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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Majalah sebagai Media Komunikasi Massa 

2.1.1 Komunikasi Massa 

Sebelum lebih jauh memaparkan komunikasi massa itu sendiri, mengingat 

kembali definisi dari komunikasi itu sendiri adalah secara sederhana dapat dikatakan 

suatu transmisi pesan dari suatu sumber kepada penerima dengan melalui media dan 

menimbulkan efek. Sedankan komunikasi massa adalah proses penyampaian 

informasi, ide, dan sikap kepada banyak orang (biasanya dengan menggunakan 

mesin atau media yang diklasifikasikan ke dalam media massa, seperti radio siaran, 

televisi siaran, surat kabar/majalah dan film) (Suprapto, 2009). 

Adapun definisi lain yang diawarkan Littlejohn (Pawito, 2007) dengan 

menyatakan bahwa komunikasi massa merupakan the process wherby media 

organizations produce and transmit message to large publics and the process by 

which those message are sought, used understood, and influenced by audience. Yang 

mana berarti proses dimana organisasi – organisasi media memproduksi dan 

menyampaikan pesan – pesan kepada khalayak luas dan proses dimana pesan – pesan 

dicari, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh khalayak. 

Seiring bergantinya zaman dengan perkembangannya dunia teknologi juga 

membuat media dari komunikasi tersebut semakin berkembang dan memudahkan 

komunikan untuk menerima pesan dari sumber atau komunikatornya. Dengan 
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demikian ketika media ini adalah teknologi yang membawa pesan kepada sejumlah 

besar orang – seperti surat kabar membawa kata – kata yang tercetak serta radio 

membawa suara musik dan berita – kita menyebutnya dengan media massa (Baran, 

2012:7). 

 Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi media massa (media 

cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal 

dari pengembangan kata media of mass communication (media komunikasi massa). 

Adapun perbedaan antara mass communications  (dengan s) dengan mass 

communication (tanpa s). seperti yang dikemukakan oleh Jay Back dan Frederick C. 

Whitney dalam bukunya Intruction to Mass Communication (1988) dikatakan bahwa 

Mass Communications lebih merujuk pada media mekanis yang digunakan dalam 

komunikasi massa yakni media massa. Sedangkan, mass communication lebih 

merujuk pada teori atau proses teoritik. Atau bisa dikatakan mass communication 

lebih merujuk pada proses dalam komunikasi massa (Nurrudin 2013:5).  

Sementara menurut Baran (2012:7) komunikasi massa adalah proses 

penciptaan makna bersama antara media massa dan khalayaknya. Schramm 

memperbaiki model umum komunikasi yang dibuatnya dan Osgood membantu kita 

dalam memvisualisasikan aspek – aspek tertentu dalam proses komunikasi massa.  

John R. Bittner mengemukakan dalam komunikasi massa kita membutuhkan 

gatekeeper (penapis informasi atau palang pintu) yaitu beberapa individu atau 

kelompok yang brtugas menyampaikan atau mengirimkan informasi dari individu ke 

individu yang lain melalui media massa. Dimana, dalam kmunikasi massa di 

samping melibatkan unsur – unsur komunikasi sebagaimana umummnya, ia 

membutuhkan peran media massa sebagai alat untuk menyampaikan atau 
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menyebarkan informasi. Dengan alur yang sedemikian rupa hingga informasi dapat 

tersampaikan kepada masing – masing individu, juga aka memberikan pengaruh 

terhadap audience nya yang disesuaikan dengan norma – norma budayanya. Menurut 

Lazarfeld dan Merton mengatakan bahwa media sebenarnya hanya berpengaruh 

dalam memperkokoh norma – norma budaya yang berlaku namun, yang tidak lebih 

daripada menciptakan norma – norma baru (Suprapto, 2009) 

 Alaxis S. Tan (1981) dalam buku Pengantar Komunikasi Massa karya 

Nurudin,  memberikan sifat khusus yang dipunyai oleh komunikasi massa. Yaitu ciri 

khusus yang bisa membedakan antara interpersonal communication dangan 

komunikasi massa terletak pada penerima pesannya (audience). Di awal 

perkembangannya, definisi komunikasi massa sebagai sebuah studi ilmiah terletak 

pada mass society sebagai audience komunikasi. Konsep mass society ini memang 

istilah yang sering dipakai dalam lapangan sosiologi yang mendeskripsikan orang – 

orang dan institusi mereka dalam sebuah negara industri maju.   

