaitan 

dengan pencitraan perempuan yang selama ini cenderung 

seksis, objek iklan, objek pelecehan, dan ratu dalam ruang 

publik, perlu diperluas wacananya menjadi perempuan yang 

mampu menjadi subjek dan mampu menjalankan peran-peran 

publik dalam ruang publik. 

Diskursus jurnalistik harus diubah agar jurnalis tidak terjerumus 

menjadi pengguna kekerasan, pengabsah ketertindasan pada 

perempuan, dan pelanggengan kultur ketidakadilan yang selama ini 

melingkupi perempuan. 

Kalau selama ini pendekatan jurnalisme yang dipakai media 

berpola konservatif, maka tidak menutup kemungkinan 



10 

 

mengembangkannya menjadi jurnalisme progresif atau jurnalisme 

empati. Jurnalisme yang mengajarkan masyarakat mengembangkan 

sikap-sikap yang emansi-patoris, kritis, non eksploitatif, non 

diskriminatif, demokratis, tetap proporsional, dengan tidak 

meninggalkan kaidah-kaidah dasar jurnalistik yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari, media 

mempertimbangkan kepentingan praktis atau strategis perempuan. 

Terbentuknya pemahaman perspektif gender diharapkan tidak saja 

akan mengubah cara pandang masyarakat dalam menghadapi 

keberadaan kaum perempuan, namun juga diharapkan mampu menepis 

pandangan negative yang cenderung diskriminatif dan berbias gender. 

Dimasukkannya media massa sebagai satu dari 12 landasan aksi 

deklarasi Beijing menunjukkan bahwa peran media massa menjadi 

sangat strategis untuk membantu perempuan lepas dari 

ketertindasannya selama ini. Media massa mampu menjadi kekuatan 

positif untuk mengangkat harkat dan status hokum perempuan dalam 

relasi gender. Hanya saja perlu diwaspadai, karena pada peluang yang 

sama media massa bisa sekaligus berubah menjadi virus yang justru 

semakin memperburuk posisi perempuan. 

a. Memahami Bias Media (Sobur, 2006:30) 

Pada dasarnya bias media terjadi karena media massa tidak 

berada di ruang vakum. Media sesungguhnya berada di tengah 
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realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, 

dan fakta yang kompleks dan beragam. 

Media (pers) oleh sebagian orang dianggap sebagai the 

fourth estate (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-

ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu 

persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam 

kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi 

dan politik masyarakat. 

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, 

atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai 

kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat 

membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat 

berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu idea tau 

gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia 

representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan 

yang lebih empiris. 

Di dalam masyarakat modern mana pun, media memainkan 

peran penting untuk perkembangan politik masyarakatnya. Pers 

kerap disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi. 

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi 

merupakan dasar penting untuk sistem demokratis dan telah 

dikukuhkan dalam semua dokumen hak asasi manusia yang 

dikeluarkan setelah Perang Dunia Kedua (Sobur, 2006:32). 
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b. Media dan Politik Pemaknaan 

Dalam banyak kasus, pemberitaan media–terutama yang 

berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak 

dominan– selalu disertai penggambaran buruk pihak yang 

kurang dominan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila 

gambaran wanita, kaum buruh, dan petani yang menjadi korban 

justru digambarkan serba buruk. 

Memang persoalannya adalah bahwa media tidak bersifat 

netral. Misalnya atribut-atribut tertentu dari media dapat 

mengkondisikan pesan-pesan yang dikomunikasikan. 

Sebagaimana dikatakan oleh Marshall McLuhan, “the medium 

is the message,” medium itu sendiri merupakan pesan. ―Apa-

apa yang dikatakan‖ ditentukan secara mendalam oleh 

medianya. Terlebih lagi jika disadari bahwa dibalik pesan-

pesan yang disalurkan lewat media niscaya tersembunyi 

berbagai mitos. Dan, menurut Budiman dalam buku Sobur 

(2006 : 37) mitos sebagai sistem signifikasi, mengandung 

muatan ideologis yang berpihak kepada kepentingan mereka 

yang berkuasa. 

a) Gender dalam Media 

Kata ―gender‖ sering diartikan sebagai kelompok 

laki-laki, perempuan, atau perbedaan jenis kelamin. 

Untuk memahami kata gender, harus dibedakan dengan 
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kata seks atau jenis kelamin. Secara struktur biologis 

atau jenis kelamin, manusia terdiri dari laki-laki dan 

perempuan yang masing-masing memiliki alat dan 

fungsi biologis yang melekat nserta tidak dapat 

dipertukarkan. Laki-laki tidak dapat menstruasi, tidak 

dapat hamil, karena tidak memiliki organ peranakan. 

Sedangkan perempuan tidak bersuara berat, tidak 

berkumis, kerna keduanya memiliki hormone yang 

berbeda. 

Konsep gender ialah suatu sifat yang melekat pada 

kaum lelaki maupun perempuan yang dikonstruksi 

secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa 

perempuan itu dikenal: lemah lembut, cantik, 

emosional, keibuan. Sementara lelaki dibeberapa 

karakter dari sifat tersebut, yakni sifat-sifat yang dapat 

dipertukarkan. Artinya ada lelaki yang emosional, 

lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan 

yang kuat, rasional, perkasa. Kedua perubahan yang 

terjadi dari waktu ke waktu dan dari temapt ke tempat 

yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku 

tertentu perempuan lebih kuat dari lelaki, tetapi pada 

zaman yang lain dan ditempat berbeda lelaki lebih kuat. 

Ketiga, adalah dari kelas ke kelas masyarakat yang lain 
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juga berbeda. Pada perempuan kelas bawah di pedesaan 

pada suku tertentu lebih kuat dibandingkan kaum 

lelaki. Semua dapat ditukarkan antara sifat perempuan 

dan lelaki, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda 

dari tempat ke tempat lain, serta berbeda dari suatu 

kelas ke kelas yang lain itulah yang dikenal dengan 

konsep gender. (Fakih, 1996:9). 

3. Konstruksi Perempuan di Media 

Menurut Sarah Santi dalam Jurnalnya ―Jurnalisme Berperspektif 

Gender‖ (2012: 1-2) Berbicara soal perempuan dan media massa, pada 

dasarnya kita berbicara tentang tiga hal. Pertama adalah representasi 

perempuan dalam media massa, baik media cetak, media elektronik, 

maupun berbagai bentuk multi media. Sejauh ini media massa masih 

menjadikan perempuan sebagai obyek, baik di dalam pemberitaan, iklan 

komersial maupun program acara hiburannya seperti sinetron. Wajah 

perempuan dalam pemberitaan cenderung menggambarkan perempuan 

sebagai korban, pihak yang lemah, tak berdaya, atau menjadi korban 

kriminalitas karena sikapnya yang ―mengundang‖ atau memancing 

terjadinya kriminalitas, atau sebagai obyek seksual. Sementara perempuan 

dalam iklan tampil lebih sering sebagai potongan-potongan tubuh yang 

dikomersialisasi karena keindahan tubuhnya atau kecantikan wajahnya. 

