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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kita telah memasuki era The New Media, sebuah perkembangan 

pesat teknologi dalam bidang komunikasi dan media massa yang kemudian 

memunculkan fenomena media alternatif yang muncul sebagai antitesis dominasi 

media massa mainstream yang tak lagi mengakomodir kebutuhan publik yang 

menarik untuk dikaji. Hal inilah yang memungkinkan masyarakat beralih dan 

memilih akses informasi pada media alternatif yang mampu mengakomodir 

kebutuhan publik akan informasi yang akurat dan berimbang. Kehadiran media 

alternatif sebagai antitesis media mainstream memang menyediakan banyak ruang 

dan kebebasan penuh atas akses informasi sekaligus aspirasi langsung yang jarang 

muncul di ruang publik dengan isu-isu yang lebih spesifik seperti gaya hidup, seni, 

perempuan, sejarah dan juga ide-ide sosial.  

Adapun mengenai media massa dalam hal ini pada tataran alternatif pun tetap 

tidak serta merta bebas nilai, bahwa media alternatif disini juga tetap menawarkan 

kemungkinan praktis untuk diteliti, dipertimbangkan dengan tujuan memperluas 

jumlah variasi pendekatan atas budaya populer sebagai bentuk kritik mengenai ide 

kuasa media, dalam hal ini mengenai bentuk peran dan kontribusi media massa 

alternatif terhadap konstruksi sosiokultural masyarakat salah satunya adalah wacana 

mengenai keperempuanan. 



2 

 

Wacana mengenai keperempuanan memang selalu menarik perbincangan 

berbagai khalayak dan memiliki dialektika tersendiri dari waktu ke waktu. Wacana 

mengenai keperempuanan masih selalu dikerucutkan ke dalam dua konsepsi pada 

kutub ekstrem yang saling berjauhan – hitam dan putih--. Konsepsi pertama, 

perempuan selalu digambarkan sebagai objek kecantikan, dalam posisi subordinat 

dan pasif, sebagai objek seksual dan bahan candaan dan digoda-goda. Sedangkan 

konsepsi kedua, perempuan digambarkan secara progresif, aktif dan mandiri, namun 

pada kenyataannya masih tetap berakhir pada stigma-stigma moral yang tetap 

berujung pada pelemahan peran (role) daripada perempuan yang mana tidak sesuai 

dengan realitas masyarakat sendiri. 

Melihat dari banyaknya praktik-praktik representasi media massa mengenai 

konsepsi keperempuanan tentunya akan menimbulkan banyak pro dan kontra pada 

lapisan masyarakat, khususnya kaum perempuan itu sendiri. Mengacu dari kritik atas 

representasi oleh Eriyanto, dimana representasi oleh media massa tidak selamanya 

mencerminkan realitas itu sendiri, peneliti merasa tertarik untuk melibatkan khalayak 

pembaca media massa sendiri terhadap pemaknaan teks media yang ia baca. Salah 

satu media massa yang turut memiliki kontribusi atas representasi mengenai konsepsi 

keperempuanan itu adalah Majalah Historia. 

Majalah Historia merupakan  majalah jurnalistik sejarah populer pertama di 

Indonesia. Pada mulanya hadir pada tahun 2010, dalam bentuk media daring1 yang 

                                                 
1
 Media daring ; berasal dari kata "daring", yang merupakan bentuk singkatan dari kata "dalam 

jaringan" (online), yang dapat diartikan sebagai media massa yang berhubungan dengan teknologi dan 
media internet. Contoh : Website, blog. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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kemudian juga merambah dunia media cetak. Edisi cetak pertama terbit pada tahun 

2012. Majalah Historia hadir dari kalangan sejarawan Indonesia yang ingin 

merekonstruksi data dan fakta serta mengkaji ulang sejarah formal yang telah 

dibakukan oleh rezim yang berkuasa. Dalam hal ini edisi perdana dari majalah 

Historia melakukan aktivitas rekonstruksi sejarah untuk menerapkan salah satu fungsi 

media massa dalam menciptakan  kondisi well-informed citizen. 

Edisi perdana Majalah Historia dengan tajuk “Srikandi Revolusi” merupakan 

sebuah manifestasi media massa alternatif yang menyajikan perspektif data dan fakta 

berupa narasi sejarah biopik (biography) tokoh-tokoh perempuan nasional yang 

jarang diketahui publik secara luas. Dalam pembahasannya, Majalah Historia 

menyajikan narasi keperempuanan terkait ruang gerak dan konsepsi perempuan 

dalam konteks kurun waktu zaman kemerdekaan yang hanya terbatas dalam posisi 

subordinat dan sektor domestik semata. Konsepsi keperempuanan tersebut kemudian 

direkonstruksi ke arah konsepsi keperempuanan yang aktif, progresif dan mandiri 

melalui pengkisahan tokoh-tokoh dan narasi perjuangan yang juga diinisiasi oleh 

kaum perempuan. Adapun sosok tokoh perempuan yang diulas ialah Maria Ulfa, SK 

Trimurti, Laswi (Laskar Wanita Indonesia), Palang Merah Perempuan Indonesia dan 

juga Dapur Umum (Divisi Logistik).  

Wacana mengenai keperempuanan dalam Majalah Historia ini tidak hadir di 

luar representasi sebagai bentuk kritik terhadap media massa mainstream semata, 

namun  merupakan suatu bentuk representasi itu sendiri. Adapun relasi mengenai 

hubungan media massa dan elemen-elemen sosial merupakan fenomena penting 

dalam kajian komunikasi massa yang memiliki kapasitas untuk menyatukan individu 
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atau khalayak kedalam suatu pandangan baru mengenai seperangkat nilai, ide, dan 

informasi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana dan sejauh manakah 

teks media massa alternatif dimaknai, bagaimana dan sejauh manakah khalayak 

memaknai teks media dan konsepsi keperempuanan dalam keseharian maupun pola 

pikir, nilai-nilai hingga pandangan hidup (worldview) mereka. 

Adapun asumsi dasar penelitian menggunakan analisis resepsi terhadap 

makna dan konsepsi keperempuanan yang muncul dari Majalah Historia Edisi I/2012 

sebagai unit analisis dari penelitian ini adalah : 

1. Majalah Historia tergolong majalah alternatif yang memiliki segmentasi khusus 

dalam visi dan misi penerbitannya. Data dan fakta sejarah yang ditulis oleh 

Majalah Historia tidak bersifat formal dan baku seperti halnya Sejarah Nasional 

Indonesia yang ditulis di buku-buku akademik sekolah dasar akan tetapi lebih 

bersifat sebagai sejarah alternatif atau komplementer atau dengan kata lain 

sebagai upaya penggalian data dan fakta sejarah secara aktual atau selama ini 

tenggelam di bawah permukaan. 

2. Mengacu pada hasil survey di lapangan, peneliti menganggap audiens dari 

Majalah Historia termasuk dalam tipe specialized audience, dimana jumlah 

audiens Majalah Historia belum mencapai tingkat heterogensi yang tinggi. 

Dengan kata lain bahwa audiens Majalah Historia lebih seperti kumpulan sosial 

yang terbentuk dari kerangka pengetahuan dan minat yang sama (common 

interest) terhadap ilmu pengetahuan dalam hal ini sejarah dan konsepsi 

keperempuanan. Peneliti beranggapan bahwa dimensi khalayak pembaca 

Majalah Historia ini menarik untuk diteliti.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah 

yaitu bagaimana pola pemaknaan khalayak (audience) dalam memaknai pesan 

keperempuanan yang muncul pada Majalah Historia Edisi 1/2012. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek dan latar 

belakang pola pemaknaan khalayak (audience) dalam memaknai pesan 

keperempuanan yang muncul pada media massa alternatif, yaitu Majalah Historia 

Edisi 1/2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian studi resepsi (audience 

analysis) atau pemaknaan pesan teks media oleh audiens khususnya kajian 

komunikasi, cultural studies, kajian representasi dan juga kajian keperempuanan. 

Disamping itu, juga penelitian ini diharapkan untuk dapat memperkaya dimensi dan 

variasi dalam tradisi penelitian mengenai kajian media massa, kajian khalayak beserta 

elemen sosialnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaku media 

dan seluruh masyarakat luas, serta dapat memberikan pengetahuan dalam menilai 

atau memaknai isi dari suatu pesan/teks media terutama dalam kajian mengenai 

khalayak (audiens) dan keperempuanan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 Majalah Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan salah satu kekuatan sosial yang mampu 

menggerakkan proses sosial secara signifikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Komunikasi merupakan suatu proses dimana komunikator menggunakan media untuk 

menyebarluaskan pesan, memproduksi makna secara luas dan terus-menerus yang 

diharapkan dapat mempengaruhi khalayak luas dan beragam. Definisi mengenai 

komunikasi massa juga sudah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli.  

Berbagai definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh banyak ahli 

sebenarnya mempunyai inti yang sama yaitu proses penyampaian ide atau pesan dari 

komunikator kepada komunikan mealui media massa. Definisi klasik dan paling 

mudah dimengerti dari komunikasi massa dapat kita cermati dari skema komunikasi 

massa oleh Dennis McQuail. 

 

Gambar 1.1 Skema Proses Komunikasi Massa Oleh Dennis McQuail 

Sumber : McQuail, Dennis. (1997) “Audience Analysis”, USA : Sage Publications, Inc. 

Dari skema tersebut dapat kita mengerti bahwa proses komunikasi massa 

bermula dari komunikator (sender)  menyampaikan ide atau pesan (message) kepada 

komunikan (receiver) melalui media (channel) yang kemudian komunikan 
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memberikannya umpan balik (feedback) atas message yang diterimanya dari  

komunikator. 

Terkait dengan proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa 

dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak luas, maka komunikasi massa memiliki 6 unsur penting atau komponen 

sebagai pra-syarat terjadinya komunikasi yaitu; komunikator, media massa, informasi 

(pesan), khalayak, filter dan regulator komunikasi massa, gatekeeper, dan khalayak. 

Dalam penggunaannya, komunikasi massa memiliki fungsi-fungsi yang 

relevan baik antara komunikator dengan komunikan dalam penggunaan sebuah 

media. Hal ini penting diketahui dalam pembahasan tentang komunikasi massa yang 

tidak mungkin tidak menghadirkan fungsi media massa dalam pembahasannya. 

Menurut Alexis S. Tan dalam buku Nurudin2, ada empat fungsi komunikasi massa 

yang dapat dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Fungsi Komunikasi Massa Alexis S. Tan 

No Tujuan Komunikator 
(Penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikasi 
(Menyesuaikan diri pada sistem:  

pemuasan kebutuhan) 
 1. 

 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

Memberi informasi 
 
 
Mendidik 
 
 
 
 
Mempersuasi 

- Mempelajari ancaman dan peluang, 
memahami lingkungan, menguji kenyataan, 
meraih keputusan. 
- Memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
yang berguna memfungsikan dirinya secara 
efektif dalam masyarakatnya, mempelajari 
nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima 
dalam masyarakatnya. 
- Memberi keputusan, mengadopsi nilai, 

                                                 
2
 Nurudin, M.Si. (2007). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 65 
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4. 

