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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perempuan adalah makhluk sosial sempurna yang memiliki struktur 

tertentu dalam setiap organ tubuhnya. Perempuan mempunyai kelebihan dalam 

berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan baik dibandingkan dengan makhluk 

lainnya. Perempuan memiliki banyak cara dalam berkomunikasi dan juga 

berinteraksi dengan orang lain. Dan pula bagaimana mereka memainkan media 

dalam kehidupannya dan juga dari segi penampilan. Seakan tak sadar perang 

gender berangsur dalam hal ini. Termasuk juga dalam menggunakan segala media 

untuk berinteraksi dengan yang lain. Seakan media dan perempuan ini dalam satu 

nyawa yang tidak dapat dilepaskan. Media selalu melekat dalam pengembangan 

pikiran manusia. 

Kehadiran dunia hiburan dalam kehidupan kita sangatlah berguna sebagai 

penghilang penat. Namun kadang sebuah bahan hiburan beberapa diantaranya 

menyalahgunakan peraturan yang ada. Apalagi di era yang semakin maju seperti 

ini macam-macam hiburan tersedia. Salah satunya efek era modernisasi yang 

antara lain ditandai dengan semakin luasnya hak-hak pemirsa untuk mengakses 

berbagai sumber informasi tersebut, telah melahirkan berbagai peluang sekaligus 

tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Era modernisasi terbukti telah 

membuka berbagai kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengikuti arus 

perubahan dunia secara lebih cepat. Di Indonesia, menjamurnya pusat 



 
2 

perbelanjaan, industry mode atau fashion, maupun dunia pertelevisian. Disadari 

ataupun tidak, media massa merupakan kekuatan raksasa yang sangat 

diperhitungkan.  

Adapun beberapa dampak dari modernisasi yang melanda di indonesia. 

seperti hiburan-hiburan masyarakat yang ada. Salah satu bahan hiburan yang 

digunakan peneliti untuk diteliti adalah dari media massa cetak. Mendengar kata 

media massa memang fungsinya tidak jauh sebagai alat penyampaian suatu 

informasi kepada khalayak umum. Media juga berperan dalam interaksi sosial 

ataupun komunikasi yang terjalin dalam masyarakat. Jenisnya pun dalam bentuk 

verbal dan juga non verbal. Media sesungguhnya berada di tengah realitas sosial 

yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan 

beragam (Alex Sobur, 2009:29-30). 

Dalam kaitannya perkembangan media peneliti menggunakan media cetak 

sebagai subjek penelitiannya. Ada beberapa asumsi dari masyarakat yang 

mengatakan bahwa media cetak sudah ketinggalan jaman. Bahkan yang menggilai 

teknologi pasti lebih memilih media online sebagai pegangan informasinya. 

Padahal media cetak ikut andil dalam ladang usaha perekonomian dikalangan 

pengusaha. Media cetak sendiri adalah media sarana informasi yang berwujud 

dalam lembaran kertas. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengungkap realitas 

dalam media cetak dengan mengambil representasi perempuan dalam media 

terutama media cetak. Representasi sendiri bermakna sebagai suatu tanda, 

pemahaman atau pemaknaan suatu peristiwa yang ada. Keberadaan perempuan 

yang sekarang ini berbeda jauh dengan sejarah keberadaannya yang sebelumnya. 
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Yang sebelumnya perempuan kurang berani untuk andil dan go public dalam 

masyarakat. Ini adalah awal beranjaknya perang gender yang terjadi dalam media.   

Dan perempuan masa kini sudah mulai berani menampakkan jati diri 

mereka, terutama dalam hiburan saat ini. Contoh mungkin dalam beberapa iklan 

yang ada tak banyak dari tayangan tersebut selalu muncul sosok perempuan. 

Meskipun ada iklan yang khusus untuk pria, perempuan selalu ada dalam 

penayangannya. Contoh lainnya seperti, perempuan dengan bumbu dapur, 

perempuan dengan pembersih baju, sampai perempuan yang digambarkan sebagai 

sosok tubuh sempurna dengan susu pelangsing maupun obat pelangsing. 

Fenomena yang demikian merupakan fenomena sosial yang biasa bagi para 

perancang iklan dan pemirsa. Sesungguhnya, dalam representasi iklan ini terdapat 

pemahaman ideologi yang mempunyai perspektif gender. 

