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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

For Her terbit pertama kali pada 13 Desember 2010, keberadaan kolom 

For Her dianggap telat karena sudah banyak majalah, koran, tabloid dan kolom-

kolom lain yang membahas perempuan, saya menganggap kolom foer her ikut-

ikutan dengan majalah lain dalam mengupas tema tentang perempuan, karena 

for her hanya ingn mengulang kolom yang sudah ada dan dianggap sukses yaitu 

kolom deteksi yang notabene adalah kolom khusus untuk anak muda beserta 

semua problemnya. menggarap halaman koran untuk perempuan bukanlah hal 

baru. 

Azrul Ananda selaku pencetus For Her mengatakan, bahwa setiap hari, 

mulai 13 Desember tahun 2010 akan ada halaman-halaman khusus Jawa Pos for 

Her. Halaman tersebut berada pada halaman 21-23 ditengah-tengah rubrik olah 

raga. Setiap hari tema dan rubric for her berbeda-beda supaya tidak 

membosankanbagi pembaca. tapi, harus ditegaskan, penerapannya bukan 

sekadar lewat halaman-halaman itu. 

Lewat Jawa Pos for Her, harian pagi tersebut berharap benar-benar 

menyuguhkan halaman-halaman perempuan secara sungguh-sungguh, melayani 

kelompok masyarakat terbesar. Ketika kemudian bisa benar-benar senang, 

kelompok masyarakat terbesar tersebut  lantas berperan membuat perubahan 

yang lebih baik. Maka,  perubahan bisa berjalan lebih cepat. 

Seperti yang tertulis pada for her edisi pertama kali. Tujuan for her 

bukanlah memperjuangkan emansipasi perempuan. Bukan pula sekadar 
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membuat perempuan senang. Terima kasih kepada banyak ”pahlawan 

perempuan”, karena semua itu sudah tercapai. (Jawa Pos, 13 desember 2010) 

Media massa dan perempuan ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa di 

pisahkan, keduanya memiliki kaitan erat yang berjalin dan saling melengkapi. 

Perempuan banyak yang memanfaatkan jasa media massa demi untuk 

meningkatkan popularitasnya, sebaliknya media massa butuh sebuah “nuansa 

khas” dari seorang perempuan, mulai dari sisi keberhasilan karir dan jabatannya, 

ketegarannya menyikapi sebuah persoalan besar, “kenekadannya” dalam 

melakukan sesuatu dan terakhir adalah keberaniannya untuk memperlihatkan 

auratnya. Setiap perempuan sebenarnya secara umum memiliki “rasa” yang 

sama dengan laki-laki yakni keinginan untuk terkenal, untuk mendapatkan 

banyak uang serta untuk menjadi terhormat.  

Dalam realitas seperti itu, Peter Drucker dalam The New Realities 

menyatakan, bahwa zaman telah berubah dan menggulirkan realitas-realitas 

baru yang mengajukan tuntutan-tuntutan lain dan baru pula. Dalam hal ini, 

dituntut sikap pragmatis yang luar biasa (dalam Adhitama, 2000: 12). Di bidang 

media massa misalnya, harus kita sadari bahwa masyarakat pembaca atau 

penonton perempuan merupakan kekuatan ekonomi potensial yang harus 

diperhitungkan dalam muatan media massa. Perempuan juga memiliki pengaruh 

besar dalam penyebaran makna informasi dan edukasi yang disampaikan media 

massa. Oleh karena itu, berbicara media massa tidak dapat mengabaikan 

eksistensi dan ‘makna’ perempuan. 
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Sayangnya, perempuan yang potensial itu jarang masuk hitungan dalam 

media massa, kecuali untuk maksud-maksud komersial. Atau, dengan kata lain 

perempuan sering terjebak dan menjadi korban kapitalisme modern. Alasan 

mengapa tanggal yang saya ambil hanya pada Edisi 30 Maret, 6,13, 20 April, 28 

September dan 19 Oktober 2011, disebabkan karena pada hari tersebut tema 

yang diangkat adalah tentang sosok seorang perempuan yang direnggut masa-

masa kebahagiannya ketika saat menjalani biduk rumah tangga mereka, 

perempuan diposisikan sebagai manusia yang dilecehkan, mudah terluka, 

dipandang sebagai objek dan lemah. Bahkan, banyak kaum perempuan yang 

bersedia dilecehkan atau ‘melecehkan diri’, seperti kasus majalah Playboy dan 

Populer yang dituduh memuat gambar-gambar perempuan porno. Kasus-kasus 

semacam itu tidak akan terjadi seandainya perempuan mempertahankan harga 

dirinya.  

Media massa secara teoritis memiliki fungsi sebagai saluran informasi, 

pendidikan dan hiburan, tetapi tidak semua informasi dapat disampaikan oleh 

jurnalis. Hanya informasi yang memiliki nilai berita saja yang akan ditampilkan 

oleh media massa, hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki 

selektifitas dalam menyajikan realitas kepada khalayak. Terkadang media massa 

hanya mengangkat suatu berita yang dianggap tidak merugikannya atau bahkan 

berita yang membawa dampak yang cukup ekstrim bagi masyarakat. Media 

massa memiliki wewenang penuh untuk memutuskan apa yang akan 

diberitakan, diliput, ditonjolkan dan apa yang harus dibuang, disembunyikan 

dari khalayak  
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Berita-berita yang disajikan oleh media cetak pada umumnya seputar 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat atau bahkan di dalam 

pemerintahan, sehingga masyarakat mengetahui informasi-informasi yang 

terjadi di sekitarnya dan di dalam pemerintahan. Dalam hal ini dibutuhkan 

kejujuran dari pihak pers dalam menyampaikan berita-berita yang akan 

disampaikan kepada khalayak, agar masyarakat mengetahui kejadian yang 

sebenarnya. Tetapi pada masa orde baru terjadi pemberangusan terhadap 

kebebasan pers. Pengekangan terhadap kebebasan pers pada masa orde baru ini 

dapat dilihat dari pembredelan berbagai media massa, hal ini terkait dengan 

penghapusan atau pembatalan SIUPP oleh pemerintah kepada media-media, 

yang oleh pemerintah berita-berita yang disajikan oleh media massa tersebut 

dinilai dapat menggangu stabilitas nasional. (Nurudin, 2003 : 67)  

Para jurnalis selalu menyatakan bahwa dirinya telah bertindak secara 

objektif, seimbang, dan tidak berpihak pada kepentingan apapun kecuali rasa 

solidaritas atas hak khalayak (masyarakat) untuk mengetahui kebenaran. 

Meskipun sikap independen dan objektifitas sealu dijadikan patokan setiap 

jurnalis, namun pada kenyataannya masih sering dijumpai susunan berita yang 

berbeda atas suatu peristiwa. Ada media yang menonjolkan aspek tertentu, 

dipihak lain ada media yang menutupi aspek tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa dibalik jubah kebesaran independensi dan objektifitas, seorang jurnalis 

menyimpan paradox, tragedy, bahkan ironi. (Eriyanto, 2004 : vi)  

Fakta yang akurat dan aktualisasi masyarakat, merupakan perwujudan 

dari sebuah informasi atas berita yang selaras, seimbang, dan dapat dipercaya. 
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Oleh karena itu, setiap perspektif media dalam mengolah dan menyusun berita 

akan selalu berbeda-beda, baik itu dalam kemasan maupun dalalm tampilannya. 