Wajah perempuan dalam program acara hiburan seperti sinetron juga 

menyudutkan perempuan. Penggambaran dalam cerita-ceritanya seringkali 
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sangat stereotipe. Perempuan digambarkan tak berdaya, lemah, 

membutuhkan perlindungan, korban kekerasan dalam rumah tangga, 

kompetensinya pada wilayah domestik saja. Atau, justru perempuan yang 

galak, tidak masuk akal, ―murahan‖ dan bahkan pelacur, bukan perempuan 

baik-baik, pemboros, dan sebagainya. 

Kedua, persoalan perempuan justru terletak pada masih sedikitnya 

perempuan yang terlibat dalam kerja jurnalistik karena memang selama ini 

kerja jurnalistik dianggap sebagai wilayah kaum pria. Meski demikian, 

dari tahun ke tahun jumlah perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis 

meningkat. Di negara-negara maju, komposisi jurnalis perempuan 

mencapai 30% – 40% (Jurnal Perempuan, 2003). Sementara, dalam tulisan 

Bettina Peters yang dikutip oleh Jurnal Perempuan (2003) menguraikan 

bahwa Interna-tional Federation for Journalist (IFJ) pernah melakukan 

penelitian di 39 negara dan mendapatkan data bahwa prosentase rata-rata 

dari jurnalis perempuan adalah 38%. Di Indonesia, berdasarkan data 

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, diperkirakan dari 100.00 jurnalis 

yang ada, 17% nya dalam perempuan (Venny, 2005). 

Meski demikian peningkatan ini perlu dicermati karena 

keterlibatan para perempuan dalam dunia jurnalistik dan media tidak 

berarti mereka juga punya kontribusi besar dalam menentukan isu-isu yang 

harus diangkat dengan sudut pandang para perempuan. Ternyata, jumlah 

perempuan yang duduk dalam struktur media di tingkat pengambil 

keputusan tetap masih terbatas. Prosentase perempuan sebagai editor, 
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kepala bidang atau departemen, dan pemilik media hanya berkisar 0,6% 

saja (Venny, 2005). Keterbatasan ini membawa kita pada persoalan ketiga 

ketika bicara tentang perempuan dan media massa. 

Hal ketiga itu adalah persoalan sejauh mana para pengambil 

keputusan dalam media massa memiliki sensitivitas gender dalam 

menentukan isu pemberitaan. Hal ini terkait dengan kepentingan 

kekuasaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sayangnya, 

karena tidak memiliki perspektif gender, media massa sering-kali abai 

pada isu-isu perempuan dan persoalan gender. Pada akhirnya, representasi 

perempuan yang ditampilkan dalam media massa semakin memarjinalkan 

dan mensubordinasi para perempuan. 

Kliping Komnas Perempuan atas pemberitaan di delapan media 

pada tahun 2010 menghimpun 1278 liputan media tentang isu perempuan. 

Koran Kompas memuat berita terbanyak, yakni 28% dari total berita atau 

sebanyak 286 berita. Selanjutnya secara berturut adalah Koran Tempo 

(194 berita), Pos Kota (170), Seputar Indonesia (163), Media Indonesia 

(161), Republika (149), The Jakarta Post (101) dan The Jakarta Globe 

(54). Jumlah kliping berita dari the Jakarta Globe memang lebih sedikit 

mengingat bahwa kliping media ini baru berjalan sejak April 2010. 

Namun, hasil perhitungan rata-rata per bulan menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang signifikan pada peringkat frekuensi pemberitaan. 

Frekuensi rata-rata media memuat isu perempuan adalah 6 hingga 24 

liputan per bulannya, dimana Kompas adalah yang memuat terbanyak (24 
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liputan) dan The Jakarta Globe adalah yang paling sedikit memuat isu 

perempuan (6 liputan). Dalam hitungan ini, pembaca koran rata-rata 

berjumpa dengan isu perempuan setiap dua hari sekali. Angka ini sangat 

sedikit bila dibandingkan total jumlah berita yang dimuat masing-masing 

koran per bulannya. (Komnas perempuan, 2011:10-11) 

Kebebasan media massa sekarang ini telah menempatkan kaum 

perempuan sebagai salah satu komoditas yang bias dieksploitasi. Dengan 

beragam alasan yang berujung pada daya tarik pasar (konsumen), 

perempuan ―didesain‖ sedemikian rupa agar tampil menarik, termasuk 

berbentuk pornografi di media massa. Lebih berbahaya lagi, sebagian 

perempuan yang menjadi bahan ―eksplorasi‖ negatif di media massa itu 

tidak menyadari bahwa kepentingan pemilik modal (capital) perusahaan 

media telah menjerumuskan kaum hawa pada posisi dan martabat yang 

rendah. Hal ini ditandai dengan semangat para pemilik industri media 

massa yang terus menerus membombardir rubrikasi media dengan 

menyajikan berbagai menu seksualitas dan sensualitas kaum perempuan. 

Wajah media massa di negeri ini, secara pasang surut, diliputi bentuk 

bentuk erotisme dan apresiasi cabul kaum perempuan di jagad media 

Indonesia (Wazis, 2012:97). 

Perempuan banyak yang memanfaatkan jasa media massa untuk 

meningkatkan popularitasnya, sebaliknya media massa memerlukan 

sebuah nuansa khas dari seorang perempuan, mulai dari sisi keberhasilan 

karier dan jabatannya, ketegaran menyikapi  sebuah persoalan besar, 
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kenekadannya dalam melakukan sesuatu dan keberaniannya untuk 

memperlihatkan auratnya. 

Perempuan memiliki daya pikat tersendiri yang membuatnya 

menarik. Mungkin itu yang menjadi alasan mengapa segala sesuatu di 

media mana pun selalu dikaitkan dengan sosok perempuan. Mulai dari 

sinetron, film, iklan, cover CD (compact Disk)  atau apa pun itu selalu 

menempatkan wanita sebagai daya tarik pertama.  

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengadakan riset mengenai 

penggambaran perempuan di sejumlah media nasional. Hasilnya, berita 

kategori kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi, sementara 

pemberitaan mengenai kiprah perempuan masih berada di bawahnya. 

