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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori representasi (theory of representation) 

Teori Representasi (Theory of Representation) yang dikemukakan oleh Stuart 

Hall  menjadi teori utama yang melandasi penelitian ini. Pemahaman utama dari teori 

representasi adalah penggunaan bahasa (language) untuk menyampaikan sesuatu yang 

berarti (meaningful) kepada orang lain. Representasi adalah bagian terpenting dari 

proses dimana arti (meaning) diproduksi dan dipertukarkan antara anggota kelompok 

dalam sebuah kebudayaan (culture). Representasi adalah mengartikan konsep 

(concept) yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Stuart Hall secara 

tegas mengartikan representasi sebagai proses produksi arti dengan menggunakan 

bahasa8.  

Sementara the Shorter Oxford English Dictionarymembuat dua pengertian 

yang relevan yaitu9: 

A. Merepresentasikan sesuatu adalah mendeskripsikannya, memunculkan gambaran

atau imajinasi dalam benak kita, menempatkan kemiripan dari obyek dalam pikiran/ 

indera kita,  

8 Hall, S. (1995). Representation:Cultural Representation and Signifying Practices. 
London:SAGE, p. 13 
9 Hasfi,N. (2011). Analisis Framing Pemberitaan Malinda Dee di detik.com, Majalah 
Tempo, dan Metro TV. Diperoleh dari http://www.eprints.undip.ac.id/ 

http://www.eprints.undip.ac.id/
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B. Merepresentasikan sesuatu adalah menyimbolkan, mencontohkan, menempatkan 

sesuatu, penggantikan sesuatu, seperti dalam kalimat ini; bagi umat Kristen, Salib 

merepresentasikan penderitaan dan penyalipan Yesus. Teori representasi sendiri dibagi 

dalam tiga teori atau pendekatan yaitu (1) reflective approach yang menjelaskan bahwa 

bahasa berfungsi seperti cermin yang merefleksikan arti yang sebenarnya.Di abad ke-

4 SM, bangsa Yunani mengistilahkannya sebagai mimetic. Misalnya, mawar ya berarti 

mawar, tidak ada arti lain. (2) Intentional approach, dimana bahasa digunakan 

mengekspresikan arti personal dari seseorang penulis, pelukis, dll. Pendekatan ini 

memiliki kelemahan, karena menganggap bahasa sebagai permainan privat (private 

games) sementara disisi lain menyebutkan bahwa esensi bahasa alah berkomunikasi 

didasarkan pada kode-kode yang telah menjadi konvensi di masyarakat bukan kode 

pribadi. (3) Constructionist approach yaitu pendekatan yang menggunakan sistem 

bahasa (language) atau sistem apapun untuk merepresentasikan konsep kita (concept). 

Pendekatan ini tidak berarti bahwa kita mengkonstruksi arti (meaning) dengan 

menggunakan sistem representasi (concept dan signs), namun lebih pada pendekatan 

yang bertujuan mengartikan suatu bahasa (language). Contoh model ketiga ini  adalah 

Semiotic approach yang dipengaruhi oleh ahli bahasa dari Swiss, Ferdinand de 

Saussure dan Discursive approach oleh filosof Perancis bernama Micheal Foucault. 

Meskipun pendekatan constructionist approach menjadi dasar pemikiran penelitian 

ini, namun pendekatan semiotic dan discursive tidak digunakan dalam penelitian ini 

karena metode yang digunakan adalah framing. Relevansi utama dari teori 

konstruktionis terhadap penelitian adalah tentang penjelasan bahwa bahasa (language) 

yang terdapat dalam berita berupa kumpulan dari signs (artikel, foto, video, kalimat) 
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memiliki arti (meaning) yang merepresentasikan budaya (culture) yang ada di 

masyarakat kita, termasuk media.Untuk lebih memperjelas tentang teori representasi, 

maka perlu diperjelas tentang berbagai komponen terkait seperti bahasa (language), 

arti (meaning), konsep (concept), tanda-tanda (signs), dan lain-lain. 

Representasi menghubungkan antara konsep (concept) dalam benak kita 

dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, 

orang atau kejadian yang nyata (real), dan dunia imajinasi dari obyek, orang, benda 

dan kejadian.Yang tidak nyata (fictional).Berbagai istilah itu muncul dalam bahasan 

selanjutnya yaitu sistem representasi (sistem of representation). Terdapat dua proses 

dalam sistem representasi yaitu; pertama, representasi mental (mental representation) 

dimana semua obyek, orang dan kejadian dikorelasikan dengan seperangkat konsep 

yang dibawa kemana-mana di dalam kepala kita.  

Tanpa konsep, kita sama sekali tidak bisa mengartikan apapun di dunia ini. 

Disini, bisa dikatakan bahwa arti (meaning) tergantung pada semua sistem konsep (the 

conceptual map) yang terbentuk dalam benak milik kita, yang bisa kita gunakan untuk 

merepresentasikan dunia dan memungkinka kita untuk bisa mengartikan benda baik 

dalam benak maupun di luar benak kita. Kedua, bahasa (language) yang melibatkan 

semua proses dari konstruksi arti (meaning).10 

Konsep yang ada di benak kita harus diterjemahkan dalam bahasa universal, 

sehingga kita bisa menghungkan kensep dan ide kita dengan bahasa tertulis, bahasa 

                                                             
10 Ibid, p.18 
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tubuh, bahasa oral maupun foto maupun visual (signs).Tanda-tanda (Signs) itulah yang 

merepresentasikan konsep yang kita bawa kemana-mana di kepala kita dan secara 

bersama-sama membentuk sistem arti (meaning sistem) dalam kebudayaan (culture) 

kita. 

2.2. Gender 

Menurut Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

ataupun perempuan yang dikontruksi secara sosial dan kultural, misalnya perempuan 

dikenal lemah-lembut, emosional, keibuan, laki-laki rasional, kuat, jantan, dan 

perkasa.Gender hasil kontruksi budaya tersebut, yang diciptakan oleh manusia, yang 

sifatnya tidak tetap, yang berubah dari waktu ke waktu dapat dialihkan dan 

dipertukarkan menuurt waktu, tempat, dan budaya setempat dari satu jenis kelamin 

kepada jenis kelamin lainnya.11 

Konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang membedakan 

antara laki-laki dan perempuan.Dengan sendirinya seks tidak bisa dipertukarkan, 

bersifat biologis, fiisk, alamiah, pemberian tuhan, tidak berubah dari waktu ke waktu, 

dan tidak berbeda dari tempat ke tempat, serta dari kelas ke kelas. Menurut Fakih, 

sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang 

panjang, dibentuk, disosialisasikan, dan dikontruksikan secara sosial dan kultural 

                                                             
11 Darma,Y.a., Hikmat, A.,& Amalia. (2005). Ideologi Gender dalam Karya Sastra 
Indonesia(Penelitian Fundamental). Jurnal Lemlit UHAMKA , p. 120-126 
 
 



20 
 

melalui ajaran agama dan Negara sehingga perbedaan gender dipahami dan dianggap 

sebagai kodrat laki-laki dan perempuan12.  

Analisis gender dapat menemukan berbagai manifestasi ketidakadilan gender, 

yakni marginalisasi perempuan, subordinasi perempuan, stereotipe(pelabelan) 

terhadap perempuan, dan beban kerja domestik yang lebih banyak serta lebih lama bagi 

perempuan. Perempuan hanya di sektor domestik (masak, macak, manak), sedangkan 

laki-laki bekerja di sektor publik. Dampak gender telah melahirkan peran reproduktif, 

peran produktif, peran sosial, dan pembagian kerja yang tidak adil bagi perempuan. 

Akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan sangat tidak berpihak pada kaum 

perempuan. 

Teori gender memfokuskan pada bagaimana perilaku dan peran tertentu 

diberikan makna –makna yang digenderkan, bagaimana para buruh dibagi-bagi dalam 

mengekspresikan perbedaan gender secara simbolik, dan bagaimana struktur-struktur 

sosial yang berbeda bukan hanya keluarga memasukkan nilai-nilai gender dan 

menyampaikan manfaat gender.Sementara model peran seks mengansumsikan suatu 

pengemasan struktur, perilaku, dan sikap-sikap tertentu, model gender menganalisis 

kontruksi kemasan-kemasan seperti itu.Konsekuensinya, perspektif gender secara 

                                                             
12Hess, (1987), dikutip dalam Subandy, I. (2007). Budaya Populer sebagai 
Komunikasi.Jalasutra:Yogyakarta, p. 8   
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simultan menekankan analisis pada level-level simbolik, struktural, ideologis, dan 

material, interaksional, dan institusional.13 

Isu-isu dominasi menjadi sentral dalam teori gender.Dominasi ini dibentuk, 

dirembeskan, dan dipertahankan melalui berbagai institusi dan nilai-nilai dalam 

masyarakat.Dominasi tersebut beroperasi lewat suatu ideologi yang dengan gagahnya 

mempertahankan ketimpangan hubungan gender. Ideologi itu adalah ideologi gender 

yang patriarkis. Ideologi inilah yang secara keras dikritik dan ditelanjangi oleh para 

feminis radikal. Mereka terus berjuang menentang apa yang disebut Verta Taylor dan 

Nancy Whitter dalam “The New Feminist  Movement” sebagai “maskulinisasi 

budaya”(the masculinization of culture). Mereka memandang patriarki sebagai sistem 

kekuasaan yang menstruktur dan menjamin keuntungan pria dalam setiap ruang hidup, 

dalam institusi ekonomi, politik, dan keluarga, dan dalam interaksi kehidupan sehari-

hari. 

Dalam The Shadow of Change:Image of Women in Indonesian Literature 

(1994), Tineke Helwigdoktor lulusan Universitas leiden, berpendapat bahwa 

kelangsungan hidup ideologi ini ditopang oleh agama dan Negara misalnya lewat 

Panca Dharma Wanita yang diagungkan pemerintah Orde Baru. Yang menarik dalam 

pandangan Tineke adalah hubungan antara ideologi dalam fiksi dan realitas (ideologies 

in fiction and reality).Pengarang dan pembaca sebenarnya tunduk pada ideologi yang 

                                                             
13Smith, Ibid 
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berlaku dalam masyarakatnya.Ideologi dalam pengertian ini dipahami sebagai 

“kepercayaan makna dan tindakan yang kita pikirkan dan kita lakukan”.14 

Konsep gender yang dimaksudkan lebih dari itu, yakni apa “khas” pria atau 

wanita itu mungkin itu melalui imbalan dan hukuman jika mereka tidak menyesuaikan 

diri dengan apa yang dianggap pantas atau “sifat khas” bagi jenis kelamin mereka. Apa 

yang khas pria atau wanita merupakan bagian dari proses sejarah yang panjang, bagian 

dari sosialisasi masa kanak-kanak dan berlanjut di balik kontruksi ekonomi-sosial-

politik-budaya yang membentuk discourse, dan yang mempengaruhi bagaimana 

manusia memahami eksistensi wanita dan pria dalam komunitasnya. Penelitian 

antropologi dinilai paling banyak memberikan sumbangan bagi pemahaman tentang 

tak terhingganya ragam lambang gender dan perilakunya. Temuan yang dianggap 

paling penting adalah bahwa sebagian besar yang dianggap sebagai peran 

“alamiah”(kodrat) pria dan wanita di setiap masyarakat, sama sekali tidak ditetapkan 

secara biologis.  

Hal-hal seperti pengabsahan pembagian kerja secara seksual sebagai tatanan 

ilmiah bisa dibantah karena hal itu jelas merupakan kontruksi sosial dibuat laki-

laki.Penelitian sejarah tentang wanita menunjukkan bahwa sebagai suatu kontruksi 

sosial, gender sepanjang waktu berubah-ubah. Misalnya, posisi wanita pada masa 

kolonialisme.Bagaimana konsepsi para penjajah tentang gender. Dan, bagaimana dari 

                                                             
14 Ibid 
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negeri asalnya, mereka membawa gagasan tentang apa artinya jadi pria atau wanita, 

dan apa yang dianggap patut bagi masing-masing di antara mereka.  

Gagasan barat tentang peranan gender yang dianggap paling meresap adalah 

bahwa kaum lelakilah yang mendominasi bidang publik, sedang tempat wanita 

hanyalah di lingkungan rumah tangga. Gagasan ini agaknya ikut menjadi dasar bagi 

kebijakan pembangunan nasional di Negara-negara bekas jajahan, karena para 

perencana asing dan kelompok elite sebagian besar berlatar pendidikan barat, dan 

sama-sama meyakini bahwa itulah yang merupakan pembagian gender yang tepat 

pembedaan jenis kelamin yang selama ini hanya kita kenal bersifat dikotomis(pria-

wanita), ternyata juga asimetris (pria lebih hebat daripada wanita). 

 Banyak jenis ideologi gender yang mengatur identititas perempuan dan laki-

laki, kedudukan atas posisi perempuan dan laki-laki serta tingkah laku perempuan dan 

laki-laki. Jenis dan macam ideologi ini ada yang dominan pada suatu tempat dan kurun 

waktu tertentu dan ada yang tidak dominan.15 

A. Ideologi Patriarki 

Roeda mengatakan bahwa patriarki penyebab penindasan terhadap 

perempuan16. Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada 

posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan.Laki-laki dianggap 

                                                             
15Darma, Loc. Cit  
 
16 Ibid 



24 
 

memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan.Di semua ini kehidupan masyarakat 

memandang perempuan sebagai seorang yang lemah dan tidak berdaya. 

Sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang 

menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan baik dalam 

kehidupan pribadi keluarga masyarakat maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara 

turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan 

perempuan dimasyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender17. 

Menurut Millet, institusi dasar dalam pembentukan budaya patriarki adalah 

keluarga dimana ideologi patriarki terpelihara dengan baik dalam masyarakat 

tradisional maupun modern.18 Sebagai unit terkecil dari patriarki, keluarga memberikan 

kontribusi besar dalam penguatan ideologi ini.Keluarga mendorong setiap anggotanya 

untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan aturan masyarakat yang menganut 

patrarki. 

Di masyarakat Asia dominasi ideologi patriarki (kekuasaaan laki-laki) sangat 

dominan. Budi Darma mengatakan bahwa seringkali perempuan malah menjadi 

pendukung utama kultur patriarki. Behaviour  menjelaskan bahwa dalam masyarakat 

kuno yang menganut paham patriarki sang Ayah mempunyai hak mutlak atas anggota 

keluarganya. Sebagai kepala keluarga ia memiliki bukan saja rumah, tanah, ternak, dan 

budak tetapi juga istri, perempuan simpanan, dan anak-anak19.  

                                                             
17 Ibid, p. 123 
18 Ibid,  
19 Ibid, 124 
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Masyarakat sekarang juga masih ada hak kepemilikan laki-laki atas perempuan 

bahkan dalam masyarakat patriarki masih terdapat ideologi yang menganggap bahwa 

perempuan sesudah menikah menjadi milik suaminya, dan anak perempuan milik 

ayahnya, istri adalah milik suami.Hal-hal yang berhubungan dengan istri termasuk 

pribadi si istri, suamilah yang menentukan. 

B. Ideologi Familialisme 

Ideologi ini mengkontruksi perempuan berperan di rumah tangga, sebagai ibu 

rumah tangga, istri yang baik dan ibu yang baik,ideologi familialisme adalah ideologi 

yang mengontruksi perempuan untuk berperan dalam rumah tangga sebagai ibu rumah 

tangga yang baik dan ibu yang baik. Sebagai istri yang baik perempuan harus dapat 

mendampingi suami untuk mencapai cita-cita kehidupannya., ia harus pandai menjaga 

diri baik dalam bersikap dan bertingkah laku, budaya familialisme ini sudah 

ditanamkan sejak dini pada perempuan. 

C. Ideologi Ibuisme 

Ideologi Ibuisme ideologi yang merupakan kombinasi nilai borjius Belanda dan 

nilai priyayi di Indonesia yang menyetujui tindakan apapun yang diambil seorang 

perempuan dalam keluarga, kelompok, kelas sosial, atau pemisahan tanpa 

mengharapkan kekuasaan atau prestise sebagai imbalan, Onghokham mengemukakan 

bahwa nilai kecil borjuis Belanda ini merupakan adopsi dari masa Victorian yang 

diciptakan untuk mengontrol kualitas bangsawan Inggris pada masa pemerintahan Ratu 
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Victoria20. Moral ini memetingkan pertahanan diri dari sifat nafsu seksual dan larangan 

terhadap Ratu dengan seorang suami dan anak-anak dinilai sebagai model keluarga 

ideal. Nilai ini berkembang sampai ke seluruh Eropa pada abad ke -19 yang kemudian 

dibawa Negara-negara jajahan diantaranya Indonesia. 

Di Indonesia moral ini bertemu dengan moral yang dipertahankan untuk 

mengatur kehidupan perempuan.Konsep ‘kodrat” digunakan oleh Pemerintah Orde 

Baru untuk mengkonstruksi ideologi “Ibuisme”. Sementara konsep perempuan sebagai 

istri dan ibu dimanipulasi untuk membatasi ruang gerak perempuan. Terdapat Panca 

Dharma Wanita yang mengadopsi nilai tradisi agama dan nilai kecil borjuis Belanda 

yang membatasi peran dan tugas perempuan, yaitu (1) mendampingi suami, (2) 

melahirkan, merawat, dan membesarkan anak,(3) mengatur rumah tangga, (4) pencari 

nafkah tambahan, dan (5)sebagai anggota masyarakat, terutama sebagai anggota 

organisasi perempuan yang bergerak dalam badan-badan sosial21 . Dengan demikian 

peran dari posisi perempuan yang hanya bergerak di sekitar domestic tersubordinasi, 

di bawah bayang-bayang kekuasaan suamiatau laki-laki. 

Masalah perempuan dianggap masalah yang khas, karena itu laki-laki tak perlu 

bertanggung jawab. Padahal sumber penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan 

bersumber dari budaya patriarki. Sebagai istri yang baik, perempuan harus mampu 

menjadi ibu rumah tangga yang baik pula istilah “Ibu rumah tangga” bahkan “ratu 

                                                             
20 Ibid 
21 Ibid 
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rumah tangga” yang melekat pada istri, yang lebih berkonotasi pengabdian dan 

pelayanan. 

Suryakusuma mengemukakan bahwa istilah ibuisme diartikan sebagai ideologi 

dimana kaum perempuan tidak bisa eksis  terhadap dirinya sendiri, tetapi selalu berada 

dalam hubungannya dengan sesuatu (keluarga, komunitas, Negara) atau seseorang 

(anak, suami, bapak) yang lain22. Wilayah domestik perempuan adalah wilayah yang 

berkaitan dengan perannya di dalam keluarga sedangkan wilayah publik adalah 

wilayah yang berkaitan dengan pekerjaan rumah 

D. Ideologi umum  

Ideologi umum adalah ideologi yang menekankan nilai pingitan (seclusion) 

perempuan pengecualian perempuan dalam bidang bidang bidang tertentu (exclusion), 

dan pengutamaan feminitas perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan yang 

hierarkis menyebabkan pembagian kerja secara seksual, yaitu menempatkan laki-laki 

di sector publik dan perempuan di sektor domestik. Pembagian kerja ini sudah 

disosialisasikan dan diinternalisasikan dari generasi ke generasi. Hal ini memperkuat 

bahwa tempat ideal bagi perempuan adalah sector domestik. 

2.3.Teori Feminisme 

Menurut Humm  bahwa feminisme menggabungkan doktrin persamaan hak 

bagi perempuan yang menjadi gerakan yang terorganisasi untuk mencapai hak asasi 

                                                             
22 Ibid, p. 126 
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perempuan dengan sebuah ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk  

menciptakan dunia bagi perempuan, yang membebaskanperempuan mengalami 

ketidakadilan karena jenis kelaminnya23. Feminisme berangkat dari pemikiran bahwa 

struktur budaya , seni, gereja, hokum, keluarga inti yang berdasarkan pada kekuasaan 

dan Negara, juga semua citra, institusi, adat istiadat, dan kebiasaan yang menjadikan 

perempuan sebagai korban yang tidak dihargai dan tidak tampak. Perempuan di 

Negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai 

universal sisterhood(persaudaraan perempuan yang bersifat universal24.Gerakan 

feminisme dapat dibedakan menjadi tiga gelombang, yaitu gelombang pertama, 

gelombang kedua, dan gelombang ketiga. 

Gelombang  pertama feminisme di Amerika berkisar dalam kurun 1840-1920. 

Gelombang pertama ini ditandai dengan Konveksi hak-hak perempuan yang diadakan 

di Seneca Falls, New York pada 1848.Pertemuan ini diprakarsai oleh Elizabeth Cady 

Stanton, pertemuan inilah yang menghasilkan deklarasi sikap yang sebelumnya lebih 

dulu dicanangkan oleh Mill dan Taylor dari Inggris, deklarasi yang menekankan 

kebutuhan untuk mereformasi hukum perkawinan, perceraian, hak milik, dan 

pengasuhan anak.25 Deklarasi ini menekankan pada hak-hak perempuan untuk 

mengutarakan pendapatnya di depan umum. Hingga berdirilah National Woman’s 

Suffrage Association dan American Woman’s Suffrage Association. Perbedaan di 

antara keduanya terletak pada alur pergerakannya, dimana  National Woman’s Suffrage 

                                                             
23 Wiyatmi.(2013). Menjadi Perempuan Terdidik. UNY Press:Yogyakarta, p. 8 
24Abrams, (1981),Ibid, p. 9 
25Tong, (2006),Ibid, p. 12 
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Association lebih mengarah pada feminis revolusioner dan radikal, sedangkan 

American Woman’s Suffrage Association pada agenda feminis yang reformis dan 

liberal. Mereka percaya bahwa hanya dengan mendapatkan hak pilih, perempuan telah 

sungguh-sungguh setara dengan laki-laki.26Gagasan dan gerakan feminisme Amerika 

gelombang pertama pada dasarnya adalah ragam feminisme liberal abad ke 19. 

Gelombang  Kedua feminisme ditandai beberapa kelompok hak-hak 

perempuan seperti National Organization for Women (NOW), The National Women’s 

Political(NWPC), dan The Women’s quity Action League(WEAL), tujuan utama 

organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan status perempuan dengan menerapkan 

tekanan legal, sosial, dan lain-lain terhadap berbagai lembaga mulai dari Bell 

Telephone Company hingga jaringan televisi dan partai-partai politik utama dengan 

tujuan meningkatkan kesadaran perempuan mengenai opresi terhadap perempuan. 

Menurut Tong, semangat yang mereka miliki adalah semangat revolusioner kiri, yang 

tujuannya bukanlah untuk mereformasi apa yang dianggap sebagai sistem elitis, 

kapitalis, kompetitif, dan individual, melainkan untuk menggantikannya dengan sitem 

yang egaliter, sosialistis, koooperatif, komuniter, dan berdasarkan pada gagasan 

sisterhood is powerfull(persaudaraan perempuan yang kuat)27. Dalam gelombang 

kedua ini muncul beberapa tokoh yang memunculkan gagasan feminisme seperti Batty 

Freidan, melalui bukunya The Feminine Mistique(1977), Shulamith Firestone melalui 

                                                             
26Ibid, p. 15 
27 Ibid 
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The Dialectic of Sex, Kate Millet melalui Sexual Politics, dan Gloria Steionem melalui 

Outrageous Acts and Everyday Rebellions28 

Feminisme gelombang ketiga lebih dikenal sebagai feminisme postmodern atau 

feminisme Prancis, juga dikenal sebagai feminisme dunia ketiga (third world 

feminism)Feminisme postmodern, seperti semua posmodernis, berusaha untuk 

menghindari setiap tindakan yang akan mengembalikan pemikiran falogosentrisme 

atau setiap agagsan yang mengacu kepada kata (logos) yang bergaya “laki-laki”. 