 Komunikasi massa menurut beberapa para ahli juga memiliki beberapa ciri – 

ciri yang terangkum seperti berikut ini, yaitu (Nurrudin 2013):  

- Komunikator nya yang melembaga. Artinya gabungan antarberbagai macam 

unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. Yang mana menurut 

Alexis S. Tan komunikator dalam komunikasi massa adalah organisasi sosial 

yang mampu memproduksi pesan dan mengirimkannya secara serempak ke 

sejumlah khalayak yang banyak dan terpisah. Komunikasi massa bukan 

produk seseorang, tetapi produk kelompok. Biasanya “birokrasi” yang 

berusaha untuk mendapatkan keuntungan (Gamble dan Gamble, 1986).  
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- Komunikannya, yang mana komunikan dalam komunikasi massa ini bersifat 

heterogen. Menurut Herbert Blumer pernah memberikan ciri tentang 

karakteristik komunikan yang heterogen, artinya ia mempunyai heterogenitas 

komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari asalnya, mereka berasal dari 

berbagai kelompok dalam masyarakat.  

- Dari segi pesan yang disampaikan, komunikasi massa memiliki pesan yang 

bersifat umum. Yang mana pesan – pesan yang ditujukan tidak kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Namun, saat ini sudah banyak 

majalah yang dikhususkan pada anak – anak, remaja, atau orang yang 

mempunyai hobi tertentu. Contohnya majalah yang peneliti angkat, Men’s 

Health yang ditujukan kepada pria dewasa. Majalah tersebut masih masuk 

dalam ciri komunikasi massa sebab masih bersifat umum karena didalmnya 

masih menyajikan rubrik yang beragam, seperti cara berolahraga, menjaga 

kesehatan pria, dan terdapat pengetahuan tentang seksual pria.  

- Dari segi komunikasi nya komunikasi massa berlangsung satu arah. Dalam 

media cetak seperti koran dan majalah, komunikasi hanya berjalan satu arah. 

Pembaca tidak dapat memberikan respons kepada komunikatornya. Kalaupun 

bisa, sifatnya tertunda. Namun, dalam televisi audience saat ini bisa 

memberikan respons secara langsung tetapi tidak semua audience bisa 

terhubung dengan komunikatornya seperti kuis interaktif, karena kesulitan ini 

maka komunikasi massa tetap harus dikatakan berjalan satu arah.  

- Ciri komunikasi massa yang berikutnya ialah menimbulkan kesrempakan, 

dimana pembaca majalah dalam konteks ini sama antara pembaca di 

Indonesia barat dengan timur. Komunikasi massa juga mengandalkan 

peralatan teknis dalam penyampaian pesannya. Seperti televisi yang harus 
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memiliki pemancar untuk bisa sampai kepada audiencenya, dan media cetak 

yang harus memiliki mesin cetak serta sistem pengiriman yang cepat agar 

sampai ke pembaca dengan merata.  

- Ciri komunikasi massa yang terakhir ialah dikontrol Gatekeeper. Gatekeeper 

sendiri berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih 

mudah dipahami.  

2.1.2 Majalah 

Majalah yang merupakan salah satu media massa yang berupa media cetak ini 

masih eksis ditengah persaingan media sekarang ini, pesaing nyata untuk majalah 

adalah industry televisi kabel, yang mencuri iklan majalah melalui salurannya yang 

banyak, seperti TV ESPN sport, Arts & Entertainment, berita finansial Bloomberg. 

Menurut Assegaf majalah sendiri memiliki arti publikasi atau terbitan secara berkala 

yang memuat artikel – artikel dari berbagai penulis (Permatasari, 2008).  

Adapun kategori majalah terbagi menjadi 2 menurut Djunaedhi yaitu 

(Permatasari, 2008): 

- Majalah umum yaitu majalah yang memuat karangan – karangan politik 

kebudayaa, fiksi karangan – karangan pengetahuan umum, karangan – 

karangan yang menghibur,, gambar – gambar, olahraga, film, seni, dan lain-

lain. 