Hal tersebut  dikarenakan adanya segmentasi yang berbeda-beda, serta visi dan 

misi yang dibangun dan diciptakan oleh masing-masing media  

Untuk melihat bagaimana media dalam mengungkap suatu peristiwa 

(realitas) peneliti memilih analisis framing sebagai metode penelitian. 

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara 

pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis 

sebuah berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan 

fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan 

hendak dibawa kemana berita tersebut. (Eriyanto, 2001 :224)  

Maka dari beberapa gagasan tersebut akan menjadi menarik untuk 

melihat bagaimana media seperti harian Jawa Pos mengkonstruksikan 

perempuan melalui rubrik  sajiannya. Dengan melihat frame harian Jawa Pos, 

sehingga kita akan lebih mengetahui bagaimanakah perempuan dibingkai oleh 

media. Surat Kabar Jawa Pos dipilih dalam penelitian ini, karena Jawa Pos 

merupakan perusahaan pers terbesar kedua dan merupakan Koran terbesar 

ketiga di Indonesia,  dengan sirkulasi sekitar 350.000 eksemplar setiap 

harinya. Selain itu Jawa Pos adalah surat kabar pertama dan sampai sekarang 

satu-satunya yang berkembang menjadi konglomerat pers melalui konsentrasi 

secara eksklusif di pasar propinsi. Jawa Pos sebagai peraih gelar tertinggi 

Newspaper of the Year 2011, di ajang World Young Reader Prize, yang setiap 

tahun diselenggarakan oleh asosiasi koran dunia, WAN-IFRA. Pada 12 
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Oktober lalu Jawa Pos menerima penghargaan itu di Word Newspaper 

Congress dan World Editors Forum di Wina, Austria. (Kompasiana, 16 

Desember 2011) 

Berdasarkan landasan tersebut, penulis menggunakan judul 

Konstruksi Perempuan Dalam Media Massa (Analisis Framing Pada 

Kolom “For Her” Harian Jawa Pos Edisi 30 Maret, 6,13, 20 April, 28 

September dan 19 Oktober 2011) 

 
B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari realitas itulah, maka mewacanakan perempuan dalam 

media massa merupakan even yang tak pernah membosankan dan tak pernah 

kering. Dan berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah ketiga dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perempuan 

dikonstruksi sedemikian rupa oleh harian Jawa Pos dalam kolom / rubrik ‘For 

Her’?.” 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan 

menganalisis tentang sosok kaum perempuan ketika dibingkai oleh media cetak 

harian Jawa Pos khususnya pada kolom / rubrik ‘For Her’.? 

 
D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada : kolom / rubrik ‘For Her’ Harian Jawa Pos 

Edisi 30 Maret, 6,13, 20 April, 28 September dan 19 Oktober 2011 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

a. Mengembangkan kajian komunikasi khususnya tentang penelitian isi 

media massa cetak. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan 

dan pendalaman ilmu komunikasi, khususnya pada konsentrasi jurnalistik 

dan studi media massa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi salah 

satu refrensi dari penelitian tentang konstruksi perempuan pada media 

massa. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan sudut pandang baru dalam menilai obyektivitas berita 

khususnya pada sebuah media massa cetak. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi media massa 

nasional dalam mengangkat tema perempuan melalui istilah-istilah 

emansipasi, gender, dan feminisme yang selalu menjadi bahan 

pemberitaan di Indonesia. Sehingga terbentuk media yang mempunyai 

tanggung jawab sosial dengan menyajikan berita yang lebih berkualitas 

pada khalayak. 

c. Penelitian ini bisa dijadikan refrensi terhadap para peneliti lain dalam 

melakukan penelitian yang sejenis. 
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F. Tinjauan Pustaka. 

1. Konstruksi Realitas Sosial. 

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap 

media dan teks yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme 

pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger melalui 

bukunya yang berjudul The Social Of Construction reality. Bersama Thomas 

Luckman, ia banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai 

konstruksi sosial atas realitas. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan 

masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis dan plural secara terus 

menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus-

menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, 

manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang baru menjadi 

seorang yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal didalam masyarakatnya. 

Penerapan gagasan Berger dalam ranah konteks berita adalah bahwa 

sebuah teks dalam berita tidak dapat kita samakan sebagai Copy (cerminan) 

dari realitas (mirror of reality), ia harus dipandang sebagai hasil konstruksi 

atas realitas. Realitas lapangan sebenarnya berbeda dengan realitas media. 

karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara 

berbeda. Sekelompok wartawan yang meliput suatu peristiwa, dapat memiliki 

konsepsi dan pandangan yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa dan itu 

dapat dilihat dari bagaimana mereka mengkonstruksi peristiwa itu, yang 

diwujudkan dalam teks berita (Eriyanto, 2001 :17).  
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Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa 

atau fakta dalam arti yang rill. Disini realitas bukan diperoleh begitu saja 

sebagai berita, ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta.  

Berger dan Luckman menyatakan terjadi dialektika antara individu 

menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Berger 

menyebut proses dialektis tersebut sebagai momen. Ada tiga tahap peristiwa 

(Eriyanto, 2004: 14-15). Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau 

ekspresi diri manusia dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. 

Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke 

tempat di mana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai 

ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap 

dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suaru dunia-dengan kata lain, manusia 

menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.  

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun 

fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan 

realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri 

sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang 

menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi realitas 

sui generis. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan- itu misalnya manusia 

menciptakan alat demi kemudahan hidupnya. Atau kebudayaan non-materiil 

dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bagasa adalah kegiatan 

eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari 

kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk 
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eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat 

menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan 

yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada di luar kesadaran manusia, 

ada “di sana” bagia setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan 

kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa 

dialami oleh setiap orang.  

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan 

kembali dunia objektid ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga 

subjektif individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Berbagai macam unsur dari 

dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas 

di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.  

Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga 

sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan 

dikonstruksi. Dengan pemahaman seperti ini, realitas berwajah ganda/plural. 

Setiap orang bisamempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. 

Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, 

dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial 

itu dengan konstruksi masing-masing. Selain plural, konstruksi sosial itu juga 

bersifat dinamis (Eriyanto, 2004:15).  

Paradigma konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial 

bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi 

analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana 
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peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu 

dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini seringkali 

disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering 

dilawankan dengan parafigma positivis/paradigma transmisi (Eriyanto, 

2004:37).  

Ada dua karakteristik penting dari pendekatan kontruksionis. Pertama, 

pendekatan konstruksionis menekankan pada politk pemaknaan dan proses 

bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah 

suatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna 

adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. 

Kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai 

proses yang dinamis. Pendekatan konstruksionis memeriksa bagaimana 

pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia 

memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. 

Pesan dipandang bukan sebagai mirror of reality yang menampilkan fakta apa 

adanya. Dalam menyampaikan pesan, seseorang menyusun citra tertentu atau 

merangkai ucapan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. 