 
 
Menyenangkan, 
memuaskan kebutuhan 
komunikan 

tingkah laku, dan aturan yang cocok agar 
diterima dalam masyarakatnya. 
- Menggembirakan, mengendorkan urat  
saraf, menghibur, dan mengalihkan perhatian 
dari masalah yang dihadapi. 

 

Dalam bukunya, Nurudin juga menambahkan beberapa fungsi komunikasi massa 

diantaranya adalah : 

a. Transmisi Budaya 

Fungsi komunikasi massa sebagai transformasi budaya sifatnya paling luas, 

namun jarang mendapat perhatian untuk dikaji secara mendalam. Fungsi transmisi 

budaya selalu berhubungan dengan bentuk komunikasi yang memiliki pengaruh 

atau dampak pada penerimaan individu. Transmisi budaya terbagi dalam kedalam 

dua tingkatan yaitu, tingkatan kontemporer dimana media massa mempunyai 

kekuatan konsensus nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang selalu 

mempromosikan ide-ide perubahan secara bertahap kepada masyarakat, dan yang 

kedua adalah tingkatan historis, yaitu dimana masyarakat secara historis telah 

mengalami proses kebudayaan dan juga pengalaman-pengalaman sosial budaya 

mereka masing-masing untuk menentukan masa depan mereka sendiri. 

b. Kohesi Sosial 

Fungsi komunikasi massa mendorong terjadinya kesatuan atau integrasi sosial 

dalam masyarakat, namun di lain sisi, komunikasi massa tidak menutup 

kemungkinan menciptakan disintegrasi sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

komunikasi massa dalam hal ini bergantung pada tujuan penggunaannya. 
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Pada awal ditemukannya media massa yang utama ialah media cetak, namun 

seiring dengan berkembangnya teknologi maka jenis media komunikasi massa 

dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu media cetak dan media elektronik. 

Sebagaimana menurut pendapat ahli komunikasi, Joseph A. Devito dalam 

bukunya Pengantar Komunikasi Massa oleh Nurudin, M.Si., mengemukakan 

definisi komunikasi massa sebagai berikut : 

“First mass communication is communication 
addressed to masses, to an extremely large science. 
This does not mean, that the audience includes all 
people or everyone who reads or everyone who 
watches television; Second, mass communication is 
communication mediated by audio and/or visual 
transmitter. Mass communication is perhaps most 
easily and most logically defined by its forms: 
television, radio, newspaper, magazines, films, books, 
and tapes”.  
 

1. Media Massa Cetak 

Sejarah perkembangan komunikasi massa dimulai sejak terciptanya 

teknologi mesin cetak. Media komunikasi massa yang diproduksi dengan 

menggunakan teknologi cetak dikenal dengan media cetak, dimana produk 

dari teknologi ini dapat berupa buku, majalah, dan koran. Adapun meski 

ketiga jenis tersebut sama-sama hadir dalam bentuk cetakan, tapi secara 

karakteristik bisa dibedakan berdasarkan desain tata letak (layout),  binding 

(lem atau jahitan), regularitas, isi, dan juga ketepatan waktu penerbitan 

(timeliness).3 

                                                 
3
  Vivian, John. (2008). Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. Hlm. 10 
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a. Buku  

Produksi buku massal pertama kali dilakukan pada pertengahan 1400-an, 

telah mengubah sejarah manusia dengan mempercepat pertukaran ide dan 

informasi antar-manusia. Buku bertahan sebagai gudang penyimpanan 

kebudayaan. Buku adalah wahana utama untuk mengajarkan nilai-nilai sosial 

kepada generasi baru dan sarana utama bagi generasi baru untuk memahami 

pelajaran dari generasi lama4 

b. Majalah  

Fenomena majalah telah mengungguli media lain dengan inovasi yang 

signifikan  baik dalam segi jurnalisme, advertising maupun sirkulasinya. 

Inovasi itu mencakup laporan investigasi, data profil tokoh secara lengkap, 

dan foto-foto jurnalisme. Majalah merupakan fenomena baru dalam dunia 

massa yang mampu membentuk segmentasi khalayak sendiri. Klasifikasi 

majalah dibagi ke dalam 5 kategori yaitu5 1) general consumer magazine 

(majalah konsumen umum), 2) business publication (majalah bisnis), 3) 

literacy reviews and academic journal (kritik sastra dan majalah ilmiah), 4) 

newsletter (majalah khusus terbit secara berkala), dan 5) public relations 

magazines (majalah humas). 

c. Surat Kabar atau Koran 

Koran adalah medium utama masyarakat untuk memperoleh berita. Di 

sebagian besar kota, tak ada sumber berita yang bisa menyamai keluasan, 
                                                 

4
 Ibid. Hlm. 40 

5 Komala Erdinaya M.Si, Dra. Lukiati & Drs. Elvinaro Ardianto M.Si. (2007) “Komunikasi Massa  
; Suatu Pengantar”. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Hlm. 115 
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kedalaman dan kecepatan liputan berita koran. Hal ini yang menjadi faktor 

utama, memperkuat popularitas dan pengaruh dari koran 6 

2. Media Massa Elektronik  

Sama halnya dengan media cetak, media elektronik merupakan aktivitas 

komunikasi massa yang diproduksi dengan menggunakan teknologi 

elektronik. Produk media elektronik antara lain berupa : 

a. Televisi 

Dibanding dengan media massa tradisional lain, struktur korporat dan 

sosial yang dibangun di dalam sektor industri televisi tampaknya cocok untuk 

menjadi inti penghubung komunikasi massa. Pada umumnya, audiens televisi 

menjadikannya sebagai medium utama untuk mengakses informasi. Dalam 

hal ini televisi mempunyai efek yang besar terhadap masyarakat, kultur dan 

juga terhadap media lain.7 

b. Radio 

Radio telah menjadi medium massa di mana-mana, tersedia di semua 

tempat, di sepanjang waktu. Tetapi, sebagai sebuah industri, dalam 

perkembangannya industri media radio mulai menunjukkan tanda-tanda yang 

menggelisahkan eksistensi mereka. Acara utama radio, yakni musik, telah 

tersedia dalam bentuk perangkat lain dan banyak tanpa iklan. Semakin banyak 

channel radio menghadirkan streaming radio dengan jangkauan yang lebih 

                                                 
6
 Vivian, John. (2008). Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. Hlm. 71 

7
 Vivian, John. (2008). Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. Hlm. 224 
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luas dengan menggunakan jaringan internet sehingga para pendengar dapat 

mendengarkan program acara radio dimana saja mereka berada8. 

c. Internet 

Internet muncul di pertengahan 1990-an sebagai medium massa baru yang 

cukup pesat. Internet merupakan jaringan kabel, telpon dan satelit yang saling 

terhubung via-komputer. Hampir semua orang di berbagai belahan dunia 

mampu terhubung melalui jaringan ini hanya dengan tombol klik dalam 

perangkat komputer, maka lautan informasi dan hiburan yang ada di seluruh 

dunia terpampang dihadapan kita. Perkembangan internet ini ternyata mampu 

dimanfaatkan dengan baik oleh para ahli dan praktisi komunikasi massa. 

Mulai dari surat kabar hingga majalah, kini eksistensi mereka juga mulai 

menggunakan jaringan internet ini. 

1.5.2 Ragam dan Jenis Majalah 

Majalah sebagai medium komunikasi massa alternatif disamping surat kabar 

atau koran, memiliki inovasi yang cukup signifikan dalam kaidah-kaidah jurnalisme. 

Hal tersebut menjadikan majalah sebagai media massa masih popular di dalam 

masyarakat meski kehadiran internet (online media) hari ini semakin banyak 

bermunculan. Tema, isi dan rubrik majalah, desain tata letak (layout), estetika gambar 

(fotografi),  kedalaman dan keragaman sudut pandang berita atau artikel menjadi 

salah satu alasan khalayak untuk tetap menggunakan majalah sebagai akses 

informasi. Hal ini menunjukkan bahwa majalah masih mampu bertahan dan 

memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan informasi.  
                                                 

8
  Ibid. Hlm. 192 
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Majalah sebagai salah satu bentuk eksistensi media massa cetak mempunyai 

dimensi dan karakteristik tersendiri. Hal ini tentu didasarkan pada tingginya jumlah 

masyarakat yang masih mengonsumsi majalah. Beberapa contoh majalah yang masih 

bertahan hingga kini di Indonesia diantaranya adalah Hai, Tempo, Horison, Rolling 

Stones Indonesia, Trubus, Femina, Trax, National Geography, diantara salah satunya 

adalah Majalah Historia sebagai objek penelitian ini dan masih banyak lagi varian 

majalah-majalah lain yang masih bertahan sampai sekarang.  

Adapun jika membahas mengenai jenis-jenis majalah memerlukan 

pembahasan yang kompleks, namun secara garis besar jenis majalah bisa 

digolongkan ke dalam empat jenis (Rivers 1983:5), yaitu : 

1. Mass Magazines 

  Majalah dalam kategori ini merupakan majalah umum yang mempunyai 

jumlah oplah cukup besar dikarenakan audiens pembaca majalah ini datang dari 

berbagai macam kalangan. Hal itu didasarkan pada sajian informasi yang 

memang tidak disasar ke dalam segmentasi apapun, bersifat publik atau umum. 

2. News Magazines 

  Majalah dalam kategori ini juga merupakan majalah yang segmentasi 

pembacanya bersifat umum, namun yang membedakan dari mass magazines 

adalah dari segi penyajian informasinya, majalah ini masih memiliki ketertarikan 

untuk membahas isu-isu kontemporer yang tidak disajikan di media besar. 

3. Class Magazines 

  Majalah dalam kategori ini secara harafiah disebut “majalah berkelas”, dalam 

hal ini kualitas dan konten pembahasan majalah dalam kategori ini memang 
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memiliki segmentasi tersendiri kepada audiens pembacanya. Pada umumnya, 

audiens pembaca ini berasal dari kalangan akademik, yang memiliki ketertarikan 

terhadap isu-isu publik dan juga sastra. Kendati memiliki jumlah audiens 

pembaca yang sedikit, namun majalah dalam kategori ini mempunyai pengaruh 

kuat dalam pembentukan opini publik, dikarenakan dalam artikel, isi dan 

informasi didalamnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. 

4. Specialized Magazines 

  Majalah dalam kategori ini sangat berbeda dari majalah-majalah lain. 

Eksistensi majalah ini memang ditujukan untuk audiens pembaca tertentu, 

memiliki spesifikasi tersendiri dalam konten pembahasan, penyajian, gaya 

penulisan informasi bahkan pada bentuk medianya. Adapun majalah dalam 

kategori ini juga masih dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Business Papers  

Majalah ini merupakan sebuah majalah berkala yang didirikan oleh lembaga-

lembaga independen dan bersifat komersil. Jenis informasi didalamnya 

mencakup informasi penting dalam dunia bisnis, profesi dan industri tertentu. 

b. Company Publications 

Majalah ini merupakan sebuah majalah berkala yang diterbitkan oleh suatu 

firma atau perusahaan tertentu dan didistribusikan untuk para karyawan, 

pengecer, pelanggan, pemegang saham sebagai kebutuhan informasi dalam 

dunia profesi tertentu. 

c. Association Journals 
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Majalah ini juga merupakan sebuah majalah berkala yng didirikan lembaga-

lembaga independen, sama halnya dengan business papers. Namun, lembaga 

independen atau asosiasi tertentu dalam majalah ini lebih bersifat kepada 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik keilmuwan yang membahas 

informasi-informasi dalam bidang ilmu pengetahuan (science) maupun sosial 

budaya dalam bentuk jurnal, penelitian, disertasi dan lain-lain. 

