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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Media massa saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Beberapa dari masyarakat sulit membayangkan hidup tanpa media, 

seperti tanpa koran, majalah, radio, televisi, dan internet. 

Media itu sendiri dapat dikaji dari beberapa pendekatan untuk memahaminya 

seperti arti penting dari sosio-kultural media dalam kehidupan sehari-hari, yakni 

media sebagai pembentuk, cermin, pengemas atau representasi, guru, ritual dan 

“Tuhan”. Di antara pendekatan ini ada yang kompleks dan sederhana. Pendekatan-

pendekatan ini dapat  digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai topik 

yang berhubungan dengan peran sosio-kultural media dalam kehidupan sehari-hari. 

(Ibrahim dan Bachrudin, 2014:3) 

Menurut Idy Subandy dan Bachrudin Ali salah satu pendekatan media sosio-

kultural yakni sebagai cermin berguna dalam mengingatkan tentang isi media yang 

sering berhubungan secara erat dengan kejadian-kejadian nyata atau tren sosial dan 

nilai-nilai budaya yang tengah berlaku pada masyarakat. Media itu sendiri tidak 

mencerminkan peristiwa secara netral dan sempurna. Namun, peristiwa tersebut 

diseleksi terlebih dahulu mana berita yang akan disajikan. Jadi media tidak 

menyajikan sebuah cermin secara utuh melainkan suatu susunan representasi dunia 

yang sudah diseleksi dan dikemas sedemikian rupa. 

Stuart Hall (1982:64) menjelaskan bahwa “repsentation is a very different 

notion from reflection. It implies the active work of selecting and presenting, of 

structuring and shaping” representasi adalah gagasan yang sangat berbeda dari 
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refleksi. Hal tersebut berarti bekerja aktif untuk memilih dan menyajikan, dari  

penataan dan pemberian bentuk. 

Beberapa media saat ini seperti media cetak dan online membuat representasi 

tentang berbagai kejadian yang ada di dunia dari berbagai pengemasan  dan penyajian 

yang berbeda dari masing-masing media. Liza Hadiz dalam bukunya yang berjudul 

Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru menuliskan tentang salah satu 

representasi yang banyak dilakukan media adalah mengenai perempuan. Karena 

perempuan merupakan salah satu dunia yang menarik untuk diikuti 

perkembangannya. Seperti, kisah perempuan yang berada di kalangan pejabat penting, 

kisah duka seorang perempuan yang hidup sendiri dan menjanda, perempuan yang 

memiliki karier cemerlang, perempuan yang tak perlu ragu untuk besikap sexy dan 

lain sebagainya (Hadiz, 2004 :275) 

Walaupun pembahasan tentang perempuan menarik bagi media, namun studi 

tentang representasi mengungkapkan bahwa laki-laki mendominasi isi media. selain 

itu, sebagaimana catatan busby dalam ‘Sex Role on the Mass Media’, diungkap juga 

bahwa „peranan laki-laki dalam media massa ditampilkan sebagai dominan, aktif, 

berwenang, sedangkan para perempuan ditampilkan sebagai yang patuh, pasif dan 

sepenuhnya merasa puas dengan menundukkan keinginan-keinginan mereka 

mengikuti keinginan laki-laki dalam media (Journal of Communication, Autumn 

1975). 

Jawa Pos merupakan surat kabar harian terbesar di Indonesia yang berbasis 

cetak dan Online. Jawa Pos yang berbasis online memiliki Portal berita online yang 

bernama jawapos.com (https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos).  

Jawapos.com sendiri banyak tulisan yang menggambarkan tentang dunia dari 

berbagai aspek kehidupan. Tulisan mengenai kehiduapan perempuan pun tak luput 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Pos
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dari jawapos.com untuk dituliskan bagaiamana kisahnya. Jawapos.com memiliki 

beberapa rubrik. Rubrik yang ada pada jawapos.com pun tidak sedikit dan terdiri dari 

sub rubrik tiap rubriknya seperti rubrik Nasional, Nusantara, JPBola, JPSport, 

JPTaiment, JPNomic, JPAuto, JPTekno, JPTraveling dan Lifestyle. 