Tak jauh beda dengan iklan, dalam media cetak atau majalah perempuan 

saat ini lebih berkuasa tampil di depan khalayak. Beberapa dari majalah 

memperlihatkan bahwa mereka banyak mencondongkan tentang fashion dan life 

style. Seperti pada beberapa majalah dan tabloid khusus perempuan seperti Nova, 

Nyata, Femina, Kartini, Cosmopolitan, Cita Cinta, Yes!, Go Girl, dan lain-

lainnya. Sebenarnya dalam tampilan ini tentu mendapatkan beberapa dampak 

yang berarti di kalangan masyarakat. Baik itu positif maupun negatif. Sebagai 

masyarakat konsumtif tentu tanpa disadari dari masyarakat mengikuti gaya para 

perempuan dalam majalah tersebut. Mereka beranggapan bahwa perempuan di 

majalah saja bisa menampilkan berbagai macam gaya lalu apa kita orang biasa 

tidak bisa melakukannya? Di Indonesia peran perempuan sering ditampilkan 
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sebagai objek seks. Bagian tubuh tertentu sering digunakan sebagai alat 

menciptakan image pada produk tertentu atau dalam hal ini tubuh perempuan 

berfungsi sebagai latar dekoratif, menggambarkan simbol tertentu terhadap suatu 

produk yang dipasarkan. Dari beberapa pemaparan tentang perempuan dari yang 

dilihat hanya dari sisi lainnya saja sampai pada kelemahannya inilah yang 

menggambarkan perspektif pada masyarakat. Namun apa yang paling terpenting 

dalam pembelaan perspektif tersebut untuk perempuan, sehingga mereka berusaha 

menunjukkan derajat mereka. Karena itu hal tersebut di coba untuk di perjelas 

dengan bagaimana representasi seorang perempuan itu sendiri dalam mata 

masyarakat.  

Kajian-kajian tentang image perempuan memiliki kecenderungan dengan 

memaparkan ataupun menunjukkan gambaran tentang aseorang perempuan 

indonesia melalui beberapa media. Namun kajian ini memiliki kecenderungan 

dengan melihat sosok perempuan sebagai objek kajian, sehingga penjelasannya 

cenderung mengesankan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kcenderungan yang terjadi 

dalam kajian ini tergolong alamiah. Yang artinya bahwa seperti itulah gambaran 

dari perempuan baik yang ada di indonesia maupun di dunia luar, terkecuali 

sebaliknya jika perempuan itu di anggap sosok yang lemah dan cengeng yang 

dianggap sebgai gambaran yang kurang bermutu di mata masyarakat. Dan sampai 

pada akhirnya makna dari kajian-kajian tersebut secara umum lepas dari konteks 

perempuan dan koteks sosial. (Widjajanti M. Santoso, 2011: 6-7) 
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Pada penelitian ini memang garis besar peneliti mengambil sosok 

perempuan dalam pemeran utamanya. Seperti yang terjelaskan sebelum-

sebelumnya, tidak berarti peneliti menganggap remeh laki-laki. Namun kembali 

pada status yang diinginkan perempuan dimata masyarakat. Karena 

penyelewengan nilai yang ada beberapa fenomena terhadap perempuan sering 

terjadi, seperti korba pemerkosaan, korban pelecehan, korban kekerasan, dan 

masih banyak lagi. Itu yang menyebabkan pandangan nilai yang berbeda tentang 

perempuan. Perempuan itu bidangnya memberikan inspiratif dalam segala hal.  

Perempuan jarang ditampilkan sebagai orang yang berperan penting dalam 

ekonomi, politik, bahkan pemimpin. Dalam realitasnya kalau kita kaji lebih dalam 

akan terlihat secara jelas proses ketidakadilan gender yang diberikan oleh dunia 

pencitraan atas peran perempuan pada wilayah domestik. Sosok perempuan yang 

menyebarkan berbagai macam penanda eksotis dari setiap inci tubuhnya 

kemudian banyak digunakan sebagai alat untuk mengikat berbagai macam 

petanda, baik itu pada wilayah ekonomi, sosial dan budaya. Bias gender yang 

terjadi dalam media tak hanya menampilkan hasrat sensualitas perempuan, tapi 

bagaimana perempuan tersebut digambarkan dengan beberapa makna yang ada. 

Seperti halnya bagaimana frame yang terjadi pada media cetak tersebut dalam 

membingkai representasi perempuan itu dalam sebuah peristiwa atau bertita yang 

dipublikasikan kepada khalayak luas.  

Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk merepresentasi peran perempuan 

itu sendiri dalam media cetak. Representasi adalah sesuatu dalam 
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menggambarkan, memaknai, menandai, memahami sebuah objek ataupun 

peristiwa yang terjadi. Representasi pada perempuan sesungguhnya merupakan 

sebuah arena yang menarik untuk dikaji dan diulas secara lebih. Dan kerena itu 

sumber data yang digunakan peneliti dari media cetak yaitu tabloid Nova. Dan 

peneliti mengambil edisi bulan Februari sampai April 2013. Dapat dikatakan 

tabloid ini banyak menyangkut tentang kehidupan perempuan. Mau itu dari public 

figure sampai feature beberapa masyarakat yang layak tampil di media dan 

memberikan motovasi dan inspirasi. Yang diteliti pun tak hanya memandang 

perempuan sebagai sosok yang elok jelita tetapi juga bagaimana perempuan juga 

menjadi korban dalam segala hal. 