1.5.3  Analisis Resepsi : Khalayak Media Sebagai Pembaca Aktif  

Khalayak atau audiens dalam kajian komunikasi massa merupakan sejumlah 

manusia yang menerima suatu pesan dalam waktu yang sama kendati berada pada 

tempat berjauhan, tidak saling mengenal serta tidak dapat mengadakan interaksi 

secara langsung dengan komunikator. Menurut Herbert Blummer,9 audiens dalam 

komunikasi massa setidaknya mempunyai lima karakteristik sebagai berikut : 

1.  Audiens cenderung berisi individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan 

dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. Individu-individu tersebut 

memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audiens cenderung besar. Dalam hal ini berarti bahwa audiens tersebar ke 

berbagai wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meski begitu, ukuran luas 

ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab ada media tertentu yang khalayaknya hanya 

mencapai ribuan bahkan jutaan. 

3. Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kategori 

sosial. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi heterogenitasnya juga 

                                                 
9
 Nurudin, M.Si. (2007). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 

105-106 
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tetap ada. Majalah yang dikhususkan untuk kalangan dokter, memang sama 

secara profesi, tetapi status sosial ekonomi, agama, umur, tetap berbeda satu sama 

lain. Pembaca dalam hal ini sifatnya juga heterogen. 

4. Audiens cenderung bersifat anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audiens bisa mengenal khalayak televisi lain yang 

jumlahnya jutaan. 

5. Audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Atau dengan kata lain, audiens 

dipisahkan oleh ruang dan waktu. 

Khalayak juga dapat berupa mereka yang aktif memilah dan tahan akan 

terpaan media, juga dapat bersifat pasif yang cenderung mudah menerima dan 

terpengaruh informasi oleh media massa. Dalam media massa, pada prinsipnya 

terdapat tiga sub-kelompok dasar dari audiens, yaitu the illiterate, the pragmatist dan 

the intellectual :  

1. The illiterate merupakan anggota kelompok yang sebenarnya juga dapat membaca 

dan menulis namun mereka lebih tertarik pada media audio-visual dengan 

berorientasi pada pesan-pesan superfisial dan full-action program. Mereka ini 

adalah self-gratification oriented dimana mereka kurang berorientasi pada tataran 

ide, biasanya mereka tergolong sebagai pelaksana (actor) bukan pemikir (thinker).  

2. The pragmatist mencakup anggota audiens yang senang melibatkan diri dengan 

mekanisme masyarakat., mempunyai mobilitas tinggi, berpendidikan menengah ke 

atas, berpendapatan cukup dan bergaya hidup modern. Pada prinsipnya audiens 

pragmatis adalah kelompok masyarakat kelas menengah yang jumlahnya sekitar 

30% dari audiens dan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan 
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kelompok illiterate. Kelompok pragmatist ini juga menjadi katalisator antara 

pemerintah dan rakyat, serta antara pemikir (konseptor) dan pelaksana.  

3. The intellectual merupakan segmen terkecil dari mass audience (jumlahnya tidak 

lebih dari 10%) merupakan anggota audiens yang kreatif, bertipe pemikir, 

berorientasi pada idealisme, tidak berambisi pada materi, dan menjadi personal 

reference bagi anggota audiens lainnya. Kelompok intelektual ini merupakan 

kelompok elit yang punya pengaruh terhadap masyarakat, aristokrat, decision 

maker, dan sering berperan sebagai controller pelaksanaan pembangunan serta 

kritikus masalah-masalah sosial10. 

Sebagai bahan kajian komplementer mengenai audiens, disebutkan juga 

karakteristik massa secara garis besar terdapat dua tipe kelompok massa (mass 

audience) yaitu general-public audience dan specialized audience. General public 

audience merupakan khalayak yang sangat luas, heterogen dan anonim. Contoh 

kongkrit tipe ini adalah mereka para pemirsa televisi dan pendengar radio. Sedangkan 

specialized audience terbentuk dari beberapa macam kepentingan bersama antar 

anggotanya sehingga bersifat lebih homogen. Contoh audiens ini bisa kita lihat dari 

pembaca media alternatif, majalah atau koran komunitas, majalah musik atau zines. 

 Dalam tradisi penelitian Ilmu Komunikasi telah berkembang berbagai macam 

studi yang memiliki fokus pada khalayak sebagai kajian. Setidaknya banyak metode 

penelitian khalayak yang sudah ada, apabila dirunut dari sejarah perjalanannya adalah 

seperti : effect research, uses and gratification research, literary criticism, cultural 

                                                 
10

 Sari, Endang S. (1993).  Audience Research ; Pengantar Studi Penelitian terhadap Pembaca, 
Pendengar dan Pemirsa. Yogyakarta, Andi Offset. Hlm. 27-28 
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studies. Bertolak dari sejarah penelitian komunikasi terdahulu tersebut menjadikan 

bidang ini sebagai kajian utama dari salah satu disiplin ilmu sosial. Salah satu kajian 

penelitian dalam ilmu komunikasi yang menganggap audiens itu aktif adalah studi 

resepsi (reception analysis).   

Studi resepsi merupakan sebuah respon dari tradisi scientifist yang selalu 

menekankan operasionalisasi dengan menggunakan skala dan semantik semata, 

bahwa dalam analisis resepsi ini menyarankan untuk memandang khalayak ke dalam 

spesifikasi sosial tersendiri, sebagai studi teks humanistik11 yang menempatkan 

khalayak sebagai pemilik kuasa dan kendali penuh soal wacana (discourse) yang 

mereka terima dalam kesehariannya. Khalayak memiliki kesempatan terbuka untuk 

melihat teks dengan caranya sendiri dan memaknainya. Keutamaan dari analisis 

resepsi ini adalah bagaimana pesan yang diberikan media dibangun dan diposisikan 

oleh khalayak. Makna yang diusung oleh teks media bersifat terbuka atau polysemic 

dan bisa jadi masyarakat menanggapinya secara oposisif. Sebagaimana Dennis 

McQuail dalam bukunya menjelaskan : 

“Esensi dari ‘pendekatan resepsi’ adalah untuk 
menemukan atribusi dan konstruksi makna (berasal dari 
media) dengan penerima. Pesan media selalu terbuka 
dan polisemik memiliki arti dan ditafsirkan sesuai 
dengan konteks dan budaya penerima. Diantara pelopor 
analisis persepsi adalah varian teori kritis yang 
dirumuskan oleh Stuart Hall (1974/1980) yang 
menekankan tahap gelombang transformasi yang 
melewati setiap pesan media dalam perjalanan asal-usul 
ke resepsi dan interpretasi. Hal menarik dari resepsi, 

                                                 
11 Tri Nugroho Adi. Mengkaji Khalayak Media dengan Metode Penelitian Resepsi. Jurnal Publikasi 
Ilmu Komunikasi, UNSOED. Hal. 1. 
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tetapi juga menantang, prinsip-prinsip dasar 
strukturalisme dan semiologi yang diduga bahwa ‘pesan’ 
apapun yang berarti dibangun dari tanda-tanda yang 
dapat memiliki makna denotatif dan konotatif, tergantung 
pada pilihan yang dibuat oleh encoder”.12 

Dennis McQuail dalam hal ini menjelaskan untuk lebih melihat khalayak 

dengan sudut pandang yang berbeda. Khalayak sebagai produk konteks sosial – yang 

mendorong mereka pada beragam minat dan pemahaman kultur dan kebutuhan 

informasi yang sama —sekaligus sebagai respon atas berbagai terpaan media. 

Khalayak dapat didefinisikan melalui berbagai macam identitas seperti berdasarkan 

tempat, kelompok orang, jenis media, bahkan berdasarkan waktu. Hal ini 

menunjukkan bahwa khalayak bukan hanya berposisi sebagai produk pasif teknologi 

atau media massa semata, melainkan khalayak juga lahir dan tumbuh dari berbagai 

macam kehidupan sosial13. 

Bertolak dari berbagai macam pandangan ahli yang membuktikan bahwa jauh 

sebelum proses pembacaan media massa, khalayak sudah membawa kompetensi 

budaya yang telah mereka dapatkan masing-masing untuk dikemukakan dalam 

bentuk teks, sehingga khalayak yang terbentuk dengan cara berbeda akan 

memproduksi sebuah makna yang berlainan atas apa yang mereka lihat yang mana 

dalam hal ini dikarenakan adanya kompetensi budaya dan situasi lingkungan 

khalayak tersebut. 

Adapun studi resepsi merupakan studi yang berfokus terhadap makna dan 

khalayak, ada baiknya diketahui dulu sebuah upaya untuk mencari data-data dan 

                                                 
12

 McQuail, Dennis. (2011). Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika. Hlm. 73 
13 McQuail, Dennis. 1997. Audience Analysis. USA. Sage Publication. Hlm. 11. 
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segala hal mengenai khalayak sebagai pengguna media massa. Sebagaimana menurut 

Endang S. Sari dalam bukunya,14 mengelompokkan data-data khalayak sebagai 

berikut : 

1. Audience Profile (Profil Audiens). 

Data mengenai audience profile pada umumnya mencakup variable-variabel 

sebagai berikut : 

a) Sex (Jenis Kelamin). 

b)  Age (Umur). 

c) Education Level (Tingkat Pendidikan). 

d) Occupation (Jenis Pekerjaan). 

e) Media Ownership (Kepemilikan akan Media). 

Dari data-data tersebut, nantinya dapat diketahui sebuah gambaran dari audiens 

atau khalayak suatu media tertentu. Dan dari variable-variabel yang disebutkan di 

atas dapat dikorelasikan dengan variabel-variabel lain disesuaikan dengan 

kepentingan penelitian. 

2. Media Exposure (Terpaan Media). 

Data mengenai terpaan media ini berupaya untuk mencari data-data mengenai 

khalayak soal penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan media 

ataupun durasi penggunaan media. 

3. Audience Rating (Perangkingan oleh Audiens). 

                                                 
14

 Sari, Endang, S. (1993). Audience Research : Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, 
Pendengar dan Pemirsa. Yogyakarta. Andi Offset. Hlm. 29-30. 
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Data mengenai audience rating ini berupaya untuk mengetahui persepsi khalayak 

terhadap isi, jenis media, jenis informasi, jenis program acara atau segala hal yang 

berkaitan dengan isi media massa yang menjadi favorit atau memiliki 

kemenarikan dari suatu khalayak. 

