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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Jawa 

Tengah (Jateng) periode 2008-2009 (tercatat mulai Nopember 2008 sampai 

Oktober 2009), oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Legal Resources 

Center-Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan juga oleh 

pemberitaan kasus serupa di lima media massa cetak harian (Suara Merdeka, 

Wawasan, Kompas, Jawa Pos-Radar Semarang, Solo Pos); ternyata telah terjadi 

kasus Perkosaan sebesar 210 kasus (jumlah kasus yang melapor ke LRC-KJHAM: 

17, untuk jumlah informasi kasus tersebut dari media: 193), Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 149 kasus (73:76), Kekerasan Dalam Pacaran 

(KDP) sejumlah 101 kasus (6:95), Pelecehan Seksual tertulis 16 kasus (0:16), 

Eksploitasi Terhadap Prostitut Wanita (Pekerja Seks Komersial (PSK)) tercatat 71 

kasus (0:71), Kekerasan Terhadap Buruh Migran Wanita (44 kasus (7:37)) dan 

kasus Trafficking (Perdagangan Wanita) terungkap sebesar 23 kasus (0:23) (Divisi 

Monitoring LRC-KJHAM, 2009: 1-27).  

Data di atas juga ingin menekankan adanya fakta bahwa kasus kekerasan 

terhadap wanita kerap kali muncul setiap tahunnya, dalam kehidupan sosial 

budaya di lingkungan masyarakat. Salah satu datanya bisa kita ketahui dengan 

membaca berita-berita kekerasan tersebut yang termuat di enam surat kabar harian 

(Kompas, Suara Merdeka, Wawasan, Jawa Pos-Radar Semarang, Jawa Pos-
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Radar Kudus dan Solo Pos). Sementara itu, ada pula berita mengenai kegiatan 

penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap wanita gelandangan di perkotaan 

yang tidak kunjung menunjukkan perkembangan penyelesaiannya.  

Beberapa data pendukung menegaskan, kalau setiap daerah di tanah air 

(Irian Jaya, Ambon, Sampit, Solo, Lombok, Kupang, Aceh dan Jakarta) yang 

pernah terjadi konflik--baik itu konflik kepentingan pribadi, agama, wilayah, 

suku, etnis, ras, gender ataupun politis--maka pihak wanitalah yang sering 

menjadi korban dari keganasan sikap represif pelaku/lawannya, kasusnya mulai 

dari pelecehan seksual, pemerkosaan sampai pada tindakan 

pembunuhan/penghilangan nyawa seseorang. Bahkan tindakan perkosaan ini bisa 

menjadi budaya, ketika fenomena ini kerap kali terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Budaya memperkosa merupakan serangkaian kepercayaan yang 

kompleks yang mendukung agresi seksual dan kekerasan pria terhadap wanita. 

Budaya ini melihat kekerasan sebagai sesuatu yang seksi dan seksualitas sebagai 

kekerasan. Dalam budaya perkosaan, wanita dijadikan objek pelecehan (Subono, 

2000: 10).  

Sementara itu, untuk kekerasan berbasis gender dapat dijabarkan sebagai 

suatu diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita menikmati 

hak-hak dan kebebasannya, jika didasarkan pada persamaan haknya dengan pria 

(Laporan LBH APIK, 1992: 7). Selain itu, kekerasan ini sendiri bisa diartikan 

sebagai setiap perbuatan (baik verbal maupun non verbal) yang mendasarkan pada 

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada 

kesengsaraan wanita secara fisik, seksual, psikologi, pemaksaan atau perampasan 
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kemerdekaan wanita secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum 

maupun dalam kehidupan pribadinya. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender, 

meliputi: diskriminasi, subordinasi dan beban berlebihan pada diri korban 

(Rekomendasi Umum PBB No 19 dalam Evarisan, 2006: 4-5). Oleh karena itu, 

setiap tindakan kekerasan yang mendasarkan pada perbedaan jenis kelamin itu 

termasuk kekerasan berbasis gender. Untuk kekerasan di luar konteks tersebut, 

bukanlah tergolong kekerasan berbasis gender.      

Fenomena realita kekerasan (violence) ini sesungguhnya kontra 

produktif/bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu ‘Kemanusiaan Yang 

Adil dan Beradab’, dimana deskripsi dari konsep sila tersebut lebih 

mengedepankan pada pengakuan publik untuk memperlakukan manusia sesuai 

dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; 

pengakuan atas persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap 

manusia, tanpa membedakan–bedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin/gender, 

warna kulit, keturunan, suku dan kedudukan sosial; serta konsep sila ini 

menitikberatkan pada pengembangan sikap saling mencintai sesama manusia.  

Sila ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’ ini merupakan produk/output 

dari pemikiran komunikasi politik nasional yang intisarinya memfokuskan pada 

persamaan Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana sekali lagi termuat di Sila 

Kedua Pancasila dan juga termuat pada Pasal 28-I (Ayat 1 dan 2) Amandemen 

UUD 1945 (ayat pertama berupa hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut 
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atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apa pun; lalu ayat kedua berisi setiap orang berhak 

bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu) 

(Mullah, Achwan dkk., 2005: 19). Realita adanya kekerasan terhadap wanita yang 

terus terjadi dari tahun ke tahun bisa diartikan bahwa masyarakat (terutama bagi 

para pelaku kekerasan dan para penegak hukum), belum atau bahkan tidak 

sepenuhnya mengerti, memahami dan mengaplikasikan arti pentingnya konsep 

kesetaraan HAM. 