- Majalah khusus, yaitu majalah yang hanya memuat karangan – karangan 

mengenai bidang – bidang khusus, seperti majalah perempuan, majalah pria, 

majalah keluarga, humor, kecantikan, politik, kebudayaan, cerita pendek,, dan 

lain-lain.   
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Majalahpun memiliki kelemahan dan kekuatan yang terdapat didalamnya, seperti 

yang terpapar dalam buku Dasar Dasar Public Relation (Rumanti, 2002) sebagai 

berikut: 

Kekuatan majalah  

- Publik sasaran, majalah dapat menjangkau segmen pasar tertentu yang 

terspesialisasi. Seperti contoh nya majalah yang akan diteliti berikut adalah 

majalah Men’s Health yang ditujukan untuk pria dewasa yang suka 

berolahraga. 

- Long life span, yaitu memiliki usia edar yang lebih panjang. Seperti majalah 

yang dipakai pneliti dengan terbit 1 bulan sekali. 

- Kualitas visual, yang lebih menarik karena kertas maupun cetakannya 

berkualitas, terutama beritanya. 

- Promosi penjualan iklan, cendrung ke promosi penjualan seperti kupon, 

contoh produk, kartu – kartu petunjuk. 

Kelemahan majalah 

- Biaya tinggi, karena majalah pada umumnya menggunakan kertas kualitas 

baik dan eksemplar terbatas,ini menyebabkan biaya produksi lebih tinggi. 

- Distribusi, banyak majalah yang peredarannya lambat sehingga hanya 

menumpuk di toko – toko. Ahkan untuk daerah – daerah pedalaman harga 

bisa bertambah mahal karena biaya pengiriman yang tinggi. 

Kembali ke belakang, majalah juga memiliki masa kejayaan, yang mana 

majalah pernah menjadi legenda melalui majalah Life. Henry Luce menggunakan 

kekayaan yang diperolehnya dari Time untuk meluncurkan Life pada tahun 1936. 

Majalah ini berkembang melebihi perkiraan Luce. Dia merencanakan sirkulasi awal 
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sebanyak 250.000, tetapi ternyata permintaannya mencapai 500.000. Majalah ini 

menyajikan isi bermutu tinggi-fiksi dari penulis terbaik dan memuat foto yang 

flamboyant dan menantang di halamannya yang lebar itu. Dengan berkembangnya 

media cetak seperti majalah ini, di bawah Hugh Hefner, majalah Playboy melakukan 

wawancara dengan cara baru pada tahun 1962 dengan mengangkat profil lengkap 

yang dikembangkan dari format tanya – jawab. Selain memuat hasi wawancara 

tersebut Playboy juga memasukan foto – foto didalamnya seiring perkembangannya 

di zaman dulu (Vivian, 2008).  

 Dalam bukunya John Vivian (2008:110-111) majalah memasukkan visual 

ke media massa dengan cara yang tak pernah dipakai oleh buku. Harper’s Weekly 

mengirim seniman untuk menggambar perang sipil, membuat jurnalisme lebih dari 

sekedar kata – kata. Sementara Gilbert Grosvenor editor muda National Geographic 

meminjam alat pemerintah untuk memproduksi foto, dan mengajak para pengembara 

untuk mengirikan foto merka ke majalah tersebut. Dengan kemajuan teknologi saat 

itu yang bisa menghasilkan kamera yang relative kecil dan kamera film yang bisa 

mengambil gambar di bawah kondisi – kondisi ekstrem, para fotografer yang bekerja 

di Geographic membuka dunia liputan documenter baru bagi para pembacanya. 

Prestasi yang pernah dicapai  Geographic diantaranya adalah : 

 Sebuah foto wanita Filipina yang bekerja dengan telanjang dada sangat 

mengejutan pembaca Geographic pada 1903, namun Gorsvenor berani 

melawan sensitivitas era Victorian guna menampilkan orang – orang 

diseluruh dunia sebagaimana adanya. 