4. Efek Komunikasi Bermedia. 

Data mengenai efek komunikasi bermedia ini berupaya untuk mengetahui sejauh 

mana kehadiran media massa atau proses penyampaian pesan media massa 

mempengaruhi khalayak dalam berpikir, bersikap dan berperilaku. 

Adapun mengetahui latar belakang khalayak tersebut dalam segala bidang baik secara 

sosial, budaya, ekonomi dan lain juga sama pentingnya. Sebagaimana Dr. Drs. 

Sugeng Pujileksono dalam bukunya menjelaskan bahwa khalayak perlu dipahami 

sebagaimana porsinya dengan melalui berbagai aspek yaitu:15 

1. Aspek Sosiogeografis 

   Aspek ini lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan 

tempat tinggalnya misalnya perkotaan, pedesaan, pegunungan, suburban, 

pemukiman kluster, apartemen dan sebagainya. Khalayak dalam suatu daerah 

pada umumnya memiliki keterkaitan dan kebiasaan yang relatif sama dalam hal 

adat-istiadat, norma, nilai, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. 

2. Aspek Sosiodemografis 

                                                 
15

 Pujileksono M. Si, Dr.Drs. Sugeng. (2015) “Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif”. Malang : 
Kelompok Intrans Publishing. 
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   Aspek sosiodemografis disini meliputi usia, jenis kelamin, agama, status 

perkawinan, etnis, ras, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dalam beberapa hal, 

aspek sosiodemografis memiliki pengaruh terhadap penerimaan pesan. 

3. Aspek Gaya Hidup (Lifestyle) dan Psikososial 

   Aspek ini meliputi hal atau aktivitas khalayak dalam pengisian waktu 

senggang, kepribadian kelompok atau karakter masyarakat. Gaya hidup 

didefinisikan sebagai sebuah pola dimana orang hidup dan memanfaatkan uang 

serta waktunya. Gaya hidup didalamnya mengekspresikan sebuah aktivitas, minat 

dan opini suatu khalayak yang mampu menggambarkan keseluruhan diri 

seseorang, dan bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. 

Dalam studi resepsi, ahli reserpsi Stuart T. Hall lebih menekankan pada 

keragaman peran posisi sosial dalam pemaknaan media massa yang mana tiap 

kelompok sosial berbeda-beda. Dalam sebuah teks media sangat terbuka terhadap 

berbagai potensi pembacaan (potential readings), namun pada laiknya lebih 

menunjuk pada sebuah pembacaan tertentu (preferred readings) secara dominan dan 

mewujudkan seperangkat makna, praktik dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang 

memungkinkan adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat. Keberagaman 

tersebut menurut Hall dibentuk oleh tiga elemen atau karakteristik khalayak, yaitu 

frameworks of knowledge (kerangka pengetahuan), relations of production (hubungan 

produksi), dan technical infrastructure (infrastruktur teknis) yang berbeda dengan 

karakteristik penulis teks media.  
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Gambar 1.2. Skema Proses Encoding / Decoding Oleh Stuart Hall 

Sumber : Hall, Stuart. Encoding / Decoding dalam Meenakshi Gigi Durham dan Douglas M. 
Kellner Media and Cultural Studies. Oxford. Blackwell Publishing. Hlm. 165 

Stuart T. Hall kemudian mengemukakan tiga hipotesis posisi pembacaan 

khalayak dalam studi resepsi, yaitu Dominant-Hegemonic Code Position, Negotiated 

Code Position, dan Oppositional Code Position. Tiga tipe pembacaan audiens ini bisa 

dijadikan tolak ukur dalam penelitian menggunakan analisis resepsi yang berpijak 

kepada aspek sosial dan kultural dan multi-disiplin ilmu sosial dan humaniora. 

 Studi resepsi dalam hal ini juga meliputi persepsi, pemikiran, preferensi dan 

interpretasi. Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Pemikiran didefinisikan sebagai perbuatan individu dalam menimbang-nimbang, 

menguraikan, menghubung-hubungkan sampai akhirnya mengambil keputusan. 

Preferensi yaitu semua ungkapan emosi individu yang menyertai pemikiran persepsi 

kita dalam menerima pesan, apakah pemirsa menyukai program berita tersebut atau 

tidak. Interpretasi merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan bagaimana individu 

memahami suatu pengalaman. 
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1.5.4 Majalah Historia Sebagai Media Alternatif  

Majalah sebagai wacana media alternatif dalam perkembangannya 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam arus informasi yang berkembang dalam 

masyarakat. Media alternatif merupakan sebuah entitas tandingan dari media massa 

mainstream yang dalam kiprahnya kerap dikuasai dan didominasi oleh kelompok 

dengan representasi kepentingan tertentu. Sebagaimana teori media-marxist 

mengatakan bahwa “Media massa adalah kelas yang mengatur”. Terlepas dari 

keberpihakan media, mengacu pada pandangan ini bahwa media massa masih 

dianggap memiliki kerangka budaya dominan. Oleh karena itu, dengan hadirnya 

media alternatif diharapkan mampu memproduksi informasi yang tidak dihadirkan 

media massa mainstream. 

Diskursus mengenai media alternatif sebenarnya telah berlangsung cukup 

lama diantara para ahli. Media alternatif mulai kembali mendapat sorotan publik 

sejak internet mulai memasuki sendi kehidupan masyarakat, karena internet 

menyediakan banyak ruang dan kebebasan penuh atas akses informasi sekaligus 

aspirasi langsung yang jarang muncul di ruang-ruang publik. Hal ini kemudian 

memunculkan banyak fenomena menarik seperti citizen journalism, media blog, 

jejaring sosial, jurnal-jurnal ilmiah, newsletter, fanzine, zine dan berbagai macam 

jenis hibrid media baik cetak maupun elektronik lain yang cukup menarik untuk 

dikaji. Dalam kajian ini, teori atau pendekatan media alternatif tidak dibatasi hanya 

sebagai media politis atau radikal (perlawanan) semata. 

Definisi mengenai media alternatif juga belum menemui kesepakatan pasti, 

hal ini dikarenakan banyak perspektif dan ukuran-ukuran tertentu untuk merumuskan 
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media ke dalam perspektif alternatif. Pada mulanya, media alternatif digunakan untuk 

menyebut badan pers yang kecil, mandiri, penerbitan bawah tanah yang memproduksi 

buku-buku, majalah, film, musik dan zine di luar lingkar arus penerbitan umum atau 

mainstream. Dalam pengertian ini media alternatif sangat berbeda dalam segala hal 

mengenai media mainstream mulai dari bagaimana cara produksi, distribusi, sasaran 

audiens, manajemen media hingga ekonomi media. Namun secara radikal, Chris 

Atton sebagai ahli media menempatkan media alternatif sebagai salah satu fokus 

kajiannya mengatakan bahwa media alternatif tidak hanya membutuhkan metode 

radikal dalam proses produksinya, namun juga mengembalikan fungsi media kembali 

ke fungsi dan takaran semula sebagai cerminan diri dan partisipasi media dalam 

masyarakat. 

Meski begitu ada baiknya mengetahui beberapa pandangan atau definisi, jika 

memang harus didefinisikan. Menurut banyak ahli, salah satunya datang dari John 

Fiske dimana ia berpendapat bahwa poin utama dalam perbedaan media alternatif dan 

radikal (perlawanan) terletak pada pemilihan informasi (selection of news) yang 

kemudian bisa dilihat secara karakteristik media alternatif dalam hal pendekatan 

(approach) konten berita mereka.16 

Royal Commission on The Press (1997)17 juga turut 
berpartisipasi dalam merumuskan konsep-konsep media 
alternatif ke dalam tiga elemen : 
1. An alternative publication deals with opinions of small 

minorities. 
2. It expresses attitudes “hostile to widely-held beliefs”. 

                                                 
16 Atton, Chris. (2002). Alternative Media. London. Sage Publication. Hlm. 11 
17 Ibid,. Hlm. 12 
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3. It `espouses views or deals with subjects not given 
regular coverage by publications generally available at 
newsagents. 

Pengertian di atas juga senada dengan argumen Dennis McQuail, bahwa 

eksistensi media alternatif sebaiknya tidak didefinisikan dengan hanya mengacu pada 

kontradiksi mainstream atau non-mainstream, namun lebih pada bagaimana media 

tersebut memiliki posisi yang tegas dan jelas soal keberpihakan informasi atas publik. 

Dengan mengacu pada beberapa pendapat para ahli tersebut, kita bisa 

menemukan benang merah mengenai media alternatif yang terletak pada wacana 

yang disajikan, dimana media alternatif menyajikan informasi yang bersifat publik 

dengan berbagai macam perspektif secara luas sehingga turut melibatkan masyarakat 

secara demokratis sebagai agen kontrol yang selama ini hanya dikuasai oleh negara, 

perusahaan atau korporasi tertentu. 

Paradigma alternatif18 dalam hal ini mengacu pada paradigma kritis terhadap 

kondisi masyarakat dan juga penolakan atas netralitas nilai. Namun, perspektif 

alternatif disini tidak selalu sarat akan posisi negasi atau oposisi dari paradigma 

dominan, namun paradigma ini lebih merupakan sebagai pandangan yang bersifat 

komplementer sekaligus alternatif yang juga sekaligus menawarkan kemungkinan 

praktis untuk diteliti, dipertimbangkan dengan tujuan memperluas jumlah variasi 

pendekatan atas budaya populer sebagai bentuk kritik mengenai ide kuasa media 

sebagai salah satu pengaruh utama dalam efek komunikasi massa. 

                                                 
18 Dennis McQuail. 2011. Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika, Hal. 72-75 
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Wacana atau perspektif alternatif selalu memiliki nilai ketertarikan tinggi di 

dalam masyarakat tertentu, baik itu dalam bentuk film, buku, musik, pakaian, 

medium-medium seni juga majalah-majalah. Dalam penelitian ini, media alternatif 

yang dipilih menjadi unit analisis penelitian adalah Majalah Historia.  

1.5.5 Esensialitas Sejarah Sebagai Medium Transmisi Kultural 

Menulis sejarah merupakan tahapan aktivitas sejarawan yang tidak hanya 

membutuhkan segenap daya dan keterampilan dalam memanfaatkan dokumen, 

catatan atau kutipan-kutipan, namun juga membutuhkan analisa-analisa kritis untuk 

melahirkan suatu penulisan yang utuh, dalam hal ini disebut historiografi dimana 

semua data dan fakta tersebut dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah 

semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi.  

Sejarah sebagai ilmu, menurut Kuntowijoyo dalam jurnal academia.edu oleh 

Eka Ningtyas, memberikan penjelasan atau “eksplanasi sejarah”, sebagaimana 

ditempuh oleh para ilmuan alam (scientifist) dalam mengidentifikasi struktur 

hubungan antara fakta dan data agar memudahkan mereka untuk membentuk sebuah 

analogi maupun metafora dalam menjelaskan sebuah kronologi sejarah maupun 

peristiwa. 

Adapun dalam perkembangannya, penulisan sejarah atau historiografi telah 

melewati dinamika dan proses yang sangat panjang. Dalam bukunya, Kuntowijoyo19 

membagi tahapan-tahapan tersebut menjadi empat babak. 