Pemberitaan media mengenai perempuan juga ditemukan AJI, masih 

melanggar kode etik jurnalistik, terutama pada pemberitaan kekerasan 

dengan perempuan sebagai korban. Perempuan korban kekerasan justru 

mengalami kekerasan ganda, karena ditampilkan dalam pemberitaan 

secara diskriminatif. 

Pemilihan narasumber dalam pemberitaan mengenai isu 

perempuan juga lebih banyak memunculkan laki-laki, dan mengabaikan 

keberadaan dan kemampuan perempuan. Riset AJI menunjukkan, jumlah 

narasumber yang diwawancarai oleh media masih lebih banyak laki-laki 

daripada perempuan. Kondisi ini membuat suara perempuan terabaikan 

dalam berbagai isu perempuan (Wardah Fazriyati, Kompas.com 2011). 
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4. Komodifikasi Perempuan dalam Media 

Dalam wacana teori terdapat perkembangan konstruksi terhadap 

perempuan. Terdapat anggapan bahwa oleh media perempuan dikonstruksi 

sebagai ―barang dagangan‖ yang memiliki nilai jual. Perempuan seolah 

objek media dalam rangka bisnis untuk meraih keuntungan. Sisi-sisi 

perempuan dieksploitasi media untuk mencari keuntungan dan menjadi 

pangsa pasar yang sangat kuat, dan menjadi daya tarik utama yang dijual 

media massa. 

Perempuan di media masih memperlihatkan stereotip yang 

merugikan perempuan yaitu penggambaran perempuan yang emosional, 

pasif, suka sedih dan suka menangis. Di dalam bidang produksi (ekonomi 

dan industrialisasi) perempuan dianggap tidak berperan dominan yakni 

‗marjinal‘ dikarenakan dominan di dalam ‗tontonan‘ (spectacle). 

Marjinalisasi perempuan di dalam bidang produksi dan dominasi mereka 

sebagai obyek ‗tontonan‘ sering menjadi ideologi utama media-media, 

termasuk di Indonesia. Erica Carter mengatakan, bahwa wanita marjinal 

dan subordinat di bidang ‗budaya kerja maskulin‘ (kelas pekerja) akan 

tetapi, mereka dibentuk oleh ideologi masyarakat patriarki untuk menjadi 

dominan di bidang subordinat, yaitu sebagai obyek konsumsi atau obyek 

tontonan dan sebagai ‗subyek konsumsi‘ (konsumer). Pria identik dengan 

‗produksi‘ (pabrik, teknologi, manajemen), sedangkan perempuan identik 

dengan ‗konsumsi‘ (belanja, mal, dapur). 
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Di dalam ‗masyarakat tontonan‘ (society of spectacle), perempuan 

mempunyai fungsi dominan sebagai pembentuk ‗citra‘ (image) dan ‗tanda‘ 

(sign) berbagai komoditi (sales girl, cover girl, model girl). ‗Masyarakat 

tontonan‘, menurut Guy Debord, adalah masyarakat yang di dalamnya 

setiap sisi kehidupan menjadi komoditi, dan setiap komoditi tersebut 

menjadi ‗tontonan‘. 

Di dalam masyarakat tontonan, ‗tubuh perempuan‘ sebagai obyek 

tontonan dalam rangka menjual komoditi – atau tubuh itu sendiri sebagai 

satu komoditi tontonan – mempunyai peran yang sangat sentral. 

Menjadikan tubuh sebagai ‗tontonan‘ bagi sebagian perempuan merupakan 

jembatan atau jalan pintas untuk memasuki pintu gerbang dunia budaya 

populre, untuk mencari popularitas, untuk mengejar gaya hidup, dan untuk 

memenuhi kepuasan material, tanpa menyadari bahwa mereka sebetulnya 

telah dikonstruksi secara sosial untuk berada di dunia marjinal – dunia 

obyek, dunia citra, dunia komoditi. Inilah yang dilakukan oleh sebagian 

besar bintang film ‗panas‘ akhir-akhir ini di Indonesia. 

Para feminis beranggapan bahwa media adalah cerminan 

kepentingan kehendak dan hasrat masyarakat patriarki yang ditopang oleh 

sistem ekonomi kapitalis media dengan latar belakang masyarakat 

patriarki tentunya akan merefleksikan sikap diskriminasi, 

stereotip/pelabelan negatif, dan berbagai bentuk subordinasi lainnya pada 

perempuan dalam media yang menjadi alat reproduksi dari nilai yang 

menempatkan perempuan sesuai budaya, agama, dan struktur masyarakat 
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apalagi jika kita menyadari bagaimana peran media dalam mempengaruhi 

kesadaran masyarakat atau audience (Jurnal Perempuan ed 37 2004:120). 

Pemberitaan mengenai perempuan tersebut dijadikan industri oleh 

pemilik modal media (kapitalis) untuk diambil keuntungannya. 

Kapitalisasi industri media pada akhirnya menjadi latar makin 

terpinggirnya para perempuan dalam media. Kapitalisme bertujuan meraih 

keuntungan dan dia melakukannya dengan mengisap nilai surplus dari 

pekerja. Jadi nilai tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan satu 

produk, yang menjadi hal milik kelas borjouis, kurang dari yang diterima 

pekerja atas kerja yang dilakukannya. Realisasi nilai surplus dalam bentuk 

uang diperoleh dengan menjual produk yang mengandung nilai guna 

maupun nilai tukar sebagai komoditas. 

Menurut Mosco, terdapat konsep untuk mengaplikasikan 

pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi salah satunya yaitu 

komodifikasi. Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang 

dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai 

tukarnya di pasar. Proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, 

dalam media massa selalu melibatkan para awak media, khalayak 

pembaca, pasar, dan Negara apabila masing-masing diantaranya 

mempunyai kepentingan (http://ekawenats.blogspot.com/2006/04/wacana-

media-massa-pertarungan.html). 

Gagasan mengenai komoditi ini merupakan pokok bahasan dalam 

mazhab Frankfurt yang mengaitkan kritik pencerahan dalam pengertian 

http://ekawenats.blogspot.com/2006/04/wacana-media-massa-pertarungan.html
http://ekawenats.blogspot.com/2006/04/wacana-media-massa-pertarungan.html
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bahwa dominasi rasional merupakan dominasi massa dalam masyarakat 

kapitalis modern. Sumbangsih terhadap teori fetisisme komoditas juga 

tampak nyata dalam artian segala macam komoditas semakin mudah 

terjangkau dan oleh karenanya lebih mampu mendominasi kesadaran 

orang. 