 Foto pertama dari Tibet, oleh oenjelajah Rusia, dimuat sampai 11 halaman 

pada tahun 1905  
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 Foto panorama pegunungan di Kanada sebanyak 17 halaman pada 1911 

menunjukkan bahwa fotojurnalisme tidak selalu dibatasi oleh format majalah 

 Sampul untuk edisi ulang tahun ke -100 pada 1988 adalah hologram pertama-

foto tiga dimensi- yang pernah dipubikasikan di majalah untuk audien massal. 

 Didalam perkembangannya muncul lah majalah wanita pertama yang 

dikhususkan untuk segmen tertentu di AS adalah Ladies Magazine, yang kelak 

menjadi Godey’s Lady’s Book. Sara Josepha Hale membantu memulai majalah ini 

pada tahunn 1828 untuk mngangkat derajat wanita. Didalamnya terdapat nasihat 

untuk fesyan, moral, selera, menjahit, dan memasak dan sirkulasinya mencapai 

150.000 eksemplar. Sedangkan pada tahun 1933, Esquire, majalah pria berkelas 

pertama yang didirikan. Ia terkenal kaena isinya yang bermutu sastra, memuat artikel 

Ernest Hemingway, Hunter S. Thompson, dan P. J. O’Rouke. Dimana fesyen juga 

menjadi aspek penting dalam isi Esquire. Setelah itu, Esquire dikalahkan sirkulasi 

nya oleh majaah Playboy pada 1953. Dengan isi yang meggairahkan, Playboy 

memiliki puncak kejayaan dengan menjual sampai 7 juta dalam waktu sebulan. 

Majalah ini menekankan foto telanjang wanita dan juga artikel jurnalistik dan sastra 

yang menarik bayak pembaca (Vivian, 2008).  

2.1.3 Perkembangan Majalah di Indonesia 

 Sejarah perkembangan majalah di Indonesia dimulai sebelum kemerdekaan, 

pada tahun 1914pernah terbit majalah De’Craineyaitu majalah pembawa kaum kerani 

atau juru tulis kebun. Lalu, tahun 1939 di Banjarmasin terbit majalah Perintis. 

Majalah tersebut adalah majalah dwimingguan yang beredar dikalangan supir. 

Namun, majalah – majalah tersebut tidak ada yang bertahan lama. Kemudian pada 

tahun 1945 terbit majalah Panjta Raja di Jakarta, yang dipimpin oleh Markoem 
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Djojohadisoeparto dan diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Selain itu, di Ternate 

terit majalah mingguan Menara Merdeka yang diterbitkan oleh Arrnold Monoutu dan 

Dr. Hassan Missouri. Tadjib Ermadi juga menerbitkan majalah berbahasa Jawa yaitu 

Djojobojo dan di Blitar terdapat majalah Obor yang juga berbahasa Jawa. Pada awal 

kemerdekaan terbit majalah Revue Indonesia yang bertujuan menghancurkan sisa – 

sisa kekuasaan Belanda dan bertujuan untuk persatuan nasional dan penegakan 

kedaulatan rakyat. 

 Sedangkan di era orde lama majalah tidak begitu berkembang.majalah yang 

sempat eksis pada masa itu adlah majalah Star Weekly dan Gledek di Bogor yang 

juga tidak bertahan lama. Perkembangan majalah di Indonesia semakin pesat pada 

zaman orde baru  sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin 

membaik dan tercatat lebih dari 10 majalah terbit dengan berbagai tema dan pilihan 

(Dzakky, 2013).  

 

2.2  Foto sebagai sebuah pesan 

2.2.1 Fotografi 

 Secara bahasa fotografi berasal dari bahasa Inggris yaitu photography yang 

bermula dari bahasa Yunani “photos” berarti cahaya dan “grafo” berarti 

melukis/menulis. Jadi secara umum fotografi dapat diartikan sbagai proses melukis 

atau menulis dengan menggunakan media cahaya (Syahputra, 2015).  

 Sementara fotografi masuk ke Indonesia sendiri bermula pada tahun 1857. 