1. Sejarah Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) 

                                                 
19

 Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah Edisi Kedua. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya. 
Hlm. 1-18. 
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Perkembangan historiografi di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 1957 

dengan terselenggaranya Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang pertama di 

Yogyakarta yang dianggap sebagai titik tolak kesadaran sejarah baru. Sejak saat 

itu hingga sekitar tahun 1970 terjadi banyak perdebatan di kalangan sejarawan 

mengenai sejarah nasional, hal ini mulai dari peranan orang Indonesia dalam 

sejarah Indonesia, bagaimana kepustakaan sejarah itu diproduksi (sosiologi 

historiografi), hingga pada ideologi atau perspektif sejarah yang bersifat 

Indonesiasentris. Kemajuan sejarah Indonesia juga terlihat pada kesadaran teoritik 

sejarawan dalam tahap metodologinya, bertujuan menjadi sebagai sejarah 

interdisipliner yang mengangkat studi sejarah secara lintas bidang. 

2. Sejarah Militer 

Sekitar tahun 1964, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

memiliki peran dan minat khusus pada kegiatan penulisan sejarah Indonesia 

dengan didirikannya Kantor Pusat Sejarah Militer ABRI. Tokoh-tokoh seperti 

A.H Nasution, T.B Simatupang dan Hasan Basry merupakan tokoh penulis 

sejarah militer, namun karena disebabkan oleh kendala birokrasi dan doktrin dari 

lembaga militer mengenai kenegaraan, Kuntowijoyo dalam bukunya menganggap 

sejarah militer masih tidak memiliki selera yang tinggi dalam merekonstruksi 

peristiwa sejarah militer dalam artian kualitas sejarah sesungguhnya. 

3. Sejarah Akademis 

Namun memasuki tahun 1980, dimana sejarah mulai dianggap penting dan 

memungkinkan untuk dijadikan bahan edukasi di sekolah-sekolah dasar dimana 

penulisan sejarah disini akhirnya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu penulisan 
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sejarah terapan dimana konten sejarah dalam hal ini disesuaikan dengan 

ideologi-ideologi negara, dan penulisan sejarah murni yang merupakan wadah 

lain dari sejarawan dan akademisi untuk menulis penelitian, disertasi, skripsi 

dengan konten sejarah lintas dimensi ilmu pengetahuan (interdisipliner). 

4. Sejarah Populer 

Di luar tiga kategori atau babak penulisan sejarah di atas, yaitu sejarah 

populer. Dimana bidang kajian mengenai sejarah mulai mendapatkan perhatian 

masyarakat dengan melihat banyaknya penerbitan-penerbitan, buku-buku, 

majalah, novel sejarah, otobiografi tokoh, dan juga jurnal-jurnal atau disertasi 

penelitian akademisi yang laris di pasaran. 

Sedangkan dalam paradigma kritis, mengenai apa itu sejarah bukanlah sebuah 

“masa lalu” namun lebih merupakan “tentang masa lalu”. Sejarah bukan semata-mata 

rangkaian fakta atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, namun sejarah lebih 

merupakan sebuah upaya penghubungan atau upaya rekonstruksi kenyataan peristiwa 

atau penggambaran, pemberian tafsiran atau interpretasi sejarawan terhadap kejadian 

atau peristiwa masa lalu. 

Dalam aktivitas penulisan sejarah, meski kegiatan interpretasi dan nilai 

subjektifitas dalam penafsiran ini sangat kuat, sejarawan tetap ada di koridor 

metodologi sejarah dimana data dan fakta bisa dipertanggungjawabkan. Penulisan 

sejarah menuntut para sejarawan tidak hanya melakukan studi empiris-analisis berupa 

kumpulan data dan fakta, namun sejarah juga harus menemukan hubungan klausal 

antara masa lalu dan permasalahannya. Pada tahap inilah posisi sejarawan dinilai 

sangat esensial dan juga krusial. 



30 

 

Sejarah sebagai upaya rekonstruksi masa lalu diproduksi dengan 

menggunakan simbol, bahasa, wacana bermakna superlatif. Sebagaimana Alun 

Munslow dalam bukunya Narrative History, yang menekankan fungsi linguistik 

dalam penulisan sejarah. Munslow memandang bahwa makna yang muncul 

bergantung melalui pemilihan linguistik atau bahasa yang dipakai tidak bisa dimaknai 

secara tekstual semata, bahwa pilihan linguistik juga bisa mengandung makna atau 

nilai tertentu secara kontekstual sebagaimana halnya representasi media terhadap 

realitas. 

Sebagaimana perdebatan mengenai hal ini, nilai (value)  dalam sejarah 

memiliki pengaruh yang sangat besar. Nilai (value) dalam sebuah teks melingkupi 

berbagai macam hal seperti moral, ideologi, kekuasaan, legimitasi dan lain-lain 

memiliki kadar subyektifitas tertentu. Disinilah letak esensialitas sejarah dalam fungsi 

transmisi nilai-nilai dan budaya. 

Dalam paradigma positivis, nilai sejarah (value of history) merupakan studi 

mengenai kehidupan manusia di dunia yang berhubungan dengan kemajuan, 

lembaga, kebudayaan dan peradaban. Pada dasarnya, khalayak selalu mengambil 

pelajaran atau hikmah dari sejarah dalam proses berpikir sebelum bertindak. Oleh 

karena itu sebagaimana halnya, mengutip Frank H. Carver dalam Values of Historical 

Research, sangat penting bagi sejarawan untuk menemukan kebenaran yang fokus 

pada kebenaran, menginstruksi remaja dan generasi muda dalam membangun 

patriotisme, memperkuat daya ingat (memory), menanamkan penilaian yang baik, 

juga  mempromosikan nilai-nilai toleransi, moralitas dan agama. Dengan 
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mendasarkan pada butir-butir tersebut bahwa inti dari nilai sejarah adalah moral 

judgement yang disampaikan kepada masyarakat lewat public history.20 

Faktor linguistik atau bahasa dalam ranah kebudayaan dianggap sebagai 

media pertukaran informasi antara kekuasaan dan konstitutor terakhir yaitu 

masyarakat, dimana bahasa merupakan sebuah praktik politik untuk 

merepresentasikan sesuatu. Sebagaimana mengutip pandangan Stuart Hall, yang 

menganggap bahwa bahasa digunakan dalam kerangka kekuasaan, lembaga politik 

dan ekonomi untuk mempengaruhi, mendominasi dan atau mempengaruhi suatu 

kelompok sosial lain dalam perspektif wacana melalui hegemoni dan studi-studi 

budaya.  

Sebagaimana teks media dikatakan memiliki tendensi representasi, bisa kita 

lihat dari bagaimana media massa membingkai berita mengenai demonstrasi oleh 

petani atau buruh dimana mereka kerap muncul dalam pemberitaan dengan kata-kata 

“anarkis” —dalam penggunaan kata ini dimaknai secara peyoratif— oleh “kaum 

petani atau buruh” yang secara kontekstualitas merupakan sebuah simbol dari 

“masyarakat”. Sedangkan, ketika MKD, DPR/MPR atau bahkan Sultan atau Raja —

sebagai simbol institusi kekuasaan atau lembaga negara—  justru melakukan praktik 

“anarkis” dalam artian sebenarnya diberitakan dengan menggunakan pilihan 

linguistik yang dimaknai secara eufimisme atau penghalusan bahasa. Disinilah letak 

esensial dan krusial fungsi linguistik dalam kajian politik bahasa. 

                                                 
20 Pranoto, Suhartono W. (2014). Teori dan Metodologi Sejarah. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm. 7 
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Sejarah sesuai fungsinya dalam agen transmisi nilai-nilai dan budaya menjadi 

sangat penting dalam kajian-kajian mengenai realitas budaya dan media massa. 

Sejarah sebagai realitas mengacu pada pengertian realitas menurut Eriyanto, bahwa 

realitas hanya terjadi satu kali, dalam hal ini realitas di masa lalu tidak mungkin 

berulang, keberulangan disini berarti menjadi realitas yang baru. Bertolak dari 

paradigma kritis tersebut, bahwa teks sejarah dalam media massa sebagai upaya 

menghadirkan realitas nilai-nilai di masa lalu dan juga pada akhirnya tidak menutup 

kemungkinan untuk menghadirkan realitas nilai-nilai baru di masa kini dalam 

masyarakat.  

1.5.6 Realitas Media Massa dan Pesan Keperempuanan 

1.5.6.1 Praktik Representasi dalam Media Massa 

Pada dasarnya, bahwa setiap perilaku komunikasi mengonstruksi 

representasi. Bahkan, dalam percakapan kita sehari-hari dalam skala yang 

lebih besar kita akan banyak menjumpai praktik-praktik representasi —ketika 

kita memproduksi, menguatkan, mempertahankan sebuah nilai, sebuah 

gagasan— kepada kelompok atau individu lain. Seiring perkembangan zaman, 

ide-ide, representasi demi representasi lahir melalui media massa yang sudah 

mendapatkan posisi pentingnya dalam kehidupan masyarakat modern. 

Media massa memiliki andil besar dalam membentuk dan membangun 

stereotip dalam pikiran masyarakat melalui tayangan-tayangan yang 

merepresentasikan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh adalah tentang 

penggambaran mengenai keperempuanan, yang dalam penggambarannya 

seolah-olah menuntun perempuan untuk menganut standar dan nilai tertentu. 
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Istilah representasi 21 mengacu pada bagaimana seseorang, satu kelompok 

atau gagasan, pendapat-pendapat tertentu digambarkan dalam pemberitaan. 

Representasi sendiri merupakan proses sosial dan produk dari representing. 

Representasi merujuk pada proses maupun produk dari pemaknaan suatu 

tanda, representasi juga berarti proses perubahan konsep ideologi yang abstrak 

dalam bentuk konkrit.  

Representasi dalam banyak hal sebenarnya dikiaskan dengan tanda 

atau simbol lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Sebagaimana Stuart Hall 

dalam bukunya mengungkapkan bahwa representasi tidak hadir secara tiba-

tiba. Representasi22 belum selesai setelah direpresentasikan, representasi tidak 

terjadi setelah sebuah kejadian. Representasi adalah konstitutif dari sebuah 

kejadian. Representasi adalah bagian dari objek itu sendiri, ia adalah 

konstitutif darinya.  

“so the representation is the way in which meaning is 
somehow given to the things which are depicted through 
the images or whatever it is, on screens or the words on a 
page which stand  for what we’re talking about” 

Konsep representasi digunakan untuk menggambarkan ekspresi 

hubungan antara teks media dengan realitas. Representasi merupakan proses 

di mana para anggota sebuah budaya menggunakan bahasa untuk 

memproduksi makna. Bahasa dalam hal ini didefinisikan secara lebih luas, 

                                                 
21 Eriyanto. (2001). Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media. LKis, Yogyakarta. Hlm. 112  
22 Hall, Stuart. (1997). Representation : Cultural Representation and Signifying Practises. London : 
Sage 
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yaitu sebagai sistem apapun yang menggunakan tanda-tanda. Tanda disini 

dapat berbentuk verbal maupun nonverbal.   