5. Media dan Berita Dilihat dari Paradigma Kritis 

Menurut Eriyanto (2001:31-46) paradigma kritis mempunyai 

pandangan tersendiri terhadap berita, yang bersumber pada bagaimana 

berita tersebut diproduksi dan bagaimana kedudukan wartawan dan media 

bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi berita. Paradigma kritis 

mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur 

sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya 

posisi tersebut mempengaruhi berita, bukan pencerminan dari realitas yang 

sesungguhnya. Pembahasannya sebagai berikut : 

a. Fakta 

Bagi kaum kritis, realitas merupakan kenyataan semu yang 

telah terbentuk oleh proses kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. 

Oleh karena itu, mengharapkan realitas apa adanya tidak mungkin, 

karena sudah tercelup oleh kelompok ekonomi, dan politik yang 

dominan. Sedangkan berita adalah hasil pertarungan wacana antara 

berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan 

pandangan dan ideologi wartawan atau media. Bagaimana realitas 

itu dijadikan berita tergantung bagaimana pertarungan itu terjadi, 
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yang umumnya dimenangkan oleh kekuatan dominan dalam 

masyarakat. 

Mengutip Stuart Hall, realitas tidaklah secara sederhana 

dapat dilihat sebagai satu set fakta, tetapi hasil dari ideologi atau 

pandangan tertentu. Definisi mengenai realitas ini diproduksi 

secara terus-menerus melalui praktik bahasa (yang dalam hal ini) 

selalu bermakna sebagai pendefinisian secara selektif realitas yang 

hendak ditampilkan. Implikasinya adalah suatu persoalan atau 

peristiwa di dunia nyata tidak mengandung atau menunjukkan 

makna integral, tunggal, dan instrisik, dan makna yang muncul 

hanyalah makna yang ditransformasikan melalui bahasa. Makna 

dalam konteks ini adalah sebuah produksi sosial, hasil dari sebuah 

praktik. Bahasa dan simbolisasi adalah perangkat yang digunakan 

untuk memproduksi makna. Pendekatan ini mereduksi posisi ide-

ide penting bahasa, yang menopang analisis isi lama, di mana term 

atau kalimat tertentu dapat secara mudah dianggap valid dengan 

mengacu pada apa yang direferensikannya di dunia nyata. 

(Eriyanto, 2001:34-35) 

b. Posisi Media 

Menurut pandangan kritis melihat media bukan hanya alat 

dari kelompok dominan, tetapi juga memproduksi ideologi 

dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarkan 

gagasannya, mengontrol kelompok lain, dan membentuk consensus 
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antaranggota komunitas. Lewat medialah, ideologi dominan, apa 

yang baik dan apa yang buruk dimapankan. Media bukanlah 

sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi 

realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. 

Seperti dikatakan Bennett, media dipandang sebagai agen 

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan 

kepentingannya. Dalam pandangan kritis, media juga dipandang 

sebagai wujud dari pertarungan ideologi antara kelompok-

kelompok yang ada dalam masyarakat. Di sini, media bukan sarana 

yang netral yang menmpilkan kekuatan dan kelompok dalam 

masyarakat secara apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang 

dominan itulah yang akan tampil dalam pemberitaan.(Eriyanto, 

2001:36-37) 

c. Posisi Wartawan 

Wartawan bukan semata-mata pelapor yang hanya 

memberitakan fakta dan tidak diperkenankan munculnya 

pertimbangan moral dan nilai tertentu. Menurut paradigma kritis 

justru aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin 

dihilangkan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot 

yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Moral yang ada dalam 

banyak hal berarti keberpihakan pada satu kelompok atau nilai 

tertentu–umumnya dilandasi keyakinan tertentu–adalah bagian 
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yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan 

mengkonstruksi realitas. 

Pandangan kritis bahkan menilai bahwa wartawan pada 

dasarnya adalah partisipan dari kelompok yang ada dalam 

masyarakat. Wartawan adalah bagian dari kelompok atau kelas 

tertentu dalam masyarakat, sehingga pemberitaan yang dilakukan 

oleh wartawan pada dasarnya sukar dihindari sikap partisipan. 

Wartawan mempunyai nilai-nilai tertentu yang hendak dia 

perjuangkan yang berpengaruh besar dalam isi pemberitaan. Hasil 

akhirnya adalah pemihakan pada kelompok sendiri, dan 

memburukkan keompok lain. 

Wartawan dan kerja jurnalistik yang dilakukannya tidak 

dapat dilepaskan dari sistem kelas. Media dalam bentuknya yang 

umum juga bagian dari praktek sistem kelas kerja dan jurnalistik 

yang tidak dapat dilepaskan dari bagian dari kelas yang ada: elit 

dan tidak dominan. Oleh karena itu, kerja jurnalistik tidak bisa 

dipahami semata sebagai kerja professional dimana wartawan dan 

mereke yang bekerja diatur oleh hukum-hukum professional, tetapi 

harus dipandang sebagai bagian dari praktik kelas. Wartawan 

adalah kelas tersendiri dan hubungannya dengan redaktur, pemilik 

modal, dan pemasaran adalah relasi antar kelas yang berbeda, 

bukan hubungan professional. 
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d. Hasil Liputan 

Wartawan adalah bagian dari kelompok dominan yang 

bertujuan untuk meminggirkan kelompok yang tidak dominan. 

Oleh karena itu, titik perhatian penelitian harus diarahkan untuk 

mencari ideologi wartawan tersebut dan bagaimana ideologi itu 

dipraktikkan untuk memarjinalkan kelompok lain lewat berita. 

Wartawan adalah bagian terkecil saja dari struktur sosial, 

ekonomi dan politik yang lebih besar. Pengaruh modal dan 

kepemilikan, politik kelas sangat mempengaruhi fakta apa yang 

harus diambil dan bagaimana berita itu dibahasakan. Persoalannya 

bukan wartawan tidak objektif, tetapi struktur diluar diri wartawan 

tersebut yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu. Struktur 

yang secara umum menindas tersebut yang berpengaruh dalam 

pemberitaan. Bahkan seperti dinyatakan oleh Lippman, wartawan 

cenderung memilih apa yang ingin dia lihat, dan menulis apa yang 

ingin ditulis. Ketika melihat peristiwa dan menulis sesuatu, 

wartawan bahkan tidak bisa menghindari diri dari stereotipe, 

melihat dengan sikap dan pandangan personalnya. 

Pandangan kritis memandang bahasa tidak pernah lepas 

dari ideologi dan politik pemakainya. Oleh karena itu, 

mengandaikan bahasa sebagai representasi dari realitas sosial 

adalah hal yang mustahil. Dengan mengutip Morley, Hacket 

menyatakan bahwa bahasa tidaklah mungkin bebas nilai. Karena 
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begitu realitas hendak dibahaskan, selalu terkandung ideologi dan 

penilaian. Semua realitas ditransmisikan lewat bahasa. Oleh karena 

itu, objektivitas tidaklah secara sederhana dapat dinilai dari apakah 

ada perbedaan antara realitas dengan realitas yang terbentuk. 