Sebetulnya, Indonesia saat itu termasuk negara yang paling awal menerima 

kehadiran teknologi fotografi. Teknologi ini dibawa oleh Juliaan Munnich pada 
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tahun 1841, walaupun fotografi sudah masuk sejak 1841, perkembangan pesat baru 

terjadi pada tahun 1857 yaitu saat dua orang berkebangsaan Inggris Walter Bentley 

Woodbury dan James Page tiba di Batavia dan mulai membuka studio fotografi pada 

tanggal 5 Juni 1857. Sedangkan pada tanggal 18 Maret 1861, Walter Woodbury 

membuka studio foto atas namanya di Batavia dengan nama Photographisch Atelier 

van Walter Woodbury yang berlokasi di sebelah Hotel der Nederlanderatau sebelah 

Bina Graha sekarang. Studio ini semakin berkembang dan menjadi pusat fotografi 

terpenting di Batavia (Syahputra, 2015).  

 Adapun beberapa aliran dalam fotografi menurut World Press Photo yang 

merupakan sebuah organisasi non profit yang brkomitmen untuk menddukung dan 

memajukan standar foto jurnalistik dan fotografi dokumenter di seluruh dunia. Aliran 

tersebut dibagi menjadi sembilan genre fotografi sebagai berikut (Argan, 2017): 

- Spot photo adalah foto yang diambil dari pristiwa yang spontan. Misal foto 

peristiwa kecelakaan, kebakaran dan perang. 

-  General News adalah foto yang diabadikan dari peristiwa yang terjadwal, rutin, 

dan merupakan peristiwa yang terjadi secara harian. 

-  People in The News adalah foto mengenai orang atau masyarakat dalam suatu 

berita, yang ditampilan adalah pribadi atau sosok yang menjadi sorotan berita 

tersebut. 

-  Daily Life adalah foto tentang kehidupan sehari – hari manusa dipandang dari segi 

kemanusiawian-nya (human interest). 
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-    Potrait adalah foto yang menampilkan wajah seseorang secara close up. Perlu 

adanya kedekatan personal antara fotografer dan model untuk dapat mengenali ciri 

khas pada wajah model. 

-  Sport Photo adalah foto yang dibuat ketika event olahraga sedang berlangsung 

-  Science and Technology merupakan foto yang diambil dari peristiwa yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang alam dan teknologi. 

-  Art and Culture adalah foto yang diambil ada saat acara kebudayaan atau kesenian. 

-  Social and Environment mrupakan foto – foto tentang kehidupan sosial masyarakat 

dan lingkungan sekitarnya. 

 Dari berbagai macam aliran fotografi yang ada, tentu sang fotografer tidak 

akan meninggalkan maksud dari objek apa yang dia abadikan, karena setiap foto 

memiliki makna masing – masing. Roland Barthes mengemukakan bahwa foto 

adalah suatu pesan yang dibentuk oleh sumber emisi, saluran transmisi, dan titik 

resepsi. Struktur sebuah foto bukanlah sebuah struktur yang terisolasi, karena selalu 

berada dalam komunikasi dengan struktur lain yakni teks tertulis-judul, keterangan, 

artikel yang selalu mengiringi foto (Ajidarma, 2000).   

2.2.2  Tanda non verbal 

 Berbica mengenai tanda nonverbal sangat tidak bisa dilewatkan 

menyangkut penelitian ini, karena penelitian ini melihat bagaimana makna dari 

sebuah foto yang terpampang sebagai ilustrasi dalam majalah. Istilah tanda nonverbal 

(bukan kata – kata, misalnya suara dan isyarat) itu sendiri dimaksudkan sebagai 
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tanda – tanda yang jika dilihat, didengar, atau yang diperhatikan akan menampakkan 

pesan – pesan berbentuk verbal (kata – kata) (Liliweri, 2002). 

 Charles Darwin (Liliweri, 2002) pun pernah mengemukakan pendapat 

mengenai tanda nonverbal ini, menurutnya ekspresi wajah mengandung pernyataan 

pikiran dan maksud serta emosi yang lebih hebat daripada pernyataan dalam bentuk 

kata – kata.    