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan lemahnya perlindungan 

hukum bagi wanita korban di Indonesia, kemungkinan dikarenakan eksistensi dari 

adanya sistem budaya patriarkal di masyarakat, di mana sistem pranata sosial ini 

mendasarkan pada relasi yang timpang menurut kategori kuat-lemah, pihak yang 

kuat menguasai dan menindas pihak yang lemah ataupun sistem budaya sosial 

yang memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, di mana seolah–

olah melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan 

yang dilakukan pelaku atas hak asasi wanita korban (Murniati, 2004: 227–229). 

Penyebab lain munculnya kekerasan berbasis gender, misalnya, terutama kasus 

KDRT, bisa disebabkan dari faktor kesenjangan ekonomi atau pendapatan di 

antara pelaku (suami) dengan korbannya (istrinya). 

Selain itu, media massa juga mempunyai potensi sebagai pemicu munculnya 

bentuk-bentuk realitas ketimpangan hubungan sosial (social relationships (baca: 

kekerasan)) dalam kehidupan bermasyarakat. Sosok wanita oleh media massa, 
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baik melalui iklan atau beritanya, selalu dideskripsikan secara negatif dan sangat 

tipikal yaitu tempatnya wanita ada di rumah, berperan tunggal sebagai ibu rumah 

tangga dan pengasuh, tergantung pada pria, menjalani profesi secara terbatas, 

tidak mampu membuat keputusan penting, selalu melihat dirinya sendiri, sebagai 

objek seksual/simbol seks (sexploitation, pornographizing), objek peneguhan pola 

kerja patriarki, objek fetish, objek pelecehan dan kekerasan, selalu disalahkan 

(blaming the victim) dan bersikap pasif, serta sebagai alat pembujuk/negosiasi.  

Eksistensi wanita tidak terwakili pula secara proporsional di media massa, 

entah dalam industri media hiburan ataupun dalam industri media berita (Wolf 

dalam Sunarto, 2009: 4). Wanita telah mengalami kekerasan dan penindasan yang 

dilakukan oleh suatu jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk, menurut Frye, 

meliputi: pelecehan seksual, ketergantungan yang tinggi terhadap suaminya, 

pembatasan peran sosial hanya sebagai istri, ’teman tidur’ dan ibu rumah tangga, 

serta diskriminasi dalam hal pekerjaan dan pembagian upah (Frye dalam Sunarto, 

2009: 4).   

Melalui fungsi mediasinya, media sejatinya menunjukkan sesuatu pada 

khalayaknya bagaimana semua kekerasan tersebut diinformasikan dan 

dikonstruksi agar dipahami oleh publik secara lumrah sebagaimana adanya. 

Contohnya saja, pada liputan jurnalistik tentang kasus Eksploitasi Terhadap 

Prostitut Wanita (Pekerja Seks Komersial). Selain mengetahui bagaimana proses 

terjadinya kekerasan, khalayak sepertinya digiring oleh media untuk ikut 

menyalahkan korban (blaming the victim), sebagaimana ditunjukkan oleh Data 

Monitoring LRC-KJHAM (2008: 17), yaitu sebagai berikut: 
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Pelaku mengaku membunuh korban/PSK yang berusia 30 tahun, 
dikarenakan korban tidak mampu melayani nafsu pelaku (19 tahun) 
sampai tuntas, padahal pelaku sudah menyerahkan uangnya sebesar 
100 ribu. Korban melayani satu kali, lalu merasa tidak cukup, pelaku 
meminta lagi, namun korban menolak dan dibunuh pelaku dengan 
batu besar. Pelaku menghantamkan batu ke kepala korban sebanyak 
delapan kali, lalu pelaku meninggalkan korban begitu saja di tambak, 
karena ada orang yang datang. Pelaku kini ditahan di Polres Kendal 
.... (Surat Kabar Harian ’Suara Merdeka’, 18 Agustus 2008). 
Dalam contoh kasus di atas, terlihat bahwa Surat Kabar Harian ’Suara 

Merdeka’ ikut memojokkan dan menyalahkan korban/PSK, di mana pernyataan 

dalam beritanya yang tertulis ’...korban tidak mampu melayani nafsu pelaku 

sampai tuntas, padahal pelaku sudah menyerahkan uangnya sebesar 100 ribu...’ 

Pernyataan tersebut dianggap sebagai pemicu terjadinya pembunuhan. Sementara 

itu, media massa juga cenderung lemah di dalam menginformasikan tentang solusi 

penanganan korban. Fenomena media ini bisa diketahui dari hasil wawancara 

pendahuluan peneliti dengan seorang korban KDRT berinisial Smh, berupa: 

“Saya sedih informasi di media memojokkan kami. Media 
menganggap kamilah pihak yang bersalah, karena dianggap tidak 
dapat melayani dengan baik suami (pelaku kekerasan). Media juga 
tidak memberikan informasi ke mana kami harus meminta 
perlindungan dari kekerasan ini, sehingga Saya dan teman–teman 
korban bingung harus ke mana mencari bantuan. Akhirnya, kami 
sendiri yang mencari dan meminta bantuan ke beberapa pihak yang 
bersedia membantu menyelesaikan kasus kami, terutama meminta 
bantuan hukum ke LSM (LRC–KJHAM)”, jelasnya.    
Inilah realita pemberitaan media kita saat ini selama mengilustrasikan 

kasusnya para wanita korban kekerasan. Untuk studi ini, peneliti ingin 

mendeskripsikan bagaimana dan mengapa pemberitaan kekerasan terhadap wanita 

dihadirkan seperti itu di Surat Kabar ‘Suara Merdeka’, dengan menggunakan 

metode penelitian berupa Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis). 