Feminisme postmodern memandang engan curiga setiap pemikiran feminis yang 

berusaha memberikan suatu penjelasan tertentu mengenai penyebab opresi terhadap 

perempuan untuk mencapai kebebasan.29 

Disamping ketiga gelombang feminisme tersebut, muncul pula pemikiran 

posfeminisme. Pos disini merujuk pada proses transformasi dan perubahan yang 

sedang berlangsung . Poskolonialisme dapat dipandang sebagai tanda pertemuan kritis 

dengan kolonialisme, sementara posmodernisme dipandang sebagai pertemuan kritis 

dengan prinsip-prinsip modernism.Postfeminis dalam praktiknya mennatang asumsi-

suamsi hegemoni yang dipegang oleh feminisme gelombang kedua, yang mengatakan 

bahwa penindasan patriarki dan imperalisme adalah pengalaman penindasan yang 

universal.30 

                                                             
28Madsen, (2000). Ibid,  p. 16 
29 Tong, (2006), Ibid, p. 17 
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Lebih lanjut Brooks menjelaskan bahwa postfeminisme adalah tentang 

pengeseran konseptual di dalam feminisme, dari debat sekitar persamaan(antara laki-

laki dan perempuan) ke debat yang difokuskan pada perbedaan(laki-laki dan 

perempuan). Dalam Feminist Thought, Rosemarie Putnam Tong mengemukakan 

bahwa feminisme bukanlah sebuah pemikiran yang tunggal, melainkan memiliki 

berbagai ragam yang kemunculan dan perkembangannya sering kali saling 

mendukung, mengoreksi, dan menyangkal pemikiran feminisme sebelumnya.31 

2.4.Ragam Pemikiran Feminisme: 

Feminisme Liberal berkembang pada abad ke 18-19 dipelopori oleh Mary 

Wollstonecraft dalam karya tulisnya yang berjudul Vindication of the Right of Woman 

yang isinya dapat dikatakan meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme. Sejalan 

dengan ini mulai adanya pemberantas praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan 

mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi 

kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya 

dinikmati kaum laki-laki32.Feminisme liberal menurut Tong  dapat dibedakan menjadi 

tiga varian, yaitu feminisme liberal klasik (libertarian), feminism liberal kesejahteraan, 

dan feminisme liberal kontemporer.  

Dalam pembahasan mengenai hambatan sikap dan struktural yang menghalangi 

kemajuan perempuan feminisme liberal klasik yakin bahwa setelah hukum dan 
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kebijakan yang diskriminatif dihilangkan, sejak itu secara formal perempuan 

dimampukan untuk bersaing secara setara dengan laki-laki.Feminisme liberal yang 

berorientasi pada kesejahteraan menganggap bahwa masyarakat seharusnya tidak 

hanya mengkompensasi perempuan untuk ketidakadilan di masa lalu, tetapi juga 

menghilangkan hambatan sosial ekonomi dan juga hambatan hokum bagi kemajuan 

perempuan kini. Feminisme liberal kontemporer berkeinginan untuk membebaskan 

perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu dari peran-peran yang digunakan 

sebagai alasan atau pmbenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak 

memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik di dalam akademi, forum, 

maupun pasar.33 

Feminisme radikal mendasarkan pada suatu tesis bahwa penindasan terhadap 

perempuan berakar pada ideologi patriarki sebagai tata nilai dan otoritas utama yang 

mengatur hubungan laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh karena itu, perhatian 

utama feminisme radikal adalah kampanye anti kekerasan terhadap 

perempuan.Feminisme Marxis dipengaruhi oleh ideologi kelas Karl Marx. Feminisme 

Marxis mengindentifikasi kelasisme sebagai penyebab opresi(penindasan) terhadap 

perempuan. Opresi terhadap perempuan tersebut bukanlah hasil tindakan sengaja dari 

satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat 

individu itu hidup. Maka, tujuan dari feminisme Marxis adalah mendeskripsikan basis 

                                                             
33Ibid, p. 20 
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material ketertundukan perempuan dan hubungan antara model-model produksi dan 

status perempuan, serta menerapkan teori perempuan, dan kelas pada peran keluarga34. 

Feminisme psikoanalisis dan gender mengemukakan gagasan bahwa 

penjelasan fundamental atas cara bertindak perempuan berakar dalam psikis 

perempuan, teruama dalam cara berpikir perempuan. Konsep Freud, seperti tahapan 

odipal dan komplek Oedipus, feminis psikoanalisis mengklaim bahwa ketidaksetaraan 

gender berakar dari rangkaian pengalaman pada masa kanak-kanak awal mereka. 

Pengalaman tersebut mengakibatkan bkan saja cara masyarakat memandang dirinya 

sebagai feminine, melainkan juga cara masyarkat memandang bahwa maskulinitas 

adalah lebih dari feminitas. Kompleks oedipus dan kartrasi35. Menurut Fred, 

maskulinitas dan feminitas adalah produk pendewasaan seksual. Jika anak laki-laki 

berkembang “secara normal”, mereka menjadi laki-laki yang menunjukkan sifat 

maskulin. Perempuan berkembang “secara normal” akan menunjukkan sifat-sifat 

feminisme.  

Menurut Freud, inferioritas perempuan terjadi karena kekurangan anak 

perempuan akan penis sebagai konsekuensi jangka panjang dari kecemburuan terhadap 

penis(penis envy) dan kompleks Oedipus yang dialaminya, maka menurut Freud36. 

Perempuan menjadi narsistis, mengalami kekosongan, dan rasa malu. Perempuan 

menjadi narsistis ketika ia mengalihkan tujuan seksualnya aktif menjadi pasif, yang 

termanifestasikan pada keinginan untuk lebih dicintai daripada mencintai. Karena tidak 
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memiliki penis, anak perempuan menjadi kosong, dan mengkompensasikannya pada 

penampilan fisiknya yang totoal. Dengan penampilan yang baik secara umum akan 

menutupi kekurangannya atas penis. Rasa malu dialami anak perempuan karena tanpa 

penis, dia melihat tubuhnya yang terkatrasi(tersunat). Pandangan ini tentunya ditolak 

para feminis seperti Betty Freidan, Shulamit Fireston, dan Kate Millet, mereka 

beragumen bahwa posisi serta ketidakberdayaan sosial perempuan terhadap laki-laki, 

kecil hubungannya dengan biologi perempuan, dan sangat berhubungan dengan 

kontruksi sosial atas feminitas.37 

Berbeda dengan feminisme psikoanalisis yang melihat perbedaan laki-laki dan 

perempuan berdasrkan psikoseksual anak laki-laki dan perempuan, feminisme gender 

berdasarkan perkembangan psikomoral. Menurut feminisme gender, anak laki-laki dan 

perempuan tumbuh menjadi dewasa dengan nilai-nilai erta kebaikan gender yang khas, 

yaitu yang merefleksikan pentingnya keterpisahan pada kehidupan laki-laki dan 

pentingnya keterpisahan pada khidupan laki-laki dan pentingnya ketertarikan pada 

kehidupan perempuan dan berfungsi untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan 

perempuan dalam masyarakat patriarkal.38 

Feminisme eksistensialisme adalah pemikiran feminisme yang dikembangkan 

oleh Simone de Beauvior melalui buku karyanya Second Sex(2003). Pandangan filsafat 

eksistensialisme Beauvoir mengemukakan bahwa laki-laki dinamai “laki-laki” sang 

diri, sedangkan “perempuan” sang Liyan (the other). Jika Liyan adalah ancaman bagi 
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Diri, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Oleh karena itu, menurut 

Beauvior, jika laki-laki ingin tetap bebas, maka ia harus mensubordinasi perempuan. 

Pandangan bahwa perempuan adalah Liyan(the other) dalam relasinya dengan laki-laki 

yang diyakininya oleh feminisme eksistensial juga dianut feminisme posmodernisme. 

Feminisme multikultural dan global berhubungan dengan pemikiran 

multikultural,yaitu suatu ideologi yang mendukung keberagaman. Sebagai pemikiran 

feminisme yang mendukung keberagaman, maka feminism multikultural menyambut 

perayaan atas perbedaan dari para pemikir multikultural dan menyayangkan teori 

feminis sebelumnya. Feminisme multikultural meihat abhwa penindasan terhadap 

perempuan tidak dapat hanya dijelaskan lewat patriarki, tetapi aa keterhubungan 

masalah dengan ras, etnisitas, dan sebagainya. Feminisme poskolonial atau dunia 

ketiga, menurut Gandhi, feminisme poskolonial yang merupakan aliansi antara teori 

poskolonial dan feminisme berusaha memukul balik hierarki gender/budaya/ras yang 

telah ada dan menolak oposisi biner konstruk wewenang patrairki/kolonialisme 

sendiri39. Persoalan pusat politik rasial telah menengelamkan kolonisasi ganda kaum 

perempuan di bawah kekuasaan imperalisme. Perempuan dunia ketiga merupakan 

korban parexellence atau korban yang terlupakan dari dua ideologi imperialism dan 

patriarki asing. 

Ekofeminisme adalah pemikiran feminisme yang ingin memberi pemahaman 

aanya hubungan antara segala bentuk penindasan manusia dengan alam dan 
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memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh ekosistem40. Perempuan secara 

kultural dikaitkan dengan alam, maka ekofeminisme berpendapat ada hubungan 

simbolik dan linguist antara feminis dan isu ekologi. 

Feminisme islam mulai dikenal pada 1990-an.  Menurut Mojab, feminisme 

islam berupaya untuk membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran islam 

dan mempertanyakan penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hais 

dan al-qur’an. Melalui perspektif feminis berbagai macam pengetahuan normatif yang 

bias gender, tetapi dijadikan orientasi kehidupan beragama, khususnya yang 

menyangkut relasi gender dibongkar atau didekontruksi an dikembalikan kepada 

semangat islam yang lebih menempatkan ideologi pembebasan perempuan dalam 

kerangka ideologi pembebasan harkat manusia41.  

2.5.Citra dan Kontruksi Perempuan  dalam Media 

 Sejarah media menggambarkan dan merepresentasikan wanita sejajar dengan 

sejarah penggambaran orang kulit berwarna.Wanita dan kulit berwarna sering 

dimarjinalkan dalam semua bentuk media. Ulasan yang luas dan dalam, literatur 

tentang gender dan media menyingkapkan ketidaksetaraan yang mendasar dalam 

frekuensi pemuatan wanita dan pria di media. Sementara kendali atas kreasi dan 

produksi citra media juga berada dalam genggaman pria42. Fejes menyimpulkan bahwa 

pria digambarkan di televisi tidak banyak menyimpang dari gagasan patriarki 

                                                             
40 Ibid,p.4 
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tradisional tentang pria dan maskulinitas43. Maskulinitas yang digambarkan di televisi 

adalah naskulinitas heteoseksual kelas menengah dan kulit putih. 

Media dianggap sebagai agen sosialisasi gender yang penting dalam keluarga 

dan masyarakat. Media mengungkapkan kepada kita tentang peran wanita dan pria dari 

sudut pandang tertentu.Media menentukan dan mengukuhkan ideologi “sistem 

kepercayaan” atau “pandangan dunia” tertentu44. Media juga menanamkan kesadaran 

dan mitos tertentu tentang dunia dan kehidupan. Media dengan demikian bisa menjadi 

saluran mitos dan sekaligus sarana pengukuhan mitos tertentu tentang gender, wanita, 

dan pria. Berbagai mitos mendistorsi lewat penggambaran dan citra wanita yang 

selama ini hidup dalam teks-teks  budaya pop sudah lama memperoleh perhatian 

pengkaji gerakan wanita, terutama kaum feminis. Kaum feminis telah mengevaluasi 

kaum wanita dan memperhatikan perlunya sesuatu yang sebelumnya dianggap tak 

berharga. Mereka mencoba mengerti bagaimana kaum wanita membaca dan 

memahami berbagai teks budaya pop, juga mencari titik-titik perlawanan kaum wanita 

terhadap makna-makna yang dominan45. Peningkatan akses wanita pada media 

dipandang tak hanya akan menjadi tandingan untuk mengimbangi (counterbalance) 

seleksi informasi oleh pria (yang bias gender) yang diyakini pada kondisi terbaik pun 

bukan untuk melayani kepentingan wanita tetapi juga menghasilkan output media yang 
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berbeda. Kualitas yang berbeda dipandang akan membawa kepada “perspektif dan 

tafsir baru”(new perspectives and interpretation) 

Menurut Julia T Wood dalam Gendered Lives, mulai dari kartun anak-anak 

hingga pornografi, media mempengaruhi bagaimana kita memahami pria dan wanita 

umumnya dan diri kita dan orang lain khususnya46.Secara historis, media telah 

merepresentasikan baik wanita maupun pria dan wanita umumnya dan diri kita dan 

orang lain khususnya.Secara historis, media telah merepresentasikan baik wanita 

maupunb pria dalam cara-cara yang sangat bersifat stereotipe.Wood menyimpulkan, 

tiga gender yang tak realistis tentang wanita dan pria, kedua, media mendorong kita 

untuk mempatologiskan fungsi dan tubuh manusia yang normal, dan ketiga, media 

menormalisasikan kekerasan terhadap wanita. Akibatnya adalah selama media 

mendefinisikan maskulinitas dan feminitas dengan cara csara demikian, ia membatasi 

kita dan kemungkinan kita sebagai manusia. Upaya memahami pesan-pesan gender 

yang secara terang-terangan atau tersamar di media bisa memberdayakan kita menjadi 

lebih kritis terhadap apa yang kita dengar dan lihat dan meningkatkan suara kita dalam 

melawan pesan-pesan media yang kita lihat berbahaya. 

Emansipasi kaum wanita di dalam ruang media dan ruang publik yang luka atau 

robek oleh berbagai representasi berbahaya, penindasan tekstual, “penyingkiran 

diskursif”, atau “pengingkaran aktual” di balik beroperasinya ideologi “kapitalisme 

patriarki”, yang menyebabkan semua ranah kehidupan, termasuk sains dan teknologi 

                                                             
46 Ibid, p. 5 



39 
 

sekalipun tak lebih dari sekadar pemelihara struktur kekuasaan yang ada, yang 

mendefinisikan apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat dan 

mendefinisikan ruang publik. Ketika pengalaman-pengalaman dan makna-makna 

maskulinitas dan feminitas mengalami konflik, nilai maskulinitas cenderung menang 

dimenangkan, atau dikondisikan untuk selalu menang disebabkan kuatnya dominasi 

pria dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, kedudukan wanita adalah tetap, 

sebagai kaum yang bisu, muted, voiceless, atau silent majority. Kelompok masyarakat 

bisu yang benar-benar mengejawantahkan diskursus yang bergantung pada kontruksi 

wanita sebagai objek, sehingga tanda-tanda dalam bahasa meskipun sellau digunakan, 

tetap tidak pernah mencapai “the status of full speaking subject.” 

Maka dari seluruh proses “penindasan tekstual”terhadap diskursus dalam ruang 

publik seperti lewat media simbolik(apalagi aktual) adalah kaum wanitalah yang 

pertama dan utama menjadi korbannya. Maka seluruh mitos-mitos tentang dunia verbal 

dan visual wanita pun menjadi ajang dari proyek depolitisasi dan de-ideologisasi yang 

hanya bisa kita pahami kalau seluruh praktik itu bisa dibongkar. Maka tak heran potret 

wanita dalam “gambar hidup” pun tak bisa keluar dari logika ini. Seperti yang 

dikatakan seorang feminis bahwa segala macam konotasi yang sarat akan mitos-mitos 

tentang apa itu pria dan wanita dibangun guna memenuhi sudut pandang patriarki. 

Maka tak heran jika sampai kini penggamabaran perempuan dan laki-laki akan tetap 

didefinisikan oleh yang berkuasa. Relasi gender menjadi bersifat sangat politis sebab 

ia sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan sosial yang ada, dan bukan proses yang alami.  
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Dominasi maskulin terus berlangsung dan meluas dalam struktur masyarakat 

tempat pria dan khususnya wanita, sengaja atau tidak terus menginternalisasikan nilai-

nilai maskulinitas. Lebih dari itu wanita juga terus digiring untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam ideologi yang justru secara bersamaan menindas dan mensubordinasi 

mereka. Cara pandang dunia wanita pun dikonstruksi oleh cara pandang kekuasaan 

yang “berwajah” maskulin. Cara pandanginilah yang membentuk semacam 

“kosmologi pria” yang mendominasi pola-pola hubungan atau komunikasi insani 

dalam ruang publik dengan pelbagai manifestasinya. Lebih dari itu, berita(news), teks, 

atau diskursus media yang hadir dihadapan khalayak pembaca bukanlah sesuatu yang 

berdiri netral-otonom pada dirinya. Ia menjadi “realitas baru”. Realitas yang sudah 

dipermak oleh rangkaian corak penyensoran yang tidak hanya muncul dari luar media, 

tetapi juga bersemi di rahim pembuat berita itu sendiri. Apalagi dihadapan pembaca 

yang sedikit banyak juga mewarisi struktur komunikasi sosial yang terdistorsi secara 

ideologis, kita akan melihat bagaimana wajah ruang publik yang terbentuk. Anehnya, 

di Negara berkembang seperti di Indonesia, seperti juga diakui oleh seorang feminis 

Indonesia, sikap yang umum terhadap media adalah penerimaan secara tidak kritis 

terhadap setaip sudut pandang serta penyajian fakta dan opini yang ditawarkan oleh 

media.  

Maka di titik inilah pertemuan antara diskursus media yang tercelup ideologi 

dan pembaca yang sudah sejak awal terembesi ideologi. Disinilah kita juga melihat 

kekerasan wacana yang mungkin muncul dalam ruang publik akan bertemu dengan 

kekerasan wacana komunikasi sosial dan wacana media massa mengenai sosok wanita 
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yang menunjukkan totalitas intervensi ideologi patriarki ke dalam segenap aspek 

kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan seperti yang pernah diungkapkan 

Ann ferguson dalam karyanya Sexual Democracy, hanya memindahkan “family-based 

patriarchy” ke “publik patriarchy47.”Tomagola dalam disertasinya Indonesian 

Woman’s Magazine as An Ideological Medium, ideologi majalah-majalah perempuan 

Indonesia modern ternyata kembali membelah dunia  perempuan48. Ketika semua 

perempuan sudah beranjak ke ruang publik dengan terbukanya berbagai peluang pintu 

dan partisipasi dalam pembangunan, tetapi di dalam ruang publik itu sadar atau tidak, 

sengaja atau tidak, mereka “terlempar” kembali ke dunianya yang lama. Perempuan 

merupakan “ratu rumah tangga”, tetapi tetap menjadi “pendamping dan pendukung 

suami” dalam ruang publik. 

Imaji perempuan dan citra mreka dalam media, seperti halnya pengaruh-

pengaruh lain pada sosialisasi, membentuk suatu strategi normalisasi di mana 

perempuan dikontruksikan sebagai subjek sosial yang patuh. Alison J Murray mencatat 

tiga kecenderungan posisi perempuan yang penting dalam kaitan ini: pertama, ideologi 

kepasifan perempuan digunakan sebagai alasan untuk mengeksploitasi perempuan dan 

membayar upah yang rendah. Kedua, ideologi yang dianggap religius mendefinisikan 

jalan yang lurus dan sesat dalam kehidupan dan mengutuk seks di luar nikah, 

seksualitas digunakan untuk menilai moralitas perempuan, tetapi tidak moralitas laki-

laki. Ketiga, yang kadang-kadang dalam hubungan kontradiktoris dengan yang lainnya, 
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ialah ideologi konsumerisme. Konsumerisme. Konsumerisme menanamkan aspirasi 

universal tentang pernikahan lewat citra yang disuguhkan kepada seorang perempuan 

mengenai masa depannya sebagi ibu rumah tangga, dimuliakan oleh sang suami dan 

pengiklan, tetapi sekaligus tunduk kepada keduanya49. 

Citra stereotipikal tentang peranan perempuan seperti ini selain dicanangkan 

lewat kelompok-kelompok  Keluarga Berencana atau sosialisasi Dharma Wania, juga 

bergema dalam menjamurnya majalah-majalah wanita, televisi, dan film-film, yang 

tidak hanya menggambarkan ketergantungan peerempuan tetapi menghasilkan apa 

yang disebut khrisna Sen sebagai “feminitas” dalam bentukan ideal laki-laki. Pakar 

komunikasi Astrid S Susanto, menandaskan bahwa di Indonesia pers terlalu terbatas 

pada lapisan-lapisan masyarakat tertentu sehingga untuk dapat terbit lebih lanjut, isi 

terbitan pers wanita pun harus diarahkan dan disesuaikan dengan ini. Kadang-kadang 

kita ketemukan adanya menu-menu yang muluk-muluk, yang lux sebenarnya tidak 

sesuai dengan bagian-bagian lain dari terbitan tersebut50. 

Lebih jauh menurut Astrid, sifat homogen dan integritas terbitan sering 

terganggu dalam terbitan pers wanita di Indonesia, karena yang hendak dijangkau 

adalah pembaca yang terlalu luas dengan isi rubrik dalam suatu terbitan wanita mudah 

membawa wanita dalam alam khayalan dan menimbulkan harapan yang lebih tinggi 

yang tak akan terjangkau olehnya, contohnya adalah baju-baju yang mahal dari 

boutique-boutique yang tidak didampingi oleh cara bagaiman oleh cara bagaimana 
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membuat baju yang sama, dengan potongan yang sama akan tetapi harga yang lebih 

murah. Inilah antara lain fungsi jasa pers wanita. Fungsi menolong pembaca wanita, 

hidup sederhana dan irit masih terlalu kurang diperhatikan, hal yang sebenarnya 

penting untuk wanita dewasa ini51. Mengutip pada penelitian yang dilakukan oleh 

Tomagola pada 150 halaman yang ada pada majalah wanita yang diteklitinya (baik 

artikel maupun iklannya), Tomagola mengajukan beberapa kesimpulan: 

Pertama, majalah wanita Indonesia lebih cenderung mendorong wanita masuk 

kembali ke dalam kerangkeng rumah tangga untuk mengemban fungsi-fungsi 

‘kodrati’-nya sebagai istri dan ibu sejati nan bijaksana. 

Kedua,baik artikel maupun iklan-iklan yang dimuat dalam keempat majalah 

wanita yang diteliti sangat menekankan anggapan bahwa wanita dan pria itu ‘sama tapi 

berbeda’ dikatakan bahwa pria maupun wanita merupakan ‘dua belah dari satu 

kesatuan’ yang sama derajat tetapi berbeda wilayah tanggung jawabnya. Wilayah 

tanggung jawab pria adalah di luar rumah, sedangkan wilayah tanggung jawab wanita 

adalah di dalam rumah. 

Ketiga, dalam posisi sosial dan hukum, pria , pria adalah kepala keluarga, 

sedangkan wanita adalah ‘pendamping’ kepala keluarga. Ada beberapa pemahaman 

(notion) tentang posisi pendamping ini dikemukakan dalam keempat majalah wanita 

yang diteliti. Pertama, dalam arti yang sangat kuno, bahwa wanita itu “konco 

                                                             
51Ibid, p. 26 
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wingking”. Ke ruang tamu pun sebaiknya dihindari. Ruang tamu adalah bagian “dunia 

publik” dalam rumah seseorang.Wilayah itu adalah wilayah pria. Kedua, sebagai 

“pendamping” suami baik di ruang tamu maupun dalam pergaulan sosial di luar rumah. 

Dalam pemahaman ini, status istri adalah anik setingkat menjadi tempat bergaul, teman 

berbincang-bincang yang tidak “hanya nyambung di bawah tapi juga nyambung di 

atas”. Ketiga, sebagai “pendamping” ekonomis sang suami. Terutama bila penghasilan 

sang suami tidak cukup. Dalam hubungan ini, kemudian muncul isu peran-ganda bagi 

wanita/istri. 