 Kemudian dalam pengaplikasiannya tanda non verbal dalam semiotika yang 

perlu diperhatikan adalah bidang nonverbal. Bidang nonverbal sediri bermakna suatu 

wilayah yang menekankan pentingnya fenomena yang bersifat empiris, factual, atau 

konkret, tanpa ujaran – ujaran bahasa. Ini berarti bidang nonverbal berkaitan dengan 

benda konkret, nyata, dan dapat dibuktikan melalui indera manusia (Budianto, 

2001:15) (Sobur, 2006).  

 Semiotika dapat dijadikan aplikasi untuk mengkaji tanda –tanda nonverbal 

yang mana pada dasarnya pengaplikasian atau penerapan semiotika pada tanda 

nonverbal bertujuan untuk mencari dan menemukan makna yang terdapat pada benda 

– benda atau sesuatu yang bersifat nonverbal atau pencarian makna pada “meta-tanda 

nonverbal”. Dalam pencarian makna tersebut, ada beberapa hal atau beberapa 

langkah yang perlu diperhatikan peneliti (Budianto, 2001:17-18) (Sobur, 2006). 

 

2.3 Representasi perempuan dalam majalah 

 2.3.1 Pengertian representasi  

 Ada beberapa pendapat mengenai arti dari representasi ini. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia, representasi berarti perbuatan mewakili; keadaan diwakili; 
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apa yang mewakili. Sedangkan beberapa ahli juga memaparkan pengertian dari 

representasi ini, Judy Giles dan Tim Middleon mempunyai tiga pengertian yakni, to 

stand for (melambangkan), to speak or act on behalf (berbicara atas nama seseorang), 

dan to re-present (menghadirkan kembali peristiwa yang sudah terjadi). Adapun 

menurut Graeme Burton mengatakan representasi memiliki definisi yang simpel dan 

menyuluruh. Definisi sederhana menyangkut stereotip, sedangkan versi yang 

menyeluruh berkaitan dengan sisi media yang tampak dari teknologi.  Sedangkan 

Marcel Denasi memberi definisi representasi yang sangat lengkap. Menurutnya 

representasi sebagai penggunaan tanda (gambar, bunyi dan sebagainya) untuk 

menghubungkan, mnggambarkan, memotret, dan memproduksi sesuatu yang dilihat 

indera, dibayangkan, atau dirasakan dalm bentuk fisik tertentu (Iskandar, 2016).  

 Representasi juga merupakan sebuah cara dimana memaknai apa yang 

diberikan pada benda yang digambarkan. Stuart Hall beragumentasi bahwa 

representasi harus dipahami dari peran aktif dan kreatif orang memaknai dunia. Hall 

menunjukkan bahwa sebuah imaji akan mempunyai makna yang berbeda dan tidak 

ada garansi bahwa imaji akan berfungi atau bkerja sebagaimana mereka dikreasi atau 

dicipta (Yolagani, 2007) 

 Representasi juga menunjuk pada pembuatan makna. Makna tentang dunia 

dan makna tentang cara memahami dunia. Adapun Gramae Burton menggambarkan 

representasi yang dikaitkan dengan makna dalam dalam gambar berikut dengan 

keterangan sbagai berikut : permukaan representasi terhadap masyarakat melalui 

kelompok – kelompok terdapat dalam penampilan dan perilaku yang digambarkan. 

Memahami permukaan ini membawa kita kepada makna – makna tentang 

representasi. Area – area dominan daam makna berkaitan dengan mitos – mitos 
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kebudayaan dan pandang kelompok itu tentang kekuasaan (Graeme Burton, 

2008:133) (Iskandar, 2016). 

Gambar 1. 

 Representasi Dikaitkan dengan Makna 

 

 Ada dua hal penting dalam representasi m, yaitu representative (yang 

merepresentasikan orang lain) dan represented (yang dipresentasikan). Ada dua 

sistem representasi yang ditemukan Stuart Hall, yaitu mental rpresentation dan 

makna yang terkadang pada bangunan alam sistem hubungan konseptual ddan sistem 

bahasa serta tanda yang mereprenstasikan konsep tersebut (Iskandar, 2016). 

2.3.2 Pengertian Perempuan 

 Zaitunah Subhan dalam buku Otonomi Perempuan (Naqiyah, 2005) 

mengatakan bahwa perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. 