Sesorang komunikator dengan realitas yang ada akan menampilkan fakta 

tertentu kepada komunikan, memberikan pemaknaan tersendiri terhadap suatu 

peristiwa dalam konteks pengalaman, pengetahuannya sendiri (Eriyanto, 2004 

:40-41).  
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2. Peran Media Massa Ditengah Kekuatan Sosial. 

Pembentukan konstruksi realitas pada media massa sangat dipengaruhi 

oleh hubungan kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupi media dan berbagai 

tekanannya. George Gerbner menggambarkan pola komunikasi massa dalam 

situasi yang tertekan. Tekanan yang mereka hadapi berasal dari berbagai 

“kekuatan” luar, termasuk dari klien (misalnya para pemasang iklan), 

penguasa (khususnya penguasa hukum dan politik), pakar, institusi lainnya 

dan khalayak. Gerbner menulis : “meskipun secara analisis berbeda, pada 

kenyataanya tidak ada satupun kekuatan atau bentuk pengaruh yang terpisah 

atau terisolasi. Semua kekuatan tersebut berbaur, tumpang tindih, dan saling 

mendesak,....” 

Akumulasi kekuatan dan pengaruh memberikan kedudukan dominan 

pada beberapa institusi tertentu dalam komunikasi massa dan masyarakatnya. 

a. Peran Organisasi Media Massa Beserta Komponennya. 

1) Hubungan organisasi media dengan klien, pemilik dan pemasok. 

Pengamatan atas permasalahan ini akan menyajikan dua pandangan 

yang sangat bertentangan: apakah media harus sepenuhnya 

mengabdikan diri kepada kepentingan negara atau kelas kapitalis, atau 

apakah mereka harus diidentifikasi sebagai kelompok yang 

menjalankan profesi bebas yang berupaya untuk mencapai tujuan 

komunikasi yang ideal untuk menanggulangi berbagai hambatan 

material atau pemberi dana. Tidak ada satupun dari keduanya yang 

merupakan situasi tipikal. Lebih lanjut menurut Mc Quail, situasi 
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demikian dimodifikasi dan diimbangi beberapa faktor lain, yang dapat 

diringkaskan sebagai berikut; 

a) Sumber dana, baik publik maupun pribadi, dapat juga mempunyai 

tujuan-tujuan yang tidak untuk mencari untung atau tujuan-tujuan 

profesional. 

b) Kebanyakan media yang berorientasi pasar memiliki berbagai 

sumber dana, dari penanam modal, pemasang iklan, konsumen, 

dan kadang kala pula subsidi dari masyarakat. Jika media berhasil 

menarik masyarakat, maka media pun mampu berhasil menarik 

keuntungan finansial lainnya. 

c) Media publik mempunyai posisi yang berbeda-beda tetapi bisa 

memperoleh pengaruh melalui mekanisme politik, walaupun 

biasanya tidak melupakan untuk memuaskan publik mereka 

sampai batas-batas tertentu yang bisa dilihat. 

2) Hubungan organisasi media dengan sumber berita. Dalam hubungan 

ini media harus melakukan seleksi terhadap begitu banyak bahan 

untuk dapat dimasukkan ke saluran yang mempunyai kapasitas 

terbatas. Sementara itu, pola hubungan antar penyeleksi (selektor) 

dengan sumber sangat bervariasi, sehingga peran yang berkaitan pun 

demikian pula adanya. Lebih lanjut menurut Mc Quail, beberapa 

situasi utama dari hal-hal seperti ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut ; 
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a) Kontak berkesinambungan dengan orang “dalam” yang 

mengetahui banyak informasi dan para ahli mengenai berbagai 

berita. 

b) Kontak berkesinambungan seperti itu juga diupayakan oleh 

mereka yang mungkin menjadi sumber berita itu sendiri, dengan 

maksud untuk memupuk hubungan baik dengan pihak-pihak yang 

mungkin akan memberikan manfaat. 

c) Memanfaatkan pelayanan badan pemasok berita, terutama badan 

pemasok berita nasional maupun internasional, agen-agen berita 

film, pertukaran program televisi juga berbagai badan yang 

menangani kegiatan para seniman, pengarang atau penulis. 

3) Hubungan organisasi media dengan khalayak. Dalam hubungan ini 

publik memang merupakan klien dan sumber pengaruh paling penting 

dalam lingkungan setiap organisasi media. Namun banyak penelitian 

memperlihatkan kecenderungan banyaknya komunikator massa tidak 

menganggap publik terlalu penting padahal pihak manajemen selalu 

mengikuti eratnya angka penjualan dan tingkat penawaran publik. 

Fergusen juga melaporkan adanya sikap agak angkuh dari para 

redaktur wanita terhadap pembaca mereka. Mungkin pula masalah itu 

bersumber dari kenyataan bahwa komunikator massa harus 

memberikan pelayanan profesional dan menjual produk dalam kurun 

waktu yang bersamaan. Sedangakan kriteria dominan yang seringkali 

diinginkan oleh pihak organisasi adalah meningkatnya angka 
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penjualan. Menurut Fergusen, para redaktur media komersial semua 

berpendapat bahwa keberhasilan profesional harus dibuktikan dengan 

meningkatnya sirkulasi dan pendapatan dari iklan. 

4) Hubungan organisasi media dengan kelompok penekan, pemerintah 

dan tekanan sosial politik, dalam hubungan ini mererka merupakan 

kekuatan sosial budaya yang mempengaruhi organisasi media. 

Tekanan untuk menuliskan suatu berita oleh kepentingan sosial politik 

cukup tunggi. 

5) Hubungan antara organisasi media massa dan kekuatan-kekuatan 

sosial ini tergantung pada tujuan utama dari organisasi media. Tujuan-

tujuan utama dari organisasi media khusunya surat kabar menurut 

Tunstall terbagi menjadu dua, yaitu sasaran-berpendapatan (revenue 

goal) dan sasaran-tidak-berpendapatan (non-revenue goal). 

Sasaran-tidak-berpendapatan mengandung pengertian tujuan yang 

tanpa sapek keuangan langsung; percakapan prestise, penerapan pengaruh atau 

kekuasaan dalam masyarakat, dan mencapai tujuan moral tertentu. Sasaran-

berpendapatan terbagi menjadi dua, yaitu sasaran yang yang bersumber pada 

pemasang iklan dan berasal dari penjualan. Berbagai isi dan kebijakan pers 

berkaitan dengan variasi sasaran yang disebutkan tadi. 

Selanjutnya Tunstall menyatakan bahwa bilamana terjadi konflik 

sasaran dalam surat kabar, maka sasaran targetnya khalayak (menyenangkan 

khalayak demi meningkatkan sirkulasi) dapat berfungsi sebagai “sasaran 

koalisi” kebanyakan orang menyikapi sasaran tersebut. Kesadaran akan 
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kenyataan bahwa media memang memiliki sasaran gabungan sangatlah 

penting. Dengan demikian, kita dapat memahami media dalam konteks 

sosialisme dengan beberapa tekanannya. 