Keempat, terhadap isu peran/ganda buat wanita/istri, ada beberapa pendapat 

yang mengemukakan dalam keempat majalah yang diteliti. Pertama, sama sekali 

menolak peran ganda. Kelompok pendapat ini bersiteguh bahwa bagaimanapaun ada 

garis batas yang jelas gamblang yang tidak dapat dilangkahi.Peran sebagai istri/ ibu 

sejati adalah kodrati, tidak dapt dipungkiri walau setinggi pendidikan seorang wanita. 

Kedua, kelompok pendapat yang mencoba mereleatifkan garis batas “publik” x 

“domestik” dengan catatan kaki bahwa pekerjaan di luar rumah hanya dapat diambil 

bila, dan hanya bila, pekerjaan rumah tangga telah beres teruurus. Ketiga, kelompok 

pendapat yang sama sekali menolak “peran ganda’”berarti “beban ganda”. Adilnya, 

kelompok ini beragumen, peran ganda baik untuk wanita dan juga untuk pria. Pria dan 

wanita harus menjadi tim yang kompak baik di dalam maupun di luar rumah. 

Pernik-pernik dunia komunikasi massa lainnya ternyata masih tetap saja dengan 

citra lama sebagai istri, ibu, dan objek seks. Kekerasan fisik (physical violence) di 

dalam rumah tangga tampak telah diperkukuh lagi dengan kekerasan simbolik 
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(symbolic violence) yang berlangsung di ruang publik. Kekerasan simbolik 

menemukan tempatnya yang paling subur dalam media, sebab media memungkinkan 

terjadinya berbaagai corak kekerasan “tak tampak tapi terasa”(seperti distorsi, 

pelencengan, pemalsuan, plesetan). 

Kita bisa menemukan corak kekerasan simbolik yang muncul di media (baik 

cetak maupun elektronik) yang memposisikan wanita dalam stereotype body and 

beauty, not brain. Tak jarang kita menemukan dalam media massa cetak dan elektronik 

bahasa atau gambar yang secara ideologis mengandung makna yang merendahkan, 

menghakimi, dan bahkan menghina. Berbagai bahasa di media yang menampilkan 

wanita dalam cermin dan citra yang tak jarang telah terdistorsi. Pada gilirannya, 

bahasa(dalam corak huruf dan gambar) telah ikut mengontruksi perempuan dalam 

posisi sebagai “warganegara kelas dua”(the second class citizen) kalau kita 

menggunakan istilah Haig A Bosmajian dalam The Language of Oppressionse hingga 

wanita benar-benar menjadi the second sex, menggunakan istilah yang digunakan 

Simone de Beauvoir. Corak kekerasan lain yang lebih halus (subtile), yakni kekerasan 

simbolik dalam bentuk pemanjangan atau display tubuh wanita sebagai objek tontonan 

untuk memenuhi hasrat laki-laki dan sebagai objek imajainasi serta fantasi seksual, 

laki-laki, atau apa yang disebut Laura Mulvey dalam artikelnya “Visual Pleasure and 

Narrative Cinema”(1974) sebagai objek “tatapan dan kenikmatan pria” atau  objek 

“sensual pleasure laki-laki”52. 

                                                             
52 Ibid, p. 27 
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Kontruksi media terhadap wanita sebagai tontonan, gender dari tatapan, dan 

kesenangan mengintip atau plesir voyeuristic(voyeuristic pleasure) bagian-bagian 

tertentu tubuh wanita. Liebest van Zoonen dalam karyanya Feminist Media Studies 

(1994), “Elemen utama budaya patriarkal barat adalah display wanita sebagai tontonan 

untuk dilihat, ditunjukkan untuk tatapan pria(the gaze of man).53 Corak kekerasan 

simbolik ini telah masuk dan melakukan invansi ke dalam ruang keluarga lewat iklan 

dan berbagai acara  di televisi. 

2.6.Perempuan dan Karya sastra 

Perempuan dan karya sastra seringkali digambarkan dengan representasi-

representasi sebagai objek seksual bukan sebagai subjek-subjek yang secara politik 

sangat kuat, perempuan selalu menerima sebuah versifeminitas dan keperempuanan 

yang terbatas dan kemudian membatasi. Greer membuat sebuah poin penting yaitu 

penekanannya tentang kepasifan perempuan dan objektivikasi mereka dan kritikus-

kritikus feminis yang telah melakukan pendekatan “citra-citra perempuan ini” terhadap 

karya sastra laki-laki bahwa karya sastra laki-laki mengandung teks-teks kanonik. 

Dalam teks-teks kanonik, perempuan biasanya digambarkan sebagai bagian objek 

seksual dan makhluk nomor dua yang hanya bersifat pasif dan menunggu perintah dari 

laki-laki. Dalam karya sastra, perempuan biasanya digambarkan bagian dari sebuah 

pasangan seksual yang kasar, mereka yang perawan ataupun pelacur, keduanya akan 

tetap berakhir dengan menyedihkan. Umumnya, para pelacur itu berakhir dengan 

                                                             
53 Ibid, p. 29 
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menyedihkan dan yang perawan akan menikah. Sebuah konsep objektivikasi 

perempuan yang sangat umum di dalam karya sastra yang penulisnya adalah laki-laki54. 

Cora Kaplan berpendapat dalam Sea Changes Culture and Feminism yang 

dikutip dari buku Sarah Gamble yang menyebutkan bahwa55: 

Dalam budaya barat kontemporer, kegiatan menulis yang dilaksanakan 
oleh gen dan kekuatan individu serta ideologi-ideologi romantisnya terikat 
bersama-sama dengan kuat, walaupun yang ditulis itu sangat sering melawan 
dan membeberkan ideologi itu sendiri.Pada tingkat baik mental maupun sosial, 
selalu terjalin, tempat perempuan yang lebih rendah dalam kebudayaan 
membuat mereka kurang mamu untuk mencakup atau dirangkul oleh 
individualisme romantik dengan seluruh kesenangan-kesenangannya sekaligus 
bahaya-bahayanya. 

Thornham  menjelaskan ada sebuah hirarki patriarkal yang menyusun bahasa 

ke dalam istilah-istilah berpasangan yang dinilai secara negatif atau positif, salah 

satunya selalu menyokong dimensi maskulin. Pengukuhan dimensi maskulin dan 

feminitas ini memang telah dibentuk secara budaya. Wollstonecraft menyebut 

penindasan perempuan bersifat budaya (dibangun dan dijalani dalam pelbagai praktik 

dan teks budaya), sosial(diafirmasi lewat insitusi-institusi sosial terutama pernikahan) 

dan politik(ditegakkan lewat perundang-undangan).56 

Penentuan status inferior perempuan adalah budaya dan bukan sesuatu yang 

besifat alami. Seperti sistem pendidikan mengarahkan buku-buku yang diperuntukkan 

bagi perempuan ditulis oleh laki-laki, lalu para penyair dan novelis menciptakan 

                                                             
54 Dita, R. (2012). Pemberontakan Perempuan dalam Novel(Thesis Magister, 
Universitas Indonesia)diperoleh dari http://www.digilibui.ac.id/thesis/, p. 21 
55 Ibid,  
56Ibid, p. 20 

http://www.digilibui.ac.id/thesis/
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“karakter perempuan khayali dengan begitu manis” semuanya membentuk norma-

norma feminitas yang menempatkan “perempuan” sebagai lain daripada “manusia” 

mereka diperlakukan layaknya anak-anak dan terkungkung dalam “dunia perempuan”. 

Perempuan diobjektivikasi, dididik untuk “memuaskan mata yang tidak mudah puas”, 

dan didesak untuk berpartisipasi dalam objektivikasi mereka sendiri. Seperti yang 

diungkapkan oleh Jean Jacques Rousseau.57 

Mereka diajari sejak masa kanak-kanak bahwa  kecantikan adalah 
kedaulatan perempuan, pikiran membentuk dirinya sendiri pada tubuh, dan 
mengelilingi sangkar emasnya, hanya berusaha memuja penjaranya, kemudian 
terkungkung dalam sangkar laksana burung, mereka tidak melakukan apapun 
selain bersolek, dan bergerak kaku dengan keanggunan palsu dari tempat 
bertengger yang satu ke yang lain. Memang benar bahwa mereka tidak bekerja 
keras atau kesana kemari, tetapi kesehatan, kebebasan dan kebajikan diberikan 
sebagai imbalannya. 

2.7. Bahasa dan Teks 

Menurut McLuhan, setiap media memiliki atat bahasa sendiri, yakni 

seperangkat peraturan yang erat kaitannya dengan berbagai alat indera , dalam 

hubungannya dengan penggunaan media. Setiap tata bahasa media 

memiliki(kecenderungan) bias pada alat indera tertentu.58 Terkait dengan pendapat 

Mcluhan, bentuk cetak karya sastra seperti novel merupakan kecenderungan dari alat 

indera membaca(melihat), menyentuh, dan sistem saraf otak untuk berpikir. Peran 

bahasa sangat strategis, karena seperti ditegaskan Benjamin L Whorf, bahasa adalah 

                                                             
57 Ibid 
58 Ibid, p. 30 
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pandu realitas sosial. Pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa dan karena 

bahasa berbeda pandangan kita tentang dunia pun berbeda pula”59. 

 Penulis lebih banyak memposisikan perempuan sebagai objek yang harus patuh 

dan taat kepada laki laki, dalam situasi dan kondisi apapun.Penciptaan posisi 

perempuan hanya menjadi objek yang dibentuk ole penggunaan bahasa yang 

dimasukkan dalam novel tersebut. Dalam arti yang lebih luas lagi, bahasa bukan hanya 

sekedar alat dalam menyampaikan realitas dan pandangannya terhadap suatu persoalan 

tertentu. Tetapi  lebih dari itu bahasa bisa digunakan untuk mendukung dan pada 

kesempatan lain menyudutkan pihak tertentu sesuai dengan kepentingan yan ingin 

dicapai oleh si penulis novel tersebut. 

 Menurut Eriyanto, bahasa baik pilihan kata maupun struktur gramatika, 

dipahami sebagai pilihan mana yang dipilih oleh seseorang untuk diungkapkan 

membawa makna ideologi tertentu. Penulis memahami dalam taraf tertentu bahasa 

mampu mempengaruhi pembaca dalam memahaami dan menilai suatu situasi dan 

kondisi tertentu. Bahasa secara “telanjang” mampu membawa makna dan ideologi 

tertentu serta menunjukkan bagaimana suatu kelompok memenangkan dukungan 

publik sekaligus memarjinlkan kelompok lainnya60. 

                                                             
59 Ibid 
60 Eriyanto. (2005). Analisis Wacana:Pengantar Analisis Teks  Media. 
Yogyakarta:Lkis, p. 7 
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Dalam pandangan kritis, bahasa adalah suatu sistem kategorisasi, dimana 

kosakata tertentu dapat dipilih yang akan menyebabkan makna tertentu.61 Dalam 

filsafat bahasa dikatakan, orang mencipta realitas dan menatanya lewat bahasa.Bahasa 

mengangkat ke permukaan hal yang tersembunyi sehingga menjadi kenyataan. Tetapi, 

bahasa yang sama dapat dipakai untuk menghancurkan realitas orang lain. Meminjam 

ungkapan Lorens Bagus bahasa menjadi tiran62. 

Menurut Sobur,  bahasa mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat dan lebih 

tajam dari sebuah pisau. Bahasa di mulut orang yang tidak beretika, merupakan tiran 

yang sulit dilacak63. 

Bahasa menjadi begitu  penting, demikian halnya dalam analisis wacana kritis. 

Menurut Halliday, secara makro fungsi-fungsi bahasa dapat dijabarkan sebagai 

berikut64: 

1. Fungsi ideasional:untuk membentuk, mempertahankan, dan memperjelas 

hubungan di antara anggota masyarakat 

2. Fungsi interpersonal:untuk menyampaikan informasi di antara anggota 

masyarakat 

3. Fungsi tekstual:untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus 

(wacana) yang relevan dengan situasi. 

                                                             
61 Ibid, p.13 
62 Dhita, Op. Cit. 35 
63 Sobur, A. (2004). Analisis Teks Media:Suatu Pengantar.Bandung: Remaja 
Rosdakarya, p.  88  
64 Ibid, p. 17 
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Fungsi bahasa menurut Eriyanto dapat digunakan dalam berbagai keperluan sesuai 

dengan kepentingan  si pemakai bahasa65. Dalam pandangan kritis, bahasa tidak hanya 

digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga 

bagaimsana kelompok sosial yanga ada saling bertarung dan melibatkan adanya 

tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. “bahasa adalah suatu sistem 

kategorisasi, di mana kosakata tertentu dapat dipilih yang akan menyebabkan makna 

tertentu. 

Setiap bentuk bahasa yang tertulis adalah teks. Ricoeur mengajukan suatu definisi 

yang mengatakan bahwa teks adaqlah wacana (berarti lisan) yang difiksasikan ke 

dalam bentuk tulisan66. Definisi ini secara implisit memperlihatkan adanya hubungan 

antara tulisan dengan teks. 

Guy Cook  menyebut tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana:teks, konteks, 

dan wacana67. 

Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata- kata yang tercetak di 
lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, 
efek suara, citra, dan sebagainya.Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang 
berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisan dalam 
bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan 
sebagainya. Wacana di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks secara 
bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. 

Teks merupakan semua bentuk bahasa dan semua jenis ekspresi komunikasi dalam 

proses komunikasi yang digambarkan secara bersama-sama dengan konteks. Karena 

                                                             
65 Eriyanto, Op.cit, p. 23 
66 Sobur, Loc. cit 
67 Eriyanto, Op. Cit, p. 9 
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teks erat sekali kaitannya dengan bahasa.Teks juga bisa melahirkan interpretasi dan 

makna yang berbeda bagi setiap pembaca. 

2.8. Wacana dalam Sastra 

Kata wacana adalah salah satu kata yang sering disebut atau didengar dalam 

kehidupan sehari-hari. Masyarakat umum memahami wacana sebagai perbincangan 

yang terjadi dalam masyarakat terkait topik tertentu. Walaupun demikian, kadang 

masih sulit untuk mengartikan istilah wacana secara lebih detil. Hal tersebut 

dikarenakan luasnya perbedaan definisi mengenai istilah wacana. Istilah wacana 

digunakan di berbagai disiplin ilmu, seperti linguistik, sosiologi, psikologi, sastra, 

budaya, dan sebagainya, sehingga pemaknaan terhadap istilah wacana selalu 

disesuaikan dengan masing-masing  disiplin ilmu tersebut. Secara umum wacana 

dipahami sebagai suatu pernyataan berisi ide atau gagasan terkait konteks tertentu yang 

disampaikan baik secara lisan maupun tulisan.Tujuan dari produksi wacanapun 

bermacam-macam, mulai dari menyampaikan informasi, kritis, menghibur, hingga 

mempengaruhi khalayak untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, 

wacana telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. 

Media massa mempunyai peranan yang sangat penting dalam memproduksi 

wacana. Walaupun demikian, produksi wacana tidak hanya didominasi oleh media 

massa seperti televisi atau surat kabar. Satra juga mempunyai peranan dalam produksi 

wacana. Sastra umumnya dipahami sebagai teks yang mengandung nilai estetika dan 

bersifat menghibur. Salah satu contoh sastra yang sarat akan wacana adalah cerita fiksi. 
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Dalam cerita fiksi, wacana merupakan strukur narasi yang menyatu dengan 

fakta cerita tanpa wacana, suatu cerita akan datar dan tidak menarik. Wacana menjadi 

ruang bagi pengarang untuk menyampaikan ekspresi mulai dari unsur-unsur fiksi, 

estetika, hingga ideologi. Bagi Michel Foucault, sastra dianggap bukan hanya sekedar 

sastra. Sastra mempunyai nilai seni yang inovatif, mampu menjadi sebuah refleksi dari 

kehidupan nyata yang dibungkus dengan unsur fiksi, sarana untuk menyampaikan 

kritik, serta mampu mengatur sirkulasinya sendiri melalui institusi sastra68. Mengenai 

pandangan sastra sebagai wacana. Sara Mills menambahkan bahwa selain sebagai 

sarana pembangun budaya, sastra mampu menjadi sarana untuk menentang norma-

norma dalam budaya69. Oleh karena itu, sebagai suatu wacana, sastra mempunyai 

karakteristik yang istimewa jika dibandingkan dengan wacana-wacana lain. 

2.9. Sastra Feminisme  

Menurut Filmer, novel sastra berfungsi sebagai media antar pengarang dan 

pembaca untuk mengkomunikasikan cerminan sekaligus kontruksi sosial yang 

mengelilinginya70. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Todorov dan Culler, 

ungkapan itu mengandung makna bahwa suatu karya sastra termasuk novel dapat 

mencerminkan perspektif dan ieologi pengarang dan masyarakat yang 

mengelilinginya71. Baik pengarang maupun pembaca tunduk pada ideologi yang 

                                                             
68Mills, (2002) dikutip dalam Jumiatun. (2012).  Wacana Feminis dan Wacana Politis 
dalam Currywurst:Sebuah Analisis terhadap Novel Die Endtcedekung Der 
Currywurst. Diperoleh dari http://www.digilibui.ac.id/, p. 16 
69 Ibid 
70 Dhita, Op. Cit, p. 28 
71 Ibid, p. 29 

http://www.digilibui.ac.id/
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berlaku dalam masyarakatnya. Ungkapan itu menyiratkan bahwa novel sastra sebagai  

sebuah teks yang diproduksi oleh pengarangnya dapat dijadikan media  sosialisasi nilai 

dan norma sosial yang sekaligus berfungsi sebagai pencerminan ataupun perwujudan 

ideologi yang sedang berlaku. Dengan kata lain, teks novel hadir sebagai  sistem 

lambang budaya yang secara implisit dan eksplisit menampilkan stereotipe manusia 

baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan norma dan nilai sosial yang dianggap 

benar dan lazim oleh masyarakatnya. 

Hill berpendapat bahwa karya sastra merupakan struktur yang kompleks. Oleh 

karena itu, untuk memakai karya sastra haruslah karya sastra itu yang dianalisis.Novel 

sastra di Indonesia pada umumnya ditulis oleh pengarang laki laki. Allen berpendapat 

bahwa sastra Indonesia didominasi oleh sistem patriarki yang menempatkan laki laki 

sebagai pemegang hegemoni72. Perempuan dalam novel sastra Indonesia ditampilkan 

dalam konteks sosial budaya dengan sejumlah problematikanya. Hellwig dalam 

Yulianeta menjelaskan, dalam kajian berjudul “Rape in Two Indonesia Novels:An 

Analysis of The Female Images” menyoroti secara mndalam mengenai citra perempuan 

dalam dua novel populer Indonesia, yaitu “Karmila”, karya Marga T dan “Ku Gapai 

Cintamu” karya Ashadi Siregar. Secara khusus ahli sastra Indonesia dari Belanda ini 

mengkaji masalah pemerkosaan dari perempuan yang ditampilkan dalam wacana 

novel.Keperawanan perempuan merupkan hal yang paling utama.Apabila 

                                                             
 
72 Ibid 



55 
 

keperawanan hilang, jalan keluar satu –satunya adalah perkawinan, walaupun menikah 

dengan laki laki yang memperkosanya73. 

Ideologi  gender yang melahirkan perbedaan gender tidak menjadi masalah 

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan, 

ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap 

perempuan. Stimpson  menjelaskan penggunaan karya sastra dalam gerakan feminis 

berguna bagi pengarahan kebebasan perempuan. Faruk mengemukakan bahwa 

hubungan sastra dengan struktur gender menjelaskan masalah bahasa terlebih dahulu, 

bahasa merupakan proses terus menerus melakukan tindakan gender74.  

Perempuan dalam karya sastra ditampilkan dalam kerangka hubungan 

ekuivalen dengan seperangkat tata nilai marginal dan yang tersubordinasi lainnya, yaitu 

sentimentalis, perasaaan, dan spiritualis. Perempuan hampir selalu merupakan tokoh 

yang dibela, korban yang selalu  dihimbau untuk mendapatkan perhatian. Sastra hanya 

menempatkan perempuan sebagai korban, makhluk yang hanya mempunyyai perasaan 

dan kepekaan spiritual. Di balik nada pembelaan terhadap perempuan, ternyata dalam 

karya sastra pun tersembunyi kekuatan struktur gender yang timpang dan berkuasa 

dominan, menjadi reproduktif terselubung. 

2.10. Budaya Patriarki dan Konsep Maskulinitas 

                                                             
73 Ibid  
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 Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang 

laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita maskulin atau 

feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis 

oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki naskah budaya untuk diikuti oleh setiap 

anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminin atau maskulin, 

sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri. Mosse (2007:3) 

menjelaskan bahwa: 

 Gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di 
teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. 
Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, 
bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan 
sebagainya, secara bersama-sama memoles “peran gender” kita.”75 

 Budaya tradisional patriarki telah menyebabkan terjadinya pemisahan tajam 

pada sifat, aktivitas, dan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Moose 

menjelaskan pada mulanya kata patriarki memiliki pengertian sempit,  menunjuk 

kepada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi, dimana 

kepala rumah tangga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya berikut 

juga budak laki-laki maupun perempuannya76.  

 Istilah Patriarki mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan 

dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan ini berlanjut 

kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya.“Patriarki” 
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adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam 

masyarakat dan pada dasarnya perempuan tercabut aksesnya terhadap kekuasaan itu. 

 Menurut Arivia, “prinsip dominasi laki-laki atas perempuan sudah sedemikian 

merasuk di dalam masyarakat patriarki sehingga perempuan pun merasa bahwa laki-

laki sepantasnya berkuasa atau yang selalu benar dan perempuan selalu salah.” Selain 

itu Kate Millet (dalam Arivia:2006) mengatakan bahwa laki-laki telah mengontrol 

dunia publik dan privat, inilah yang disebut dengan patriarki.77 

 Maskulinitas merupakan sebuah bentuk konstruksi kelelakian terhadap laki-

laki. Laki-laki tidak dilahirkan begitu saja dengan sifat maskulinnya secara alami, 

maskulinitas dibentuk oleh kebudayaan .hal yang menentukan sifat perempuan dan 

laki-laki adalah kebudayaan78. Terdapat beberapa unsur penting yang membentuk 

maskulinitas dan melangengkan kekuasaan patriarkis di dalam berbagai segi 

kehidupan, misalnya doktrin agama, determinasi biologis, dan filsafat misoginis 

(kebencian terhadap perempuan). 

 Kondisi ini dapat dilihat dari selera dan cara berpakaian, penampilan, bentuk 

aktivitas, cara bergaul, cara penyelesaian permasalahan, ekspresi verbal maupun 

nonverbal hingga jenis aksesoris yang dipakai. Konsep gender seharusnya juga mampu 

                                                             
77 Ibid, p. 22 
78 Barker, (2007) dalam Harum, D. M. (2012) Internalisasi ideologi dan Dominasi Maskulin Pada Tokoh 
Sassy Dalam Novel Tea for Two. Diperoleh dari http://www.lib.ui.ac.id/ . p. 26 

http://www.lib.ui.ac.id/
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mengakomodasi fakta akan keberagaman dalam laki-laki maupun perempuan dan tidak 

secara mudah membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin itu79. 