Sedangkan penggunaan kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata 
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Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsuai atau 

merupakan objek seks.  

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wanita mempunyai arti 

perempuan dewasa, kaum wanitaatau kaum puteri (dewasa). Sementara, kata 

perempuan mempunyai makna wanita atau bini (Subhan, 2014). 

 Perempuan juga sering dikaitkan dengan kecantikkannya, terlebih dalam 

sebuah media massa kecantikkan menjadi nilai jual yang lebih bagi para pelaku 

media.seperti yang ditulis dalam jurnal yang berjudul Representasi Kecantikan 

Perempuan dalam Iklan oleh Rina Wahyu Winarni, kecantikkan perempuan itu 

sendiri dimaknai oleh khalayak sebagai wanita yang cenderung mempunyai warna 

kulit putih, langsing dan berambut lurus.  

 Adapun menurut Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi 

kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki‑laki, tetapi 

perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. 

Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami 

sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, 

khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial‑ekonomi dan pengaruh-pengaruh 

pendidikan (Naqiyah, 2005).     

 Dari pernyataan yang disampaikan oleh Plato dengan perbedaan antara pria 

dan perempuan, juga terjadi di Indonesia sejak zaman dulu. Presiden pertama 

Indonesia, Bung Karno, memberi kesempatan kepada gerakan feminisme di 

Indonesia, dengan pengajaran tentang keperempuanan dan perjuangan kepada kaum 

perempuan. Namun, selama pemerintahan Orde baru, gerkan perempuan sengaja 

disingkirkan. Pemerintah Soeharto memberikan pencitraan terhadap perempuan 



22 
 

berbeda sekali dengan citra sebelumnya. Pencitraan pada masa Orde baru yaitu 

perempuan sebagai kaum ibu semata yang berada di samping, atau bahkan 

dibelakang lelaki. Setalah era berganti menjadi era reformasi, usaha memunculkan 

kembali gerakan feminisme makin tampak pesat perkembangannya (Muniarti, 2004). 

2.3.3 Representasi Perempuan 

 Dalam penelitian yang berjudul Representasi Perempuan dalam Majalah Pria 

Studi Gender, Subjektivitas dan Representasi ditulis oleh Jessica Andrea 

Rhemrev tahun 2014  bahwa representasi perempuan di majalah khususnya 

majalah pria memberi dampak tersendiri bagi perempuan ketika memandang 

dirinya, hal itu juga nampak dalam majalah perempuan sendiri. Secara eksplisit 

majalah perempuan memberi pengaruh bagi perempuan untuk tampil cantik 

dengan konsep cantik di media. Tidak jarang pula di majalah perempuan trdapat 

gambar model – model cantik dimana model tersebut merupakan gadis – gadis 

yang diinginkan para pria. 

 Sedangkan dalam penelitian Pipit Permatasari tahun 2008 yang berjudul 

Analisis Semiotika terhadap Citra Perempuan di Rubrik Liputan Malam Majalah 

Popular mengatakan perempuan dalam meddia massa sering dikatakan sebagai 

perempuannya pria, karena dalam realitas sosialnya perempuan selalu diibaratkan 

sosok yang lemah lembut dan perayu. Sehingga pencitraan perempuan di media 

sosial digambarkan sebagai pelengkap bagi pria. 
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2.4 Feminisme dalam Media 

2.4.1 Feminisme   

 Feminisme sendiri dalam kamus Oxford pada tahun 1933 dapat diartikan 

pandangan dan prinsip – prinsip untuk memperluas pengakuan hak – hak perempuan. 

Para pakar pun membuat definisi feminisme dari berbagai aspek. Namun, pada 

dasarnya, feminisme adalah sebuah kesadaran tentang adanya ketidakasilan yang 

sistematis bagi perempuan di seluruh dunia (Murniati, 2004).  

 Dalam teori strukturasi gender, jenis kelamin agen digunakan sebagai basis 

analisis. Dengan pendekatan feminis akan ditunjukkan bahwa relasi jender tersbut 

tidaklah bersifat simetris. Dalam pandangan feminisme sosialis, relasi gender dan 

properti gender asimetris tersebut disebabkan oleh adanya ideologi gender yang 

bersifat patriarkis, kapitalistis, dan misoginitis. Ketika dikaitkan dengan medi massa, 

tampaknya tidak semua pemikiran feminisme tersebut mendapat perhatian. Hanya 

tiga pemikiran feminisme saja yang mendapatkan penekanan tersendiri, yaitu feminis 

liberal, feminis radikal, dan feminis sosialis (Sunarto, 2009). 