Secara garis besar, analisis ini tidak saja melakukan studi textual interrogation 
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tetapi juga untuk mempertautkan hasil interogasi tersebut dengan konteks makro 

yang ‘tersembunyi’ di balik teks, sebagai sebuah academic exercise ataupun 

dalam rangka upaya penyadaran, pemberdayaan dan transformasi sosial (Eriyanto, 

2008: ix). Untuk media yang diteliti, peneliti memilih Suara Merdeka. Penentuan 

media ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, fokus wilayah 

penelitiannya di Jateng, yang mana searah dengan coverage area-nya Surat Kabar 

’Suara Merdeka’. Kedua, pemberitaan kekerasan terhadap wanita di surat kabar 

ini dijadikan pula sebagai salah satu referensi/data oleh Divisi Monitoring LRC-

KJHAM, ketika menganalisa tingkat kekerasan tersebut di wilayah Jateng.   

Sebelum mengkaji dan membahas lebih jauh penelitian ini, perlu kiranya 

kita memahami konsep tentang kekerasan. Thomas Hobbes menyatakan kekerasan 

itu sebagai suatu keadaan alamiah manusia (state of nature) dan hanya sistem 

pemerintahan negara yang memakai kekuasaan terpusat serta memiliki 

kekuatanlah (leviatan) yang dapat mengatasi kondisi ini. Selain itu, Hobbes 

menganggap manusia sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan–dorongan 

irrasional dan anarkistis, serta mekanisme yang saling mengiri dan membenci satu 

sama lain, sehingga mereka menjadi berfikir pendek/memilih ‘jalan pintas’, kasar 

dan jahat. Untuk itu, manusia dapat direpresentasikan sebagai serigala bagi yang 

lain (homo homini lupus) yang berakibat perang semua lawan semua (belum 

omnium contra omnes) (Hobbes dalam Windhu, 1992: 63). Untuk kajian dalam 

studi ini, tentunya berkaitan dengan konteks kekerasan terhadap wanita, di mana 

pelakunya (suami atau pria) dapat pula dianalogikan sebagai serigala. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Realita kasus kekerasan terhadap wanita ada di sekitar kita. Salah satunya 

dapat di ketahui dari Data Monitoring Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Jateng 

periode 2008-2009 (terhitung sejak Nopember 2008 sampai Oktober 2009), oleh 

LSM LRC-KJHAM dan juga oleh informasi pemberitaan kasus serupa di lima 

media massa cetak harian (Solo Pos, Jawa Pos-Radar Semarang, Wawasan, 

Suara Merdeka, Kompas). Fenomena kekerasan ini sejatinya kontra produktif atau 

bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yang berbunyi ‘Kemanusiaan Yang 

Adil dan Beradab’, di mana deskripsi nilai-nilai dari sila tersebut lebih 

menitikberatkan pada penciptaan pengakuan publik untuk memperlakukan 

manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa. Sementara itu, untuk media yang diteliti, peneliti memilih Suara 

Merdeka. Melalui informasi di media, peneliti berasumsi kalau khalayak 

(konsumen media) tidak hanya menerima berita tentang bagaimana proses 

terjadinya kekerasan aktual terhadap wanita, namun khalayak juga diarahkan oleh 

media untuk ikut menyalahkan korban (blaming the victim) yang dapat terlihat 

dari konstruksi beritanya (Steeves dan Wolf dalam Sunarto, 2009: 4).     

Konsep blaming the victim ini dan juga konstruksi secara negatif sosok 

wanita di media massa, dapat dipersepsikan sebagai kekerasan simbolik yang 

dialamatkan ke korban kekerasan (wanita) yang kemungkinan dapat terlihat dari 

konstruksi berita di media. Melalui studi Analisis Wacana Kritis (Critical 

Discourse Analysis), peneliti ingin mengilustrasikan bagaimana teks pemberitaan 

kekerasan terhadap wanita (textual interrogation) dihadirkan seperti itu di Suara 
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Merdeka? Bagaimana ketidakadilan dijalankan dan diproduksi oleh praktisi media 

melalui teks-teks beritanya? Lalu, bagaimana pertautan hasil textual interrogation 

tersebut dengan konteks makro yang ‘tersembunyi’ di balik teks?    

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Studi Analisis Wacana Kritis ini ialah: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan bagaimana konstruksi teks pemberitaan kekerasan 

terhadap wanita dihadirkan seperti itu di Surat Kabar Harian ‘Suara Merdeka’. 

1.3.2 Untuk mengilustrasikan bagaimana ketidakadilan dijalankan dan diproduksi 

oleh praktisi media melalui teks-teks beritanya. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan pertautan antara hasil analisis teks tersebut dengan 

konteks makro yang ‘tersembunyi’ di balik teks. 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini signifikan untuk dilakukan karena berkaitan dengan 

kemanfaatan dalam hal: 

1.4.1 Teoritis 

Berdasarkan pengamatan peneliti tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya 

(state of the art) yang relevan dengan studi analisis wacana kritis dan atau searah 

dengan topik kasus kekerasan berbasis gender, diantaranya: Analisis Wacana 

Kritis Ideologi Politik Pada Teks Editorial Media Indonesia (Peneliti Windi 

Astuti), Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Lumpur Lapindo, Analisis 

Wacana Kritis Pidato Soekarno 17 Agustus 1959 (Peneliti Wolly Baktiono), 
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Stigmatisasi Terorisme di Media Massa (Peneliti Mubarok), serta studi berjudul 

‘Memahami Komunikasi Kelompok Dalam Pendampingan Korban Kekerasan 

Berbasis Jender’ (Peneliti Yuliyanto Budi Setiawan). Bila dikaitkan dengan data 

state of the art tersebut, Studi Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse 

Analysis) dalam konteks pemberitaan kekerasan terhadap wanita ini, dapat 

dipersepsikan relatif belum banyak dilakukan, maka hasil penelitian (output) 

secara teoritis atau akademis nantinya bisa bermanfaat untuk menambah variasi 

ilmu komunikasi dan membantu memperkaya pemahaman kita mengenai kajian 

komunikasi massa, terutama kaitannya dengan konteks kasus kekerasan sosial. 