3. Media dan Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis 

Menurut Eriyanto (2002: 19-36) menjelaskan pendekatan 

konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan 

berita dilihat. Penilaian tersebut meliputi: 

a. Fakta / peristiwa adalah hasil konstruksi 

Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Di 

sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta 

lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, 

tergantung pada bagaimana konsepi ketika realitas itu dipahami oleh 

wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.  

b. Media adalah agen konstruksi 

Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang 

mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan 

pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial 

yang mendefinisikan realitas. 

c. Berita bukan refleksi dari realitas, ia hanya konstruksi dari realitas 

Dalam pandangan konstruksionis berita diibaratkan seperti sebuah drama. 

Ia bukan menggmbarkan realitas, tetapi potret arena pertarungan antara 

berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Berita tidak mungkin 
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merupakan cermin dan refleksi dari realitas karena berita yang terbentuk 

merupakan konstruksi atas realitas. 

d. Berita bersifat subjektif / konstruksi atas realitas 

Pemaknaan seseorang atas sebuah realitas bisa jadi berbeda dengan orang 

lain, yang tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Opini tidak 

dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan 

perspektif dan pertimbangan subjektif. 

e. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi realitas 

Wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya 

karena ia merupakan bagian yang intrinsik dalam pembentukan berita. 

Berita bukan hanya produk individual, melainkan juga bagian dari proses 

organisasi dan interaksi antara wartawannya. Karena dalam kenyataannya, 

tidak ada realitas yang bersifat eksternal dan objektif, yang berada di luar 

diri wartawan. Realitas dibentuk dan diproduksi tergantung pada 

bagaimana proses konstruksi berlangsung. 

f. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang 

integral dalam produksi berita 

Aspek etika, moral, dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari 

pemberitaan media. Etika dan moral yang dalam banyak hal berarti 

keberpihakan pada satu kelompok atau nilai tertentu umumnya dilandasi 

oleh keyakinan tertentu adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan 

dalam membentuk dan mengkonstruksi realitas. 
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g. Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam 

penelitian 

Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses penelitian. Peneliti adalah entitas dengan berbagai 

nilai dan keberpihakan yang berbeda-beda. Karenanya, bisa jadi objek 

penelitian yang sama akan menghasilkan temuan yang berbeda di tangan 

peneliti yang berbeda. 

h. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita 

Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif. Ia juga subjek yang aktif 

dalam menafsirkan apa yang dia baca yang bisa jadi berbeda dari pembuat 

berita 

4. Produksi Teks Media 

Proses pembentukan berita merupakan proses yang rumit dan 

mengandung banyak faktor yang berpotensi untuk mempengaruhinya. 

Banyaknya kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, 

menimbulkan pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media. 

Karena sesungguhnya apa yang disajikan oleh media pada dasarnya 

merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam. Pamela J. Shoemaker dan 

Stephen D. Reese meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan, antara lain tertuang dalam 

gambar Hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi media sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Hirarki faktor - faktor yang mempengaruhi isi media 

(Shoemaker and Reese, 1991: 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Faktor Individual 

Faktor ini berhubungan dengan latar belakang profesional dari pengelola 

media. Level individual melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek 

personal dari pengelola media mempengaruhi pemberitaan yang akan 

ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis 

kelamin, umur, atau agama, sedikit banyak mempengaruhi apa yang 

ditampilkan media. Pendekatan individual yang diambil merupakan aspek 

personalitas dari wartawan yang akan mempengaruhi pemberitaan. 

b. Level Rutinitas Media (Media Routine) 

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan 

berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang apa 

yang disebut berita. Apa cirri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria 

kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap 

Ideological Level (5) 

Extramedia Level (4) 

Media Content 

Organization level (3) 

Media Routines  
Level (2) 

Individual Level (1) 
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hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di 

dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme 

bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang 

harus diliput, bagaimana bentuk tugas pendelegasian tugasnya, melalui 

proses dan tangan siapa saja sebuah tulisan sebelum sampai ke proses 

cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya. Sebagai 

mekanisme yang menjelaskan bagaimana berita diproduksi, rutinitas 

media karenanya mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah berita. 

c. Level Organisasi 

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan 

bukan orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya 

hanya bagian kecil dari organisasi media itu sendiri. Masing-masing 

komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan 

sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, misalnya, selain bagian redaksi 

ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum, 

dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. 

Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus strategi 

yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. 

Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga 

mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri. Berbagai elemen 

tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan 

bagaimana juga seharusnya peristiwa disajikan dalam berita. 
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d. Level Ekstramedia 

Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Meskipun 

berada di luar organisasi media, hal-hal diluar organisasi media ini sedikit 

banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada 

beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media, 

diantaranya  

1) Sumber Berita 

Sumber berita disini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral 

yang memberikan informasi apa adanya. Ia juga mempunyai 

kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan : 

memenangkan opini publik, atau memberi citra tertentu kepada 

khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang mempunyai 

kepentingan, sumber berita tentu saja memberlakukan politik 

pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi 

dirinya, dan mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. 

Media, lalu secara tidak sadar telah menjadi corong dari sumber berita 

untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh sumber berita tersebut. 

2) Sumber Penghasilan Media 

Sumber penghasilan media ini dapat berupa iklan, bisa juga berupa 

pelanggan/ pembeli media. Media harus survive, dan untuk bertahan 

hidup kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang 

menghidupi mereka. 
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3) Pihak Eksternal seperti Pemerintah dan Lingkungan Bisnis 

Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing 

lingkungan eksternal media. Misalnya dalam Negara yang otoriter, 

pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan, kalau 

media ingin tetap dan bisa terbit, ia harus mengikuti batas-batas yang 

telah ditentukan oleh pemerintah tersebut.  

e. Level Ideologi 

Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi 

tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana 

mereka menghadapinya. Ideologi yang dimaksudkan berhubungan dengan 

konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas. Pada level 

ideologi, akan dilihat lebih kepada yang berkuasa di masyarakat dan 

bagaimana media menentukan (Sudibyo, 2001:7-13). 

5. Media Dan Gender. 

a. Media. 

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi 

antar manusia. Menurut McLuhan, media massa adalah perpanjangan alat 

indra kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, 

orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa 

bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi itu 

dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra. 
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Fungsi media massa secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap 

macam pengetahuan. Jadi, media massa memainkan peran institusi 

lainnya. 

2) Media massa menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik. 

Pada dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota 

masyarakat secara sukarela, umum, dan murah. 

3) Pada dasarnya hubungan antara pengirim pesan dengan penerima 

pesan seimbang dan sama. 

4) Media massa menjangkau lebih banyak orang dari pada insitusi lainnya 

dan sejak dahulu “mengambil alih” peranan sekolah orang tua, agama, 

dan lain-lain. 

Media dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dipergunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. 

Berdasarkan sifatnya, media terdiri dari dua, yaitu media cetak dan media 

elektronik. Media cetak dapat diartikan segala barang cetak seperti surat 

kabar, majalah, brosur, pamflet, buletin dan lain-lain. Contoh, media 

elektronik adalah televisi, radio, website, dan lain-lain. 

b. Prinsip Pelaku Media. 