 Dalam konteks ini Cornell, menyoroti pluralitas dalam maskulinitas.Cornell 

beragumen bahwa karakter maskulin tidaklah tunggal namun beragam dan terdapat 

hegemonic masculinity sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi dan 

menghegemoni struktur dan sistem internasional sehingga memarginalkan karakter 

lainnya. Cornell, mengusulkan perubahan konsepsi gender dengan tidak lagi berkutat 

pada isu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya dikotomis tapi lebih 

melihat relasi gender (gender relations) antar keduanya. Cornell kemudian 

mendefinisikan gender sebagai “a matter of the social relations within which 

individuals and groups act.” Ini juga memberikan arti gender sebagai “ideological and 

material relations” yang eksis diantara laki-laki dan perempuan. Kedua definisi ini 

menunjukkan bahwa konsepsi relasi gender tidak hanya mencerminkan hubungan 

personal dan sosial tapi juga hubungan kekuasaan dan simbolik80. 

Maskulinitas merupakan sebuah konstruksi  yang dibuat oleh kebudayaan untuk 

mengarahkan masyarakat dan untuk menjadi sesuatu yang dimiliki masyarakat dan 

dapat diperlakukan sesuai kemauan masyarakat itu sendiri. Salah satu akses ideologi 

gender adalah terbentuknya struktur budaya patriarkat. Dalam budaya ini, kedudukan 

perempuan ditentukan lebih rendah daripada laki-laki. Dalam hal ini Fromm 

menyatakan budaya patriarkal tidak hanya berwujud ideologi, melainkan terkait pula 

                                                             
79 Virgorito dan Curry,( 1998), Ibid. 
80 Ibid, p. 27  
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dengan struktur sosial yakni laki-laki memiliki superioritas, bahkan berhak 

mendominasi  perempuan dengan berbagai cara. Pendominasian tersebut sering pula 

diperkuat oleh agama sehingga subordinasi laki-laki atas perempuan tidak hanya 

bercorak dominasi, tetapi juga mengarah kepada hegemoni81. 

Budaya patriarki yang melandasi pendominasian dan penghegemonian laki-laki 

atas perempuan diinternalisaskan lewat pendidikan di lingkungan keluarga. Hal ini 

tidak bisa dilepaskan dari fungsi keluarga, yakni menyumbangkan kelahiran, 

pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, 

pemasyarakatan, dan kontrol sosial sehingga eksistensi masyarakat tetap terjaga82. 

Menurut Hall, stereotipe digunakan untuk mendefinisikan perempuan dan 

mengontrol mereka. Perempuan didefinisikan dalam hubungannya dengan laki-laki, 

bahwa perempuan dilekatkan dengan ciri feminin. Perempuan diarahkan untuk 

bersikap dan berpenampilan seperti yang diharapkan laki-laki83. 

Stereotip ini merepresentasikan peran laki-laki dan perempuan tradisional, 

egaliterian, kontemporer, dan peran ganda. Peran perempuan yang multifungsi itulah 

yang dimaksud oleh kalangan feminis sebagai beban ganda. Perempuan ditempatkan 

dalam situasi dimana mereka harus berusaha menyesuaikan diri dengan stereotip 

“isteri” yang artifisial dan dengan tulus mengambil peranan ini sebagai jalan 

pemenuhan diri. Setiap wilayah tubuh sekecil apapun sekarang digarap dengan 

                                                             
81 Fromm, (2012), Ibid p.28 
82 Goode, (1983), Ibid  
83 Menurut Hall (1998), 
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seksama :mulut, rambut, mata, kuku, jari-jemari,  kulit, gigi, bibir, pipi, bahu, siku, 

lengan, kaki, telapak kaki, semua ini menjadi daerah yang menuntut penangganan 

khusus. 

2.11. Konsep Hegemoni 

A. Hegemoni Menurut Michael Foucault  

Hegemoni atau kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, 

dimana seseorang memiliki kekuatan tertentu. Kuasa, menurut Foucault tidak 

memiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi 

yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih 

kepada individu, subjek yang kecil. Menurut Foucault, seperti dikutip Bartens, 

strategi kuasa berlangsung dimana-mana. Di mana saja terdapat susunan, aturan-

aturan, sistem-sistem regulasi, dimana saja ada manusia yang mempunyai 

hubungan tertentu satu sama lain dan dengan dunia, di situ kuasa sedang bekerja. 

Setiap masyarakat mengenal beberapa strategi kuasa yang menyangkut kebenaran 

beberapa diskursus diterima dan diedarkan sebagai benar. Ada instansi-instansi 

yang menjamin perbedaan antara benar dan tidak benar. Ada macam-macam aturan 

dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran.84 

Bagi Foucault, kekuasaan selalu terakulasikan lewat pengetahuan, dan 

pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan, menurut Foucault, 

selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Hampir tidak 

                                                             
84 Eriyanto. (2005). Analisis Wacana:Pengantar Analisa Teks Media. Yogyakarta:LkiS, p. 65 
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mungkin kekuasaan tanpa ditopang oleh suatu ekonomi politik kebenaran. Karena 

setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan 

wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan 

tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Setiap kkuasaan menghasilkan dan 

memproduksi kebenaran sendiri melalui dimana khalayak digiring untuk mengikuti 

kebenaran yang telah ditetapkan tersebut.85 

Kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi terutama melalui 

normalisasi dan regulasi., menghukum dan membentuk publik yang disiplin.publik 

tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan 

didisiplinkan lewat wacana. Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan 

melalui hubungan sosial, dimana memproduksi bentuk subjektivitas dan perilaku 

lebih dari secara sederhana digambarkan sebagai bentuk restriksi. Jadi khalayak 

ditundukkan bukan dengan cara kontrol yang bersifat langsung dan fisik, tetapi 

dengan wacana dan mekanism, berupa prosedur, aturan, atat cara, dan sebagainya.86 

Apa yang diuraikan oleh Foucault mengenai normalisasi dan disiplin ini 

menjadi praktik kehidupan modern. Kekuasaan dalam masyarakat modern terutama 

tidak bkerja secara terang-terangan dengan adanya raja ang memerintah dan 

mengatur kehidupan seseorang. Kekuasaan justru bekerja secara tidak terlihat, 

tanpa disadari dengan praktik disiplinisasi. Kontrol dan membentuk individu yang 

patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan yang ada dimana-mana. Bagi Foucault, 

                                                             
85 Ibid, p. 66 
86 Ibid, p. 67 
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kekuasaan ada dimana-mana(omnipresent), yang sellau dinyatakan lewat 

hubungan, dan diciptakan dalam hubungan, dan diciptakan dalam hubungan yang 

menunjangnya. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai 

pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan 

pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault mengatakan bahwa hubungan antara 

simbol dan yang disimbolkan itu bukan hanya referensial, melainkan juga produktif 

dan kreatif. Simbol yang dihasilkan wacana itu, antara lain melalui bahasa, 

moralitas, hukum, dan lainnya, yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, melainkan 

turut menghasilkan perilaku, nilai-nilai, dan ideologi.87  

Kehidupan bukan diatur lewat serangkaian represi, melainkan melalui 

kekuatannya memberikan definisi dan melalukan regulasi. Berbagai regulasi itu di 

antaranya yang menentukan kita, memilah, mengklasifikasikan, dan 

menggolongkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dilakukan 

dan mana yang harus dihindari, mana yang sah mana yang tidak. Misalnya, definisi 

normal dan abnormal jelas merupakan pendefinisian sosial. Pendefinisian ini 

senada dengan mekanisme kontrol terhadap orang-orang yang didefinisikan 

sebagai gila, nakal, pezinah, sakit, komunis, liberal, kejantanan, kewanitaan, dan 

sebagainya. Hubungan kita dengan realitas diatur melalui berbagai wacana, yang 

menentukan bagaimana seharusnya dan sebaiknya kita bertindak, membentuk 

keprcayaan-kepercayaan, konsep, dan ide-ide yang kita anut.88 

                                                             
87 Ibid, p. 71 
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Melalui wacana, individu bukan hanya didefinisikan tetapi juga dibentuk, 

dikontrol, dan disiplinkan. Misalnya, pembagian kerja dalam rumah tangga. 

Definisi pembagian kerja wanita dan laki-laki ini membentuk individu bagaimana 

seharusnya laki-laki ini membentuk individu bagaimana seharusnya laki-laki yang 

baik itu dan bagaimana pula menjadi wanita yang baik.  

B. Hegemoni Menurut Gramsci 

Konsep hegemoni dipopulerkan oleh ahli filsafat politik terkemuka 

Italia, Antonio Gramsci, yang berpendapat bahwa kekuatan dan dominasi 

kapitalis tidak hanya melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan elasi 

produksi, tetapi juga kekuatan (force) dan hegemoni. Hegemoni menggunakan 

perluasan dan pelestarian “kepatuhan aktif”(secara sukarela) dari kelompok-

kelompok yang didominasi oleh kelas penguasa lewat penggunaan 

kepeemimpinan intelektual, moral, dan politik. Hegemoni menekankan pada 

bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk 

mempertahankan, dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para korbannya, 

sehingga upaya itu berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran 

mereka. Proses itu terjadi dan berlangsung melalui pengaruh budaya yang 

disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menafsirkan 

pengalaman tentang kenyataan.89 

Seperti yang diungkapkan Raymond William, hegemoni bekerja 

melalui dua saluran:ideologi dan budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja. 

                                                             
89 Ibid, p. 103 
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Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, nilai, dan 

kepercayaan dapat ditularkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau 

indoktrinas, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran 

dan sukarela. Ideologi hegemonik ini menyatu dan tersebar dalam praktik, 

kehidupan, persepsi, dan pandangan dunia sebagai sesuatu yang dilakukan dan 

dihayati secara sukarela.90 

Hegemoni bekerja melalui konsensus ketimbang upaya penindasan satu 

kelompok terhadap kelompok lain. Salah satu kekuatan hegemoni adalah 

bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, 

yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Ada suatu nilai 

atau konsensus yang dianggap memang benar, sehingga ketika ada cara 

pandang atau wacana lain dianggap memang benar, sehingga ketika ada cara 

pandang atau wacana lain dianggap sebagai tidak benar. Media di sini secara 

tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang 

dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak 

sehingga menjadi konsensus bersama. Sementara nilai atau wacana lain 

dipandang sebagai menyimpang. 91 

Hegemoni berjalan melalui suatu proses atau cara kerja yang tampak 

wajar. Dalam produksi berita, proses itu terjadi melalui cara yang halus, 

sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai sutu 

kebenaran, memang begitulah adanya, logis, dan bernalar(common sense) dan 
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semua orang menganggap itu sebagai suatu yang tidak perlu dipertanyakan. 

Atau dalam bahasa Stuart hall, proses hegemoni itu sendiri bahkan menjadi 

ritual yang sering kali tidak disadari oleh wartawan sendiri. 92 

Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada 

pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Karena pengalaman 

sosial kelompok subordinat(apakah oleh kelas, gender, ras, umur, dan 

sebagainya) berbeda dengan ideologi kelompok dominan. Oleh karena itu, 

perlu usaha bagi kelompok dominan untuk menyebarkan ideologi dan 

kebenarannya tersebut agar diterima, tanpa perlawanan. Salah satu strategi 

kunci dalam hegemoni adalah nalar awam (common sense). Jika ide atau 

gagasan dari kelompok dominan/berkuasa diterima sebagai sesuatu yang 

common sense (jadi tidak didasarkan pada kelas sosial), kemudian ideologi itu 

diterima, maka hegemoni telah terjadi.  

2.12. Dominasi Simbolik  

 Kontruksi masyarakat patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kelas 

dominan, secara tak langsung memarjinalkan perempuan beserta peran-perannya 

dalam tatanan masyarakat. Hal semacam itu disebut sebagai kekerasan simbolik oleh 

Bourdieu, bahwa kekerasan simbolik pada dasarnya adalah pemaksaan kategori-

kategori  pemikiran dan persepsi terhadap agen-agen sosial terdominasi, yang 

kemudian menggangap tatanan sosial itu sebagai sesuatu yang adil. 93 

                                                             
92 Ibid, p. 106 
93 Harum, Op. Cit. p. 30 
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Seperangkat pengetahuan, aturan, hukum, dan kategori makna yang 

ditanamkan secara tak sadar ini oleh Bourdieu disebut habitus. Istri memandang 

dominasi simbolik yang dilakukan suami sebagai sesuau yang sah dan berterima, sang 

istri ikut terlibat dalam ketundukannya (subordinasi) sendiri. Kedekatan dan 

ketertundukan semacam ini tentu mempunyai implikasi serius terhadap proses 

internalisasi nilai-nilai ideologis tertentu yang bersifat diskriminatif dan seksis. 

Bordeau menyatakan bahwa doxa adalah kepercayaan dan nilai-nilai tak sadar, 

berakar mendalam, mendasar, yang dipelajari, yang dianggap sebagai universal-

universal yang terbukti dengan sendirinya. Yang menginformasikan tindakan-tindakan 

dan pikiran-pikiran seorang agen dalam ranah(fields) tertentu.94 

Doxa bertendensi untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka yang memberikan 

previlese pada yang dominan dan mereka yang memperlakukan posisi dominannya 

sebagai sebuah keuntungan. Dengan demikian dominasi tidak selalu dalam bentuk 

penjajahan atau kasat mata seperti penindasan fisik, ekonomi atau sosial, tetapi bias 

dalam bentuk dominasi simbolik yang sering secara sadar atau tidak disetujui 

korbannya. Bourdieu, secara tegas menyatakan, efek dari dominasi simbolik itu sendiri 

aalah menempatkan perempuan dalam ketidakpastian jasmaniah atau membuat 

perempuan berada dalam situasi ketergantungan simbolik. Dominasi maskulin 

menjadikan perempuan sebagai barang-barang simbolik.95 
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2.13. Analisa Wacana Kritis Model Sara Mills 

 Analisa Wacana Kritis adalah suatu jenis penelitian analisis wacana yang 

menitikberatkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan 

ketidak setaraan dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks atau lisan di dalam 

konteks sosial dan politik. 

Darma berpendapat bahwa analisis wacana kritis berwawasan dan berfungsi 

membentuk pengetahuan dalam konteks yang spesifik.Tujuan utama analisis wacana 

kritis adalah menyingkap keburaman dalam wacana yang berkontribusi pada 

penghasilan hubungan yang tidak imbang antar peserta wacana.Sebuah teks, menurut 

Van Dijk, tidak ubahnya gungung es di permukaan laut sehingga penganalisis wacana 

kritis bertanggung jawab untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi dalam 

teks96. Secara operasional, pernyataan apapun yang tidak jelas dalam analisis 

dijelaskan sehingga terungkap, terutama struktur kekuatan sosial yang tidak imbang. 

Penyingkapan ideologi di balik teks itulah yang menjadi tugas utama dalam analisis 

wacana kritis. 

2.14.Karakteristik Analisis Wacana Kritis 

                                                             
 
96 Fauzan. U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari model Fairclough hingga Mills. 

Jurnal Pendidik, (1), p. 2 
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Menurut paham analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), teks 

bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan menggambarkan realitas sebagaimana adanya. 

Kecenderungan pribadi dari sang produsen teks dan struktur sosial yang melingkupi 

sang produsen teks ikut mewarnai isi teks. Bahasa tidak netral melainkan membawa 

pesan ideologi tertentu yang dipengaruhi oleh sang pembuat teks. Analisis Wacana 

Kritis memahami wacana tidak semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi analisis 

wacana kritis juga menghubungkannya dengan konteks. 

Konteks yang dimaksud adalah konteks praktik kekuasaan yang bertujuan 

untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu.Wacana mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh konteks sosial.Fairclough, menyebut wacana sebagai bentuk “praktik 

sosial” yang berimplikasi adanya dialektika antara bahasa dan kondisi sosial. Wacana 

dipengaruhi oleh kondisi sosial, akantetapi kondisi sosial juga dipengaruhi oleh 

wacana. Menurut Fairclough dan Wodak, praktik wacana bisa jadi menampilkan 

ideologi, ia dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak berimbang antara 

kelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan minoritas97. 

2.14.1.Macro vs micro 

Penggunaan bahasa, wacana, interaksi verbal, dan komunikasi mikro pada 

tingkat tatanan sosial.Power, dominasi, dan ketidaksetaraan antara kelompok sosial 

biasanya istilah yang berasal dari tingkat makro analisis ini. Ini berarti bahwa CDA 

harus secara teoritis menjembatani( "gap") antara pendekatan mikro dan pendekatan 

                                                             
97 Ibid, p. 6 
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makro, yang tentu saja perbedaannya adalah membangun sosiologis dalam dirinya 

sendiri.Dalam interaksi sehari-hari dalam berbagai tingkatan makro dan microlevel 

membentuk satu kesatuan yang utuh. Misalnya, pidato rasis di parlemen adalah wacana 

di microlevel interaksi sosial dalam situasi tertentu perdebatan, tapi pada saat yang 

sama dapat membuat atau menjadi bagian konstituen dari undang-undang atau 

reproduksi rasisme di tingkat makro.98 

Sebuah gagasan sentral dalam pekerjaan yang paling penting dari wacana 

adalah bahwa kekuasaan yang spesifik pada kekuatan sosial dalam sebuah kelompok 

atau institusi/lembaga. Meringkas analisis filosofis dan sosial yang kompleks, kita akan 

menentukan kekuatan sosial dalam hal kontrol. Dengan demikian, kelompok memiliki 

(kurang lebih) kekuasaan yang mereka miliki (kurang lebih) untuk mengontrol 

tindakan dan pikiran (anggota) kelompok lain. Kemampuan ini meliputi basis kekuatan 

akses istimewa ke sumber daya sosial yang langka, seperti kekuatan, uang, status, 

ketenaran, pengetahuan, informasi, "budaya," atau berbagai bentuk wacana publik dan 

komunikasi.99 

Berbagai jenis kekuasaan dapat dibedakan menurut berbagai sumber daya yang 

digunakan untuk menjalankan kekuasaan seperti: kekuasaan koersif militer dan orang 

yang melakukan kekerasan akan lebih didasarkan pada kekuatan, orang kaya akan 

memiliki kekuatan karena uang mereka, sedangkan lebih atau kurang kekuatan 

                                                             
98 18 Critical Discourse Analysis. (n.d).Diperoleh pada Januari 22, 2017 dari http:// 
discourses.org/journal.htm, p. 3 
 
99 Ibid 
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persuasif orang tua, guru, atau jurnalis mungkin didasarkan pada pengetahuan, 

informasi, atau otoritas. Kelompok mungkin lebih atau kurang mengontrol kelompok 

lain, atau hanya mengendalikan mereka dalam situasi spesifik atau domain sosial. 

Selain itu, kelompok yang didominasi mungkin lebih atau kurang menolak, menerima, 

memaafkan, mematuhi, atau kekuasaan seperti yang sah, dan bahkan merasa 

"alami."100 

Kekuatan kelompok dominan dapat diintegrasikan dalam hukum, aturan, 

norma-norma, kebiasaan, dan bahkan konsensus cukup umum, dan dengan demikian 

mengambil bentuk apa Gramsci sebut "hegemoni" .Dominasi kelas, seksisme, dan 

rasisme adalah contoh karakteristik hegemoni tersebut. Perhatikan juga kekuatan yang 

tidak selalu dilakukan dalam tindakan kasar terus menerus oleh anggota kelompok 

dominan, tetapi dapat diberlakukan dalam berbagai tindakan yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti biasanya terjadi dalam berbagai bentuk seksisme sehari-

hari atau rasisme. 

Gagasan tentang akses wacana dan kontrol yang sangat umum, dan itu adalah 

salah satu tugas dari CDA untuk menguraikan bentuk-bentuk kekuasaan.Konteks 

didefinisikan sebagai struktur diwakili mental dari properti-properti dari situasi sosial 

yang relevan untuk produksi atau pemahaman wacana.Ini terdiri dari kategori seperti 

definisi keseluruhan situasi, pengaturan (waktu, tempat), tindakan yang sedang 

berlangsung (termasuk wacana dan genre wacana), peserta dalam berbagai peran 

                                                             
100 Ibid, p. 4 
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komunikatif, sosial, atau institusional, serta representasi mental mereka: tujuan, 

pengetahuan, Opini, sikap, dan ideologi.101 

Juga penting dalam berlakunya atau pelaksanaan kekuasaan kelompok adalah 

kontrol tidak hanya atas konten, tapi juga struktur teks dan pembicaraan.Berkaitan teks 

dan konteks, dengan demikian, kita sudah melihat bahwa (anggota) kelompok yang 

kuat dapat memutuskan dis-kursus bergenre atau tindak tutur dalam beberapa 

kesempatan.Seorang guru atau hakim mungkin memerlukan jawaban langsung dari 

siswa atau tersangka, masing-masing, dan bukan cerita pribadi atau argument.Lebih 

kritis, kita dapat mengkaji bagaimana pembicara yang kuat dapat menyalahgunakan 

kekuasaan mereka dalam situasi seperti itu, misalnya ketika polisi menggunakan 

kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, atau ketika editor laki-laki 

mengecualikan perempuan dari menulis berita ekonomi.Singkatnya, hampir semua 

tingkat dan struktur dari konteks, teks, dan bicara secara prinsip lebih atau kurang 

dikendalikan oleh pembicara yang kuat, dan kekuatan tersebut dapat disalahgunakan 

dengan mengorbankan peserta lainnya 

Jika mengendalikan wacana adalah bentuk dasar pertama dari kekuasaan, 

mengendalikan pikiran orang adalah cara mendasar lain untuk mereproduksi dominasi 

dan hegemoni. CDA biasanya mempelajari bagaimana fitur konteks (seperti sifat-sifat 

pengguna bahasa kelompok yang kuat) mempengaruhi cara anggota kelompok yang 

didominasi mendefinisikan situasi komunikasi dalam “ model konteks yang disukai" 

                                                             
101 Ibid, p. 6 
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.CDA juga berfokus pada bagaimana struktur wacana mempengaruhi representasi 

mental. Pada tingkat global wacana, topik dapat mempengaruhi apa yang orang lihat 

sebagai informasi yang paling penting dalam teks atau bicara, dan dengan demikian 

sesuai dengan  model mental mereka. Misalnya, mengungkapkan topik seperti dalam 

headline news mungkin kuat mempengaruhi bagaimana suatu peristiwa didefinisikan 

dalam hal model mental yang "disukai" (misalnya ketika kejahatan yang dilakukan oleh 

minoritas biasanya dimunculkan dalam topik utama  judul dalam pers. ciri khas dari 

manipulasi adalah untuk berkomunikasi dalam ranah implisit, yaitu, tanpa benar-benar 

menegaskan makna yang sebenarnya, dan dengan sedikit kesempatan bahwa mereka 

akan mengubahnya. 

Analisis wacana kritis melihat bagaimana bahasa digunakan untuk melihat 

ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi.Analisis wacana kritis menyelidiki 

dan berusaha membongkar bagaimana penggunaan bahasa oleh kelompok sosial saling 

bertarung dan berusaha memenangkan pertarungan ideologi tersebut. Berikut 

karakteristik dari analisis wacana kritis disarikan dari tulisan Van Dijk (1997), 

Fairclough(1989, 1998), dan Fairclough & Wodak (1997),  dan Eriyanto (2001). 

A. Tindakan 

Wacana dipahami sebagai tindakan.Wacana disosialisasikan sebagai bentuk 

interaksi. Ketika seseorang berbicara, maka dia menggunakan bahasa untuk tujuan 

berinteraksi dengan orang lain melalui komunikasi bahasa verbal. Ketika seseorang 

menulis , dia juga sedang berusaha berinteraksi dengan orang lain melalui bahasa 
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tulisan. Seseorang ketika membuat tulisan deskriptif, dia menggambarkan sesuatu 

secara rinci dan lengkap dengan tujuan agar pembaca dapat memiliki gambaran 

terhadap objek yang sedang dideskripsikan.Baik melalui bahasa tulisan maupun bahasa 

lisan, ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang tidak hanya berlaku searah antara 

pembawa pesan dengan penerima pesan semata, namun berlaku  secaratimbal balik 

dimana ada pesan dari  si penerima pesan yang kemudian menyampaikan pesan 

sehingga memposisikan dirinya menjadi pembawa pesan. Menurut Eriyanto dan Badar, 

penggunaan bahasa tidak bisa ditafsirkan dengan penggunaan bahasa ketika seseorang 

mengingau atau ketika sedang dihipnotis. Seseorang berbicara, menulis, dan 

menggunakan bahasa adalah untuk berinteraksi dan berhubungan dngan orang lain102. 