1.4.2 Praktis 

Studi Critical Discourse Analysis ini memakai perspektif/paradigma kritis. 

Salah satu karakteristik pandangan kritis berupa penciptaan kesadaran dengan 

menggabungkan antara teori dan tindakan. Perspektif ini berupaya memahami 

penindasan sosial dan bertindak (melakukan advokasi) untuk mengatasi kekuatan-

kekuatan yang menindas (Foss dan Littlejohn, 2009: 68-69). Oleh karena itu, 

peneliti akan menerapkan teori dan metode analisis wacana kritis didalam 

mengkaji teks media cetak (Suara Merdeka) kaitannya dengan pemberitaan 

kekerasan terhadap wanita. Selain itu, peneliti nantinya akan melakukan tindakan 

(advokasi) secara praktis berupa mengajak diskusi dengan wanita korban 

kekerasan dan juga pengelola/praktisi media (narasumber), agar mereka dapat 

memperbaiki teks medianya supaya lebih obyektif dan humanis menyangkut 

pemberitaan para korban tersebut. 
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1.4.3 Sosial 

Hasil riset akan bermanfaat pula secara sosial dalam bentuk referensi data, 

bagi pihak–pihak yang fokus melakukan pencegahan dan penanganan kasus 

kekerasan, terutama pihak LSM LRC-KJHAM. Penelitian ini diharapkan pula 

dapat memberikan pengertian dan kesadaran kepada pembaca/masyarakat bahwa 

masalah kekerasan itu bukan hanya dipikirkan/dirasakan/diderita oleh korban saja, 

melainkan merupakan permasalahan bersama yang harus dicarikan bentuk solusi 

penyelesaiannya.   

 

1.5 Kerangka Berpikir 

1.5.1 Paradigma Kritis Untuk Memahami Pemberitaan Kekerasan Berbasis 

Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka 

Perspektif/paradigma yang digunakan untuk menjelaskan deskripsi 

pemberitaan kekerasan berbasis gender (kekerasan terhadap wanita) di Surat 

Kabar Harian ‘Suara Merdeka’ yaitu perspektif kritis (Genre of Critical Theory). 

Mengingat perspektif ini menaruh perhatian/menekankan pada conflict of interest 

yang menyebabkan ketidaksetaraan dan penindasan dalam masyarakat. Cara-cara 

komunikasi di pandangan kritis bersifat mempersuasi, di mana berusaha 

meruntuhkan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok yang lain (baca: 

dominasi pria terhadap wanita). Teori-teori kritik berupaya memahami kondisi 

sosial yang tertindas (marginalized groups) dan bertindak (melakukan advokasi) 

mengatasi kekuatan-kekuatan yang menindas, dalam rangka mempromosikan 
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emansipasi wanita dan partisipasi masyarakat secara lebih bebas (Foss dan 

Littlejohn, 2005: 46-47).  

Untuk conflict of interest dalam studi ini berupa teks/bahasa pemberitaan 

kasus kekerasan terhadap wanita di Suara Merdeka. Lalu, tindakan/advokasi 

dalam paradigma ini sejalan dengan pemikiran dan gerakan feminisme. Gerakan 

ini merupakan bentuk kritik terhadap konstruksi budaya patriarki yang 

berkembang di masyarakat (termasuk media), yang mana melakukan dominasi 

dan opresi terhadap wanita (Prabasmoro dalam Tong, 2008: xiv). Untuk penelitian 

ini, bentuk dominasi dan opresinya terkandung dalam berita-berita kekerasan 

berbasis gender di Surat Kabar ‘Suara Merdeka’.     

Untuk isu gerakan feminis yang tepat diterapkan dalam studi ini, yaitu 

feminisme liberal. Jenis feminisme ini ingin mengkritisi realita bahwa sosok 

wanita di media digambarkan hanya sebagai istri, ibu, anak perempuan, kekasih 

yang sedang melakukan pekerjaan tradisional seperti sekretaris, perawat, 

resepsionis atau bahkan wanita hanya dijadikan objek seks. Prinsip dasar 

feminisme liberal berkaitan dengan nilai-nilai kebebasan (liberty) dan kesamaan 

(equality) yang seharusnya juga dapat diaplikasikan pada wanita (Tong, 2008: 15-

66), termasuk kebebasan dan kesamaan hak mengakses pendidikan. Selain itu, 

prinsip kesamaan (equality) ini seharusnya diterapkan pula oleh para praktisi 

media ketika mengkonstruksi berita-berita kasus kekerasan berbasis gender di 

media massa cetak, agar ilustrasi sosok wanita di pemberitaan lebih 

objektif/netral. 
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Sementara itu, teori-teori kritis dipengaruhi oleh pemikiran Marx sehingga 

kerapkali dinamakan dengan ’neo marxis’ atau marxis. Dalam marxisme, 

bahasa/teks kelas dominan menegaskan dan memperlihatkan penekanan terhadap 

kelompok pinggiran (underrepresented), sehingga secara alamiah sulit bagi pihak 

yang tertekan menemukan cara mencapai emansipasi. Hanya ketika mereka 

menentang kelompok-kelompok dominan, kebebasan mengekspresikan dirinya 

akan terjadi. Hal ini merupakan tugas para teoritisi kritik untuk menganalisa 

bahasa/teks tersebut agar dapat menyingkap ideologi dominan (Foss dan 

Littlejohn, 2005: 48).      