Tabel 1.2 Proses Representasi 

 

 

PERTAMA 

REALITAS 

(Dalam bahasa tulis seperti dokumen, wawancara, 
transkrip, dan sebagainya. Sedangkan dalam televisi 

seperti pakaian, makeup, perilaku, gerak-gerik, ucapan, 
ekspresi, suar) 

 

 

KEDUA 

REPRESENTASI 

(Elemen-elemen tadi ditandakan secara teknis. Dalam 
bahasa tulis seperti kata, proposisi, kalimat, foto, 
caption, grafik dan sebagainya. Sedangkan dalam 

televisi seperti kamera, tata cahaya, editing, music dan 
sebagainya) Elemen-elemen tersebut ditransmisikan ke 

dalam kode representasional yang memasukkan 
diantaranya bagaimana objek digambarkan : karakter, 

narasi, setting, dialog dan sebagainya. 
 

 

KETIGA 

IDEOLOGI 

(Semua elemen diorganisasikan dalam koherensi dan 
kode-kode ideologi seperti individualisme, liberalisme, 

sosialisme, patriarki, ras, kelas, materialisme, 
kapitalisme dan sebagainya) 

       Sumber  :  Eriyanto, Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta, 
LKis. Hlm. 115. 

Setiap anggota masyarakat dalam peradaban memiliki konsep, imej, 

dan ide yang sama mengenai realitas budaya yang kemudian mereka 

terjemahkan ke dunia luar dengan bahasa. Bahasa dalam artian luas 

merupakan bahasa yang diekspresikan melalui banyak cara. Sebagai contoh 

ekspresi bahasa terdiri dari berbagai macam elemen yaitu suara, musik, 

tulisan, pakaian, gambar dan lain-lain.  
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Bahasa berperan penting dalam proses representasi makna. Menurut 

Stuart Hall,23 terdapat 3 (tiga) pendekatan untuk menjelaskan bagaimana 

representasi makna melalui bahasa. Pertama, pendekatan reflektif, yaitu 

bahasa mempunyai fungsi seperti cermin, untuk merefleksikan makna 

sebenarnya, seperti yang sudah ada di dunia. Pendekatan kedua adalah 

pendekatan intensional, pendekatan ini menekankan bagaimana makna dalam 

representasi membantah keadaan yang berlawanan. Dalam hal ini penulis 

berperan penting dalam menentukan makna melalui bahasa. Kata-kata 

mengacu pada apa yang penulis ingin katakan. Namun hal ini harus selalu 

mengacu pada aturan, kode, dan kesepakatan yang ada dalam suatu kelompok 

penganut budaya. Pendekatan ketiga adalah pendekatan konstruksionis, yaitu 

dengan mengenali karakter bahasa. Hal ini mengindikasikan bahwa tanda 

tersebut maupun individu dapat membangun makna dalam bahasa. 

Persoalan mengenai bagaimana praktik media memaknai realitas 

menurut Eriyanto ada dua tahap, yaitu proses pemilihan fakta, dimana proses 

ini didasarkan pada asumsi wartawan yang tidak mungkin memaknai 

peristiwa tanpa perspektif. Aspek ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana 

fakta dimaknai oleh awak media, baik regulasi media maupun wartawan itu 

sendiri. Dalam pemaknaan wartawan ketika melihat sebuah realitas, ia mau 

tidak mau akan menggunakan kerangka konsep dan abstraksi tertentu dalam 

tugasnya menggambarkan realitas. Kedua yaitu, proses penulisan fakta, 

                                                 
23 Hall, Stuart. (1997). Representation : Cultural Representation and Signifying Practises. London : 
Sage 
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dimana proses ini didasarkan pada bagaimana fakta yang sudah dipilih 

tersebut disajikan kepada khalayak. Pada proses ini penyajian realitas oleh 

media terhadap khalayak berhubungan dengan pemakaian bahasa yang 

merupakan bagian terpenting dari praktik representasi. Mengutip kata-kata 

Kennet Burke, bahwa kata-kata tertentu tidak hanya mampu memfokuskan 

perhatian khalayak terhadap masalah tertentu, namun juga membatasi persepsi 

kita dan cenderung mengarahkan kita pada cara pandang dan keyakinan 

tertentu24. 

1.5.6.2 Konstruksi Gender dan Konsepsi Keperempuanan dalam Media Massa. 

Perempuan dan media massa adalah dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Hampir tidak ada satupun media massa yang tidak melibatkan isu-

isu keperempuanan. Berbagai macam isu tentang gender dan perempuan 

masih menghiasi bahkan terus berkembang dalam media massa hingga hari 

ini. Namun perkembangan tersebut belum bisa dijadikan tolak ukur, yang 

mana keberadaan perempuan dalam media massa ternyata masih jauh dari 

harapan yang diinginkan kaum perempuan. 

Konstruksi gender dalam pemberitaan media massa sudah berlangsung 

sejak lama. Secara historis, media massa telah melakukan praktik representasi 

perempuan dan laki-laki melalui stereotip-stereotip. Media massa tidak hanya 

menebarkan isu gender dan ideologi-ideologi tertentu di ruang publik, namun 

secara perlahan mereka juga mengonstruksi gender itu sendiri. Mengutip Julia 

                                                 
24 Eriyanto. (2001).  “Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media”. Yogyakarta. Hlm. 119 
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Wood dalam Jurnal Observasi Vol. 1/2012 25 menyimpulkan tiga akibat 

representasi media massa tentang gender : Pertama, media massa memupuk 

ideal-ideal gender yang tak realistis tentang perempuan dan laki-laki. Kedua, 

media massa mendorong kita untuk mempatologisasikan fungsi dan tubuh 

manusia yang normal. Ketiga, media massa telah menormalisasikan 

maskulinitas dan feminitas dengan cara-cara demikian yang membatasi 

kemungkinan-kemungkinan perspektif pikiran kita sebagai manusia. 

Dalam perkembangannya feminisme maupun wacana keperempuanan 

sejak kelahirannya telah menuai polemik dan proses perdebatan yang cukup 

panjang dan signifikan baik diantara kalangan para pemikirnya maupun 

dengan elemen masyarakat itu sendiri. Feminisme bukan ideologi yang berdiri 

sendiri dan terlepas dari segala sesuatu yang melingkupi kelahirannya. 

Feminisme lahir berbanding lurus dengan konteks tertentu baik itu budaya, 

agama, ras, etnik, keadaan sejarah tertentu dan sebagainya. Banyak pula 

pernyataan judgemental (logical fallacies) dalam masyarakat yang 

mendekonstruki feminisme sebagai gerakan perempuan radikal yang 

membenci laki-laki, apatis dan lain-lain.  

Namun, pemikiran di atas adalah sebagian kecil konteks yang terjadi 

ketika seksualitas perempuan di barat tengah mengalami tekanan prejudice 

yang sangat hebat. Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme 

                                                 
25 Haryati (2012). Konstruktivisme Bias Gender dalam Media Massa. Jurnal Observasi. Balai 
Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Kementrian Komunikasi dan 
Informatika, Bandung. Hlm. 41 / Vol. 1 
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merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap 

perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta 

tindakan pembebasan secara sadar oleh perempuan bahkan lelaki untuk 

menghapus praktik-praktik penindasan. 

Seiring dengan berkembangnya media yang mana dalam jaringan 

sistem informasi sangat mendominasi, sehingga perempuan sebagian besar 

direpresentasikan secara sub-ordinat, negasi atau bahkan tidak 

direpresentasikan sama sekali. Hal tersebut melahirkan banyak analisis 

mengenai peran-peran perempuan dalam media massa dan juga penciptaan 

ruang-ruang alternatif terhadap representasi perempuan menjadi sebuah 

proyek penting di kalangan aktivis feminis. 

Dalam hal ini perempuan oleh media massa, baik melalui iklan atau 

berita, senantiasa digambarkan sangat tipikal dan berpusat di lingkar 

domestik, ada di rumah, berperan sebagai pengasuh dan ibu rumah tangga, 

ketergantungan pada pria, tidak memiliki peran dalam membuat keputusan 

penting, menjalani profesi yang terbatas, sebagai obyek seksual/simbol seks 

(fetish) dengan kata lain bahwa perempuan  masih menjadi obyek atas 

peneguhan pola kerja patriarki, obyek pelecehan dan kekerasan, dan pasif. 

Melalui penggambaran seperti itu, menjadikan kaum perempuan sering 

mengalami kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh suatu jaringan 

kekuasaan dalam berbagai bentuk, misalnya berupa diskriminasi kerja, 

diskriminasi upah, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan juga 

pembatasan peran (role) sosial. 
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Bertolak dari berbagai macam misrepresentasi tersebut, hal-hal yang 

memungkinkan lahirnya media-media alternatif dari beberapa kelompok dan 

aktivis feminis maupun individu yang terus berusaha meredefinisi dan 

merekonstruksi kembali makna-makna feminisme dan konsepsi keperempuan 

di ruang-ruang publik salah satunya dengan mempromosikan tokoh 

perempuan sebagai  role model. Sebagai contoh yaitu wanita karir yang 

dimuat di majalah-majalah wanita sebagai representasi perempuan-perempuan 

modern, sebagai simbol kesetaraan gender dimana perempuan tidak hanya 

harus bergantung pada laki-laki, melainkan juga memiliki kuasa penuh 

laiknya para laki-laki yang juga bisa berperan aktif secara ekonomi maupun 

politik. Kemerdekaan untuk mengenyam pendidikan tinggi, pekerjaan dengan 

upah besar, ilmu pengetahuan, serta memiliki peran (role) sosial merupakan 

salah satu cita-cita dan keberhasilan feminisme. 

Adapun awak media yang memiliki keterbukaan dan kesadaran gender 

yang mengangkat pesan keperempuanan salah satunya yaitu Majalah Historia 

Edisi I/2012, dimana dalam majalah ini banyak menghadirkan wacana 

mengenai emansipasi perempuan, narasi otobiografi tokoh dan pelaku-pelaku 

sejarah. Dalam hal ini, sosok perempuan didalamnya merupakan tokoh 

perempuan yang berhasil melampaui eksistensi perempuan-perempuan lain di 

zamannya, dimana mereka mampu mendobrak dan keluar dari batas-batas 

imaji patriarki pada zamannya yang turut membela dan memperjuangkan 

ketertindasan, subordinasi dan peran kaum perempuan di ranah sosial, politik 

bahkan agama di zamannya. 



40 

 

Bertolak dari keriuhan dialektika narasi keperempuanan tersebut,  

sebagai hipotesis awal penelitian ini dapat diketahui bahwa selama ini realitas 

perempuan media massa dapat dikerucutkan menjadi dua kutub, yaitu media 

massa yang mengonstruksi wacana feminitas dengan merepresentasikan 

subordinasi perempuan sebagai ibu rumah tangga, komoditas ataupun sebagai 

objek seksual. Di lain sisi kemudian, media massa juga merepresentasikan 

perempuan baru sebagai pekerja, wanita karir, progresif, aktivis, kuat, bahwa 

perempuan juga memiliki daya dan kuasa dalam ruang-ruang politik dan 

publik. Namun, berangkat dari paradigma tersebut media massa dalam hal ini 

justru telah menciptakan standar ganda, dua kutub ekstrem yang saling 

bertolak punggung yang mana dalam hal ini sama sekali tidak bisa dijadikan 

parameter konsepsi mengenai keperempuanan. Bahwa masih 

dimungkinkannya narasi-narasi perempuan di bawah permukaan yang terlepas 

dari kutub-kutub biner tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

konsepsi keperempuanan dari masyarakat itu sendiri. 