Dalam pandangan Fiske dan Hartley, hal ini bukanlah distorsi dari 

realitas, tetapi lebih sebagai proses aktif lewat bahasa bagaimana 

realitas itu dimaknai dan dibentuk. Oleh karena itu, dalam 

pandangan kritis bahasa tidak merefleksikan realitas. Ada distingsi 

antara realitas yang sesungguhnya dengan realitas yang 

direpresentasikan lewat bahasa.(Eriyanto, 2001:45-46) 

6. Analisis Wacana Kritis 

Dijelaskan Eriyanto (2001:7-14) bahwa dalam analisis wacana 

kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), wacana disini tidak dipahami 

semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang 

menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang 

dianalisis di sini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian 

linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan 

semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan 

konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan 

praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. 

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat 

wacana — pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan — sebagai 

bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik 
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sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa 

diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang 

membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: 

ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang 

tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok 

mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan 

dalam posisi sosial yang ditampilkan. (Eriyanto, 2001:7) 

Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana 

kritis. Bahan diambil dari tulisan Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan 

Wodak. (Eriyanto, 2001:8) 

a. Tindakan 

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan 

(action). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana 

sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang 

tertutup dan internal.. Dengan pemahaman semacam ini, ada beberapa 

konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana 

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, 

berdebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang 

berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun 

kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara 

sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di 

luar kesadaran. 
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b. Konteks 

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, 

seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang 

diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. 

Mengikuti Guy Cook, analisis wacana juga memeriksa konteks dari 

komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; 

dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana 

perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk setiap 

masing-masing pihak. Titik tolak dari analisis wacana di sini, bahasa tidak 

bisa dimengerti sebagai mekanisme internal dari linguistic semata, bukan 

suatu objek yang diisolaso dalam ruang tertutup. Bahasa di sini dipahami 

dalam konteks secara keseluruhan. Guy Cook menyebut ada tiga hal yang 

sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana. Teks adalah 

semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar 

kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, music, 

gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua 

situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi pemakaian 

bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, 

dan sebagainya. Wacana di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan 

konteks bersama-sama dalam suatu peruses komunikasi. Di sini, 

dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga 

gambaran spesifik dari budaya yang dibawa. Studi mengenai bahasa di 

sini, memasukkan konteks, karena bahasa selalu berada dalam konteks, 
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dan tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, interteks, situasi, dan 

sebagainya. (Eriyanto, 2001:8-10) 

Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap 

produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar siapa yang 

memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis 

agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, 

setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara, dan 

pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk 

mengerti suatu wacana. 

c. Historis 

Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan 

menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, kita 

melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa menentang 

Soeharto. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh 

kalau kita bisa memberikan konteks historis di mana teks itu diciptakan. 

Bagaimana situasi sosial politik, suasana pada saat itu. Oleh karena itu, 

pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa 

wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa 

yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. 

d. Kekuasaan 

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, dalam 

bentuk teks, percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu 
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yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan 

kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara 

wacana dengan masyarakat. Analisis wacana tidak membatasi dirinya pada 

detil teks atau struktur wacana saja tetapi juga menghubungkan dengan 

kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. 

Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk 

melihat apa yang disebut dengan kontrol. Kontrol disini tidaklah harus 

selalu dalam bentuk fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental 

dan psikis. Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-

macam. Bisa berupa kontrol atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat 

dari siapakah yang boleh dan harus berbicara, sementara siapa yang hanya 

bisa mendengar dan mengiyakan. Selain konteks, kontrol tersebut juga 

diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana. Seseorang yang 

mempunyai lebih besar kekuasaan bukan hanya menentukan bagian mana 

yang perlu ditampilkan dan mana yang tidak tetapi juga bagaimana ia 

harus ditampilkan. Ini misalnya dapat dilihat dari penonjolan atau 

pemakaian kata-kata tertentu. 

e. Ideologi 

Mengutip dalam buku Eriyanto (2001:13) ideologi juga konsep 

yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, 

percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau 

pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang ideologi 

diantaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang 
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dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi 

mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran 

kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara taken for granted. Di 

sini, Van Dijk, dapat menjelaskan fenomena apa yang disebut sebagai 

―kesadaran palsu‖, bagaimana kelompok dominan memanipulasi ideologi 

kepada kelompok yang tidak dominan melalui kampanye disinformasi 

(seperti agama tertentu yang menyebabkan suatu kerusuhan, orang kulit 

hitam selalu bertindak kriminal), melalui kontrol media, dan sebagainya. 

Pertanyaan utama di sini terutama peranan wacana dalam kerangka 

ideologi. Seperti dikatakan oleh Teun A. Van Dijk, ideologi terutama 

dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau 

anggota suatu kelompok.  Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok 

akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah 

mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan 

kohesi di dalam kelompok. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai 

beberapa implikasi penting. Pertama, ideologi secara inheren bersifat 

sosial, tidak personal atau individual: ia membutuhkan share di 

antaraanggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang 

lainnya. Hal yang di-share –kan tersebut bagi anggota kelompok 

digunakan untuk membentuk solidaritas dan kesatuan langkah dalam 

bertindak dan bersikap. Katakanlah kelompok yang mempunyai ideologi 

feminis, antirasis, dan prolingkungan.(Eiyanto, 2001:14) 
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Kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara 

internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, 

ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinasi dan kohesi tetapi juga 

membentuk identitas diri kelompok, membedakan dengan kelompok lain. 

Ideologi di sini bersifat umum, abstrak, dan nilai-nilai yang terbagi 

antaranggota kelompok menyediakan dasar bagaimana masalah harus 

dilihat. Dengan pandangan semacam ini, wacana lalu tidak dipahami 

sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara alamiah, karena dalam 

setiap wacana terkandung ideologi untuk mendominasi dan berebut 

pengaruh. Oleh karena itu, analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa 

secara tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideologi 

dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk 

wacana. Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang 

muncul tersebut pencerminan dari ideologi seseorang, apakah dia feminis, 

antifeminis, kapitalis, sosialis, dan sebagainya. (Eriyanto, 2001:14) 

7. Analisis Wacana Model Teun A. 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 memungkinkan karena Van 

Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan 

dan dipakai secara praktis. Model yang dipakai Van Dijk ini sering disebut 

sebagai ―kognisi sosial‖. Nama pendekatan semacam ini tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik pendekatan yang diperkenalkan oleh Van 
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Dijk. Menurutnya, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan 

pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik 

produksi yang harus juga diamati (Eriyanto 2001:221). 