Meskipun para ahli kritik tertarik pada tindakan sosial, ternyata mereka juga 

fokus pada wacana dan teks yang maknanya membentuk, mempertahankan dan 

mempromosikan kekuatan ideologi kelas dominan, dengan meruntuhkan minat-

minat kelompok/kelas yang terpinggirkan. Analisis Wacana Kritis (Critical 

Discourse Analysis) memperhatikan fitur-fitur aktual yang ‘tersembunyi’ dalam 

teks yang memunculkan rangkaian penekanan tersebut (van Dijk dalam Foss dan 

Littlejohn, 2005: 47). Analisa dalam tradisi kritis melihat media sebagai suatu 

kekuatan yang berperan memanipulasi kesadaran dan kenyataan.  

Dalam pemikiran the Frankfurt School of Critical Theory (cabang tradisi 

kritik), media hanya dimiliki/didominasi oleh kelompok dominan dalam 

masyarakat dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan sekaligus 

memarjinalkan dan meminggirkan kelompok minoritas. Dikarenakan media 

dikuasai oleh kelompok dominan, realitas yang dikonstruksi dalam bentuk berita 

sebenarnya telah terdistorsi dan palsu (Hall dalam Eriyanto, 2008: 26-27). 
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Pemikiran the Frankfurt School of Critical Theory di atas menjadi konsep 

pendukung dalam studi ini. Penelitian ini sendiri menerapkan metode Critical 

Discourse Analysis untuk mengungkap/membongkar bagaimana makna teks berita 

kekerasan berbasis gender yang belum secara seimbang merespons kepentingan 

para korban kekerasan (wanita). Penjelasan dari Critical Discourse Analysis ini 

secara lebih lanjut dapat dilihat pada sub bab metodologi dan dijadikan peneliti 

sebagai alat analisa ketika melakukan penelitian di lapangan.     

1.5.2 Wacana dan Ideologi Pada Teks Media 

Teori pendukung lainnya yang dipakai peneliti dalam studi ini yaitu teori 

ideologi dari pemikiran Raymond William dan Louis Althusser. Sementara itu, 

ada wacana mengenai bagaimana suatu berita dimaknai? Makna itu diproduksi 

lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak 

pembaca. Pembaca dan teks berita secara bersama-sama mempunyai andil yang 

sama dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan tersebut menempatkan 

khalayak pembaca sebagai satu bagian dari hubungannya dengan sistem tata nilai 

yang lebih besar dimana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi 

bekerja (Fiske, 1990: 164). 

Ada banyak definisi mengenai ideologi. Raymond William 

mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut dalam tiga ranah. Pertama, 

sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. 

Ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan 

diorganisasikan dalam bentuk yang koheren. Ideologi di sini seakan-akan terlihat 

sebagai perwujudan dari sikap seseorang, tetapi sistem nilai ini tidak dapat 



15 
 

dikaitkan dengan sesuatu yang berasal dalam diri individu itu sendiri, melainkan 

sesuatu yang diterima dari masyarakat. Ideologi bukan sistem unik yang dibentuk 

oleh pengalaman seseorang, namun ditentukan oleh masyarakat di mana ia hidup, 

posisi sosial dia, pembagian kerja dan lain sebagainya. 

Kedua, ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan yang dibuat--ide atau 

kesadaran palsu--yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Dalam 

konsepsi Karl Marx, ideologi juga disebutkan sebagai sebentuk kesadaran palsu. 

Kesadaran seseorang, siapapun mereka dan bagaimanapun mereka 

menghubungkan dirinya dengan masyarakat, dibentuk dan diproduksi oleh 

masyarakat, tidak oleh biologi yang alamiah (Fiske, 1990: 165&174). Selain itu, 

konsep ideologi dalam konteks ini dapat pula berupa seperangkat kategori yang 

dibuat dan menjadi kesadaran palsu di mana kelompok yang berkuasa atau 

dominan menggunakannya untuk mendominasi kelompok lain yang tidak 

dominan. Karena kelompok yang dominan mengontrol kelompok lain dengan 

menggunakan perangkat ideologi yang disebarkan ke dalam masyarakat, akan 

membuat kelompok yang didominasi melihat hubungan itu tampak natural, dan 

menerimanya sebagai kebenaran. Untuk konteks ini, ideologi disebarkan lewat 

berbagai instrumen dari pendidikan, politik, budaya, sampai media massa. 

Ideologi jenis ini bekerja dengan membuat hubungan-hubungan sosial tampak 

nyata, wajar, alamiah dan tanpa kita sadari menerimanya sebagai kebenaran.  

Misalnya, berita tentang kasus eksploitasi dan pembunuhan terhadap 

prostitut wanita (Pekerja Seks Komersial (PSK)), di mana media dalam beritanya 

tersebut memojokkan dan menyalahkan korban/PSK dengan menyatakan korban 
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tidak mampu melayani nafsu pelaku, sebagai pemicu terjadinya pembunuhan. 

Media juga menggiring opini khalayak untuk ikut menyalahkan korban (blaming 

the victim), sehingga kita secara tidak sadar menerima kondisi itu sebagai sesuatu 

yang nyata, maka kita tidak merasa heran dan aneh dengan berita tersebut. 

Seakan-akan resiko pekerjaannya PSK memang diidentikkan dengan eksploitasi 

dan pembunuhan. Inilah penggambaran tentang bagaimana ideologi itu bekerja. 