Pentingnya jurnalis dan institusi media yang mempunyai sensitif 

yang tinggi dalam permasalahan perempuan, dan untuk menghasilkan 

jurnalisme yang berperspektif gender, sepertinya profesional media massa 
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harus bekerja keras. Setidaknya ada beberapa prinsip dasar yang perlu 

diperhatikan para pelaku media massa, yaitu : 

1) Kemampuan profesional, etika, dan perspektif pelaku media massa 

terhadap permasalahan gender masih rendah. Akibatnnya hasil 

penyiaran belum sepenuhnya mampu mengangkat permasalahan 

perempuan pada arus utama ( mainstream). Penumbuhan rasa empati 

terhadap ketidakadilan yang dialamai perempuan, merupakan salah 

satu jalan bagi media untuk bertindak fair, proposional 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, idiologi politik, ataupun pemilik modal. Media massa yang 

seharusnya menjadi watchdog bagi kekuasaan, justru terjerumus 

menjadi pelestari 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 
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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 dipakai. Pencitraan perempuan 

dalam media, 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. 

Dikursus 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 

mengembangkannya menjadi jurnalisme progresif atau jurnalisme empati. 

Jurnalisme yang mengajarkan masyarakat mengembangkan sikap–sikap 

yang emansi-patoris, kritis, non ekploitatif, non diskriminatif, demokratis, 

tetap proposional, dengan tidak meninggalkan kaidah – kaidh dasar 

jurnalistik yang telah disepakati sebelumnya. 

Dalam menjalankan fungsinya sehari–hari, media setidaknya 

mempertimbangkan kepentingan praktis atau strategis perempuan. 

Terbentuknya pemahaman perspektif gender diharapkan tidak saja akan 

mengubah cara pandang masyarakat dalam menghadapi keberadaan kaum 
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perempuan, namun juga diharapkan mampu menepis pandangan negatif 

yang cenderung diskriminatif dan berbias gender. 

Dimasukkannnya media massa sebagai satu dari 12 landasan aksi 

deklarasi beijing menujukkan bahwa peran media massa menjadi sangat 

strategis untuk membantu perempuan lepas dari ketertindasannya selama 

ini. Media massa mampu menjadi kekuatan positif untuk mengangkat 

hargkat dan status hukum 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. 

1) Memahami Bias Media. 

Pada dasarnya bias berita terjadi karena media massa tidak 

berada diruang vakum. Media sesungguhnya berada ditengah realitas 

sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang 

kompleks dan beragam. Louis Althusser (1971, dalam Al-Zastrouw, 

2000) menulis bahwa media, dalam hungannya dengan kekuasaan, 

menempati posisi setrategis, terutama karena anggapan akan 

kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Media massa sebagaimana 

lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan, 

merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara 

ideologisguna membangun kepatuhankhalayak terhadap kelompok 

yang berkuasa (ideological states apparatus) 
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Akan tetapi, pandangan Althusser tentang media ini dianggap 

Antonio Gramsci (1971, dalam Al-Zastrouw 2000) mengabaikan 

resistensi ideologi dari kelas subordinasi dalam ruang media. Bagi 

Gramsci, media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling 

berkompetensi (the battle ground competing ideologies). 

Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai 

ideologi dipresentasikan. Ini berarti, disatu sisi media bisa menjadi 

sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas 

wacana publik. Namun disisi lain, media juga bisa menjadi alat untuk 

membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas 

dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagikaum 

tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. 

2) 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 Marshal McLuhan, “the medium is the message,” 

medium itu sendiri merupakan pesan. “apa-apa yang dikatakan” 
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ditentukan secara mendalam oleh medianya. Terlebih lagi jika disadari 

bahwa di balik 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. 

c. Gender 

Gender itu berasal dari bahasa latin “Genus” yang berarti jenis atau 

tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Kata gender 

dalam kamus bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Pengertian gender 

pada Webster’s New World Dictionary, diartikan sebagai perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah 

laku. 

Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender 

adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik 

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat.  

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex & Gender: an 

Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya 

terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and 

men). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey 

yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan 
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seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian 

gender (What a given society defines as masculine or feminin is a 

component of gender). 

H. T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai 

suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan 

kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Agak sejalan 

dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih 

dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi 

sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dalam 

mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (Gender is 

an analityc concept whose meanings we work to elucidate, and a subject 

matter we proceed to study as we try to define it). 

Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya 

di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah “jender”. 

Jender diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap 

perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya 

dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat 

bagi laki-laki dan perempuan”. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender 

adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan 

laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender 
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dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (social 

constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. 

 Memperjuangkan kesetaraan bukanlah berarti mempertentangkan 

dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tetapi, ini lebih kepada 

membangun hubungan (relasi) yang setara. Kesempatan harus terbuka 

sama luasnya bagi laki-laki atau perempuan, sama pentingnya, untuk 

mendapatkan pendidikan, makanan yang bergizi, kesehatan, kesempatan 

kerja, termasuk terlibat aktif dalam organisasi sosial-politik dan proses-

proses pengambilan keputusan 

 
Muted Group Theory (Griffin : 2003) 

Teori Kelompok Kebisuan (kelompok terpinggirkan) teori kelompok 

kelompok merupakan salah satu dari cabang teori kritis, karena ia 

menitikberatkan pada masalah yang berkaitan dengan kekuasaan dan 

bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk melawan orang - orang. sementara 

para penganut teori kritis lainnya dapat memisahkan secara jelas antara siapa 

yang kuat dan memiliki kekuasaan dan siapa yang lemah yang tidak memiliki 

kekuasaan, dengan berbagai macam cara. sedangkan teori ini lebih memilih 

untuk memisahkan peta kekuasaan kedalam kekuasaan yang dimiliki lelaki 

dan perempuan. teori ini bermula dari premis nya yang mengatakan bahwa 

struktur bahasa memiliki ikatan secara kultural dan berhubungan dengan 

kultur yang terbentuk. dan karena lelaki memiliki kekuasaan yang lebiih besar 

daripada perempuan, maka dari itu, lelaki memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap perkembangan kebahasaan, sehingga menghasilkan struktur bahasa 
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yang bias lelaki, dan lebih memihak kepada kekuasaan lelaki. lelaki 

menciptakan kata - kata dan makna - makna yang kemudian akan terbentuk 

secara kultural dalam artian menjadi sebuah kewajaran secara sosial. dari 

bahasa tersebut, mereka akan mengekspresikan ide - ide mereka. disisi lain 

perempuan, tertinggal jauh atau ditinggalkan jauh dibelakang, mereka tidak 

diberi tempat untuk menciptakan makna - makna dan meninggalkannya tanpa 

makna - makna yang bisa mengekspresikan hal - hal yang unik bagi mereka. 

nah, praktik inilah yang disebut dengan meninggalkan perempuan atau 

menempatkan perempuan sebagai kelompok kesunyian, atau kelompok 

kebisuan. 

Teori kelompk kebisuan memiliki tiga asumsi dasar, yakni ;  

1) Lelaki dan perempuan memiliki cara yang berbeda dalam memaknai dan 

memandang dunia, hal ini disebabkan karena diantara mereka memiliki 

persepsi yang berbeda juga dalam memaknai pengalaman - pengalaman 

yang mereka alami. pengalaman yang berbeda itu merupakan hasil dari 

perbedaan - perbedaan peran dan tugas yang dimiliki lelaki dan 

perempuan dalam lingkungan sosial. 