B. Konteks 

Memahami analisis wacana tidak hanya memahami bahasa sebagai mekanisme 

intenal dari linguistik semata, melainkan jug hendaknya melihat unsur di luar bahasa. 

Guy Cook mengatakan bahwa wacana meliputi teks dan konteks. Teks merupakan 

semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas namun 

juga ekpresi, ucapan, musik, dan lain-lain103. Konteks merupakan semua situasi dan hal 

yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam 

bahasa, situasi dimana teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. 

Eriyanto melihat bahwa titik perhatian analisis wacana ialah menggambarkan teks dan 

konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Menurut Eriyanto, 

                                                             
102 Fauzan, Op. Cit, p. 3 
103 Fauzan, Ibid 
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wacana bisa ditafsirkan dalam kondisi dan situasi yang khusus104. Analisis wacana 

kritis menempatkan teks pada situasi tertentu, wacana berada dalam situasi sosial 

tertentu. 

C. Historis 

Aspek lain yang penting dalam analisis wacana kritis adalah aspek historis. 

Ketika analisis wacana kritis menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu 

berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu an tidak dapat dimengerti tanpa 

menyertakan konteks yang menyertainya. Eriyanto  menyebut bahwa salah satu aspek 

yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menempatkan wacana 

tersebut dalam konteks historis tertentu105. Contohnya, melakukan analisis wacana teks 

selebaran mahasiswa yang menentang Suharto.oleh karena itu pada waktu melakukan 

analisis diperlakukan suatu tinjaun untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang 

atau di kembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang digunakan seperti itu, dsb 

D. Kekuasaan 

Konteks kekuasaan menjadi salah satu ciri pembeda utama antara analisis 

wacana dengan analisis wacana kritis. Menurut Eriyanto, setiap wacana yang muncul 

dalam bentuk teks, percakapan atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang 

alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan106. Konsep 

kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antra wacana dan masyarakat, misalnya 

                                                             
104 Eriyanto, Op. Cit, p. 8 
105 Eriyanto, Ibid, p. 9 
106 Eriyanto, Ibid, 
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kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme. Pemakai bahasa bukan hanya 

pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca, namun ia juga bagian dari anggota 

kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok professional, agama, komunitas, atau 

masyarakat tertentu. 

Wacana memandang kekuasaan ialah sebagai suatu kontrol. Eriyanto dan 

badara berpendapat bahwa seseorang atau suatu kelompok tertentu mengontrol peran 

lain atau kelompok lain melalui wacana. kontrol dalam konteks ini tidak selalu harus 

dalam bentuk fisik secara langsung namun juga kontrol yang dilakukan secara mental 

atau praktis107. 

E. Ideologi 

Analisis wacana kritis meneropong ideologi yang teresmbunyi dalam 

penggunaan bahasa.Ideologi merupakan kajian sentral dalam analisis wacana kritis. 

Hal ini menurut Eriyanto karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari 

praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu108. Ideologi dibangun oleh 

kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegimitasi 

dominasi mereka .Salah satu strategi utamanya ialah dengan membuat kesadaran 

kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara taken for granted.Wacana dalam 

pendekatan semacam itu dipandang sebagai medium oleh kelompok yang dominan 

untuk mempengaruhi dan mengkomunikasikan kepada khalayak kekuasaan dan 

dominasi yang mereka miliki, sehingga kekuasaan dan dominasi tersebut tampak sah 

                                                             
107 Eriyanto, Ibid, p. 13 
108  
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dan benar. Menurut Badara, ideologi memiliki dua pengertian yang bertolak belakang. 

Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang 

menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan 

kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu 

kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara 

memutarbalikan pemahaman orang mengenai realitas sosial109.  

Wacana tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan berlangsung secara 

alamiah, karena dalam setiap wacana selalu terkandung ideologi untuk mendominasi 

dan berebut pengaruh.Analisis wacana tidak dapat menempatkan bahasa secara 

tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideologi dari kelompok-

kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana.Apakah teks yang 

muncul tersebut merupakan pencerminan dari ideologi seseorang, apakah dia feminis, 

anti feminis, kapitalis, sosialis dsb.110 

2.14.2.Penelitian dalam Analisis Wacana Kritis 

Meskipun kebanyakan studi wacana berurusan dengan aspek kekuasaan, 

dominasi, dan kesenjangan sosial namun belum secara eksplisit dilakukan di bawah 

label CDA, kita akan tetap mengacu pada beberapa studi ini di bawah ini.111 

A. Ketidaksetaraan gender  

                                                             
109 Fauzan, Op. Cit, p. 8 
110 Ibid 
111 18 Critical Discourse Analysis. (n.d).Diperoleh pada Januari 22, 2017 dari http:// 
discourses.org/journal.htm, p. 7-8 
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Salah satu bidang yang luas dari penelitian kritis pada wacana dan bahasa yang 

sejauh ini belum dilakukan dalam perspektif CDA adalah  gender. Dalam banyak hal, 

pemikiran feminis telah menjadi paradigmatis untuk banyak analisis wacana, terutama 

karena banyak dari karya ini secara eksplisit berkaitan dengan kesenjangan sosial dan 

dominasi 

B. Media wacana 

Kekuatan tak terbantahkan media telah mengilhami banyak penelitian penting 

dalam banyak disiplin: linguistik, semiotika, pragmatik, dan studi wacana. Pendekatan 

Tradisional, pendekatan analitis konten dalam studi media kritis telah mengungkapkan 

bias, stereotipe, gambar seksis atau rasis dalam teks-teks, ilustrasi, dan foto. Studi awal 

dari bahasa media yang sama difokuskan pada struktur permukaan yang mudah 

diamati, seperti penggunaan bias atau partisan dari kata-kata dalam deskripsi. 

C. Wacana politik 

Mengingat peran wacana politik di ditetapkannya, reproduksi, dan legitimitasi 

kekuasaan dan dominasi, kami juga bisa berharap banyak studi wacana kritis teks 

politik dan berbicara (lihat Wilson, buku ini). Sejauh ini sebagian besar pekerjaan ini 

telah dilakukan oleh ahli bahasa dan analis wacana, karena ilmu politik adalah salah 

satu disiplin ilmu sosial beberapa di mana analisis wacana tetap hampir tidak dikenal, 

meskipun ada beberapa pengaruh "postmodern" pendekatan wacana, dan banyak studi 

komunikasi politik dan retorika tumpang tindih dengan pendekatan analitis wacana. 

Masih dekat dengan analisis wacana adalah pendekatan saat ini untuk "frame" (struktur 
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konseptual atau set keyakinan yang mengatur pemikiran politik, kebijakan, dan 

wacana) dalam analisis teks politik dan berbicara. 

D. Etnosentrisme, Antisemitisme, Nasionalisme, dan Rasisme 

Studi tentang peran wacana dalam berlakunya dan reproduksi etnis dan 

ketimpangan “ras” telah perlahan-lahan muncul di CDA. Secara tradisional, pekerjaan 

tersebut difokuskan pada representasi etnosentris dan rasis di media massa, sastra, dan 

Film. Banyak studi tentang ketimpangan etnis dan ras mengungkapkan kesamaan luar 

biasa antara stereotip, prasangka, dan bentuk lain dari pengurangan lisan seluruh jenis 

wacana, media, dan batas-batas nasional. Misalnya, dalam program penelitian yang 

luas dilakukan di University of Amsterdam sejak awal 1980-an, kita meneliti 

bagaimana Suriname, Turki, dan Maroko, dan hubungan etnik umumnya, diwakili 

dalam percakapan, cerita sehari-hari, laporan berita, buku pelajaran, debat parlemen, 

wacana korporate, dan teks ilmiah dan berbicara. Tujuan dari proyek ini adalah untuk 

menunjukkan bagaimana wacana mengungkapkan dan mereproduksi mendasari 

representasi sosial lain dalam konteks sosial dan politik.  

Titik utama dari pemikiran ini adalah bahwa rasisme (termasuk antisemitisme, 

xenofobia, dan bentuk-bentuk terkait kebencian terhadap Lainnya "rasial" atau 

didefinisikan etnis) adalah sistem yang kompleks dari ketimpangan sosial dan politik 

yang juga direproduksi oleh wacana pada umumnya, dan oleh elit wacana. 

E. Dari dominasi kelompok berkuasa profesional dan institusional 
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Studi semacam ini khas dengan CDA dengan perspektif penyalahgunaan 

kekuasaan dan dominasi oleh kelompok-kelompok sosial tertentu.Banyak penelitian 

lain, apakah di bawah bendera CDA atau tidak, juga kritis memeriksa berbagai genre 

institusional dan profesional wacana, misalnya teks dan pembicaraan di ruang sidang. 

2.15.Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills 

Sara Mills dalam 'buku feminis Stylistics, yang diterbitkan pada 1995. Dalam 

istilah buku ini, ia mendefinisikan istilah feminis Stylistics sebagai bentuk gaya bahasa 

bermotif politik yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran tentang cara gender 

ditampilkan dalam teks. feminis pada umumnya merasa bahwa perempuan dalam 

masyarakat patriarkal sering ditindas dan didiskriminasi dan bahwa pria dan wanita 

diperlakukan sangat berbeda. Model analisis wacana Mills  menekankan pada 

bagaimana wanita ditampilkan dalam teks baik dalam novel, gambar, foto, ataupun 

dalam berita112.Mills melihat bahwa selama ini wanita selalu dimarjinalkan dalam teks 

dan selalu berada dalam posisi yang salah.bagaimana teks bias dalam menampilkan 

wanita serta bagaimana bentuk pola pemarjinalan itu dilakukan Oleh karena itu, model 

wacana ini sering disebut sebagai analisis wacana perspektif feminis. 

 Pada tingkat linguistik, tujuan feminis adalah untuk menggambarkan 

bagaimana perbedaan jenis kelamin diperlakukan dalam teks dan bagaimana bahasa 

dinikmati laki-laki atas perempuan.113 Tiga bagian model yang menjadi fokus analisis 

                                                             
112 Fauzan, Op. Cit, p.13 
113Hennebichler, V. (2008). “Of Mothers, Babies and Little Girls:Stylistic Analysis of Recent Chick 
Literature“(Thesis magister, universitat wien). Diperoleh dari:http:// 
www.homepage.univie.ac.at/monika.../completed_diploma_theses/,p. 12 
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Sara Mills yaitu analisis pada tingkat kata, analisis pada tingkat frasa atau kalimat, dan  

analisis pada tingkat wacana. 

2.15.1Analisis pada Tingkat kata 

Melalui penggunaan kata benda generik atau kata ganti, efek negatif tertentu 

dicapai dalam pandangan perempuan. Hal yang sama berlaku untuk deskripsi negatif 

perempuan dalam teks-teks tertentu, yang berakhir pada seksisme berbasis bahasa. 

A. Bentuk generik sebagai bentuk bahasa seksis 

Pembahasan bahasa 'politik yang benar' telah berlangsung selama beberapa 

tahun sekarang tapi laki-laki masih umum secara luas dipandang sebagai norma atau 

universal, sedangkan perempuan dipandang sebagai tidak standar atau individu. Dalam 

hal linguistik, laki-laki tersebut disajikan sebagai bentuk tidak ditandai dan perempuan 

sebagai bentuk ditandai. Berikut bentuk generik sebagai contoh bahasa seksis, kata 

ganti gender tertentu sebagian besar digunakan untuk menggambarkan orang-orang 

dari domain pekerjaan antara stereotip pria dan wanita. Sedangkan dokter, ilmuwan 

dan sopir taksi umumnya diberi label sebagai laki-laki, sekretaris dan model dikatakan 

perempuan.bahasa seksis juga dapat ditemukan ketika melihat kata benda generik.114 

Untuk klarifikasi, ketika berbicara tentang kemanusiaan, istilah 'manusia' sering 

digunakan dan penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang biasanya tidak 

                                                             
 

 

 
114Ibid, p.14 

https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=de&u=http://homepage.univie.ac.at/monika.seidl/completed_diploma_theses.html&prev=search
https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=de&u=http://homepage.univie.ac.at/monika.seidl/completed_diploma_theses.html&prev=search
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memahaminya sebagai istilah yang mengacu pada pria dan wanita melainkan sebagai 

gender khusus pria.saat ini beberapa istilah yang awalnya laki-spesifik sekarang 

digunakan untuk lihat perempuan juga. Terutama di Amerika, istilah 'pria' - 

sebelumnya menggambarkan seorang pria - saat ini termasuk perempuan juga. 

Mengatakan 'kalian' dapat digunakan dalam referensi untuk kelompok perempuan dan 

laki-laki, laki-laki saja tetapi juga wanita saja. Sejumlah feminis, bagaimanapun, 

merasa bahwa istilah ini masih mengacu pada laki-laki hanya karena sejarah dan 

menolak untuk dimasukkan dalam idiom yang awalnya spesifik laki-laki. 

A. Perempuan sebagai Formulir Ditandai(Penamaan) 

Sebuah argumen lebih lanjut dalam pembahasan gaya bahasa feminis adalah 

gagasan tentang bentuk perempuan dipandang sebagai istilah yang ditandai, sedangkan 

laki-laki dipandang sebagai istilah tidak ditandai. Bagaimana beberapa istilah 

perempuan memiliki kecenderungan menghina bentuk- bentuk yang  tidak dimiliki 

laki-laki. Mills, menyajikan daftar  istilah itu, salah satu yang istilah spesifik antara 

laki-laki dan perempuan bentuk perempuan telah memperoleh konotasi yang berbeda 

dari laki-laki tersebut115. Jika kita membandingkan, misalnya, istilah 'master' dan 

'nyonya' atau 'Sir' dan 'Madam', bentuk laki-laki jelas terkait dengan prestise dan 

kekuasaan, sedangkan perempuan memiliki inti makna yang bersifat non-bergengsi 

dan bahkan makna seksual. Depresiasi serupa bentuk perempuan dapat ditemukan 

                                                             
115 Mills, S. (1995). Feminist Stylistic. New York:Routledge, p. 62 
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dalam pasangan lawan 'tuan' dan 'wanita'.Sedangkan istilah laki-laki menunjukkan 

kekuasaan dan status, mempertahankan posisinya dan konotasi positif, bentuk 

perempuan 'wanita' digunakan untuk mengacu pada setiap wanita dewasa. 

Devaluasi ini dapat menyebabkan wanita melihat diri mereka sendiri dengan 

cara yang negatif atau stereotip. Menggunakan kata benda generik mungkin 

selanjutnya menyebabkan wanita merasa bahwa mereka tidak ditangani. Untuk alasan 

ini,Mills sebagai pengerak feminis  menunjukkan penerimaan validitas pengalaman 

dan kontribusi perempuan, memproklamasikan gender bebas atau bahasa anti-seksis 

sebagai sarana untuk mendemostrasikan penerimaan validitas pengalaman perempuan 

dan kontribusinya. 

B. Eufemisme(ungkapan pelembut, pelembutan)dan Kata Tabu 

Sebuah materi pelajaran yang sejalan dengan diskriminasi perempuan, mirip 

dengan yang dihadapi dalam paragraf sebelumnya, adalah eufemisme dan tabu. 

Abrams mendefinisikan istilah 'eufemisme' sebagai sebuah ekspresi yang tidak ofensif 

digunakan di tempat yang tumpul yang dirasakan tidak menyenangkan atau 

memalukan. Eufemisme sering digunakan dengan mengacu pelajaran seperti agama, 

kematian, fungsi tubuh , dan seks.  

Beberapa kata tabu yang sering mendiskriminasi perempuan atau tubuh 

perempuan lebih daripada terhadap laki-laki. Dari sudut pandang feminis, ada derajat 

yang berbeda atau bervariasi dari kata-kata tabu digunakan untuk hal-laki dan 

perempuan. Mills, menyelidiki penggunaan yang berbeda dari istilah yang 
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menggambarkan organ seksual laki-laki dan perempuan116. Tentu, ada kata-kata klinis 

yang menunjukkan alat kelamin perempuan, 'Vagina' dan 'vulva'seperti 'terowongan 

cinta' atau istilah menyamarkan  seperti 'bawah' atau 'bagian perempuan' digunakan 

sebagai gantinya. 

Hal ini mendapat terutama unik ketika orang tua mengajarkan anak-anak 

perempuan nama mereka untuk organ seksual mereka sendiri. Sementara organ anak 

laki-laki mendapatkan nama-nama bersifat canda  seperti' willy 'atau' John Thomas’, 

anak perempuan dan perempuan tidak memiliki istilah yang akrab bahwa mereka dapat 

menggunakan di depan umum dan yakin bahwa tidak akan menyebabkan pelanggaran. 

Umumnya berbicara, ada penerimaan yang lebih besar di tempat pertama laki-laki 

menggunakan kata-kata tabu daripada perempuan.Dan banyak kata yang merujuk pada 

alat kelamin perempuan telah menjadi istilah seksualitas yang dilihat dari perspektif 

laki-laki.Kata-kata seperti 'quim' atau 'pus' tidak pernah benar-benar digunakan oleh 

wanita itu sendiri untuk merujuk ke tubuhnya sendiri. Selain itu, apa yang luar biasa 

untuk melihat adalah bahwa hal ini tidak hanya menunjukkan organ seksual 

perempuan, mereka juga digunakan untuk merujuk kepada wanita itu sendiri, yang 

membuat istilah-istilah seksual yang didefinisikan seluruh orang.117 

2.15.2.Analisis pada Tingkat Frase atau kalimat 

Pada bagian kedua analisis ini, titik fokus akan menjadi pengamatan makna 

frase utuh atau kalimat, sebagai lawan melihat kata-kata dalam konteks tunggal. 

                                                             
116 Ibid, p.79  
117 Ibid, p.80  
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Dengan yang terakhir, kita sering menghadapi masalah memiliki pandangan tertentu 

dalam pikiran, sehingga kita salah menafsirkannya khususnya secara negatif. Ketika 

melihat frase utuh,  tidak dapat menafsirkan kata-kata tertentu secara tunggal tetap 

melihat kata-kata dalam kaitannya dengan konteks  serta co-teks dalam bingkai 

pengetahuan tertentu.  Jadi untuk memahami frase dan kalimat, beberapa latar belakang 

pengetahuan yang diperlukan dan itu tidak cukup untuk hanya fokus pada makna 

tunggal dari kata-kata yang frasenya terdiri dari kata-kata bersifat tunggal. 

A. Ungkapan siap jadi (Frasa kalimat/ungkapan peribahasa) 

Ada sejumlah contoh di mana analisis frase keseluruhan jauh lebih berharga 

daripada melihat kata-kata tunggal dalam kalimat. Menurut  Mills, ungkapan siap jadi 

dapat diklasifikasikan di bawah kategori analisis frase. Mills, menunjukkan bahwa 

masih ada ruang untuk perubahan ketika menganti  arti seksis pada frase. Dari sudut 

pandang feminis, ungkapan-ungkapan seperti 'tempat seorang wanita adalah di rumah' 

yang jelas tidak dapat diterima karena mereka menunjukkan inferioritas wanita dan 

eksploitasi tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada  kekhawatiran 

masyarakat(ranah publik), karena ia terikat di rumah (melakukan pekerjaan rumah 

tangga , merawat anak-anak, dll).118 

Namun, Mills menunjukkan bahwa dalam perjalanan Gerakan Perempuan 

feminis, ditumbangkannya frase ini dan datang dengan slogan baru dan direvisi seperti 

                                                             
118 Ibid, p.98 
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'tempat seorang wanita adalah di serikat nya' atau 'tempat seorang wanita adalah dalam 

perjuangan', yang jelas memiliki banyak lebih liberal dan konotasi positif. 

B. Metafora 

Fenomena lain yang dapat dianalisis pada tingkat kalimat adalah metafora. Sara 

Mills berpendapat bahwa meskipun salah satu mungkin menemukan metafora di bawah 

kategori analisis kata, mereka benar-benar bekerja pada tingkat kalimat, sebagai 

'metafora yang lebih baik dianggap sebagai sistem kepercayaan dari hal-hal sebagai 

individu). Pada tingkat yang sangat dasar, konsep 'metafora' dapat digambarkan 

sebagai 'sebuah kata atau frase yang menetapkan perbandingan atau analogi antara satu 

objek dan ide yang lain.119 

Mills berpendapat bahwa sejumlah besar metafora bekerja atas dasar 

memperkuat pengetahuan stereotip, yang dalam istilah feminis mungkin menyebabkan 

konotasi seksis. Secara umum, ketika menganalisis makna metafora, pembaca 

menggunakan latar belakang pengetahuan nya sebagai dasar untuk menafsirkan apa 

yang dimaksud dengan ungkapan tertentu. Metafora juga dalam beberapa hal 

mengandung makna ganda, Mills berpendapat bahwa meskipun makna ganda ini 

mungkin, jika itu digunakan untuk menggambarkan seorang pria, itu akan ditafsirkan 

hanya pada tingkat emosional dan tidak pada tingkat seksual. 120 

C. Ideologi 

                                                             
119 Ibid, p. 105 
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Banyak kaum feminis berpendapat bahwa perempuan terutama sangat banyak 

dipengaruhi oleh dampak dari ideologi. Secara umum, ideologi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang heterogen atau tidak dalam satu kesatuan, melainkan dinegosiasikan oleh 

agen individu.Dalam membentuk sebuah ideologi, orang secara aktif mengambil 

bagian dalam mengkonfirmasikan atau menolak suatu sistem kepercayaan. 

Mills menyatakan bahwa sebuah ideologi, dalam pandangan ini, adalah urutan 

atau set pernyataan yang memiliki konseptual tertentu, tetapi individu sebagai  akan 

bernegosiasi, menegaskan,  atau menolak. Untuk Mills, cinta dan emosi romantis 

adalah salah satu daerah tertentu di mana kehidupan perempuan sangat dipengaruhi 

oleh ideologi. Dia berpendapat bahwa khususnya ideologi cinta romantis adalah tema 

sentral dan dipandang sebagai 'unsur yang paling penting dalam kehidupan seorang 

wanita  di mana perempuan secara harfiah diambil alih oleh perasaan bergairah. ini 

telah hampir menjadi 'kebenaran universal' dalam budaya kita sehingga sulit untuk 

mengubah konsep ini dengan cara apapun. Selain itu, 'gagasan yang mengendalikan 

perbedaan jenis kelamin adalah  ideologi ini, karena perempuan umumnya 

direpresentasikan sebagai pihak yang pasif "penerima" cinta dan laki-laki 

direpresentasikan sebagai "agen".121 

2.15.3.Analisis pada Tingkat Wacana 

Titik terakhir dari analisis berkaitan dengan unit secara keseluruhan analisis 

tekstual, yaitu wacana. Dalam analisis tingkat wacana yang lebih penting adalah studi 

                                                             
121 Ibid, p. 116 
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tentang dampak dari unit yang lebih besar pada pembaca, yang berarti bagaimana teks 

dibangun dan bagaimana pembaca menafsirkan  apa yang tertulis. Dalam hal ini 

Abrams menekankan fokus analisis wacana itu sendiri dengan penggunaan bahasa 

dalam wacana, berjalan secara  terus atas urutan kalimat, dan melibatkan interaksi 

speaker (atau penulis) dan auditor (atau pembaca) dalam konteks situasional tertentu, 

dan dalam kerangka konvensi sosial dan budaya. 