Oleh karena itu, ideologi selalu berpretensi untuk melanggengkan status quo, 

yang mana mengilustrasikan kelompok dominan lebih bagus dibandingkan 

kelompok minoritas, dan meskipun struktur hubungan tersebut berlangsung dalam 

hubungan yang timpang dan dominan, kita tidak pernah mempertanyakannya 

(Saughnessy dalam Goodwin dan Whannel, 1990: 91-92). Dengan kata lain, teks 

berita ini menempatkan pembaca pada posisi ideologi dominan yang menerima 

realita pemberitaan tersebut secara natural dan fair. 

Ketiga, ideologi dapat ditanggapi sebagai proses umum dari produksi makna 

dan ide. Berita secara ideologis merupakan bentuk dari kapitalis. Kekuatan kapital 

dianggap dan dipandang paling berperan dalam produksi masyarakat. Bagaimana 

ideologi ini bekerja dalam memproduksi makna dapat terlihat dari bagaimana 

posisi pelaku dengan korban pembunuhan (PSK) yang terlibat, dikonstruksi dalam 

berita. Informasi media yang ikut menyalahkan korban ini, dapat dikaitkan dengan 

budaya patriarkal yang berkembang dan dominan di masyarakat. Dikarenakan 

media hidup ditengah-tengah budaya patriarki, maka nilai-nilai beritanya lebih 

fokus pada budaya tersebut, dalam rangka mempertahankan khalayak pembaca, 

memperoleh keuntungan dan melindungi kehidupan kapitalis perusahaan media. 
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Untuk budaya patriarkal ini dapat dipahami sebagai sistem budaya sosial yang 

memarjinalkan posisi wanita secara tetap di masyarakat, di mana seolah–olah 

melegitimasi berbagai macam ketidakadilan, perampasan dan penindasan yang 

dilakukan pelaku (pria) atas hak asasi wanita korban kekerasan (Murniati, 2004: 

227–229). 

Sementara itu, relevan untuk dikutip bagaimana sebetulnya hubungan antara 

pembuat dengan pembaca berita. Menurut Stuart Hall, ada tiga bentuk pembacaan 

hubungan antara penulis/reporter dengan pembaca dan bagaimana pesan itu 

dibaca diantara keduanya (Hall dalam Hall, Hobson, Lowe dan Willis, 1986: 136-

138). Pertama, posisi pembacaan dominan (dominant-hegemonic position). Posisi 

ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode yang bisa diterima secara 

umum, sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan/tanda itu dengan 

pesan yang sudah diterima secara umum tersebut. Untuk situasi ini, secara 

hipotesis dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dengan 

pembaca, serta diantara pembaca sendiri yang beragam secara hipotesis juga dapat 

dikatakan mempunyai penafsiran atau membaca tanda yang sama. Hal ini terjadi 

ketika penulis menggunakan kode-kode profesional sehingga hampir tidak ada 

beda penafsiran yang tajam diantara pembaca. Penulis bisa jadi menggunakan 

pula kode-kode budaya, posisi politik yang diyakini dan menjadi kepercayaan dari 

pembaca, sehingga ketika pesan dalam bentuk kode-kode itu sampai di tangan 

pembaca, akan terjadi kesesuaian. Apa yang ditandakan oleh penulis, ditafsirkan 

dengan pembacaan umum oleh khalayak pembaca. 
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Kedua, pembacaan yang dinegosiasikan (negotiated code/position). Pada 

posisi kedua ini, tidak adanya pembacaan dominan. Kondisi yang terjadi berupa 

kode apa saja yang disampaikan penulis, ditafsirkan secara terus-menerus diantara 

kedua belah pihak. Penulis di sini juga menggunakan kode atau kepercayaan 

politik yang dipunyai oleh khalayak, tetapi ketika diterima oleh pembaca tidak 

dibaca dalam pengertian umum, tetapi khalayak akan menggunakan kepercayaan 

dan keyakinannya tersebut dan dikompromikan dengan kode-kode yang 

disediakan oleh penulis. 

Ketiga, pembacaan oposisi (oppositional code/position). Posisi pembacaan 

dari jenis yang ketiga ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Pada 

posisi pembacaan pertama, khalayak disediakan penafsiran yang umum dan 

tinggal pakai secara umum pula, serta secara hipotesis sama dengan apa yang 

ingin disampaikan oleh penulis. Sementara itu, dalam posisi ketiga ini, pembaca 

akan menandakan secara berbeda atau membaca secara berseberangan dengan apa 

yang ingin disampaikan oleh khalayak tersebut. Pembacaan oposisi ini muncul 

kalau penulis tidak menggunakan kerangka acuan budaya atau kepercayaan politik 

khalayak pembacanya, sehingga pembaca akan menggunakan kerangka budaya 

atau politiknya sendiri. Untuk mendeskripsikan praktek konsumsi (hubungan 

antara pembuat dengan pembaca berita) di dalam studi ini, maka peneliti akan 

menganalisanya pada level Discourse Practice Analysis dari Critical Discourse 

Analysis.    

Untuk berita-berita tentang kasus kekerasan berbasis gender (kasus 

Perkosaan, KDRT, KDP, Pelecehan Seksual, Eksploitasi Terhadap Prostitut 
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Wanita, Kekerasan Terhadap Buruh Migran Wanita dan kasus Trafficking 

(Perdagangan Wanita)), di mana media terkesan ikut menyalahkan korban 

tersebut. Selain itu, media juga terlihat mensubordinatkan/memarjinalkan posisi 

para wanita korban, misalnya melalui pernyataan: ’korban perkosaan digilir dan 

digagahi oleh para pelaku’. Apabila tidak ada bedanya pandangan antara penulis 

dengan pembaca, atau dengan kata lain, khalayak ikut-ikutan mempersepsikan 

secara negatif para wanita korban, maka terjadi pembacaan dominan atas teks. 