(http://www.jawapos.com/)  

Rubrik asmara salah satu sub rubrik yang termasuk bagian dalam rubrik 

lifestyle. Sajian yang ditampilkan rubrik tersebut bisa terlihat saat kita membaca di 

jawapos.com. Pada kisah yang dituliskan salah satu wartawan menggambarkan kisah-

kisah kehidupan sehari-hari masyarakat yang berada disekitar kita khususnya dalam 

ruang lingkup asmara. Kisah tersebut dikemas dalam bentuk berita yang ringan 

dengan identitas narasumber di samarkan. Sebagian besar kisah yang diceritakan 

mengenai kehidupan asmara keluarga, namun tidak menutup kemungkinan cerita 

tentang muda-mudi pun dikisahkan. (http://www.jawapos.com/rubrik/asmara)  

Pada rubrik asmara tersebut, beberapa perempuan yang sudah memiliki suami 

di gambarkan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Seperti Istri yang mencurigai 

dan tidak puas dengan yang diberikan suaminya. Tak hanya itu sosok perempuan juga 

ditampilkan materialistis dan ada juga perempuan yang dianggap rendah oleh 

suaminya. Pembahasan mengenai perempuan bisa dibahas dari berbagai sudut 

pandangan pada rubrik asmara tersebut. Mulai dari segi pekerjaan, status sosial, 

ekonomi, peranan dalam masyarakat, jabatan serta hal lainnya.  

Menurut pandangan sejarah, perempuan memainkan banyak peran. Misalnya, 

perempuan sebagai Ibu, Istri, Pelajar, Mahasiswa, guru, penggelola perusahaan dan 

lain sebagainya. Namun banyak perempuan yang memainkan peran ganda atau lebih 

di masyarakat, seperti Istri yang mengelola perusaan atau Ibu yang menjadi guru. 

Menurut catatan sejarah, tiap masyarakat mengembangkan citra tertentu mengenai 

http://www.jawapos.com/
http://www.jawapos.com/rubrik/asmara
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pekerjaan dan kegiatan yang tepat bagi sosok perempuan. Beberapa masyarakat 

memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan, sedangkan masyarakat lainnya 

menggangap peran wanita kurang penting dibanding laki-laki. Beberapa citra tentang 

perempuan dalam masyarakat tertentu telah banyak berubah, ada yang hilang, ada 

yang timbul dan ada pula yang tetap atau mengalami perubahan yang tidak berarti. 

(Munandar, 1985 : 1) 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, peneliti ingin melihat 

bagaimana jawapos.com sebagai media online merepresentasikan perempuan dalam 

sebuah berita yang dituliskan oleh perempuan. Dan bisa dilihat juga bagaimana 

peranan laki-laki dan perempuan serta mana yang lebih mendominasi antara laki-laki 

dan perempuan pada berita tersebut. Apakah laki-laki pada media selalu lebih unggul 

dari pada perempuan? Karena Perempuan Indonesia telah memperoleh hak, 

kewajiban, tugas pekerjaan, wewenang yang sama. 

Sedangkan, berita yang akan diteliti dipilih pada periode bulan April 2016. 

Karena pada bulan April merupakan hari lahir Kartini, tepatnya pada tanggal 21 April. 

Kartini di Indonesia dianggap sebagai perempuan istimewa yang menjadi pelopor 

untuk hak perempuan dan emansipasi perempuan.  

Karena perjuangan beliau, perempuan saat ini baik di dalam negeri maupun 

luar negeri mempunyai hak untuk memutuskan apa yang hendak ia lakukan dalam 

hidupnya. Seperti hendak menjadi wanita karir, menjadi ibu rumah tangga  atau hanya 

membesarkan dan mengasuh anak saja juga bisa, semua tergantung pilihan 

perempuan itu sendiri dan mereka mempunyai hak untuk memilih kehidupan mereka 

kedepannya. Maka dari itu bulan April dipilih untuk diteliti guna melihat bagaimana 

pengemasan atau representasi perempuan oleh jawapos.com. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah 

“Bagaimana Representasi perempuan dalam rubrik asmara di portal berita online 

JawaPos.com periode bulan April 2016?” 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui Representasi perempuan dalam 

rubrik asmara di portal berita online JawaPos.com periode bulan April 2016. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi peneliti lainnya yang

berkaitan dengan dunia jurnalistik khusunya yang berkontribusi pada media

online.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian

sejenis mengenai representasi perempuan dalam media online.

c. Menambah wacana baru dalam studi semiotika pada media online yang

besegmentasi pada perempuan.

1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran kepada pembaca tetang realitas representasi perempuan

pada media online.

b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat agar mengetahui

makna dibalik simbol, tanda dan teks pada yang diteliti.