Menurut ahli bahasa Gillian Brown dan George Yule, ada tiga aspek proses 

menafsirkan makna pembicara / penulis dimaksudkan dalam memproduksi wacana. 

Aspek pertama adalah mencoba untuk mencari tahu apa maksud pembicara / penulis.  

Kedua, menggunakan pengetahuan umum seseorang, seseorang mencoba untuk 

mencari tahu fakta-fakta tentang dunia serta pengetahuannya yang diperlukan dalam 

situasi tertentu untuk memahami apa yang telah dikatakan / ditulis. Akhirnya, aspek 

ketiga adalah menetapkan kesimpulan untuk dibuat.Menurut Mills 'kesimpulan’, ini 

merujuk pada ada asumsi bahwa penerima teks akan berbagi informasi tertentu atau 

pengetahuan dengan pembuat teks.122  Dengan kata lain, ketika teks menyasar penonton 

perempuan atau mengajukan pertanyaan spesifik gender, pola interpretasi harus 

mensyaratkan pengetahuan latar belakang auditori(pembaca).  

A. Karakter 

Dalam bukunya Feminist Stylistics, Sara Mills mengingatkan pembaca bahwa 

ketika melakukan analisis karakter, sangat penting untuk tidak memanusiakan peran 

                                                             
122 Hennebichler, Op. Cit, p. 25 
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karakter, karena 'karakter terbuat dari kata-kata(interpretatif yang bersifat stereotipe).  

Kata-kata yang membentuk karakter dalam novel, misalnya, hanya satu set elemen 

tekstual bahwa pembaca telah belajar untuk membangun interpretasi dengan 

menggunakan pada pengetahuan tentang teks-teks sebelumnya dan analisis presentasi 

karakter sebelumnya. Dengan kata lain membaca literatur menurut Jonathan Culler 

sebagian besar belajar seperangkat konvensi untuk memecahkan kode teks dalam hal 

ini karakter yang merupakan kode teks yang telah dikonvensikan123. Oleh karena itu, 

pembaca sering beralih ke informasi yang sudah telah diadopsi dari pembacaan 

sebelumnya, sebagian besar bersifat stereotip. Ini terutama berlaku ketika karakter 

dalam teks hanya singkat dijelaskan, di mana  pembaca memahaminya mengacu pada  

pengetahuan yang ada (stereotip) Karakter laki-laki sebagian besar diperkenalkan 

dengan deskripsi kepala mereka, dengan kata lain, mata mereka dan warna rambut, 

sedangkan karakter wanita sering digambarkan sehubungan dengan kaki mereka dan 

bagian lain dari tubuh mereka. 

Secara umum, deskripsi fisik dari karakter wanita melayani tujuan membangun 

daya tarik seksual dan ketersediaan.Dengan karakter laki-laki, di sisi lain, melalui 

penggambaran kepala mereka khususnya dan penampilan mereka secara keseluruhan 

pada umumnya, pembentukan kepercayaan atau kekuatan dominan. Prinsip  yang sama 

berlaku pada tingkat yang berlawanan dari karakter laki-laki lainnya, karakter laki-laki 

cenderung digambarkan dalam hal pekerjaan mereka, sementara karakter wanita yang 

sering ditampilkan dalam konteks hubungan mereka dengan orang lain, yang jelas 

                                                             
123 Ibid, p. 26 
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tercermin dalam nama keluarga dari suami mereka. Sara Mills bahkan jauh mengatakan 

bahwa 'perempuan memiliki hubungan dan laki-laki memiliki pekerjaan. Demikian 

pula, Mills, mengelaborasi teori dari Joanna Russ bahwa atribut perempuan seringkali 

didasarkan pada stereotip seperti apa yang terlihat pada wanita Karakter perempuan 

fokus  dengan emosi bukan tindakan, diturunkan ke ruang privat dan bukan ruang 

publik, dipandang sebagai pelengkap dari laki-laki daripada karakter bagi mereka 

sendiri124.  

Meskipun Sara Mills lebih dikenal sebagai ahli wacana yang menulis mengenai 

representasi wanita selain Deborah Cameron dan Coates, pendekatan yang 

dikemukakan oleh Sara Mills dapat diterapkan dalam berbagai bidang, artinya 

pendapat yang dikemukakannya sebagaimana akan terlihat dan tergambar nantinya, 

dapat direpresentasikan dalam semua teks, tidak sebatas masalah . Gagasan Sara Mills 

agak berbeda dengan model Critical Linguistic yang memusatkan perhatian pada 

struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak. 

B. Fragmentation 

Menurut Sara Mills, elemen penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis 

representasi gender dalam suatu teks adalah gaya bahasa. Pilihan bahasa yang 

digunakan untuk menggambarkan perempuan dan laki-laki dalam sebuah teks akan 

memberikan penjelasan tentang pemaknaan gender. Mills juga menyatakan bahwa 

pemaknaan terhadap gender terkait dengan budaya125. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

                                                             
124 Mills, Op. Cit, p. 124 
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interpretasi ulang terhadap representasi gender di dalam suatu teks.Hal ini bertujuan 

mengetahui perbedaan penggambaran antara perempuan dan laki-laki, termasuk pihak 

atau subjek mana yang ditampilkan lebih dominan di dalam suatu teks. 

Analisis dalam skala wacana tidak harus terikat pada gaya bahasa, melainkan lebih 

memperhatikan konteks yang lebih luas dan struktur narasi teks. Berkaitan dengan 

struktur narasi suatu teks, Mills telah menganalisis aspek kerangka cerita, seperti 

karakter tokoh, fragmentation, focalization, dan schemata dalam cerita fiksi dan surat 

kabar.126 

Kerangka selanjutnya yang dianalisis yaitu fragmentation. Fragmentation mengacu 

pada pengkotak-kotakan tubuh dalam hal penggambaran tokoh, terutama 

perempuan127. Perempuan ditampilkan pada teks bukan dalam fisik yang utuh, 

melainkan hanya bagian-bagian tubuh tertentu.Bagian tubuh perempuan yang 

ditampilkan dilihat berdasarkan sudut pandang laki-laki.Hanya bagian-bagian tubuh 

tertentu yang menurut laki-laki menarik dari sisi seksualitas dijadikan objek yang 

paling sering ditampilkan suatu teks. Secara umum, di dalam suatu teks hampir tidak 

pernah ditemukan penggambaran fisik perempuan yang dilihat berdasarkan sudut 

pandang perempuan itu sendiri. Contoh visual dari fragmentation sering ditemukan 

dalam iklan. Model perempuan dalam iklan diampilkan hanya sebagian tubuhnya, 

misalnya kaki dan bibir. Penggambaran tersebut berkebalikan dengan iklan yang 

menampilkan model laki-laki. Iklan produk untuk laki-laki umumnya lebih fokus pada 
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produk bukan gambaran fisik laki-laki. Jika laki-laki ditampilkan dalam iklan, mereka 

akan ditampilkan secara keseluruhan.128 

C. Focalization 

Rimmon Kenan, menjelaskan focalization dan point of view merupakan dua unsur 

dalam naratologi “penceritaan”. Umumnya keduanya, memang dikenal sebagai sebagai 

sudut pandang pengarang dalam menceritakan objek, tetapi focalization lebih dipahami 

sebagai kedekatan teks terhadap objek dan cara teks mnceritakan objek tersebut. 

Kedekatan tersebut akan terlihat sangat jelas dalam eksternal focalization yang 

memposisikan narator sebagai pihak yang terlibat langsung di dalam cerita. Dalam 

focalization dapat dilihat posisi ideologi sebuah teks karena salah satu aspek penting 

dalam focalization adalah representasi ideologi129. 

Sara Mills melihat bahwa analisis wacana gender harus memahami bentuk 

focalization untuk mengetahui penggambaran perempuan dan laki-laki dalam teks. 

Penggambaran bentuk dominasi dapat diketahui dari porsi suara yang dimiliki oleh 

masing-masing pihak. Porsi suara yang dimaksud bukan hanya sebatas kesempatan 

berbicara yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki di dalam suatu teks, melainkan 

mencakup penggambaran keseluruhan mengenai keduanya. Jika ditinjau dari asal kata, 

focalization berarti to focalize “fokus”, sehingga focalization dapat dipahami sebagai 

fokus teks. Sara Mills menyebut hal ini berhubungan dengan penggambaran detil 
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perempuan dan laki-laki, mulai dari fisik, peran, emosi, serta perkembangan yang 

dicapai sepanjang teks. 

D. Schemata 

Kerangka terakhir yang menjadi fokus analisis Mills adalah schemata. Schemata 

merupakan kerangka yang paling luas karena berhubungan dengan cara berpikir, cara 

pandang, dan kepercayaan dalam masyarakat secara umum. Schemata merupakan 

“cultural images” gambaran secara kultural. Mills melihat bahwa masyarakat telah 

memiliki pola pemikiran mengenai pemaknaan gender, contohnya seksisme. Dalam 

masyarakat muncul generalisasi tentang perempuan yang selalu dipandang sebagai 

subordinat laki-laki130. 

2.16. Posisi Aktor dalam Teks 

Pada analisis di tingkat wacana ini, Sara Mills lebih melihat pada bagaimana 

posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. posisi-posisi ini dalam arti siapa yang 

menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan 

menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diberlakukan dalam teks 

secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan 

perhatian dalam bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. bagaimana 

pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi 

semacam ini akan menempatkan pembaca dalam satu posisi dan mempengaruhi 

bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pola aktor sosial ini 
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ditempatkan.131 Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan 

ditampilkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi legitimate. 

Berikut tabel ilustrasi penempatan posisi-posisi aktor dalam teks: 

Tingkat Penempatan pada Teks 

Posisi  

Subjek Penceritaan-objek penceritaan 

Bagaimana peristiwa dilihat, dari 

kacamata siapa peristiwa itu dilihat. 

Siapa yang diposisikan sebagai pencerita 

(subjek) dan siapa yang diposisikan 

sebagai objek yang diceritakan. Apakah 

masing-masing actor dan kelompok 

sosial mempunyai kesempatan untuk 

menampilkan dirinya sendiri, gagasannya 

ataukah kehadirannya, gagasannya 

ditampilkan oleh kelompok atau orang 

lain 

Posisi 

Penulis-Pembaca 

Bagaimana posisi pembaca ditampilkan 

dalam teks. Bagaimana pembaca 

memposisikan dirinya dalam teks yang 
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ditampilkan. Kepada kelompok manakah 

pembaca mengidentifikasi dirinya 

Sumber: Eriyanto. (2005). Analisis Wacana:Pengantar Analisa Teks Media. Yogyakarta:LkiS, 

p.211 

 Posisi Subjek-Objek 

Seperti juga analisis wacana lain, Sara Mills menempatkan representasi sebagai 

bagian terpenting dalam analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok orang gagasan 

, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang 

mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. Akan tetapi berbeda dengan 

analisis dari tradisi kritikal linguistik, yang memusatkan perhatian pada struktur kata, 

kalimat, aatu kebahasaan.Mills lebih menekankan pada bagaimana posisi dari berbagai 

aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks.132 

Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir di 

tengah khalayak. Posisi itulah yang menentukan semua bangunan unsur teks, dalam 

arti pihak yang mempunyai posisi tinggi untuk mendefiniskan realitas akan 

menampilkan peristiwa aatu kelompok lain ke dalam bentuk struktur wacana tertentu 

yang akan hadir kepada khalayak. Pekerja penulis atau wartawan pada dasarnya adalah 
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pewarta dari berbagai peristiwa dan melaporkan pendapat aktor dari berbagai peristiwa 

dan melaporkan pendapat aktor yang terlibat dalam suatu pemberitaan. 

Disini setiap aktor pada dasarnya mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menggambarkan dirinya, tindakannya, dan memandang atau menilai dunia. Dengan 

kata lain, setiap aktor pada dasarnya mempunyai kemungkinan menjadi subjek atas 

dirinya sendiri, menciptakan definisinya sendiri dan mempunyai penggambaran dunia 

menurut persepsi dan pendapatnya. Akan tetapi, yang terjadi tidaklah demikian. Setiap 

orang tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan berbagai sebab. Akibatnya, ada 

pihak yang bisa berposisi sebagai subjek yang mendefinisikan dan melakukan 

penceritaan terhadap dirinya sendiri, tetapi ada pihak yang hanya sebagai objek, ia 

bukan hanya tidak bisa menampilkan dirinya dalam teks berita, tetapi juga kehadiran 

dan representasi mereka dihadirkan dan ditampilkan oleh aktor lain.  

Analisis atas bagaimana posisi posisi ini ditampilkan secara luas akan bisa 

menyikapi bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks. 

umumnya wanita dalam wacana feminis, diyakini dalam banyak teks wanita 

ditampilkan sebagai objek bukan subjek. Karena sebagai objek representasi, maka 

wanita posisinya selalu didefinisikan, dijadikan bahan penceritaan, dan ia tidak bisa 

menampilkan dirinya sendiri. Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini 

mengandung muatan ideologis tertentu.Dalam hal ini, bagaimana posisi ini turut 

memarjinalkan posisi wanita ketika ditampilkan dalam pemberitaan. 
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Pertama, posisi ini menunjukkan dalam batas tertentu sudut pandang 

penceritaanya artinya seluruh peristiwa dijelaskan dalam sudut pandang laki-laki.Teks 

yang disajikan kepada khalayak adalah suara tunggal laki-laki sebagai pencerita. 

Dengan demikian, khalayak tergantung sepenuhnya kepada narator yang disini bukan 

hanya menampilkan dirinya sendiri tetapi juga sebagai juru warta kebenaran. Kedua 

sebagai subjek representasi pihak laki-laki disini mempunyai otoritas penuh dalam 

memaksakan penyampaian peristiwa tersebut kepada pembaca. Karena, posisinya 

sebagai subjek, ia bahkan bukan hanya mempunyai keleluasan menceritakan peristiwa 

tetapi juga menanfsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa tersebut, dan 

kemudian hasil penafsirannya, mengenai peristiwa itu digunakan untuk membangun 

pemaknaan dia yang disampaikan kepada khalayak. 

Ketiga, karena proses pendefinisian itu bersifat subjektif, tertentu saja sukar 

dihindari kemungkinan pendefinisian secara sepihak peristiwa atau kelompok lain ia 

bukan hanya mendefiniskan dirinya sendiri tetapi juga mendefiniskan pihak lain dalam 

perspektif atau sudut pandangnya sendiri. 

Adapun cara menganalisis model analisis wacana kritis Sara Mills yang 

mendominasi unsur subjek-objek dapat dilakukan dengan satu, menentukan teks atau 

wacana kritis yang akan dianalisis, dua, menentukan subjek penceritaan, tiga, 
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menentukan objek penceritaan, empat, menentukan deskripsi bahasa, lima, 

menentukan interpretasi jenis ideologi, enam, menentukan eksplanasi ketidakadilan.133 

 

 

Bagan Cara Analisis Model Sara Mills 

 

 

 

 

Sumber Bagan:Octora, N. D. (2012). Analisis Wacana Kritis pada Novel Perawan 

Remaja dalam Cengkeraman Militer 

Hal yang penting dan menarik dalam model yang diperkenalkan oleh Sara Mills 

adalah bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Sara berpandangan dalam 

suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan harus diperhitungkan dalam teks134. 

Ia menolak pandangan banyak ahli yang menempatkan dan mempelajari konteks 

semata dari sisi penulis, sementara dari si pembaca diabaikan. Model semacam ini, teks 

                                                             
133Darma, (2009), Ibid, p. 203 

 
134 Mills, Ibid, p. 203 
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dianggap semata sebagai produksi dari si penulis dan tidak ada hubungan sama sama 

sekali dengan pembaca. Pembaca hanya dan ditempatkan semata sebagai konsumen 

yang tidak mempengaruhi pembuatan suatu teks.model yang diperkenalkan Mills 

justru sebaliknya. Teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. 

Pembaca di sini tidaklah dianggap semata sebagai pihak yang menerima teks 

tetapi juga ikut melakukan transaksi bagaimana akan terlihat bagaimana akan terlihat 

dalam teks. Bagi Mills membangun suatu model yang menghubungkan antara teks dan 

penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lain mempunyai sejumlah 

kelebihan. 

Pertama, model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan 

hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. Kedua, posisi pembaca 

disini  ditempatkan dalam posisi yang penting. Hal ini karena teks memang ditujukan 

untuk secara langsung dan tidak “berkomunikasi” dengan khalayak.Pemakaian kata 

ganti saya, anda, kami atau kita dalam teks berita, misalnya jelas menempatkan 

pembaca menjadi bagian yang integral dalam keseluruhan teks.bagian yang integral ini 

bukan hanya khalayak dipandang ada, tetapi juga ketika penulis menulis, mereka secara 

tidak langsung memperhitungkan keberadaan pembaca. Kehadiran yang 

diperhitungkan itu bisa untuk menarik dukungan menekankan, atau untuk menarik 

simpati dan pembaca atau meyakinkan.Di sini negosiasi antara penulis dengan 

khalayak pembacanya. 
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Dalam membangun teorinya mengenai posisi pembaca, Sara Mills 

mendasarkan pada teori ideologi yang dikemukakan oleh Althusser. Inti dan gagasan 

Althusser adalah mengkombinasikan teori Marxis dan psikoanalisis.Ada dua gagasan 

Althusser mengenai interpelasi yang berhubungan dengan pembentukan subjek 

ideologi dalam masyarakat. Pertama, pertama gagasan interpelasi atau memanggil, 

yaitu ideologi ‘bertindak’ atau ‘berfungsi’ dengan suatu cara yang ‘merekrut’ subyek-

subyek di antara individu-individu(ideologi merekrut mereka semua) atau ‘mengubah’ 

individu-individu menjadi subyek-subyek(ideologi mengubah mereka semua) melalui 

operasi yang sangat presisi.135 

Argumentasi dasarnya adalah apparatus ideologis (ideological state aparatus), 

adalah organ yang secara tidak langsung mereproduksi kondisi-kondisi produksi dalam 

masyarakat.Interpelasi di sini adalah mengkontruksi seseorang, membentuk subyek 

dalam posisinya dengan masyarakat dan bagaimana seharusnya bertindak.136Dalam 

suatu masyarakat kapitalis, misalnya, pekerja harusnya dibuat mengaku dan menerima 

posisi masyarakat dan menerima peranan yang ada dalam diri mereka.Gagasan kedua 

adalah mengenai kesadaran.Kesadaran berhubungan dengan penerimaan individu 

tentang posisi-posisi itu sebagai suatu kesadaran.Mereka menerima itu sebagai suatu 

kenyataan, suatu kebenaran. 

A. Penyapaan Langsung 

                                                             
135Althusser, (2008), Ibid, p. 205 
136Eriyanto, (2009], Ibid, p. 206 
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Cara ini, bagi Althusser seperti dikutip Mills, individu ditempatkan sebagai 

subyek, kita disadarkan mengenai posisi kita alam masyarakat, kita menjadi subyek 

dua dunia, kita adalah subjek sebagai pengganti individu dan kita adalah subyek dari 

Negara atau kekuasaan137. Subyek dan pengakuan akan posisi ini dihubungkan secara 

imajiner dengan kondisi an hubungan kita dengan keseluruhan produksi makna yang 

ada dalam masyarakat. Althusser menyebut proses ini sebagai interpelasi, melalui 

mana seseorang akan ditempatkan posisinya dalam masyarakat. Misalnya, ada polisis 

mengatakan, “berhenti” dari mobil itu pun mengarah ke pinggir jalan dan akhirnya 

berhenti. Dalam proses ini, seseorang akan menerima dan mengaku posisinya bukan 

hanya sebagai individu tetapi juga dalam hubungan dengan relasi dalam kekuasaan. 

Gagasan Althusser itu banyak mengilhami terutama dalam analisa teks, 

terutama bagaimana diposisikan dalam teks.bagaimana penulis melalui teks yang 

dibuat menempatkan dan memposisikan pembaca alam subjk tertentu dalam 

keseluruhan jalinan teks. Penempatan posisi pembaca ini umumnya dihubungkan 

dengan bagaimana penyapaan penyebutan itu dilakukan dalam teks ini, misalnya 

dihubungkan dengan pemakaian kata ganti “kamu/anda” di mana pembaca di sini 

disapa atau disebut secara langsung oleh teks. penyapaan ini merupakan proses 

bagaimana pembaca diposisikan oleh teks dalam posisi tertentu dalam teks. penyapaan 

di sini juga dapat dilakukan misalkan saja dengan mengatakan, “Hai. Lihatlah 

                                                             
137 Octora, N. D. (2012). Analisis Wacana Kritis pada Novel Perawan Remaja dalam 
Cengkeraman Militer. Diperoleh dari http://www. 
http://www.umm.ac.id/id/pages/digital-library.html , p. 123 

 

http://www/
http://www.umm.ac.id/id/pages/digital-library.html
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penderitaan anak ini!”.Berdasarkan penjabaran tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa penyapaan langsung dapat berupa pemakaian kata ganti dan pemakaian kalimat 

perintah. 

B.  Pemakaian Kata Ganti (Pronomina) 

Kata ganti dalam hal ini adalah penggunaan kata ganti orang atau pronominal 

persona yang mengacu pada orang yang diajak bicara (pronomina persona kedua). Kata 

ganti orang kedua dapat berupa kata ganti orang kedua tunggal yakni kata “engkau”, 

“kamu”,”Anda”, “dikau”, “kau”, “-mu” serta kata ganti orang yang kedua jamak yakni 

kata”kalian”,”kamu sekalian”, Anda sekalian”.138 

C. Pemakaian Kalimat Perintah 

Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya mengharapkan adanya reaksi 

berupa tindakan atau perbuatan dari orang yang diajak bicara (pendengar atau 

pembaca). Dilihat dari taraf reaksi tindakan yang diharapkan dibedakan adanya, 

pertama, kalimat perintah yang tegas dibentuk dari semua klausa tidak lengkap , 

biasanya hanya berupa kata kerja dasar, disertai dengan intonasi kalimat perintah dan 

dilambangkan dengan tanda seru, misalnya saja “Baca keras-keras!”. 

Kedua, kalimat perintah yang biasa, dibentuk dari sebuah klausa berpredikat 

kata kerja dasar yang diberi partikl loh, serta dngan meninggalkan meninggalkan 

                                                             
138Ibid, p. 123 
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subjeknya, misalnya saja “datanglah pada waktunya!”. Ketiga kalimat perintah yang 

halus, digunakan oleh yang lebih muda kepada yang lebih tua , yang lebih rendah status 

atau kedudukan sosialnya terhadap orang yang lebih tinggi atau juga menampilkan 

hormat atau sopansantun terhadap orang yang diperintah , Misalnya, kata-kata tolong, 

minta, harap, hendaknya, sebaliknya.139 

A. Penyapaan Tidak Langsung 

Bagi Mills, penyapaan/penyebutan itu umumnya bukan langsung (direct 

address) tetapi melalui penyapaan/penyebutan tidak langsung(indirect address)/ di sini 

pembaca disapa atau ditempatkan secara tidak langsung. Menurut Sara Mills 

penyapaan tidak langsung ini bekerja melalui dua cara140. 

Pertama, mediasi. Suatu teks umumnya membawa tingkatan wacana dimana 

proses kebenaran ditempatkan secara hierarkis sehingga pembaca akan mensejajarkan 

atau mengidentifikasi dirinya sendiri dengan karakter atau apa yang tersaji dalam teks. 

dari berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca. Mills, memusatkan perhatian 

pada gender dan posisi pembaca. Bagaimana laki-laki dan wanita mempunyai persepsi 

yang berbeda ketika membaca suatu teks. Mereka juga berbeda dalam menempatkan 

posisinya dalam teks141. Pertama, bagaimana pembaca dalam dominan(dominant 

reading) atas suatu teks. apakah cenderung ditunjukkan untuk pembaca laki-laki 

                                                             
139Chaer, (2011), Ibid, p. 125 

 
140 Mills, Op. Cit, p. 51-52 
141 Mills (1995),p. 54 
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ataukah pembaca wanita. Berita itu, misalnya ditulis dengan penceritaan gaya “saya”. 