Jika ideologi pembacalah yang lebih berperan dalam menafsirkan berita/teks dan 

dinegosiasikan dengan ideologi yang dibawa oleh teks tersebut, maka masuk pada 

jenis pembacaan yang dinegosiasikan. Kalau dalam pembacaan oposisi, pembaca 

mengkritisi dan menolak informasi yang disampaikan media tentang berita-berita 

kasus kekerasan berbasis gender ini. 

Konsep ideologi tidak dapat dilepaskan pula dari pemikirannya Louis 

Althusser. Ideologi atau level suprastruktur dalam konsep Althusser, dianggap 

sebagai dialektika yang dikarakteristikkan dengan kekuasaan yang tidak seimbang 

atau dominasi. Sebagai seorang Marxis Strukturalis, Althusser lebih jauh 

mendefinisikan konsep ideologi sebagai praktik ketimbang ide atau gagasan. 

Althusser menyatakan ada dua dimensi hakiki negara: represif (Represif State 

Aparatus/RSA) dan ideologis (Ideological State Aparatus/ISA). Kedua dimensi 

ini erat dengan eksistensi negara sebagai alat perjuangan kelas. Dimensi pertama 

masuk dengan jalan memaksa, sedangkan yang lain dengan jalan mempengaruhi. 

Meskipun berbeda, kedua perangkat tersebut mempunyai fungsi sama, yakni 

melanggengkan penindasan yang tampak dalam relasi produksi masyarakat. RSA 
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pada mulanya bersifat menindas, penindasan yang dilakukan ini selanjutnya diberi 

arti ideologis (seolah-olah bernilai dan sah). ISA bersifat sebaliknya, RSA bersifat 

fisik karena bergerak dalam lingkup kekerasan. Meskipun demikian, keduanya 

saling berintegrasi dalam rangka fungsi represif negara (Althusser, 2004: xxiv). 

Salah satu hal penting dalam teori ideologi Althusser adalah konsepnya 

mengenai subjek dan ideologi. Pada intinya, ideologi dalam pandangan Althusser 

selalu memerlukan subjek dan subjek memerlukan ideologi. Ideologi merupakan 

hasil rumusan dari individu-individu tertentu. Keberlakuannya menuntut tidak 

hanya kelompok yang bersangkutan. Akan tetapi, selain membutuhkan subjek, 

ideologi juga menciptakan subjek. Usaha inilah yang dinamakan interpelasi 

(Cahyadi dalam Tim Redaksi Driyarkara, 1993: 55-56). Sementara itu, media juga 

berisi tentang interpelasi, kita mengadopsi posisi sosial tertentu atau hubungan 

sosial tertentu di mana posisi seseorang ditentukan. Seperti yang dinyatakan oleh 

Tolson, teks/berita media selalu menyapa seseorang dan menempatkan seseorang 

ketika harus membaca atau melihat suatu berita (Tolson, 1996: 53). Kenapa 

dipersepsikan demikian? Karena berita media pada dasarnya bukan ditujukan 

untuk dirinya sendiri, pesan media pada dasarnya ditujukan untuk berkomunikasi 

dengan khalayak. Berita-berita kekerasan berbasis gender di Surat Kabar Harian 

‘Suara Merdeka’, tidak hanya ditujukan kepada para pelaku dan korban 

kekerasan, namun berita ini juga ingin menyapa khalayak pembaca.  

Teori Althusser tentang ideologi ini menekankan pada bagaimana kekuasaan 

kelompok yang dominan dalam mengontrol kelompok lain. Pertanyaannya, 

bagaimana cara atau penyebaran ideologi ini dilakukan? Pada titik inilah, konsep 
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hegemoni yang dipopulerkan oleh ahli filsafat politik terkemuka Italia, Antonio 

Gramsci, layak dikedepankan. Gramsci mengkonstruksi suatu teori yang 

menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi oleh kehadiran 

kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan 

kekerasan. Media massa dapat menjadi sarana dimana satu kelompok 

mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lainnya. Hal ini bukan 

berarti media merupakan perwujudan kekuatan jahat yang secara sengaja 

merendahkan masyarakat kelas bawah. Proses bagaimana wacana mengenai 

gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media, berlangsung dalam suatu proses 

yang kompleks. Proses marjinalisasi wacana itu berlangsung secara wajar 

(common sense), apa adanya dan dihayati bersama. Common sense ini berkaitan 

dengan kecenderungan untuk menempatkan unsur dramatisasi dalam pemberitaan. 

Hal ini mungkin berhubungan dengan kebiasaan wartawan yang lebih 

mengedepankan pada hal-hal apa saja yang menarik untuk diberitakan ke publik. 

Sementara itu, khalayak di sisi lain tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh 

media. Hegemoni bekerja melalui konsensus sosial dan budaya. Konsep hegemoni 

menolong kita untuk menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung (Gramsci 

dalam Bell dan Garrett, 1998: 107-109). Teori hegemoni dari Antonio Gramsci 

tersebut dijadikan oleh peneliti sebagai teori utama dalam studi ini.     

Dalam kerja jurnalistik, apa yang disebut sebagai nilai berita terkadang 

secara tidak sadar menggiring upaya untuk memarjinalkan kelompok bawah. 

Misalnya, adanya asumsi tentang wacana pemberitaan menyangkut kasus 

perkosaan, yakni korbannya dideskripsikan sebagai wanita pekerja malam, 
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seorang janda cantik, peragawati; sebaliknya pelakunya digambarkan sebagai 

anak yang pendiam atau ayah yang baik bagi anak-anaknya. Kenapa bisa terjadi 

demikian? Seperti juga konsepsi/asumsi utama suatu berita ‘anjing menggigit 

manusia bukan berita, manusia menggigit anjing baru berita’, dalam berita 

perkosaan juga terjadi hal demikian ‘orang memperkosa bukan berita, tapi nenek 

diperkosa baru menjadi berita’. 