Teks bukan sesuatu yang datang dari langit, bukan juga suatu 

ruang hampa yang mandiri. Akan tetapi, teks dibentuk dalam suatu praktik 

diskursus, suatu praktik wacana. Kalau ada teks yang memarjinalkan 

wanita, bukan berarti teks tersebut suatu ruang hampa, bukan pula sesuatu 

yang datang dari langit. Teks itu hadir dan bagian dari representasi yang 

menggambarkan masyarakat yang patriarkal. Di sini ada dua bagian: teks 

yang mikro yang merepresentasikan marjinalisasi terhadap perempuan 

dalam berita, dan elemen besar berupa struktur sosial tersebut dengan 

elemen wacana yang mikro dengan sebuah dimensi yang dinamakan 

kognisi sosial. Kognisi sosial tersebut mempunyai dua arti. Di satu sisi ia 

menunjukkan bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh 

wartawan/media, di sisi lain ia menggambarkan bagaimana nilai-nilai 

masyarakat yang patriarkal itu menyebar dan diserap oleh kognisi 

wartawan, dan akhirnya digunakannya untuk membuat teks berita 

(Eriyanto 2001:222). 

Analisis Van Dijk di sini menghubungkan analisis tekstual—yang 

memusatkan perhatian melulu pada teks kearah analisis yang 

komprehensif bagaimana teks berita ini diproduksi, baik dalam 

hubungannya dengan individu wartawan maupun dari masyarakat. Model 

dari analisis Van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1 : Model dari Analisis Teun A. Van Dijk 

 

 

 

 

 

 

a. Teks 

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan 

yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya kedalam 

tiga tingkatan. Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna 

global/umum dari suatu teks yang dapat di amati dengan melihat topic atau 

tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur. Ini 

merupakan 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. 

Menurut Van Dijk, meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua 

elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan 

mendukung satu sama lainnya. Makna global dari suatu teks (tema) 

didukung oleh kerangka teks dan pada akhirnya pilihan kata dan kalimat 

yang dipakai. Kita juga tidak hanya mengerti apa isi dari suatu teks berita, 
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tetapi juga elemen yang membentuk teks berita, kata, kalimat, paragraph, 

dan proposisi. Kita 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, 2001:226) 

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 

komunikasi—suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, 

menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan lawan 

atau penentang. Berikut akan diuraikan satu per satu elemen wacana Van 

Dijk tersebut. 

1) Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. 

Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari 

suatu 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, ia sering 

disebut sebagai tema atau topik. 

Gagasan penting Van Dijk, wacana umumnya dibentuk dalam tata 

aturan umum (macrorule). Teks tidak hanya didefinisikan mencerminkan 

suatu pandangan tertentu atau topic tertentu, tetapi suatu pandangan umum 
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yang koheren. Van Dijk menyebut hal ini sebagai koheren global (global 

coherence), yakni bagian-bagian dalam teks kalau dirunut menunjuk pada 

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

sama lain untuk menggambarkan tema umum dari suatu teks berita, topik 

ini akan didukung oleh subtopik satu dan subtopik lain yang saling 

mendukung terbentuknya topik umum. Subtopik ini juga didukung oleh 

serangkaian fakta yang ditampilkan yang menunjuk dan menggambarkan 

subtopik, sehingga dengan subbagian yang saling mendukung antara satu 

bagian dengan bagian yang lain, teks secara keseluruhan membentuk teks 

yang koheren dan utuh. 

Gagasan Van Dijk ini didasarkan pada pandangan ketika wartawan 

meliput suatu peritiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada 

suatu mental/pikiran tertentu. Kognisi atau mental ini secara jelas dapat 

dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita. Karena topik di sini 

dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan, tidak mengherankan jika 

semua elemen dalam berita mengacu dan mendukung topik dalam berita. 

Elemen lain dipandang sebagai bagian dari strategi yang dipakai oleh 

wartawan untuk mendukung topik yang ingin dia tekankan dalam 

pemberitaan. Peristiwa yang sama bisa jadi dipahami secara berbeda oleh 

wartawan yang berbeda, dan ini dapat diamati dari topik suatu 

pemberitaan. (Eriyanto, 2001:230-231) 
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2) Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dan 

pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-

bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan 

arti. 

Meskipun mempunyai bentuk dan skema yang beragam, berita 

umumnya secara hipotetik mempunyai dua kategori skema besar. Pertama, 

summary yang umumnya mempunyai dua elemen yakni judul dal lead. 

Elemen skema ini merupakan elemen yang dipandang paling penting. 

Judul dan lead umumnya menunjukkan tema yang ingin ditampilkan oleh 

wartawan dalam pemberitaannya. Lead ini umumnya sebagai pengantar 

ringkasan apa yang ingin dikatakan sebelum masuk dalam isi berita secara 

lengkap. Kedua, story yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini 

secara hipotetik juga mempunyai dua subkategori. Yang pertama berupa 

situasi yakni proses atau jalannya peristiwa, sedang yang kedua komentar 

yang ditampilkan dalam teks. 

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 memberikan 

tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian 

sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya 

penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan di bagian akhir agar 

terkesan kurang menonjol. (Eriyanto, 2001:234) 
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Ada banyak cerita bagaimana itu hendak disusun dalam suatu teks  

utuh. Apa pun, proses penyusunan ini bukan semata melibatkan unsure 

teknis jurnalistik (mana yang dianggap penting dan layak diberitakan) 

tetapi menimbulkan efek tertentu. Karena dengan menampilkan di bagian 

tertentu suatu bagian merupakan proses penonjolan tertentu dan 

menyembunyikan bagian yang lain. 

3) Latar 

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik 

(arti) yang ingin ditampilkan. Seorang wartawan ketika menulis berita 

biasanya mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar 

yang dipilih menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak 

dibawa. 

Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam 

suatu teks. Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen yang berguna 

karena dapat membongkar apa maksud yang ingin disampaikan oleh 

wartawan, kadang maksud atau isi utama tidak dibeberkan dalam teks, 

tetapi melihat latar apa yang ditampilkan dan bagaimana latar tersebut 

disajikan, kita bisa menganalisis apa maksud tersembunyi yang ingin 

dikemukakan oleh wartawan sesungguhnya. 

4) Detil 

Elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan 

informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya, ia 
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akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit (bahkan kalu perlu 

tidak disampaikan) kalau hal itu merugikan kedudukannya. Informasi yang 

menguntungkan komunikator, bukan hanya ditampilkan secara berlebih 

tetapi juga dengan detil yang lengkap kalau perlu dengan data-data. Setil 

yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan yang dilakukan 

secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu pada khalayak. Detil yang 

lengkap itu akan dihilangkan kalau berhubungan dengan sesuatu yang 

menyangkut kelemahan atau kegagalan dirinya. Hal yang menguntungkan 

komunikator/pembuat teks akan diuraikan secara detil dan terperinci, 

sebaliknya fakta yang tidak menguntungkan, detil informasi akan 

dikurangi. 