Pertanyaannya adalah apakah “saya” yang dimaksud tersebut.Kedua, bagaimana teks 

itu ditafsirkan oleh pembaca. Apakah pembaca laki-laki akan menempatkan dirinya 

posisi sebagai laki-laki, ataukah sebaliknya. Belum tentu wanita meskipun acara 

dominan teks itu ditujukan untuk wanita tetapi bisa jadi ia menempatkan dirinya pada 

posisi laki-laki. 

Kedua, adalah kode budaya.Istilah yang diperkenalkan oleh Roland Barthes ini 

mengacu pada nilai budaya yang dipakai oleh pembaca ketika menafsirkan suatu teks. 

Barthes seperti yang dikutip Mills menunjukkan bahwa kode budaya ini dapat 

ditemukan, misalnya, dengan pernyataan “seperti kita ketahui bersama” atau 

“kenyataannya”, mensugestikan sejumlah informasi yang dipercaya dan diakui 

bersama, dianggap sebagai kebenaran bersama. Kode budaya  ini membantu pembaca 

menempatkan dirinya terutama dengan orientasi nilai yang disetujui dan dianggap 

benar oleh pembaca.142 

Sara Mills mengatakan Feminist Stylistics memberikan jalan bagi mereka yang 

peduli dengan representasi hubungan gender, yang mana para ahli bahasa dapat 

mengembangkan sendiri satu set alat yang dapat mengekspos cara kerja gender pada 

berbagai tingkat yang berbeda dalam teks. Karena sifat analisis feminis diperlukan 

untuk melihat batas-batas teks itu sendiri secara jelas, dengan alasan bahwa teks 

disusupi oleh wacana dan ideologi, dan bahwa perbedaan antara tekstual dan 

                                                             
142 Eriyanto, Op. Cit, p. 208 
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ekstratekstual selalu dianggap ada. Teks diserang oleh norma-norma sosial budaya, 

oleh ideologi, oleh sejarah, oleh kekuatan ekonomi, oleh gender, rasisme, dan 

sebagainya143. 

2.17. Identitas Perempuan dan Pembebasan Tubuh dalam Pandangan Feminisme 

Eksistensial Simone de Beauvoir 

2.17.1. Identitas Perempuan  

 Di dalam budaya patriarkat perempuan “diajarkan” untuk menjalani dan 

meyakini seluruh aspek kehidupannya melalui nilai kebertubuhan yang negatif, yang 

kemudian menandai identitas dirinya sebagai jenis kelamin kedua. Nilai yang dicap 

absolut ini menjadi dasar bagi budaya patriarkat untuk mematerikan perempuan 

sebagai objek absolut, sebagai jenis kelamin kedua yang makna hidupnya tergantung 

sepenuhnya kepada jenis kelamin pertama yaitu laki-laki. 

 Dalam menentukan dan pembentukan identitas diperlukan proses berupa 

kebebasan dan perbedaan. Identitas perempuan secara filosofis seharusnya diartikan 

sebagai pengada bebas, mandiri, dan unik, serta sebagai eksistensi yang membentuk 

dirinya secara otonom. Proses menemukan diri sebagai pengada bebas ini dianalogikan 

beauvoir seperti proses seoranga ank yang beranjak dewasa. Dimana pada awalnya 

anak menerima segala nilai, kata-kata, adat dan berbagai fakta yang disuguhkan namun 

seiringnya waktu anak tersebut mulai mempertanyakan. Menurut Beauvoir, identitas 

                                                             
143 Mills, Op. Cit, p. 8 
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seseorang dibentuk. Setiap keputusan dan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam 

kebebasannya akan menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya dan siapa dirinya.  

 Perbedaan yang secara fundamental langsung langsung menentukan identitas 

seseorang ketika lahir di dunia? Jawabannya adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis 

kelamin membagi manusia menjadi dua kelompok besar, yatiu perempuan dan laki-

laki. Menurut Beauvoir, budaya patrairkat jelas dibangun dari perbedaan dan 

pertempuran kedua jenis kelamin ini. Bahkan sering kali budaya patriarkat berupaya 

untuk menjelaskan hakikat diri perempuan dan laki-laki didasarkan pada data 

biologisnya. Istilah jenis kelamin kedua di sini dengan sendirinya menunjukkan 

identitas perempuan di dalam budaya patriarkat. Kata jenis kelamin mengacu pada 

kategorisasi yang membagi spesies manusia dalam dua kelompok utama:laki-laki dan 

perempuan. Kata “kedua” disini menunjukkan tingkatan, yaitu setelah yang pertama. 

Dalam istilah nomor dua ini tercakup makna:inferior, imanen, dan tidak esensial. 

Sebaliknya nomor satu berarti sebaliknya superior, transenden, dan esensial.  

Ketidak setaraan antara individu yang dianggap nomor satu dengan individu 

yang dianggap nomor dua. Individu nomor satu memiliki posisi lebih tinggi daripada 

individu nomor dua. Individu nomor satu memiliki privelese yang tak dimiliki individu 

nomor dua. Bahkan individu nomor satu diberi kekuasaan atas individu nomor dua. 

Menurut beauvoir, itulah yang terjadi pada perempuan dalam budaya patriarkat, 

perempuan diposisikan sebagai individu nomor dua dan laki-laki ditempatkan sebagai 

individu nomor satu.  
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Menurut Beauvoir, hukum, tata cara, adat, norma, pendidikan, dan nilai-nilai di 

dalam budaya patrairkat menunjukkan secara rinci apa artinya menjadi perempuan, 

individu nomor-dua. Di dalam budaya patriarkat, ajakan dan proses untuk menemukan 

diri sebagai pengada bebas tidak dialami oleh setiap anak yang beranjak dewasa, tetapi 

berlaku hanya untuk anak laki-laki. Posisi sebagai subjek yang bebas, mandiri, dan 

otonom hanya diberikan kepada laki-laki. Di dalam budaya patriarkat, untuk menjadi 

“perempuan” setiap anak perempuan harus melepaskan identitasnya sebagai subjek. 

Ketika beranjak dewasa, anak perempuan tidak diberi kesempatan untuk menemukan 

diri sendiri secara bebas. Mereka justru disibukkan dengan kursus untuk menjadi sosok 

perempuan ideal seperti cara berjalan, duudk, makan, dan cara memikat laki-laki serta 

cara menjadi ibu rumah tangga yang baik. 

Di dalam budaya patriarkat, mitos tentang tubuh perempuan menghalanginya 

untuk mengembangkan kekuatan tubuhnya, juga untuk belajar berjuang mengatasi 

aspek imanensi tubuhnya, serta untuk berekspresi secara objektif dengan tubuhnya. Di 

dalam budaya patriarkat nilai-nilai perempuan sebagai sosok yang lemah-lembut dan 

memerlukan perlindungan laki-laki hanya untuk membuatnya semakin lemah dan 

mudah didominasi oleh laki-laki dan bukan untuk membuatnya kuat serta mampu 

bertahan dan berkreasi dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Di dalam budaya 

patriarkat, kelemahan relatif tubuh perempuan dijadikan kelemahan absolut dan 

menandai seluruh identitas dirinya sebagai jenis kelamin kedua.  

Beauvoir sampai pada kesimpulan bahwa di dalam budaya patriarkat, tubuh 

perempuan telah menjadi penghalang baginya untuk mentrandensi diri ataupun untuk 
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menentukan dirinya. Beauvoir melihat bahwa budaya patriarkat hanya mengakui 

eksistensi laki-laki sebagai pengada bebas, sedangkan perempuan ditetapkan sebagai 

kehidupan yang sudah pasti, tidak berubah, dan tanpa kebebasan. Budaya patriarkat 

juga dianggapnya menyangkal aspek imanensi dalam kehidupan laki-laki dan aspek 

transendensi dalam kehidupan perempuan. Lebih spesifik lagi, Beauvoir menunjukkan 

bahwa budaya patriarkat menggunakan kelemahan fisik perempuan sebagai landasan 

dasar untuk membenarkan nilai superioritas laki-laki dan kelemahan absolut 

perempuan. 

Beauvoir memaparkan bahwa budaya patriarkat telah berhasil sedemikian rupa 

sehingga identitas dan eksistensi perempuan dimiskinkan pada aspek biologisnya saja. 

Perempuan dilatih untuk memikat laki-laki melalui tubuhnya karena sikap yang 

menyenangkan dan memikat laki-laki merupakan bagian dari sekian kewajiban yng 

harus dilakukannya untuk mendapatkan suami, pelindungnya. Tugas perempuan 

adalah mengakhiri hasrat yang ditimbulkan tubuhnya. Beauvoir jelas menentang hal 

ini karena menurutnya manusia pad dasarnya adalah pengada bebas, yang bebas 

mengekspresikan apa pun dengan tubuhnya dalam proses aktualisasi dirinya. Hal ini 

berlaku bagi perempuan ataupun laki-laki.  

Tugas dan identitas perempuan dalam budaya patriarkat satu, yaitu membentuk 

dirinya sebagai sosok diri yang sudah ditetapkan oleh budaya patrairkat, yaitu menjadi 

seperti yang diinginkan laki-laki. Hanya dengan begitu perempuan yang hidup dalam 

budaya patriarkat bisa diterima dan menjalani hari-harinya dengan tenang. Beauvoir 

menunjukkan bagaimana dengan iming-iming kemuliaan, keamanan, kenyamanan, dan 
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ketenangan hidup, budaya patriarkat menutup kesempatan perempuan untuk menjalani 

hidupnya secara otentik dalam berjuang mengatasi keterbatasan tubuhnya dan memilih 

sendiri caranya bekerja, berkarya, dan membentuk diri.  

2.17.2. Perempuan, Tubuh, dan Kebebasan 

Tubuh sebagai situasi bagi Beauvoir sejalan dengan pemikiran Merleu-Ponty, 

manusia bukan spesies kodrati, manusia merupakan gagasan historis. Jadi, tubuh 

sebagai situasi diartikan sebagai “Tubuh bukan sekedar tubuh, tapi tubuh yang dikenai 

tabu dan hukum, dan melaluinya subjek menyadari dirinya serta mendapat kepenuhan 

.., dengan merujuk ke nilai-nilai tertentu, manusia mengevaluasi dirinya sendiri. Sekali 

lagi, nilai-nilai tidak didasarkan pada fisiologi ..” 

Sepemikiran dengan Sartre dan Merleu—Ponty, menurut mereka, manusia 

adalah pengada bebas, yaitu pengada yang eksistensinya mendahului esensi, bagi 

Beauvoir, “setiap manusia konkret merupakan individu tunggal dan terpisah dari 

individu lainnya ..., manusia adalah pengada yang belum jadi, yang menciptakan 

dirinya sendiri. Dalam kata-kata Merleau-Ponty, manusia bukanlah makhluk kodrati, 

melainkan gagasan historis. Oleh karena itu, dalam konteks ini Beauvoir 

menyimpulkan bahwa perempuan adalah realitas yang belum selesai, selalu dalam 

proses menjadi ...,” 

Sebagai realitas yang belum selesai dan selalu dalam proses menjadi itu berarti 

manusia adalah pengada yang berkekurangan dan tidak sempurna. Namun, kekurangan 

ini dapat digunakan secara positif oleh manusia, yaitu dengan menerima dan 
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merealisasikannya. Dalam proses ini, manusia melakukan pilihan. Dalam proses 

memilih ini, manusia mentrandensi terus-menerus untuk mengatasi kekurangan, 

keterbatasan, dan imanensinya. Bagi Beauvoir, manusia yang eksis secara otentik 

adalah, “manusia yang tidak menyangkal gerakan spontan transendensi ini.” Semua 

upaya manusia untuk mentrandensi dan mengaktualisasi diri dimungkinkan karena 

adanya kebebasan. Kebebsan di sini tidak diartikan sebagai prasyarat, tetapi sama 

dengan eksistensi itu sendiri. Tidak ada eksistensi tanpa kebebasan. Menurut Beauvoir 

dalam budaya Patriarkat, manusia yang dianggap sebagai pengada bebas hanya laki-

laki, sedangkan perempuan dikategorikan sebagai pengada yang tidak bebas, atau 

sepenuhnya bergantung kepada laki-laki.  

Jika Decrates mengatakan bahwa “saya berpikir, maka saya ada.”. Beauvoir 

mengatakan, “tanpa tubuh saya tidak eksis di dunia ini”. Bagi filsuf eksistensial seperti 

Beauvoir ini, tubuh manusia bukan sekedar tubuh biologis yang ditentukan oleh fungsi 

oleh fungsi fisiologis organnya. Tubuh manusia lebih dari sekedar mesin arloji. Tubuh 

manusia adalah situasi. Istilah “tubuh sebagai situasi” ini dipinjamnya dari Sartre, 

Merleau-Ponty, dan Heidegger. Seperti yang dikatakannya “... jika tubuh bukan 

sekedar benda, tubuh adalah situasi, tubuh adalah instrumen kita dalam menangkap 

dunia, sekaligus faktor yang membatasi proyek kita.” Ini artinya tubuh diartikan 

sebagai suatu kekuatan persepsi. 

Tubuh sebagai kekuatan persepsi berarti bahwa tubuh adalah instrumen kita 

dalam menangkap dunia. Sebagai instrumen, tubuh merupakan satu kesatuan persepsi 

integratif yang di dalamnya terdapt kesdaran. Kekuatan kesadaran ini mendapatkan 
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bentuk konkretnya melalui aktivitas tubuh. Itulah sisi transendensi tubuh. Sebagai 

kekuatan persepsi tubuh merupakan penghubung antara kita dan dunia. Melalui 

aktivitas tubuh, manusia membentuk dirinya terus-menerus, memberi arti bagi 

eksistensinya dan benda-benda di sekelilingnya.  

Namun, bagi Beauvoir tubuh pun bersifat ambigu. Artinya, bersifat imanen 

sekaligus transenden. Sebagai benda material di dunia, tubuh merupakan titik pijak dan 

titik pandang subjek terhadap dunia. Setiap subjek adalah subjek yang bertubuh. Dan, 

menurut Beauvoir kebertubuhan subjek ikut membentuk dan membatasi subjek dalam 

menstrukturkan pengalamannya. Inilah yang dimaksudnya dengan tubuh sebagai faktor 

yang membatasi proyek manusia. Inilah sisi imanensi tubuh menurut Beauvoir. Dalam 

situai kebertubuhan yang ambigu ini manusia berelasi dengan dunia dan menetapkan 

proyek yang akan dipilihnya. Dan, yang punya otoritas untuk memutuskan tindakan 

yang akan dilakukan dengan tubuhnya.  

Sebagai kekuatan persepsi, tubuh adalah locus manusia dalam merealisasikan 

subjektivasnya. Tanpa tubuh manusia tidak bisa mentrandesi diri. Tubuh adalah 

perpanjangan subjektivitas manusia. Selain itu, tubuh juga merupakan locus bagi setiap 

subjek yang dimiskinkan sisi imanensinya, dijadikan objek belaka oleh kesadaran atau 

subjek lain. Disinilah makna ambigu dari kebertubuhan. Artinya, ketika aku 

mengafirmasi kebebasanku melalui transendensi diri, tubuh menjadi ekspresi objektif 

dari subjektivitasku, tetapi ketika tubuhku dibekukan oleh tatapan subjek lain, tubuhku 

menjadi objek yang mengasingkan aku dari diriku sendiri. Jadi, walau tubuhku adalah 

aku dan merupakan milikku, tubuhku juga hadir di dunia ini untuk orang lain.  
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Tubuh sebagai situasi bagi Beauvoir sejalan dengan pemikiran Merleu-Ponty, 

manusia bukan spesies kodrati, manusia merupakan gagasan historis. Jadi, tubuh 

sebagai situasi diartikan sebagai “Tubuh bukan sekedar tubuh, tapi tubuh yang dikenai 

tabu dan hukum, dan melaluinya subjek menyadari dirinya serta mendapat kepenuhan 

.., dengan merujuk ke nilai-nilai tertentu, manusia mengevaluasi dirinya sendiri. Sekali 

lagi, nilai-nilai tidak didasarkanpada fisiologi ..” 

Sebagai situasi, tubuh merupakan locus dari proses penafsiran dialogis antara 

sejumlah penafsiran kultural yang melekatkan nilai-nilai tertentu pada tubuh( tubuh 

sebagai konstruksi sosial) dan nilai-nilai yang dipilih oleh subjek secara otonom untuk 

dilekatkan pada tubuhnya. Bagi mereka yang hidup otonom dalam budaya atau 

peradaban tertentu, proses penafsiran dialogis ini akan melahirkan beragam nilai dan 

penghayatan terhadap kebertubuhan. Sebaliknya, ketika seseorang hidup dalam budaya 

yang mengatur nilai-nilai yang harus dihayatinya dengan ketat, proses dialogis tidak 

tercipta seperti dalam rezim budaya patriarki yang kektat.  

Situasi ini menunjukkan bahwa cara seseorang menilai dan menghayati 

tubuhnya dan tubuh orang lain sangat ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang 

melingkupinya. Ada tidaknya proses dialogis antar nilai budaya tersebut dan nilai 

subjektif sesorang terhadap tubuhnya akan menentukan keragaman dan keambiguan 

penghayatan orang tersebut terhadap tubuhnya. 

Menurutnya, dalam budaya patriarkat, yang menomordukan perempuan dan 

nilai-nilai eksistensi perempuan ditentukan sepihak oleh laki-laki, perempuan tidak 
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mengalami proses dialogis dalam menghayati tubuhnya. Nilai-nilai budaya patriarkat 

telah menetapkan dengan tegas dan keras bahwa tubuh perempuan adalah tubuh yang 

lemah dan dikuasai kekuatan alam yang penuh misteri dan perempuan harus tunduk 

pada kekuatan alam ini. Dalam budaya patriarkat, seluruh kehidupan perempuan, sejak 

dia dilahirkan telah dipusatkan pada pemutlakan nilai-nilai kebertubuhan yang bersifat 

kodrati tersebut. 

Beauvoir menunjukkan bagaimana budaya patriarkat menolak ambiguitas 

kebertubuhan manusia ini pada diri perempuan melalui fenomena seksualitas. Di dalam 

budaya patrairkat tubuh laki-laki dengan phallus-nya menjadi simbol transenden. Dan, 

tubuh perempuan dalam rahimnya dimiskinkan menjadi simbol imanen. Pemisahan 

aspek transenden dan imanen menurut jenis kelamin ini dikuatkan oleh mitos yang 

digunakan budaya patriarkat untuk mengarfimasi upaya laki-laki dalam 

mentransendensi diri dengan membenamkan perempuan dalam situasi imanen, 

keterbatasan, dan kelemahan fisiknya semata.  

Bagi Beauvoir di dalam budaya patrairki tubuh perempuan adalah hambatan 

untuk mengaktualisasi diri. Laki-laki dalam budaya patrairkat adalah individu netral 

yang mewakili manusia secara umum. Hal ini ditunjukkan, misalnya dengan 

digunakannya kata man untuk menunjukkan maknanya (man dalam bahasa inggris 

bermakna ganda:manusia dan laki-laki). Sementara perempuan selalu didefinisikan 

dalam relasinya dengan laki-laki. Perempuan tidak pernah dilihat sebagai pribadi 

otonom dan terpisah dari laki-laki.  
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Dari hasil penelitiannya, Beauvoir menemukan bahwa budaya patriarkat 

melakukannya dengan internalisasi nilai melalu proses pendidikan dan praktik sosial 

dan mitifikasi(yaitu dengan mitos-mitos) tubuh. Mitifikasi yang digunakan oleh buaya 

patriarkatuntuk menginternalisasikan nilai inferior tubuh perempuan. Mitos tubuh 

perempuan dilestarikan dan dipertahankan melalui struktur dan institusi sosial-politik 

untuk menguasai perenpuan. Maka jika ada perempuan yang hidup tidak sesuai dengan 

mitos itu, perempuan itu yang dipersalahkan, bukan mitosnya. Beauvoir menilai bahwa 

budaya patriarkat menggunakan mitos sebagai sarana penindasan. Itu sebabnya, 

budaya patriarkat tidak manusiawi dan tidak bermoral. 

Bagi yang tidak percaya, mitos tetaplah mitos. Lain halnya dengan mitos 

tentang tubuh perempuan. Seorang perempuan harus mengkonkretkan mitos itu dalam 

hidupnya. Jika tidak, bukan mitosnya yang dianggap salah, melainkan dialah yang akan 

disalahkan dan dicap sebagai bukan perempuan sejati. Cap bukan perempuan sejati ini 

bukan sembarang cap. Cap yang menandakan bahwa mereka adalah makhluk yang 

tidak pantas, cacat, dan tidak layak dalam masyarakat superior, masyarakat laki-laki. 

Dengan kata lain, dalam budaya patriarkat, menjadi “perempuan” baru bermakna jika 

ia berlaku dan bertindak persis seperti yangdigambarkan dalam mitos. Diluar mitos 

eksistensi perempuan dianggap tidak berharga.  

Misalnya, mitos tentang kemuliaan perempuan sebagai istri dan ib. Sebagai 

istri, perempuan harus perawan. Keperawanan dianggap sebagai tolak ukur moralitas 

perempuan. Keperawanan harus dijaga perempuan dengan seluruh jiwa raganya. 

Perempuan yang tidak perawan sebelum menikah dianggap hina, tercela, dan 
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memalukan keluarga. Sementara laki-laki tidak diharuskan menjaga keperjakaannya. 

Bahkan semakin banyak pengalaman laki-laki dalam aktivitas seksualnya, dia semakin 

dianggap hebat.  

Menurut Beauvoir, mitos yang diciptakan budaya patriarkat membuat banyak 

perempuan meyakini bahwa dirinya memang lemah. “Jika seseorang tidak memiliki 

keyakinan pada tubuhnya sendiri, dia akan segera kehilangan kepercayaan pada dirinya 

sendirinya sendiri”. Pemutlakan kelemahan fisik perempuan ini meluas menjadi 

kerentanan perempuan secara umum, perempuan tidak punya keyakinan pada kekuatan 

yang tidak dialaminya sendiri dengan tubuhnya, perempuan tidak berani bereksplorasi, 

melakukan revolusi, mencipta, dia terkurung dalam sikap pasif dan tidak berdaya .., dia 

hanya bisa menempati tempat yang sudah ditentukan masyarakat baginya. Baginya, 

segala sesuatu dalam hidupnya sudah ditentukan, sudah tetap, dan pasti sehingga dia 

tidak bisa melihat tempat di dunia tanpa kehadiran laki-laki, penolongnya, yang 

“dinyatakan” oleh budaya patriarkat sebagai sosok yang kuat dan perkasa, subjek 

absolut.  

2.17.3. Konsep Transendensi dalam Pemikiran Simone De Beauvoir 

Bagi Beauvoir Transendesi sepenuhnya adalah usaha manusia (secara khusus 

perempuan) untuk keluar dari belenggu budaya patriarki lewt tiga strategi yang 

ditawarknya, yakni perempuan harus bekerja, terlibat dalam aktivitas intelek, dan 

menadi pelaku tindakan untuk melakukan transformasi sosial. Bagi Beauvoir, 

perempuan yang hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh semangat zaman 
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yang cenderung reduktif akan cenderung hidup secara tidak otentik. Eksistensinya 

dibatasi penampilannya. Usaha kerasnya mengubah penampilan sering dianggap 

sebagai mengambil transendensi kaum laki-laki. Karenanya, perempuan mesti berpikir 

kritis dan berani berkata “tidak” terhadap hal-hal yang tak sesuai dengan nilai yang 

diyakininya. Menjadi otentik berarti menciptakan sendiri cara dan pola hidup. Yang 

dimaksud dengan otentitas bukanlah menolak nilai-nilai yang ada, melainkan berani 

bersikap mandiri dan kritis terhadap nilai dan keyakinan orang lain maupun diri sendiri. 