Namun, karena isu-isu dalam studi perempuan dan feminisme juga 

masih mengundang perdebatan di dalam masyarakat maupun para pemikir-

pemikirnya, sebagaimana Ekaningtyas dalam jurnalnya, yang mencoba 

mengkritisi sebuah penelitian yang menonjolkan peran Gerwani (Gerakan 

Wanita Indonesia) dalam blantika pembangunan Indonesia, Ekaningtyas 

berusaha untuk tidak terjebak dalam euforia feminisme semata. Beliau dalam 

tulisan jurnalnya berusaha mempertanyakan dan mempertajam kembali fokus 

permasalahan subordinasi perempuan mengenai apakah Gerwani benar-benar 
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merepresentasikan nilai-nilai keperempuanan sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat itu sendiri26. Adapun penelitian ini juga dalam beberapa hal 

berangkat dari ide dan tulisan-tulisan Ekaningtyas yang mana peneliti juga 

ingin mengetahui dimensi perpektif secara luas dan kompleks dari elemen 

masyarakat pembaca (audiens) itu sendiri. 

Selain mengacu dalam konsep politik representasi, peneliti juga 

mengacu pada narasi posfeminisme atau galib dijuluki feminisme postmodern 

atau femisme multikultural. Posfeminisme merupakan aliran feminisme 

gelombang ketiga yang secara garis besarnya menitikberatkan pada konsep 

dekonstruksi dan keragaman atau perbedaan. Posfeminisme dalam hal ini 

berupaya mendekonstruksi pemahaman “kesetaraan gender” yang digaungkan 

oleh para feminisme gelombang pertama dan kedua. Konsep kesetaraan 

gender dianggap bersifat relatif. Aliran posfeminisme lebih mengutamakan 

urgensi gender pada kesadaran potensi atas kemampuan dalam lingkup 

tatanan sosio-kultural yang tentunya bisa dikaji dari khalalyak media massa 

sebagai representasi keragaman pandangan dan identitas suatu kelompok 

sosial. Bertolak dari praktik-praktik representasi media massa tersebut, 

hipotesis awal peneliti adalah ingin mengetahui bagaimana dan sejauhmana 

representasi citra dan konsepsi mengenai keperempuanan pada hari ini 

dimaknai oleh khalayak pembaca Majalah Historia. 

                                                 
26 Ningtyas, Eka. Seputar Sejarah Perempuan di Indonesia. Jurnal academia.edu. 

ekaningtyas09@yahoo.com 
 

mailto:ekaningtyas09@yahoo.com


42 

 

SKEMA PENELITIAN 

 

 

 

Encoding 

 

Decoding 

 

 

 

 

 

1.6 Definisi Konseptual 

1.6.1 Resepsi 

Resepsi merupakan sebuah respon khalayak atau audiens dalam 

memaknai teks media. Audiens sudah seharusnya diposisikan sebagai 

pembaca aktif,  bahwa khalayak bukanlah produk teknologi dan media massa 

semata, namun jauh sebelum pembacaan teks media massa dan teknologi 

hadir, khalayak sudah memiliki pengetahuan dan latar belakang kompetensi 

sosial budaya masing-masing untuk memaknai atau merespon teks media 

secara terbuka (polysemic). 

The Dominant-
Hegemonic 

Position 

Majalah  
Historia 

Representasi 
Perempuan 

Khalayak 

The Oppositional 
Code Position 

The Negotiated 
Code Position 

 

Resepsi Makna Teks Media 
( Persepsi, Pemikiran, 

Preferensi, dan Interpretasi 
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1.6.2 Audiens 

Khalayak atau audiens dalam kajian komunikasi massa diartikan sebagai 

ragam audiens penonton televisi, pembaca buku, majalah, koran, jurnal-jurnal 

ilmiah maupun pendengar radio. Dalam keragaman tersebut, terbentuknya 

sebuah khalayak atau audiens yang terdiri dari banyak jumlah individu tidak 

hanya dibatasi atau ditentukan dari penggolongan jenis kelamin, pekerjaan 

atau usia semata. 

1.6.3 Media Alternatif  

Media alternatif pada mulanya didefinisikan sebagai media yang 

berbeda dari media massa umum baik dari segi konten, produksi maupun 

distribusinya. Dalam perkembangannya, media alternatif kerap didefinisikan 

secara umum sebagai media antitesis dari hegemoni media massa mainstream, 

yaitu media yang mengkonter berbagai nilai dan kepercayaan dominan dalam 

suatu lingkup budaya. 

1.6.4 Pesan Keperempuanan 

Pesan keperempuanan merupakan sebuah upaya penggambaran 

mengenai perempuan melalui media massa. Dalam praktiknya, pesan 

keperempuanan lebih merupakan sebagai dinamika proses sosial yang 

kemudian dimaknai sebagai tanda (bahasa) dimana didalamnya terdiri dari 

berbagai konsep, nilai atau ideologi dimana hal tersebut merupakan sebuah 

upaya media massa untuk memperkenalkan, mengajak bahkan menggerakkan 

suatu massa untuk suatu tujuan dan standar nilai-nilai keperempuanan 



44 

 

tertentu. Dalam hal ini pesan keperempuanan juga merupakan salah satu 

kajian dalam wacana feminisme.   

1.6.5 Teks Sejarah 

Teks sejarah merupakan sebuah teks naratif yang menjelaskan atau 

menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu sebagai asal muasal 

terjadinya sesuatu yang kemudian memiliki nilai sejarah (historis). Di dalam 

teks sejarah dikisahkan suatu rangkaian peristiwa pada kurun waktu tertentu 

dan disusun secara kronologis. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resepsi. 

Analisis resepsi (reception studies) berupaya untuk menemukan atribusi dan 

konstruksi makna (berasal dari media) penerima, serta segala hal berdasarkan 

pengalaman dan pandangan-pandangan khalayak selama berinteraksi dengan media.  

Dalam studi resepsi, khalayak dikategorikan ke dalam tiga posisi pembacaan, 

yaitu : 

1. Pembacaan dominan (dominant hegemonic position) adalah ketika khalayak 

setuju dengan pesan keperempuanan pada Majalah Historia Edisi I/2012. Dalam 

hal ini wacana, ide, pesan dan informasi sesuai dengan apa yang dikonstruksikan 

oleh media. Dengan kata lain, tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis 

teks media dan khalayak. 

2. Untuk kategori pembacaan negosiasi (negotiated code/position), khalayak tidak 

serta merta menyetujui pesan keperempuanan pada Majalah Historia Edisi I/2012.  
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Khalayak membuat sikap kompromi terhadap teks media dan kode-kode yang 

dipaparkan oleh penulis teks dengan menggunakan keyakinan dan 

kepercayaannya terlebih dahulu untuk memaknai pesan keperempuanan pada 

media tersebut. 

3. Terakhir, pembacaan oposisi (oppositional code/position), jika khalayak masuk 

dalam kategori ini maka khalayak tidak setuju dengan pesan teks pada Majalah 

Historia Edisi I/2012 yang dipaparkan oleh penulis teks berita. Makna yang 

dihasilkan oleh khalayak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh penulis karena 

mereka mempunyai kerangka kode tersendiri mengenai pesan keperempuanan.  

1.7.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat. Pendekatan 

secara kualitatif dipilih apabila seseorang melakukan penelitian dengan 

sasaran penelitian terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian itu 

digali sebanyak mungkin data penelitian dan disesusaikan dengan harapan 

peneliti. Keutamaan penelitian ini juga terletak pada kedalaman data untuk 

mengetahui fenomena-fenomena tentang aspek-aspek kejiwaan, perilaku, 

sikap, tanggapan, opini, perasaan, keinginan, dan kemauan seseorang atau 

kelompok. Dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi 

kedalaman data —sebut saja kualitas data—  sifatnya tidak terbatas27. 
                                                 

27 Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm. 29 
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 Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif-interpretatif dimana 

penelitian ini menggunakan data kualitatif yang tidak terdiri dari skala dan 

angka melainkan berupa teks atau kata-kata dari subjek penelitian. Jenis 

penelitian bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat dari objek yang dikaji dengan apa adanya 

berdasarkan temuan di lapangan.  

1.7.2 Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian dengan judul “Pemaknaan Khalayak Terhadap Pesan 

Keperempuanan Pada Media Massa Alternatif —Majalah Historia— ini lebih 

menekankan pada pemaknaan atau hasil interpretasi teks media tentang pesan 

keperempuanan oleh subyek penelitian yakni pembaca Majalah Historia. 

Dalam hal ini, peneliti hanya membatasi teks media yang memunculkan pesan 

keperempuanan yang akan diinterpretasi oleh subyek penelitian dengan 

beragam interpretasi disesuaikan dengan latar belakang dan kompetensi sosial 

budaya masing-masing. 

1.7.3 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

 Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan salah 

satu teknik dari nonprobability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive 

sampling (teknik purposif) adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dengan metode acak, tetapi dipilih dengan sengaja pada 

informan yang memenuhi kriteria sesuai dengan kebijaksanaan peneliti 

(Patton, 2002: 243). Dengan menggunakan pertimbangan pribadi disesusaikan 
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dengan topik penelitian, peneliti memilih obyek penelitian sebagai unit 

analisis. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kepada 

subyek penelitian secara umum untuk dapat melakukan observasi. Seiring 

berjalannya penelitian, subjek penelitian akan dikerucutkan sesuai kriteria 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Untuk memilih informan penelitian, 

peneliti berbaur dengan subjek penelitian, yaitu pembaca Majalah Historia. 

Setelah berbaur dan melakukan observasi partisipan, peneliti memilih 

beberapa informan yang dirasa dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

 Peneliti membuat kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kriteria inilah yang kemudian dijadikan pedoman oleh peneliti 

untuk menggali data informan. Dengan demikian data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian dapat diperoleh.  

 Terdapat tiga situasi yang dikemukakan oleh Neuman mengenai alasan 

seorang peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Pertama adalah 

karena penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dengan kasus khusus 

yang informatif. Kedua adalah karena subjek penelitian sulit untuk dijangkau, 

yaitu populasi yang sedikit atau specialized audience. Ketiga adalah karena 

peneliti ingin mengidentifikasi kasus tertentu yang membutuhkan investigasi 

secara mendalam. 

Ketiga situasi tersebut sesuai dengan penelitian, sehingga penelitian ini 

dapat menggunakan teknik purposive sampling dalam memilih subjek 
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penelitain. Kriteria pemilihan ini ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pemilihan subjek penelitian atau informan didasarkan pada kriteria-kriteria 

sebagai berikut : 

1. Informan telah mengetahui dan membaca teks media massa alternatif 

dalam penelitian ini adalah Majalah Historia, baik versi internet maupun 

media cetak.  