 Menurut Nancy F. Cott pengertian feminisme mengandung tiga komponen 

penting, yaitu yang pertama adalah suatu keyakinan bahwa tidak adda perbedaan hak 

berdasarkan seks (sex equality), yakni menntang adanya posisi hierarkis diantara 

jenis kelamin. Kedua, suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi 

konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Ketiga, yaitu berkaitan dengan 

komponen kedua, adanya identitas dan peran gender. Feminisme menggugat 

perbedaan yang mencampuadukkan seks dan gender,  sehingga perempuan dijadika 

sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat (Muniarti, 2004). 
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2.4.2 Feminisme dan Perempuan  

 Feminisme dan perempuan itu sendiri terkait dengan sifat nya, feminin 

memiliki sifat yang berakar dari organ tubuh perempuan yang dikodratkan memiliki 

organ tubuh untuk keperluan reproduksi. Dengan organ tubuh yang dimilikinya 

tersebut perempuan bisa melahirka anak dan untuk merawat anak yang diahirkan 

diperlukan sifat  sifat halus, penyabar, penyayang, pemelihara dari seorang 

perempuan. Perempuan dengan organ yang dimiliki dikonstruksikan oleh budaya 

untuk memiliki sifat halus, penyabar, penyayang, keibuan, lebih lebih lembut dan 

sejenisnya. Sifat itulah yang kemudian dikenal dengan istilah feminin. Sedangkan 

fisik pria yang tidak direpotkan oleh siklus reproduksi tersebut dikonstruksikan oleh 

budaya sebagai fisik yang kuat, kekar, jantan, perkasa dan bahkan kasar. Sifat itulah 

yang disebut maskulin (Rokhamsyah, 2016).  

2.4.3 Perempuan dan Kecantikan 

 Pemahaman kata cantik untuk perempuan bisa dipresepsikan berbeda bagi 

setiap orang, setiap bangsa. Seperti perempuan cantik pada relief  candi – candi di 

Jawa Tengah, juga seperti dibanyak negara Asia lainnya, adalah perempuan yang 

bertubuh subur. Sama halnya dengan lukisan – lukisan di Eropa dari abad ke-15 dan 

ke-16 yang memandang perempuan bertubuh subur  sebagai model dari sesuatu yang 

cantik. Sama dengan kebanyakan negara – negara lainnya, masyarakat di daerah 

Timur Tengah juga mempunyai  pandangan yang sama mengenai perempuan cantik, 

pemahaman ini bertolak dari pandangan yang menghubungkan antara tubuh subur 

dengan kemakmuran. Kemudian zaman bergeser ke selera tubuh ramping nyaris 

kurus seperti pragawati Twiggy. Dan kini tubuh ramping berisi dengan kulit halus 
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mulus dan tatapan penuh percaya diri adalah gambaran kecantikan secara umum 

(Tilaar, 1999). 

 Melliana menyebutkan pada bukunya bahwa menjadi perempuan berarti 

menjadi cantik, dan sebaliknya tidak cantik sangatlah tidak perempuan. Dan cantik 

adalah kata yang sebagian besar mengacu pada sifat fisikal. Maka ornamen, bukan 

keanggunan yang sesungguhnya. Keyakinan tentang kecantikan sebagai sifat feminin 

telah berakar dalam sistem sosial yang lebih luas dan terprogram secara budaya. 

Melalui sosialisasi  sepanjang sejarah dan budaya, mitos yang menghubungkan 

kecantikan dengan perempuan tidak pernah lekang oleh waktu dan tetap bertahan. 

Melliana pun mengatakan tidak dapat disangkal bahwa semenjak usia dini, 

perempuan diajarkan untuk menganggap penampilan fisiknya sebagai salah satu 

faktor penting dalam menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri (Melliana, 

2006). 