Bagaimana peran perempuan masa kini sudah mulai banyak perubahan. 

Tak hanya bagaimana hidup dalam kemodernisasian, bagaimana mereka 

menyetarakan gender, bagaimana menjunjung feminitas atau akibat arus 

globalisasi. Karena itu dalam kaitannya peristiwa tersebut, peneliti membaca 

bagaimana emansipasi wanita mulai berkembang pesat. Ada alasan pemilihan 

edisi dalam tabloid NOVA. Pertama peneliti mengambil edisi pada bulan 

Februari, alasannya karena banyak masyarakat yang percaya bulan ini adalah 

bulan penuh kasih sayang. Dan pemaknaan kasih sayang disini cenderung lebih 

banyak diinginkan perempuan. Yang kedua, peneliti mengambil edisi pada bulan 

Maret ini. Dikarenakan bulan Maret menjadi bulan yang istimewa untuk semua 

perempuan didunia karena bertepatan dengan Hari Perempuan sedunia. Dan yang 

terakhir pada bulan april. Alasan perencanaan pada bulan April ini dikarenakan 

akan bertepatan hari Kartini. Tentu semua para perempuan diindonesia 
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mengetahui bagaimana peran pentin Kartini dalam membela emansipasi 

perempuan. Dalam tabloid NOVA, masih berkaitan dengan perempuan masa kini. 

Salah satunya pada rubrik peristiwa pada edisi tanggal 25 Februari - 3 Maret ada 

ulasan mengenai ulang tahun NOVA yang ke 25. Dan rubrik tersebut tentang 25 

inspiratif perempuan. Paling tidak rubrik ini memberikan insipiratf-inspiratif pada 

perempuan di Indonesia. Terlihat pula berbagai macam profesi mereka yang 

bahkan mampu mematahkan persepsi masyarakat yang terlalu mengeluh-eluhkan 

kaum adam sebagai pemimpin. Dan kedua subjek penelitian tersebut hampir 

mengungkapkan bagaimana pendobrakkan diskriminasi pada gender.  

Selain itu peneliti mencoba menganalisisnya dengan analisis Framing. 

Mencoba memberikan konstruksi realitas yang ada dalam perempuan, memaknai, 

menandai ataupun memahami yang akan menjadikan niatan peneliti untuk di teliti 

lebih lanjut. Tak hanya memberikan pemahaman feminisme ataupun perang 

gender yang sedang gempar, tetapi lebih pada bagaimana kaitannya perannya 

dalam media maupun realitasnya. Namun dari majalah-majalah tersebut pastilah 

memiliki beberapa perbedaan. Agar peneliti tidak terlalu luas membahas maka 

peneliti memilih analisis yang digunakan oleh Robert N. Entman. Dalam 

kaitannya ini, memiliki kaitannya dengan tema yang diambil peneliti. Menurut 

Entman, meskipun banyak beragam studi, ada satu faktor yang 

menghubungkannya yaitu bagaimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana 

representasi yang ditampilkan secara menonjol mempengaruhi khalayak 

(Eriyanto,2002: 185).  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

“Bagaimana tabloid Nova edisi bulan Februari – April 2013 membingkai 

suatu peristiwa maupun berita tentang genderisasi terutama dalam 

merepresentasikan perempuan itu sendiri?” 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sejalan dengan rumusan pertanyaan yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembingkaian suatu peristiwa 

maupun berita tentang genderisasi terutama dalam merepresentasikan perempuan 

yang dilakukan tabloid NOVA pada edisi bulan Februari – April 2013. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

I.4.1 Manfaat Akademis 

a) Penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi penelitian lainnya yang juga 

berkaitan dengan dunia jurnalistik terlebih yang berkontribusi pada 

masalah media cetak. 
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b) Dari hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat dijadikan sebuah acuan 

referensi untuk penelitian yang sejenis terlebih pada pemahaman tentang 

representasi perempuan dalam media cetak 

c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang 

pembingkaian (frame) berita sebagai landasan dalam memahami fenomena 

yang dikaji. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a) Memberikan gambaran kepada pembaca tentang realitas konstruksi 

kehidupan perempuan masa kini dalam peristiwa maupun kasus dalam 

media cetak. 

b) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat 

berkenaan dengan konsep framing dalam media cetak yang secara sadar 

atau tidak sadar memproduksi berita yang mengandung bias gender. 

 

 

  

 