5) Maksud 

Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil. Elemen 

maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan 

diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan 

akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan 

akhirnya adalah public hanya disajikan informasi yang menguntungkan 

komunikator.  

Dalam konteks media, elemen maksud menunjukkan bagaimana 

secara implisit dan tersembunyi wartawan menggunakan praktik bahasa 

tertentu untuk menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula 

menyingkirkan versi kebenaran lain. 
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6) Koherensi 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam 

teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat 

dihubungkan sehingga tampak koheren. Sehingga, fakta yang tidak 

berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seseorang 

menghubungkannya. 

Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antaranya dari kata 

hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. Apakah 

dua kalimat dipandang sebagai hubungan kausal (sebab-akibat), hubungan 

keadaan, waktu, kondisi, dan sebagainya. 

Koherensi merupakan elemen yang menggambarkan bagaimana 

peristiwa dihubungkan atau dipandang saling berpisah oleh wartawan.  

7) Koherensi Kondisional 

Koherensi kondisional di antaranya ditandai dengan pemakaian anak 

kalimat sebagai penjelas. Di sini ada dua kalimat, di mana kalimat kedua 

adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama, yang dihubungkan 

dengan kata hubung (konjungsi) seperti ―yang‖ atau ― di mana‖. Kalimat 

kedua fungsinya dalam kalimat semata hanya penjelas (anak kalimat), 

sehingga ada atau tidak ada anak kalimat tidak akan mengurangi arti 

kalimat. Anak kalimat itu menjadi cermin kepentingan komunikator 

karena ia dapat memberi keterangan yang baik/buruk terhadap suatu 

pernyataan. 
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8) Koherensi Pembeda 

Koherensi pembeda berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua 

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua buah peristiwa dapat dibuat 

seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan (contrast) dengan 

menggunakan koherensi ini. 

Efek pemakaian koherensi pembeda ini bermacam-macam. Akan 

tetapi, yang terlihat nyata adalah bagaimana pemaknaan yang diterima 

oleh khalayak pembeda. Karena satu fakta atau realitas dibandingkan 

dengan realitas yang lain. Di sini yang harus dikritisi adalah bagian mana 

yang diperbandingkan dan dengan cara apa perbandingan itu dilakukan. 

Apa efek dari perbandingan tersebut, apakah membuat satu fakta menjadi 

lebih baik atau bertambah buruk. 

9) Pengingkaran 

Elemen wacana pengingkaran adalah bentuk praktik wacana yang 

menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin 

diekspresikan secara implisit. Dalam arti umum, 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 startegi wacana di mana wartawan tidak secara tegas dan eksplisit 

menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada khalayak. 

Pengingkaran adalah sebuah elemen di mana kita bisa membongkar 

sikap atau ekspresi wartawan yang disampaikan secara tersembunyi. Hal 
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yang tersembunyi itu dilakukan oleh wartawan seolah ia menyetujui 

pendapat, padahal yang dia inginkan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu 

dikritisi apa maksud yang sesungguhnya dari penulis/wartawan dan 

bagaimana pengingkaran itu dilakukan. Umumnya pengingkaran 

dilakukan di akhir, di mana wartawan sebelumnya menampilkan pendapat 

umum terlebih dahulu, pendapat pribadi disajikan sesudahnya. 

10)  Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Di mana ia menanyakan apakah A 

yang menjelaskan B, ataukah B yang menjelaskan A. logika kausalitas ini 

kalau diterjemahkan ke dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang 

menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). 

Bentuk kalimat ini menentukan apakah subjek diekspresikan secara 

eksplisit atau implisit dalam teks. Kalimat aktif umumnya digunakan agar 

seorang menjadi subjek dari tanggapannya, sebaliknya kalimat pasif 

menempatkan seseorang sebagai objek. 

11)  Kata Ganti 

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa 

dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan 

alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi 

seseorang dalam wacana.  
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12)  Leksikon 

Pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang 

melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. 

Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merujuk pada fakta. 

Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. 

13)  Praanggapan 

Elemen wacana praanggapan (presupposition) merupakan 

pernyataan yang digunakan untuk mendukung pendapat dengan jalan 

memberi latar belakang, maka praanggapan adalah upaya mendukung 

pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. 

Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya sehingga 

tidak perlu dipertanyakan. 

Teks berita umumnya mengandung banyak sekali praanggapan. 

Praanggapan ini merupakan fakta yang belum terbukti kebenarannya, 

tetapi dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu. 

14)  Grafis 

Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan 

atau ditonjolkan (yang berarti 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, huruf dibuat dengan 

ukuran lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah pemakaian caption, 

raster,grafik, gambar, atau table untuk mendukung arti penting suatu 
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pesan. Bagian-bagian yang ditonjolkan ini menekankan kepada khalayak 

pentingnya bagian tersebut. Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian 

yang dipandang penting oleh komunikator, di mana ia menginginkan 

khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. 

Elemen grafis itu juga muncul dalam bentuk foto, gambar, atau table 

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. 

15)  Metafora 

Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya menyampaikan 

pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang 

dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu berita. Akan tetapi, 

pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk 

mengerti makna suatu teks. Metafora tertentu dipakai oleh wartawan 

secara strategis sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat 

atau gagasan tertentu kepada publik. Wartawan menggunakan kepercayaan 

masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, 

kata-kata kuno, bahkan mungkin ungkapan yang diambil dari ayat-ayat 

suci yang semuanya dipakai untuk memperkuat pesan utama. 
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b. Kognisi Sosial 

Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatian pada struktur 

teks, tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Van Dijk menawarkan 

suatu analisis yang disebut sebagai kognisi sosial. Analisis kognisi sosial 

memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan 

mental wartawan. Pendekatan kognitif ini didasarkan pada asumsi bahwa 

teks tidak mempunyai makna, karena makna sesungguhnya diberikan oleh 

pemakai bahasa, atau lebih tepatnya proses kesadaran mental dari pemakai 

bahasa. Pada titik ini dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi 

dan strategi wartawan dalam memproduksi suatu berita karena setiap teks 

pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, prasangka, atau 

pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa. Berita dalam hal ini dipandang 

sebagai hasil dari representasi mental dari wartawan. Pandangan, 

kepercayaan, stereotip dan kepercayaan wartawan mempengaruhi teks 

yang dihasilkan. Wartawan tidak dianggap sebagai individu yang netral, 

tetapi individu yang mempunyai bermacam nilai, pengalaman, dan 

pengaruh ideologi yang didapatkan dari kehidupannya. 