2. Informan memiliki keikutsertaan dan aktif dalam aktifitas literasi media 

baik itu melalui lembaga maupun non-lembaga. Aktifitas literasi media 

dalam penelitian ini mencakup tentang sejarah, feminisme dan pesan 

keperempuanan. Kriteria ini diperlukan untuk melihat kedalaman latar 

belakang dan pola interaksi informan dengan teks yang dibacanya. 

3. Informan memiliki kedekatan dengan peneliti sehingga bersedia 

memberikan informasi secara rinci sebagai bentuk keabsahan dan 

kelengkapan sumber data. 

4. Informan berdomisili di wilayah Indonesia, terutama di Kota Malang. 

Kriteria ini diperlukan agar informan mudah dijangkau oleh peneliti, 

sehingga mempermudah proses observasi yang dilakukan. 

5. Informan berusia di atas 17 tahun. Mulai usia tersebut seseorang sudah 

dapat dikatakan dewasa sehingga perkataan dan pemikirannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

6. Informan dalam penelitian ini dianggap sebagai khalayak yang 

dikategorikan ke dalam berbagai macam latar belakang sosial budaya. Di 

samping itu, mereka juga mempunyai latar belakang ideologi dan 
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perspektif tersendiri dalam memaknai wacana media massa dalam 

keseharian mereka.  

 Teknik purposive sampling dipilih untuk penelitian yang lebih 

mengutamakan kedalaman dan keberagaman data daripada tujuan 

representatif yang dapat digeneralisasikan. Penelitian ini akan meneliti 

informan secara mendalam sesuai dengan pertanyaan penelitian. Dengan 

demikian teknik ini dirasa sesuai dengan penelitian. 

 Terjumlah lima belas individu khalayak pembaca Majalah Historia 

yang telah terjaring peneliti dan temui untuk keperluan pengumpulan data 

penelitian, dan dalam hal tersebut  telah terseleksi tujuh orang informan yang 

memenuhi syarat menjadi informan penelitian. Berikut tabel pemilihan 

informan : 

Tabel 1.3 

 
 

Nama 

Pernah 
membac

a 
Majalah 
Historia 

Edisi 
I/2012 

Memahami 
wacana 

keperempu
anan dan 

feminisme 

Bersedia 
terlibat 
dalam 

wawancara 
mendalam 
(in depth 
interview) 

Memberikan 
persetujuan 

untuk 
mempublika
sikan hasil 
penelitian 

Rama Satria V V X X 
Cony V V V V 

Alfan Muhib V X X X 
Agni Candala V V V V 
Banyubiru V V V V 

Bunga Irmadian V V V V 

Aswin V V X X 
Yavie Aditya V V V V 
Henry Setiawan V X X X 
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Dionisius Dino V V V V 

Hinggil Drajad V X X X 
Firman Witra V V V V 
Azizah Rahma V V V V 
Widya Kresna V V V V 

Farahdiba V V V V 

Keterangan: 
√ : Memenuhi kategori 
X : Tidak memenuhi kategori 

 Sesuai dengan tabel penentuan informan yang telah disajikan diatas, 

diperoleh sepuluh informan yang telah memenuhi kriteria. Berikut ini adalah 

daftar nama narasumber atau informan yang akan berpartisipasi dan 

diwawancarai dalam penelitian ini, mereka antara lain adalah : 

1. Cony 

2. Banyubiru 

3. Bunga Irmadian 

4. Dionisius Dino 

5. Widya Kresna 

6. Farahdiba 

1.7.4. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian berupa wawancara mendalam yang dilakukan di berbagai 

tempat atas kesediaan subyek penelitian. Waktu penelitian dilakukan dengan 

pertimbangan penyesuaian terhadap kesediaan subyek penelitian. Adapun 

terkait tempat dan waktu penelitian dicantumkan pada Lampiran 2. Selain 

melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap audience 

profil, latar belakang sosiokultural dari subjek penelitian yang disesuaikan 
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dengan kebutuhan peneliti untuk menunjang kedalaman hasil penelitian. 

Penelitian ini dilakukan pada rentang bulan April 2016 – November 2016.   

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 

  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

memperoleh data dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara yang 

dijabarkan sebagai berikut :  

1. Observasi Partisipan  

Pengumpulan data dengan cara observasi partisipan yang dimaksud adalah 

cara tradisional yang digunakan dalam antropologi dan merupakan sarana 

peneliti untuk masuk ke dalam masyarakat yang akan ditelitinya. 

(Kuswarno, 2008). Dalam tahap ini, peneliti berupaya mengumpulkan 

data atau informasi sehingga membentuk sebuah kriteria khalayak 

meliputi atribut diri maupun peran sosial dari subyek penelitian sebagai 

anggota masyarakat guna memperoleh aspek kedekatan dengan nilai-nilai 

individu dan pola-pola dalam masyarakat dengan melibatkan diri peneliti 

pada suatu interaksi sosial di lapangan. 

2. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan subjek agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Peneliti bertatap muka 

langsung dengan subjek yang telah ditentukan untuk menggali data bagi 

keperluan data penelitian. Dalam wawancara, peneliti dituntut untuk 

mempelajari teknik wawancara dengan baik, supaya mendapat data yang 
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akurat dari wawancara secara mendalam. Selain bertanya sebanyak-

banyaknya, yang perlu diperhatikan adalah “hubungan antara peneliti 

dengan para responden atau informan harus dibuat akrab, sehingga subjek 

penelitian bersikap terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan. Bertanya 

atau “ngobrol santai” dengan responden memerlukan pengetahuan tentang 

komunitas yang diteliti.” (Hamidi, 2004 : 72). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode wawacara tidak terstruktur, bebas dan 

terbuka. Meskipun wawancara bersifat bebas dan terbuka, tetapi peneliti 

tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting  dan panduan dalam 

pedoman wawancara (interview guide) sesuai signifikansi penelitian. 

  Sedangkan untuk data sekunder, peneliti akan melakukan studi 

pustaka. Studi pustaka digunakan untuk memperkaya data terkait isu 

penelitian. Dalam konteks penelitian ini, akan digunakan berbagai literatur 

terkait dengan data dan fakta teks berita media dan penafsiran mengenai pesan 

keperempuana. Literatur ini diharapkan dapat menjadi data komplementer 

dengan data yang didapat di lapangan melalui observasi partisipatoris dan 

wawancara. 

1.7.6 Teknik Analisa Data 

  Analisis data pada penelitian ini sudah dimulai sejak peneliti 

merumuskan masalah, dimana analisa data dilakukan sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Geertz (1973) 

menyebutkan bahwa proses analisis data merupakan tahap interpretasi peneliti 

terhadap fenomena yang ditelitinya. Dia menuliskan bahwa dalam 
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menganalisis data, “we begin with our own interpretations of what our 

informants are up to, or think they are up to, and then systematize. Atau jika 

merujuk pada Lull, dia lebih membahasakan proses analisis data sebagai 

proses menarik kesimpulan (draw inference) dari fenomena yang sedang 

diteliti. 

 Dalam penelitian ini, data disajikan untuk memberikan gambaran 

tentang latar belakang subjek penelitian sedetail mungkin. Untuk menyajikan 

data, para peneliti etnografi mengelompokkan data-data yang ditemukannya 

ke dalam beberapa bagian. Data yang ditemukan dipaparkan sesuai dengan 

bagian-bagian yang telah dibuat oleh peneliti.  

 Penelitian resepsi memiliki fokus pada makna pesan atau decoding. 

Proses decoding merupakan tahapan komunikasi massa yang terpenting untuk 

diteliti untuk mengetahui bagaimana teks media dibaca, diinterpretasi, dan 

dimaknai oleh pembacanya yang mengintepretasikan pesan tersebut dengan 

cara yang berbeda-beda. Penelitian ini akan menggunakan perspektif 

sosiokultural. Hal ini dikarenakan perilaku dari khalayak tidak hanya 

terbentuk karena paksaan atau kebiasaan namun juga dipengaruhi oleh 

keadaan sosial dan struktural di sekitarnya. 

 Penelitian ini akan mengulas proses resepsi audiens terhadap pesan 

perempuan pada Majalah Historia, faktor-faktor yang melatarbelakangi 

pemaknaan atau resepsi tersebut, dan respon/tindakan yang mengikuti resepsi 

tersebut. Analisisnya akan dilakukan berdasarkan data yang digali melalui 

wawancara dan observasi.  
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 Proses analisis yang dilakukan didasarkan pada sudut pandang 

pembaca atau informan. Kalimat atau ungkapan langsung dari informan 

selama proses wawancara akan dikutip untuk memperkuat sudut pandang 

informan dan meminimalisir subjektivitas peneliti. 

 Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman 28yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun 3 (Tiga) tahapan yang dilakukan 

peneliti dalam menganalisis data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Bila data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peniliti di 

lapangan, maka jumlah data akan semakin rumit dalam hal ini mereduksi 

data berarti merangkum data dan memfokuskan ke hal-hal yang penting.  

 Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Dalam penelitian kali ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Analisis 

akan disetai kutipan langsung dari informan dan catatan tentang informasi 

non-verbal yang terjadi selama wawancara berlangsung untuk 

                                                 
28

 Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. Hlm. 91 
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memperkuat sudut pandang informan dan juga meminimalisir 

subjektivitas peneliti. Pengkategorian ini sangat penting dilakukan untuk 

menciptakan sudut pandang dan karakterisasi subyek penelitian. Kategori 

yang dipakai didasarkan pada teori atau pendekatan dan pertanyaan 

peneliti yang diturunkan dari konsep resepsi menurut Stuart Hall yaitu 

framework of knowledge, relations of production dan technical structure. 

(dapat dilihat pada lampiran 1 mengenai daftar pertanyaan pada pedoman 

wawancara (interview guide)) 

3. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,  maka 

kesimpulan yang didapat sudah kredibel. 29 

 Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah penggambaran 

secara rinci mengenai pemaknaan pembaca mengenai sosok perempuan dalam 

Majalah Historia. 

1.7.7. Teknik Keabsahan Data 

 Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

                                                 
29

 Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta. Hlm. 92-99. 
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memanfaatkan sesuatu yang lain di data, untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008:330). 

Dari teknik triangulasi yang ada, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber data. Teknik ini membandingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu subjek yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda 

(Kriyantono,2007:71). Hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh 

peneliti saat penelitian, kemudian  dilakukan pengkategorisasian antara sudut 

pandang yang sama, dan sudut pandang yang berbeda dan yang terlihat lebih 

spesifik kemudian dari proses tersebut dilakukan penarikan kesimpulan. 

Peneliti sebelumnya telah melakukan pengkodingan dan atau 

mengkategorisasikan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan. 

Selanjutnya peneliti memilih dan memisahkan hasil wawancara menurut sudut 

pandang atau jawaban informan yang sama berdasarkan hasil penelitian, 

dengan begitu peneliti mudah melakukan proses penarikan kesimpulan. 