2) Lelaki menampilkan dan menetapkan kekuasaan yang mereka miliki 

secara politis, melanggengkan kekuasaan yang mereka miliki dan dengan 

menindas ide - ide yang muncul dari golongan perempuan dan mencoba 

mendapatkan penerimaan publik. 
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3) Perempuan harus merubah ide - ide unik mereka, pengalaman - 

pengalaman mereka dan makna - makna mereka ke dalam sistem bahasa 

lelaki, jika ingin suara mereka didengar. 

4) Ketiga asumsi itu menjadi dasar hipotesisi dari komunikasi perempuan; 

5) Perempuan memiliki kesulitan yang lebih besar daripada lelaki untuk 

mengekspresikan dirinya. 

6) Perempuan memahami apa yang lelaki maksudkan dengan lebih mudah, 

daripada yang lelaki pahami atas maksud dari para perempuan. 

7) Perempuan berkomunikasi dengan sesamanya dengan menggunakan 

media yang tidak diterima oleh kebanyakan pelaku komunikasi dari 

kalangan lelaki. 

8) Perempuan tidak begitu puas dengan komunikasi mereka dibandingkan 

dengan lelaki. 

9) Perempuan jarang membuat istilah dari kata - kata baru, tapi sewaktu - 

waktu mereka melakukannya dengan tujuan untuk menciptakan makna - 

makna khusus dan unik bagi perempuan. 

Teori ini tidak mengklain bahwa perbedaan - perbedaan itu 

menyangkut masalah biologis. akan tetapi, teori ini mengklaim bahwa lelaki 

memiliki resiko kehilangan posisi dominannya jika mereka mendengarkan ide 

perempuan, memasukan pengalaman - pengalaman mereka ke dalam sistem 

kebahasaan, dan memperbolehkan perempuan menjadi partner yang setara 

dalam penggunaan bahasa dan penciptaan bahasa. bahasa merupakan sesuatu 

tentang kekuasaan, dan lelaki memilikinya. 
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6. Jenis-Jenis Jurnalistik. 

Jurnalistik memiliki beberapa jenis, diantaranya : 

a. Jazz journalism. Jurnalistik yang mengacu pada pemberitahuan hal-hal 

yang sensaional, menggemparkan atau menggegerkan, seperti meramu 

gosip atau rumor. 

b. Adversary journalism. Jurnalistik yang membawa misi penentangan atau 

permusuhan, yakni beritanya sering menentang kebijakan pemerintah atau 

penguasa (oposisi). 

c. Government-say-so-journalism. Jurnalistik yang memberitakan atau 

meliput apa saja yang disiarkan pemerintah layaknya koran pemerintah. 

d. Checkbook journalism. Jurnalistik yang untuk memperoleh bahan berita 

harus memberi uang pada sumber berita. 

e. Alcohol journalism. Jurnalistik liberal yang tidak menghargai urusan 

pribadi seseorang atau lembaga. 

f. Crusade journalism. Jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, 

misalnya demokrasi, sosialis, nilai-nilai Islam atau nilai-nilai kebenaran. 

Dalan kamus jurnalistik ditemukan pula istilah-istilah atau jenis-jenis 

jurnalistik seperti berikut : 

a. Electronic journalisme (jurnalistik elektronik), yakni pengetahuan tentang 

berita-berita yang disiarkan melalui media massa modern seperti film, 

televisi, radio kaset, dan sebagainya. 
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b. Junket journalism (jurnalistik foya-foya), yaitu praktek jurnalistik yang 

tercela, yakni wartawan yang mengadakan perjalanan jurnalistik atas biaya 

dan perjalanan yang berlebihan diongkosi si pengundang. 

c. Gutter journalism (jurnalistik got), yaitu teknik jurnalistik yang lebih 

menonjolkan pemberitaan tentang seks dan kejahatan. 

d. Gossip journalism (jurnalistik kasak-kusuk), yaitu jurnalistik yang lebih 

menekankan pada berita kasak-kusuk dan isu yang kebenarannya masih 

diragukan (“koran gosip”). 

e. Development journalism (juranlistik pembangunan), atau dalam istilah kita 

“pers pembangunan”, yaitu jurnalistik yang mengutamakan peranan pers 

dalam rangka pembangunan nasional negara dan bangsanya. 

7. Analisis Framing. 

Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. 

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya 

analisis isi dan analisis semiotik. Framing secara sederhana adalah 

membingkai sebuah peristiwa. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing 

dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi 

fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta 

ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih 

diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 

2004 :162).  

Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson 

tahun 1955. Frame pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau 
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perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandanga politik, kebijakan dan 

wacana, yang menyediakan kategori-kategori standard untuk mengapresiasi 

realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman (1974) 

yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of 

behavior) yang membimbing individu dalam membaca realitas. (Sudibyo, 

2001 :219).  

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran 

tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan 

secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, 

dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu, dan 

dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Sudibyo, 2004 :186).  

Ada hal penting dalam framing, ketika sesuatu diletakkan dalam 

frame, tidak semua berita ditampilkan dalam arti ada bagian yang dibuang dan 

ada bagian yang dilihat. Untuk menjelaskan framing kita bisa menghadirkan 

analogi ketika kita memfoto suatu pemandangan, maka maksud foto hanyalah 

bagian yang berada dalam frame, sementara bagian yang lain terbuang. 

Contohnya adalah pasphoto Rachmat. Ketika Rachmat difoto 3x4 untuk KTP, 

maka di frame adalah bagian dada ke atas. Bagian bawah tidak termasuk 

dalam Frame (Kriyantono, 2008 :251-252). Tentunya ada alasan mengapa 

framing dilakukan pada bagian tententu, mengapa bagian tertentu yang difoto 

sementara bagaian yang lain tidak. Oleh karena itu analisis framing hadir 

untuk menanyakan mengapa peristiwa X diberitakan dan ssedangkan peristiwa 

yang lain tidak? Mengapa suatu tempat dan pihak yang terlibat berbeda 
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meskipun peristiwanya sama? Mengapa realita didefenisikan dengan cara 

tertentu? Mengapa sisi atau angle tertentu ditonjolkan sementara yang lain 

tidak? Mengapa menampilkan sumber berita X dan mengapa bukan sumber 

berita lain yang diwawancarai?  

Jadi analisis framing ini merupakan analisis untuk mengkaji 

pembingkaian realitas (peristiwa, individu, kelompok, lain-lain) yang 

dilakukan media. pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang 

artinya realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. 

Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek 

tertentu sesuai kepentingan media. akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang 

lebih bermakna.  

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses 

memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin memilih 

peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua 

kemungkinan: apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded). 

Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang 

diberitakan dan bagian mana dari realitas yang tidak diberitakan? Penekanan 

aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angle tertentu, memilih fakta 

tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan 

melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. 

Akibatnya, pemahaan dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda 

antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, 

memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau 
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media menekankan aspek atau peristiwa yang lain. Kedua, menuliskan fakta. 

Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan 

kepada khalayak.  

Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, 

dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana 

fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat 

tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan, atau 

bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan 

memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan 

orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi dengan simbol budaya, generalisasi, 

simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya. 

Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian 

kata, kalimat, atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu 

dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, 

lebih mendapat alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek yang 

lain. Semua aspek itu, dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi 

berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2004:69-70).  

Gagasan Gamson mengenai frame media ditulis bersama Andre 

Modigliani. Sebuah frame mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada 

sebuah pusat organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan 

menekankan sebuah isu. Sebuah frame pada umumnya menunjukkan dan 

menggambarkan range posisi, bukan hanya satu posisi.  
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Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, frame 

dipandang sebagai cara bercerita (story line) atau gugusan ide-ide yang 

tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa 

yang berkaitan dengan suatu wacana. Gamson melihat wacana media 

(khususnya berita) terdiri atas sejumlah kemasan (package) melalui mana 

konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.  

Cara pandang atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta 

apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak 

kemana berita tersebut dibawa, Gamson dan Modigliani menyebut cara 

pandang tersebut sebagai kemasan (package) (Eriyanto, 2005 :223-224).  

Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk melihat frame 

surat kabar karena masing-masing surat kabar memiliki kebijakan politis 

tersendiri. 

8. Proses Framing. 

Proses pemberitaan dalam organisasi media akan sangat 

mempengaruhi frame berita yang akan diproduksinya. Frame yang diproses 

dalam organisasi media tidak lepas dari latar belakang pendidikan wartawan 

sampai ideologi institusi media tersebut. Ada tiga proses framing dalam 

organisasi media. Proses tersebut : 

a. Proses framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran 

tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalikkan 
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secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu 

saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi 

tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya. 

b. Proses framing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses 

penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media 

cetak. Redaktur, dengan atau tanpa konsultasi dengan redaktur pelaksana, 

menentukan apakah laporan si reporter akan dimuat ataukah tidak, serta 

menentukan judul yang akan diberikan.  

c. Proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tetapi juga 

pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-

masing berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkannya 

(sambil menyembunyikan sisi lain). Proses framing menjadikan media 

massa sebagai arena di mana informasi tentang masalah tertentu 

diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang 

sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca. 

9. Efek Framing. 

Dalam proses framing pada akhirnya akan membawa efek. Karena 

sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai berbeda oleh media, bahkan 

pemaknaan itu bisa jadi akan sangat berbeda. Realitas sosial yang kompleks 

penuh dimensi dan tidak beraturan, disajikan dalam berita sebagai sesuatu 

yang sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu. Berdasarkan 

penyederhanaan atas kompleksnya realitas yang disajikan media, 

menimbulkan efek framing, yaitu: 
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a. Pertama. Framing yang dilakukan media akan menonjolkan aspek tertentu 

dan mengaburkan aspek yang lain. Framing umumnya ditandai dengan 

menonjolkan aspek tertentu dari realitas, akibatnya ada aspek lain yang 

tidak mendapat perhatian yang memadai. 

b. Kedua. Framing yang dilakukan oleh media akan menampilkan sisi 

tertentu dan melupakan sisi yang lain. Dengan menampilkan sisi tertentu 

dalam berita ada sisi lain yang terlupakan, menyebabkan aspek lain yang 

penting dalam memahami realitas tidak mendapat liputan dalam berita.  

c. Ketiga. Framing yang dilakukan media akan menampilkan aktor tertentu 

dan menyembunyikan aktor yang lain. Efek yang segera terlihat dalam 

pemberitaan yang memfokuskan pada satu pihak, menyebabkan pihak lain 

yang mungkin relevan dalam pemberitaan menjadi tersembunyi. 

 

G. Metode Penelitian. 

1. Tipe Dan Dasar Penelitian. 

Tipe penilitian ini adalah kualitatif interpretatif menggunakan 

pendekatan analisi teks media. Paradigma penelitian ini didasarkan pada 

konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang 

netral, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada 

paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau 

realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. 

Sedangkan Dedy Mulyana menganggap analisis framing sebagai analisis 

konstruktivis sekaligus juga kritis. 
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

framing, untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Metode ini 

akan mengalisa perangakat-perangkat retoris teks rubrik atau kolom 

berdasarkan formula Gamson dan Modigliani. Dalam tahap ini analisa framing 

akan mengidentifikasi perangkat retoris yang terdapat dalam isi teks kolom 

For Her, lalu menentukan frame dan mencari tahu tendensi dari frame 

tersebut. 

Selain itu formula framing ini dapat membantu peneliti lebih sensitif 

untuk melihat bahasa secara mikro melalui perangkat-perangkat dalam 

framing Gamson dan Modigliani. Penyajian kolom ini dikemas dengan 

berbagai macam opini tambahan oleh penulis kolom. Dengan kalimat-kalimat 

yang menonjolkan istilah-istilah yang menuju pada penggambaran citra 

perempuan, dan didukung dengan gambar berupa karikatur atau foto. 

Berdasarkan hal ini penulis menentukan formula Gamson dan Modigliani 

paling sesuai digunakan dalam penelitian ini.  

2. Unit Analisis. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tulisan kolom For Her Harian 

Jawa Pos, dengan masalah yang berlainan, pembahasan mengambil tiga kasus 

yang berbeda. Melihat dari sisi objek penelitian, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana Jawa Pos membingkai perempuan sukses pada tulisan For Her 

Story halaman 21, perempuan muda pada tulisan For Her Hobby & Pats pada 

halaman 22, serta Diskriminasi Rumah Tangga dalam tulisan For Her Divorce 

pada halaman 23. Unit analisis ini dicukupkan pada satu edisi dengan asumsi 
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pemberitaan pada harian Jawa Pos mengambil tiga tema perempuan yang 

berbeda pada setiap kolomnya. Periode yang digunakan adalah enam bulan 

tapi diambil hanya dengan beberapa edisi, yaitu Jawa Pos edisi 30 Maret, 6,13, 

20 April, 28 September dan 19 Oktober 2011. Selain itu, alasan yang paling 

kuat adalah pada waktu tersebut, terjadi tema menarik yang Pro dan kontra 

antara perempuan Broken Family dan perempuan Sukses. Tema yang sama 

tersebut terus diangkat pada hari rabu dengan jangka waktu seminggu sekali. 