Peristiwa dipahami dan dimengerti berdasarkan pada skema. 

Skema atau model yang digambarkan Van Dijk untuk memahami kognisi 

wartawan adalah sebagai berikut : (Eriyanto, 2001:262) 

1. Skema Person (person Schemas). Skema ini menggambarkan 

bagaimana seseorang menggambarkan dan memandang orang 

lain. Bagaimana seorang islam, misalnya memandang dan 



47 

 

memahami orang Kristen yang memungkinkan besar akan 

berpengaruh terhadap berita yang akan dia tulis. 

2. Skema diri (self Schemas). Skema ini berhubungan dengan 

bagaimana diri sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan 

oleh seseorang. 

3. Skema Peran (Role Schemas). Skema ini berhubungan dengan 

bagaimana seseorang memandang dan menggambarkan 

peranan dan posisi yang ditempati seseorang dalam 

masyarakat. Misalnya, bagaimana seharusnya posisi laki-laki 

dan perempuan dalam masyarakat, dan sebagainya. Pandangan 

mengenai peran yang harus dijalankan seseorang dalam 

masyarakat sedikit banyak akan berpengaruh juga dalam 

pemberitaan. 

4. Skema Peristiwa (event Schemas). Skema ini barangkali yang 

banyak dipakai, karena hampir tiap hari kita melihat, 

mendengar peristiwa yang lalu-lalang. Dan setiap peristiwa 

inilah yang paling banyak dipakai oleh wartawan. 

c. Analisis Sosial 

Pada elemen ini dilakukan analisis intertekstual yaitu meneliti 

bagaimana wacana terkait sesuatu hal diproduksi dan dikonstruksi 

dalam masyarakat. Titik dari analisis ini adalah menunjukkan 

bagaimana makna dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi 

lewat praktik diskursus dan legitimasi. Dalam analisis sosial, ada 
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dua poin yang penting yaitu: kekuasaan (power), dan akses 

(access). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing faktor 

tersebut: 

1) Praktik kekuasaan 

Kekuasaan disini sebagai kepemilikan dan dominasi yang 

dimiliki oleh suatu kelompok untuk mengontrol kelompok 

lain. Kekuasaan umumnya didasarkan atas kepemilikan 

atas sumber-sumber yang bernilai, seperti uang, status, dan 

pengetahuan. 

2) Akses mempengaruhi wacana 

Analisis konteks member perhatian besar pada akses 

diantara masing-masing kelompok dalam masyarakat. 

Kelompok elit mempunyai akses yang besar dibandingkan 

dengan kelompok yang tidak berkuasa. Sehingga kelompok 

yang berkuasa lebih besar mempunyai akses menggunakan 

media, mempengaruhi khalayak dan mengontrol kesadaran 

masyarakat. Akses juga mempengaruhi penentuan topik 

apa dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan 

didiskusikan khalayak (Eriyanto, 2001:271-274). 
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F. Metode Penelitian 

1. Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini, menggunakan analisis wacana. Alasan 

peneliti menggunakan analisis wacana karena merupakan salah 

satu alternatif dari analisis isi selain analisis kualitatif yang 

dominan dan banyak digunakan. Jika analisis isi kualitatif lebih 

menekankan pada pertanyaan ―apa‖ (what), analisis wacana lebih 

melihat pada ―bagaimana‖ (why) dari pesan atau teks komunikasi 

(Eriyanto, 2001). Dengan melihat bagaimana bangunan struktur 

kebahasan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang 

tersembunyi dari suatu teks. 

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang 

diperkenalkan oleh Van Dijk. Alasannya karena model yang 

dipakain oleh Van Dijk ini sering disebut kognisi sosial. Menurut 

Van Dijk penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan 

pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu 

praktek produksi yang harus juga diamati (Sobur, 2004:73). Di sini 

harus dilihat bagaimana suatu teks diproduksi. Pendekatan yang 

dikenal sebagai kognisi sosial ini membantu memetakan 

bagaimana produksi teks yang melibatkan proses yang komplek 

tersebut dapat dijelaskan. Wacana oleh Van Dijk digambarkan tiga 

dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks. Inti wacana Van 

Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut 
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kedalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang diteliti 

adalah bagaimana struktur dan teks serta strategi wacana yang 

dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu, pada level kognisi 

sosial dipelajari proses produk teks berita yang melibatkan individu 

dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga konteks mempelajari 

bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu 

masalah (Eriyanto 2001:224). 

2. Unit Analisis 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam unit analisis adalah 

semua teks berita dalam rubrik Pottre Koneng di koran lokal harian 

Radar Madura edisi 12-19 November 2012, kecuali edisi tanggal 13 

November 2012 yang tidak cetak tayang karena adanya berita yang 

lebih urgen untuk diberikan space lebih. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

ada dua yaitu : 

1. Data primer, yang diperoleh penulis dari rubrik ―Pottre 

Koneng‖ yang dimuat di Koran harian lokal radar Madura 

pada edisi November dengan teknik dokumenter yakni, 

penulis mencatat dan memilih isu perempuan yang sesuai 

dengan yang akan diteliti oleh peneliti.  

2. Data sekunder, data pendukung dari buku-buku, jurnal, 

artikel bacaan, yang digunakan untuk melengkapi data 
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yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penulisan skripsi 

ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

wacana. Analisis wacana lebih memperhitungkan pemaknaan teks. 

Tipe penelitian interpretative, karena analisis wacana 

mengandalkan interpretasi dari peneliti analisis data menggunakan 

model Van Dijk yang mempunyai kerangka sebagaimana 

tergambar di bawah : 

Tabel 1 : 

 Elemen Wacana Van Dijk 

Struktur 

Wacana 

Hal yang di Amati Elemen 

Struktur 

Makro 

TEMATIK 

(Apa yang dikatakan?) 

Topik 

Superstruktur SKEMATIK 

(Bagaimana pendapat di susun dan 

dirangkai ?) 

Skema 

Struktur Mikro SEMANTIK 

(Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita) 

Latar, Detail 

Maksud, 

Peranggapan, 

Nominalisasi 

Struktur Mikro SINTAKSIS 

(Bagaimana pendapat 

disampaikan?) 

Bentuk Kalimat, 

Koherensi, Kata 

Ganti 

Struktur Mikro STILISTIK 

(Pilihan kata apa yang dipakai ?) 

Leksikon 
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Struktur Mikro RETORIS 

(Bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan ?) 

Grafis, Metafora 

Ekspresi 

Sebagaimana yang telah diutarakan dalam penelitian ini 

untuk menganalisis teks dikaitkan dengan konteks.  