Beauvoir menegaskan bahwa untuk menemukan eksistensinya, perempuan harus 

melakukan strategi yang tepat. 

Bagian filsafat Satre yang paling dekat pada feminisme adalah etre pour les 

autres (being for others). Ini adalah falsafat yang melihat relasi-relasi antarmanusia. 

Bagi Sartre, setiap relasi antarmanusia pada dasarnya diasalkan pada konflik. Dalam 

perjumpaan antarsubjek terjadi hubungan “menidak”. Artinya, masing-masing pihak 

mempertahankan kesubjektivitasannya sendiri. Masing-masing mempertahankan 

pandangannya (dunianya) sehingga berusaha untuk memasukkan subjek lain ke dalam 

dunianya. Ini hanya dapat berlangsung bila orang lain dijadikan objek, sehingga dengan 

demikian ia dapat mempertahankan pandangannya, dunianya, dan dirinya. Tentu saja, 

orang lain pun melakukan hal yang sama, dalam arti ingin memasukkan orang lain ke 

dalam pandangannya, sehingga apa yang terjadi adalah bahwa setiap perjumpaan 

antarsubjek tiada lain adalah usaha subjek-objek, masing-masing berusaha 

mengobjekkan yang lain.  
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Dengan mengadopsi prinsip eksistensialisme, terutama konsep etre pour les 

autres tersebut. Beauvoir yakin bahwa ada dua jenis hubungan, yakni laki-laki yang 

mengklaim dirinya sebagai sang diri dan perempuan sebagai yang lain, atau laki-laki 

sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Pertanyaan mengapa perempuan 

dijadikan yang lain atau objek, sedangkan laki-laki tidak. Dalam the Second Sex, pada 

subjudul “The Data of Biology”. Beauvoir memulai dengan argumentasi biologi. 

Biologi melihat perbedaan dasar perempuan dan laki-laki dari cara reproduksi. Fakta 

reproduktif ini memperlihatkan bagaimana lebih sulit bagi perempuan untuk tetap utuh 

menjadi dirinya, apalagi kalau ia mempunyai anak. Bukan berarti bahwa perempuan 

mempunyai kelainan, tetapi masalahnya adalah bagaimana masyarakat 

menginterpretasikan hal tersebut. 

Pengorbanan perempuan dan keterbatasannya adalah suatu fakta yang penting, 

dan tubuh perempuan adalah salah satu elemen penting dalam menghadapi situasi 

dirinya dalam dunia. Tetapi, tubuhnya saja tidak cukup mendefinisikan dirinya sebagai 

perempuan, sebab tidak ada fakta realitas yang terjadi begitu saja tanpa terpengaruh 

masyarakat. Biologi sendiri tidak cukup untuk menjelaskan mengapa perempuan harus 

dijadikan objek atau yang lain. Perempuan lebih dari tubuhnya. Ia tidak dapat direduksi 

menjadi etre en soi karena ia merupakan etre pour soi yang aktif dan merupakan arsitek 

untuk dirinya sendiri.  

Beauvoir kecewa atas jawaban psikologi terutama psikoanalisis. Menuurt 

Beauvoir, seorang perempuan adalah makhluk yang sedang bertarung mengatasi 

kejantanan dan kefeminiman. Bagi Freud, jawaban subordinasi perempuan ada di 
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penjelasan seksual dan ini menurut menurut Beauvoir terlalu menyederhanakan. 

Dengan kata lain, seluruh kebudayaan manusia tidak dapat hanya dijelaskan lewat 

produk/penekanan impuls-impuls seksual. Sedangkan, menurut Marx mengatakan 

bahwa penindasan perempuan terjadi karena adanya kelas-kelas dalam masyarakat dan 

karena hany segelintir orang saja yang menguasai negara. Penindasan diakarkan pada 

orgnisasi sosial satu kelas (pemilik modal) saja yang mengeksploitasi buruh/pekerja. 

Bila kapitalisme tidak diruntuhkan dan alat-alat produksi dapat dimiliki bersama. 

Sementara itu menurut Beauvoir, kesalahan Marxadalah tidak melihat bahwa 

penindasan pun dilakukan sebelum adanya masyarakat kapitalis. Penemuan alat 

produksi bukan merupakan penyebab penindasan. Kesadaran manusia yang ingin 

menindas perempuan adalah penyebab penindasan itu.  

Beauvoir memilih penjelasan ontologis yang berdasarkan etre(being). Ia 

melihat perempuan sebagai “yang lain” yang didefinisikan oleh laki-laki sebagai sang 

diri. Sejak saat itu relasi dengan orang lain berubah drastis karena eksistensi orang lain 

menjadi ancaman. Ketika kebudayaan berkembang, laki-laki menyadari bahwa mitos 

merupakan alat yang ampuh untuk mengontrol perempuan. Mitos adalah penjelasan 

yang tak dapat dijelaskan, menyederhanakan yang rumit, dan merasionalkan yang 

irasional. Ada dua hal yang digarisbawahi Beauvoir dalam mitos laki-laki terhadap 

perempuan. Pertama, apa yang diinginkan laki-laki dari perempuan adalah yang tidak 

didapatkan oleh laki-laki, dan kedua, perempuan adalah bisu seperti alam.  

Beauvoir menekankan bahwa peran sosial merupakan penyebab utama 

mengapa mekanisme diri atau subjek mengontrol perempuan yang juga disebut yang 
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lain atau objek. Peran perempuan yang sangat stereotipe, misalnya, kepasifan atau 

kefeminimnnya, diterima juga oleh perempuan dan ditularkan dari satu generasi ke 

generasi yang lain. 

“Bagi perempuan, spontanitas digantikan dengan keanggunan dan daya tarik 
yang diajarkan oleh kakak perempuan atau ibunya (....) perempuan mudamengalami 
konflik internal antara statusnya sebagai manusia riil dan tugasnya sebagai perempuan 
(....) konflik ini berakar dari pertentangan antara dorongan dari dalam hati untuk 
menjadi subjek, aktif, dan bebas di sisi lain tekanan sosial ketika masyarakat hanya 
menerimanya jika dia menjadi objek yang pasif.” 

Beauvoir yang dibesarkan dalam lingkungan kaum borjuis merasakan betul 

peranan-peranan strereotip perempuan yang dikonstruksikan sedemikian rupa, 

khusunya pada anak perempuan. Ini dimulai dengan pemberian mainan yang 

dibedakan. Perempuan oleh masyarakat dibatasi ruang geraknya dan tak jarang dibuat 

inferior lantaran tubuhnya, misalnya tidak dapat dengan leluasa melakukan olahraga 

tertentu. Rasa inferior ini terus memburuk ketika ia masuk ke dalam intitusi perkawinan 

dan kehidupan sebagai ibu. Beauvoir melihat bahwa peran sebagai istri merampas 

kebebasan perempuan. Institusi perkawinan memaksa pasangan masuk ke dalam 

kewajiban dan rutinitas. Apalagi, dalam perkawinan di kalangan kaum borjuis, seorang 

perempuan yang menjadi istri cenderung menghabiskn hidupnya melayani suami dan 

anak-anaknya, sampai ia kehilangan identitas diri dan merasakan waktu berjalan cepat 

tanpa sempat melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan untuk eksistensinya.  

Dewasa ini, dalam budaya patriarki, banak laki dan juga (ironisnya) perempuan 

sendiri sering membicarakan dan memberikan standar baku mengenai kecantikan 

perempuan. Kecantikan pada dasarnya bersifat asli dan tidak bisa diintervensi oleh 



119 
 

pihak manapun, dan dengan kriteria apapun. Saat sesorang dilahirkan menjadi 

perempuan, ia tidak bisa tidak menjadi cantik pada dirinya sendiri. Ironisnya, tidak 

sedikit perempuan yang terjebak dalam bayang-bayang kecantikan yang sudah 

ditetapkan oleh “dunia”. Dengan mengamini apa yang sudah ditetapkan “dunia”, 

perempuan menjadi objek bagi kaum laki-laki dalam budaya patriarki, dan dengan 

demikian cenderung menjadi tidak otentik. Ia tidak otentik lantaran bertindak 

berdasarkan “dogma” dan ketentuan dari masyarakat,. Konstruksi kecantikan tersebut 

menurut saya, semata-mata hanya untuk mngenyangkan mata laki-laki dalam budaya 

patriarki. Semakin banyak pasang mata laki-laki ang puas akan kecantikan yang 

ditawarkan oleh perempuan, semakin banyak pula pihak yang diuntungkan. Relasi 

subjek-objek yang terjadi begitu saja dengan sendirinya akan menjadikan relasi laki-

laki dan perempuan semakin kental, yakni bahwa laki-laki adalah subjek dan 

perempuan adalah objek.  

Ada sementara kelompok perempuan yang malah mengkontruksi diriny 

sedemikian rupa, sehingga menjadi objek bagi budaya patriarki. Menjadi objek dengan 

sendirinya menjadi budak patriarki. Menjadi objek dengan sendirinya menjadi budak 

patriarki, teralinesi, dan tidak akan mampu mentransendensi diri. Untuk mampu 

membebaskan diri dari pengobjekan itu, perempuan mesti kembali pada kesadaran 

akan makna hidupnya sebagai manusia yang utuh. 

Perempuan yang hanya mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh semangat 

zaman yang cenderung reduktif aan cenderung akan cenderung menjadi tidak otentik. 

Eksistensinya hanyalah sebatas penampilannya. Betapa keras usaha perempuan itu, 
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yang dilakuknnya seakan-akan hanya seperti mencuri transendensi laki-laki. Mereka 

mengklaim bahwa yang dilakukannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai yang 

diberikan dunia kepadanya, padahal mereka merasa bahwa tidak ada yang bernilai 

selain dirinya sendiri.  

Bukan berarti harus ditolak berpenampilan menarik seperti yang diperlihatkan 

“dunia”. Yang ditekankan ialah bukan seperti apa penampilan, melainkan apakah 

seseorang sudah memberi makna secara tepat kehidupannya. Perempuan harus 

membangkitkan kemampuan berpikir kritisnya dan berani berkata tidak terhadap hal-

hal yang dirasanya tidak sesuai dengan nilai yang diyakininya. Menjadi otentik berarti 

menciptakan sendiri cara dan pola hidup. Membebaskan tubuh perempuan dari nilai 

yang tidak dipilihnya secara bebas bukan berarti mengasingkan perempuan dari 

keperempuannya, melainkan supaya bisa mendefinisikan sendiri makna eksistensinya 

di dunia dengan tubuh perempuannya. Otentitas bukan berarti menolak nilai-nilai yang 

ada, melainkan berani bersikap “nondogmatis” terhadap nilai dan keyakinan orang lain 

ataupun diri sendiri.  

Setidak-stidaknya ada tiga strategi yang jitu menurut Beauvoir dalam upaya 

memajukan kehidupan perempuan. Pertama, perempuan harus bekerja. Ia setuju bahwa 

dalam masyarakat kapitalis perempuan justru dirugikan dengan bekerja dan hal itu akan 

menambah beban pada perempuan karena peran ganda. Beauvoir tetap berkeyakinan 

bahwa dengan bekerja, meskipun pekerjaan itu tidak berarti, perempuan mempunyai 

kesempatan untuk mengembangkan dirinya, mengalami dirinya sebagai subjek. Kedua, 

perempuan harus terus-menerus belajar menjadi sosok intelek. Aktivitas intelektual 
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membawa perempuan pada kebebasan, memberi bekal untuk menghadapi masyarakat 

patriarkal yang cenderung melecehkan kemampuan perempuan. Beauvoir juga 

mendukung perempuan untuk menulis, memerangi pelecehan dan penindasan 

perempuan dengan menggunakan pena. Ketiga, perempuan mesti menjadi pelaku 

tindakan demi transformasi sosial. Seperti Sartre, Beauvoir melihat bahwa kunci 

kebebasan bagi perempuan adalah ekonomi, namun Beauvoir mengingatkan bahwa 

walaupun perempuan sudah dapat membuat dirinya independen, ia akan menemui 

kesulitan-kesulitan yang membatasi dirinya. Jadi, bila menginginkan masyarakat yang 

sehat, harus membenahi dulu masyarakat, mendidik mereka agar menghargai 

perempuan.   

2.18. Novel  sebagai Komunikasi Massa 

Novel yang dapat dikategorikan sebagai komunikasi massa. Dimana novel 

memenuhi salah satu syarat sesuatu dikatakan sebagai media komunikasi massa. Novel 

Sebagai komunikasi massa, merujuk pada pendapat Gerber bahwa komunikasi massa 

adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus 

pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industry. 

Pengertian proses komunikasi massa pada hakikatnya merupakan proses penyampaian 

lambang-lambang yang berarti, yang dilakukan melalui saluran(channel), biasanya 

dikenal dengan media printed(press), media auditif(radio), media visual(gambar, 

lukisan) atau media visual(televisi atau film).144 

                                                             
144Dita, Op. Cit, p. 4 
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Media yang dimaksud adalah alat yang dapat digunakan untuk mencapai massa. 

Komunikasi massa dalam menyampaikan sebentuk informasi yang akan disampaikan. 

Melalui media massa, manusia menyampaikan pemikiran-pemikirannya, begitu pula 

dengan novel yang menjadi medium bagi penulisnya dalam menyampaikan pemikiran 

dan dapat juga mengukuhkan ideologi dominan di masyarakat. 

2.19. Budaya Patriarki dalam Masyarakat Indonesia 

Dalam praktiknya, kajian-kajian feminis menyoroti cara-cara media massa 

mengkontruksi berbagai stereotype mengenai perempuan, sekaligus mempelajari 

bagaimana suatu teks mengandung pesan perlawanan terhadap ideologi yang dominan, 

yaitu ideologi patriarki145. Patriarki merupakan suatu ide atau gagasan yang 

menganggap perempuan sebagai liyan “the other”.146Ideologi patriarki memposisikan 

perempuan sebagai subordinat laki-laki. 

 Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya yang berjudul Institution Building: 

An Effortto Improve Indonesian Women’s Role and Status(202:71) menyebutkan, 

sistem yang berlaku masa ini hampir seperti yang diberlakukan pada masa kolonial, 

peran perempuan ditempatkan pada ruang domestik. Pada tahun 1978. Pemerintah 

membuka kementerian baru dengan nama Kementerian Urusan Peranan Perempuan 

                                                             
145 Budianta, Op. Cit, p. 7 
146 Gamble, Op. Cit, p. 8 
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(Nondepartemen) yang mengurus peran ganda perempuan di ranah publik dan 

domestik.147 

Wazir Jahan Karim dalam tulisannya yang berjudul Bilateralism and Gender in 

Southeast Asia(1995:46) menyatakan bahwa sistem feodal diterapkan oleh orang Jawa 

memberlakukan sistem kelas dan begitu pula dengan pola relasi laki-laki dan 

perempuan, terdapat hierarki kedudukan yang tinggi bagi laki-laki di atas 

perempuan.148 

Menurut Koentjaraningrat (1984:58), terdapat kepercayaan pada orang Jawa 

bahwa dapur adalah bagian rumah yang paling lemah disebabkan dapur merupakan 

tempat perempuan, dan perempuan dianggap makhluk yang paling lemah atau disebut 

liyu. Dalam bahasa jawa, liyu memiliki arti sebagai capai atau lelah. Dari arti kata ini 

dapat dimaknai bahwa bekerja di dapur adalah pekerjaan yang melelahkan.149 

Berlainan dengan suku Jawa, suku Bali memiliki konsep kesetaraan dalam 

relasi gender. Karim(1995:49) menyatakan laki-laki dan perempuan dalam suku Bali 

memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam ranah publik dan domestik. Keduanya 

memiliki tanggung jawab yang sama menyangkut urusan perekonomian. Demikian 

pula, aktivitas peribadatan yang menjadi urusan penting dalam masyarakat Bali 

menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagi laki-laki dan perempuan. Singkat kata, 

                                                             
147 Harum, D. M. (2012) Internalisasi ideologi dan Dominasi Maskulin Pada Tokoh Sassy Dalam Novel 
Tea for Two. Diperoleh dari http://www.lib.ui.ac.id/ . p. 32 
 
148 Ibid, p.33 
149 Ibid, p. 34 

http://www.lib.ui.ac.id/
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mereka berbagi hak dan kewajiban yang sama dan relasi di antara mereka lebih bersifat 

simetris daripada hierarkis.150 

Sementara itu, perempuan dalam suku Minangkabau memiliki kedudukan yang 

lebih kuat daripada suku lainnya. Hal ini disebabkan suku Minangkabau menggunakan 

sistem matrilineal dalam kontruksi budayanya. Perempuan dalam suku ini memiliki 

kedudukan yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan.151  Suku-suku seperti 

Batak, Sunda, Lampung, Melayu, Papua, dan lain-lain, sebagian besar masih 

menerapkan konsep budaya Patriarki dalam kehidupan mereka  

2.20.Fokus penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan kegiatan penelitian pada aspek 

kesadaran feminis yang tercermin dalam novel karangan sastrawan laki-laki. Bentuk 

kesadaran feminis yang dimaksud adalah bagaimana sastrawan laki-laki yang 

notabene-nya adalah pihak yang diuntungkan apabila dominasi patriarkal masih 

tumbuh subur di tengah masyarakat, namun melalui karyanya justru mendukung upaya 

kesetaraan gender yang diperjuangan oleh perempuan dan penggerak feminism yang 

menuntut adanya kesamaan akses dalam hal pendidikan dan pekerjaan di ranah publik. 

2.21. Penelitian Terdahulu 

 

                                                             
150 Ibid 
151 Tanner, Ibid 
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Judul Penelitian Deskripsi Penelitian Kelebihan Perbedaan Elemen Penelitian ini 
dengan Topik Penelitian Penulis  

Representasi Nilai Feminisme 
Tokoh Nyai Ontosoroh dalam 
Novel Bumi Manusia Karya 
Pramoedya Ananta Toer, Skripsi 
Tri Ayu Nutrisia Syam, 
Universitas Hasanudin, Jurusan 
Ilmu Komunikasi 

 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan 
metode analisa wacana . metode 
analisa wacana yang digunakan 
adalah metode analisa wacana 
kritis model Sara Mills, dimana 
pada penelitian ini menfokuskan 
pada nilai feminisme liberal 
Dimana pada penelitian ini 
mengulas penggambaran tokoh 
utama Nyai Ontosoroh yang 
melawan pendiskreditan 
keberadaanya. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pada 
hakikatnya teks-teks yang 
dimunculkan dalam novel Bumi 
Manusia adalah refleksi 
pemikiran Pramoedya untuk 
memerangi diskriminasi 
perempuan menunjukkan untuk 
menghormati hak-hak orang lain 
tanpa memandang status 

 

Pemaparan 
Penggambaran tokoh 
Nyai Ontosoroh lebih 
detail, Penelitian ini 
juga mengulas makna 
teks feminisme dalam 
bingkai analisis Sara 
Mills yang berfokus 
pada posisi subyek-
obyek dan posisi 
penulis pembaca. 
Dimana dalam 
penelitian ini mengulas 
dari dua perspektif 
yaitu pesan yang ingin 
disampaikan oleh 
penulis Pramoedya 
Ananta Toer dan 
representasi nilai 
feminisme Nyai 
Ontosoroh. 

Dalam Penelitian ini tidak 
diuraikan elemen produksi teks 
dimana dalam penelitian yang 
mengunakan analisis wacana 
kritis elemen ini sangat penting 
membedah histori, ideologi 
maupun sosio cultural yang ada 
ada produsen dalam hal ini 
penulis novel. Dalam penelitian 
penulis elemen produksi teks 
ditekankan sehingga dapat 
membongkar histori yang 
dimiliki penulis novel itu 
sendiri 

Pemberontakan Perempuan 
dalam Trilogi Rara Mendut Y. B 
Mangunwijaya, Rohmadtika 
Dita, Magister Ilmu Komunikasi 
UI 

 

wacana yang digunakan adalah 
analisis wacana kritis model 
Norman fairclough. Fokus utama 
hasil dari penelitian ini sekalipun 
penulis menampilkan karakter 
perempuan yang pemberani dan 
melawan penindasan, ideologi 
Patriarki masih kokoh. Untuk 
menjadi setara dengan laki-laki, 
perempuan harus melakukan 
peran ganda, yaitu pada wilayah 
domestik dan wilayah public 

Analisis wacana yang 
digunakan adalah 
analisis wacana kritis 
model Norman 
fairclough. Fokus 
utama penelitian ini 
menganalisis makna 
teks feminisme dalam 
tiga level yaitu level 
mikro(analisa teks), 
level discourse, dan 
level sosiokultural.  

Terlalu berfokus pada karakter 
perempuan dan penguraian teks 
feminisme sehingga aspek 
sosiokultural kurang diuraikan 
secara detail, perbedaan terletak 
pada level discourse dimana 
pada level ini rincian analisis 
krang mendalam, level ini juga 
sangat krusial dalam 
penggunaaan analisis wacana 
kritis 
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Kontruksi Kesetaraan Gender 
pada Novel Aku Lupa Aku 
Perempuan karya Ikhsan Abdul 
Quddus, Dian Ayu Ramadhanni 

wacana yang digunakan adalah 
analisis wacana kritis.Analisis 
wacana yang digunakan Analisis 
wacana kritis dimana hasil 
penelitiannya menyimpulkan 
bahwa hasil kesetaraan gender itu 
adalah bentukan pemikiran 
pengarang laki-laki 

Penelitian ini 
memfokuskan pada 
analisa keseteraan 
gender yang dapat 
diakses oleh 
perempuan, isi ceria 
serta elemen produksi 
teks dalam hal ini 
profil penulis 

Penelitian ini lebih menekankan 
pada bentuk bentuk kesetaraan 
gender. Pemaparan anaisa pda 
beberapa tahapan analisa 
wacana kritis model Sara Mills 
seperti level discourse kurang 
diuraikan 

Representasi Wanita Merokok 
dalam Novel Rara Mendut 
Karya Y B Mangunkusuma, 
Atika Rusy, Universitas 
Diponegoro 

Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan 
metode semiotika . metode 
semiotika yang digunakan adalah 
metode Ferdinand Saussure 
dengan fokus penelitian 
representasi wanita merokok yang 
dihadirkan dalam novel Rara 
Mendut Hasil  dari  penelitian ini 
menunjukkan bahwa novel Rara 
Mendut menggambarkan wanita 
merokok dari sebagai sosok yang 
jauh dari moral buruk. Wanita 
merokok digambarkan sebagai 
wanita dengan kekuatan dan 
pendirian serta kepribadian yang 
baik. Rokok menjadi simbol dari 
keberanian, penolakan, 
penindasan, serta kekuasaan atas 
diri sendiri 

Penguraian analisis 
pada tiap level 
diuraikan dengan rinci . 
Novel Rara Mendut 
tahap analisis dibagi 
menjadi dua, yaitu 
sintagmatik dan 
paradigmatic melalui 
sintagmatik dijabarkan 
keseluruhan 
perwujudan fisik 
penanda(signifier). 
Pembedahan signifier 
ini menggunakan teori 
Klerer mengenai empat 
elemen penting , yaitu 
plot, karakter, sudut 
pandang, serta 
pengaturan waktu, dan 
tempat .  

Penguraian analisis semiotik 
yang digunakan dalam 
penelitian ini cukup rinci namun 
pembahasan mengani konsep 
gender yang menggabarkan 
representasi perempuan dan 
nilai tabu dalam hal ini merokok 
kurang rinci dalam 
pemaparannya 