Serangkaian penelitian yang terkait dengan persoalan kesetaraan peran, 

fungsi, dan kedudukan perempuan dalam format sosial dan kebudayaan 

mewarnai sekian banyak kajian penelitian sosial saat ini. Dan penelitian ini 

merupakan salah satu di antara deretan kajian yang 'telah' berjumlah banyak 

itu. Penelitian ini berangkat dari persoalan yang selama ini telah banyak 

diperbincangkan orang, namun tentu saja berangkat dari beberapa pertanyaan 

yang berbeda. Kajian tentang representasi media dan gender dengan analisis 

wacana secara kualitatif mampu mengungkapkan sejumlah makna di bebrapa 

teks yang direpresentasikan oleh media. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi. Teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan catatan 

yang dimiliki oleh unit analisis, sehingga dapat dipergunakan dalam penelitian 

tersebut serta untuk memperoleh dan melengkapi data yang diperlukan. 
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a. Data Primer 

”Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data oleh penyelidik dengan tujuan khusus” (Surakhmad, 

1980:163). Data yang diambil sebagai data primer oleh peneliti, yakni 

berupa berita-berita mengenai kejahatan fisik maupun non-fisik, verbal 

atau non-verbal dari laki-laki terhadap perempuan pada kolom for her 

harian Jawa Pos edisi 28 September 2011. 

b. Data Sekunder 

”Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berbentuk data-data dokumentasi dan arsip-arsip 

resmi” (Anwar, 2001 : 35). Data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini berupa referensi buku-buku, referensi penelitian, internet, program 

acara yang ditayangkan di televisi yang tentunya menunjang penelitian 

tersebut, seperti program perempuan pada kolom atau rubrik yang 

mengangkat tema perempuan. 

4. Teknik Analisis Data. 

Teknik analaisa dalam penelitian ini menggunakan formula framing 

menurut Gamson dan Modigliani. Sebelumnya penulis memulai dengan 

menyeleksi isu mengenai permasalahan perempuan yang terdapat dalam teks 

kolom “for her”. Setelah menentukan isu tersebut, satu per satu isu akan 

dimasukkan dalam perangkat framing yang kemudian akan dianalisa untuk 

lebih lanjut. 
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Merujuk artikel-artikel sebelumya di Jawa Pos for Her, seakan 

semua penulis merasa bahwa mereka bisa setara dengan lelaki. Tetapi, 

justru yang dikemukakan adalah bentuk penyubordinasian perempuan. 

Contoh yang mereka berikan justru menunjukkan bahwa perempuan adalah 

objek dari dominasi lelaki. Mungkin mereka telah melangkah ke ranah 

”publik” yang selama ini telah didominasi lelaki. Namun, dalam ranah 

”publik” tersebut, mereka tetap melakukan pekerjaan yang bersifat 

”domestik”. 

Seperi inilah tabel setiap halaman pada kolom “For Her” harian Jawa 

pos : 

Edisi Halaman 21 
For Her Story 

Halaman 22 
For Her Hobby 

& Pats 

Halaman 23 
For Her 
Divorce 

30 Maret 2011 Mewana 
Sandhi, tujuh 
tahun bebaskan 
diri dari jerat 
KDRT. 
Seribu hari 
terpenjara 

Cinta anggrek 
setelah diledek. 

Ditolak mertua 
dan suami. 

06 April 2011 Ienas Tsuroiya, 
istri Ulil Abshar 
Abdalla dan 
ancaman teror. 
Saya gampang 
panik 

Pilih rex yang 
tak gampang 
stress 

30 tahun hidup 
dalam 
kebohongan 
suami. 
Ternyata saya 
istri kedua. 

13 April 2011 Yenni Wahid, 
salah seorang 
penerus trah 
pendiri 
Nahdhatul 
Ulama. 
Tidak sempat 
melarikan diri. 

Rp 1,7 juta 
sebulan demi 
perangko 

Kehancuran 31 
tahun rumah 
tangga Ane –
Rio. 
Tetangga – 
sahabat – 
pengkhianat. 

20 April 2011 Hidup keluarga 
mendiang irzen 

Para perempuan 
pecinta selam. 

Safira akhiri 12 
tahun 
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Octa kini. 
Papi selalu ada 
di hati 

Cinta setelah 
mencoba 

pernikahan. 
Modal cinta 
menyakitkan. 

28 September 2011 Elizabeth Njo 
May Fen; 
tentang fashion 
dan passion 
mengajar. 
Tuhan buka 
jalan ke pison 

Keluar jutaan 
demi 
kesayangan 

 

19 Oktober 2011 Natarini 
setyaningsih, 
survivor 
leukimia pendiri 
cancer buster 
community. 
Berguna untuk 
sharing. 
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Tabel Framing Gamson dan Modigliani ; 

MEDIA PACKAGE 
Seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau 

memahami dan memaknai suatu isu (central organizing idea for 
making sense of relevant, suggesting is what issues). Frame ini akan 

didukung oleh perangkat wacana lain. Seperti kalimat, kata dan 
sebagainya. Secara umum, perangkat ide sentral ini dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu framing devices dan reasoning devices. 
 
 

CORE FRAME (Gagasan Sentral) 
Berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang 
relevan terhadap peristiwa dan mengarahkan makna isu yang 

dibangun 
 
 

CONDENSING SYMBOLS (Simbol Yang Dimampatkan) 
merupakan hasil pencermatan terhadap interaksi perangkat simbolik 
(framing devices dan reasoning devices) sebagai dasar digunakannya 

perspektif. 
 
 

Framing Devices 
Perangkat framing 

Reasoning Devices 
Perangkat penalaran 

  
Methapors 
Perumpamaan atau pengandaian 

Roots 
Analisis kausal atau sebab akibat 

Cathphrasess 
Frase yang menarik, kontras, menonjol 
dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa 
slogan atau jargon. 

Appeals to principle 
Premis dasar, klaim-klaim moral 

Exemplaar 
mengaitkan bingkai dengan contoh uraian 
(bisa teori, perbandingan) yang memperjelas 
bingkai 

Consequences 
Efek atau konsekuensi yang 
didapat dari bingkai 

Deception 
Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang 
bersifat konotatif. Deception ini umumnya 
berupa kosakata, leksikon untuk membeli 
sesuatu. 
Visual images 
Gambar, grafik, citra yang mendukung 
bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa 
foto, kartun atau grafik untuk menekankan 
dan mendukung pesan yang disampaikan. 
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Gamson dan Modigliani, peneliti yang konsisten mengimplementasi-

kan konsep framing, menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (package) 

yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan 

(Eriyanto, 2002:217-287). Menurut mereka, frame adalah cara bercerita atau 

gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan 

konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. 

Kemasan (package) adalah serangkaian ide-ide yang menunjukkan isu 

apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan. Package adalah 

semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk 

mengonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk 

menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Package tersebut dibayangkan 

sebagai wadah atau struktur data yang terorganisir sejumlah informasi yang 

menunjukkan posisi atau kecendrungan politik, dan yang membantu 

komunikator untuk menjelaskan muatan–muatan di balik suatu isu atau 

peristiwa. 

Keberadaan suatu package terlihat dari adanya gagasan sentral yang 

kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana seperti kata, kalimat, 

pemakaian gambar atau grafik tertentu atau proposisi dan sebagainya, awalnya 

elemen dan struktur wacana tersebut mengarah pada ide tertentu dan 

mendukung ide sentral suatu berita.  

Tidak dapat disangkal perempuan merupakan pangsa pasar yang cukup 

besar yang memberi kesempatan kepada para penerbit untuk menerbitkan 
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berbagai media untuk perempuan. Banyak hal dimasyarakat dapat menjadi 

topik bahasan, dan dapat dikaji dan disajikan dengan bahasa yang enak dibaca, 

baik dengan gaya serius maupun dengan gaya ringan.  

 