Artinya, ketika terjadi perkosaan bukanlah berita, baru dianggap berita jika 

ada yang unik atau aneh dalam perkosaan tersebut. Contohnya, korbannya sekali 

lagi ternyata seorang peragawati, janda kembang, atau pelakunya seorang guru 

dan sebagainya. Tidaklah mengherankan apabila berita perkosaan adalah berita 

yang aneh dan unik, tentang bapak yang memperkosa anaknya, tentang pemuda 

alim yang tiba-tiba menjadi pemerkosa. Melalui ilustrasi semacam itu, secara 

implisit ditekankan bahwa perkosaan merupakan hal yang lumrah, yang biasa 

terjadi. Akibatnya lebih jauh, kasus perkosaan selalu menyudutkan posisi wanita, 

dikarenakan jelas sekali para pelaku perkosaan ini dideskripsikan sebagai orang 

yang baik, sementara korban perkosaannya yaitu wanita yang berperilaku dan 

berkepribadian buruk. Sementara itu, untuk memaknai pemberitaan kekerasan 

berbasis gender di ‘Suara merdeka’, peneliti menggunakan Analisis Wacana 

Kritis (Critical Discourse Analysis). Analisis ini melihat bahasa sebagai faktor 

penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan 

kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Analisis Wacana Kritis menyelidiki 

bagaimana melalui bahasa, kelompok sosial yang ada saling bertarung (Eriyanto, 

2008: 7&106).    
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1.5.3 Asumsi Penelitian: Critical Discourse Analysis Untuk Memahami 

Konstruksi Berita Kekerasan Terhadap Wanita 

Berdasarkan pendapatnya Fairclough dan Wodak, Critical Discourse 

Analysis melihat wacana (bahasa dalam tulisan) sebagai bentuk dari praktik sosial. 

Analisis ini menggunakan bahasa untuk melihat ketimpangan kekuasaan yang 

terjadi di masyarakat, terutama dalam kehidupan perusahaan media, karena 

ketimpangan kekuasaan tersebut menghasilkan output berita-berita yang rasis dan 

seksis (kekerasan simbolik berbasis gender), serta adanya pembedaan kerja 

jurnalis berdasarkan jenis kelaminnya. Pernyataan di atas dipandang peneliti 

sebagai penarikan tesis penelitian. Sementara itu, berikut ini disajikan lima 

karakteristik pemikiran dari analisis wacana kritis, di antaranya (van Dijk, 

Fairclough dan Wodak dalam Eriyanto, 2008: 8-14): 

1.5.3.1 Tindakan; 

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Pemahaman 

semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, sehingga 

memunculkan dua konsekuensi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang 

bertujuan. Sesesorang (wartawan) berbicara, menulis dan menggunakan 

bahasa/teks mempunyai maksud untuk berinteraksi dan berhubungan dengan 

orang lain. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara 

sadar dan terkontrol oleh praktisi media.   

1.5.3.2 Konteks; 

Guy Cook menyebut ada tiga hal yang sentral dalam wacana kritis: teks, 

konteks dan wacana. Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-
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kata yang tercetak di lembar kertas koran, tetapi juga semua jenis ekspresi 

komunikasi, ucapan, lirik dan nada musik, gambar, citra dan sebagainya. Lalu, 

konteks berkaitan dengan situasi atau hal-hal yang berada di luar teks, seperti 

partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi dan lain-lain 

(Cook dalam Eriyanto, 2008: 9). Untuk wacana di studi ini, dimaknai sebagai 

teks/berita, discourse practice dan konteks. Ada dua konteks yang berpengaruh 

terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana, latar belakang siapa yang 

memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis dan 

agama merupakan hal-hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Misalnya, 

seseorang berbicara/menulis berita menyangkut suatu fenomena sosial tertentu 

karena ia pria atau karena faktor ia berpendidikan. Kedua, setting sosial tertentu, 

seperti tempat, waktu, posisi pembicara/penulis dan pendengar/pembaca adalah 

konteks yang berguna untuk memahami suatu wacana.     

1.5.3.3Historis; 

 Salah satu aspek yang penting untuk bisa memahami teks yaitu dengan 

menempatkan wacana itu dalam konteks historis. Untuk studi analisis wacana 

berita kekerasan terhadap wanita ini, pemahaman Peneliti akan diperoleh kalau 

bisa memaparkan konteks historis dimana teks itu diciptakan (bagaimana suasana 

sosial budaya pada saat teks itu dibuat). Melalui aspek historis tersebut, dapat 

diketahui bahasa yang dipakai oleh pembicara/penulis. 

1.5.3.4 Kekuasaan; 

Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, tidak dipandang sebagai 

sesuatu yang alamiah, wajar dan netral; tetapi merupakan bentuk pertarungan 
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kekuasaan. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana, digunakan untuk 

melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Misalnya, kontrol kekuasaan pria atas 

wanita dalam wacana mengenai seksisme (kekerasan simbolik), kekuasaan kulit 

putih terhadap kulit hitam dalam wacana mengenai rasisme dan sebagainya.  

1.5.3.5 Ideologi;    

Teks media merupakan praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi 

tertentu. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika anggota komunitas 

yang didominasi (konsumen media) menganggap hal tersebut sebagai kebenaran 

dan kewajaran. van Dijk menyebut fenomena itu sebagai ‘kesadaran palsu’. 

Realitas sosial yang dikonstruksi oleh media melalui format berita, sejatinya telah 

terdistorsi dan palsu. Media massa dijadikan sarana peneguhan kelompok 

dominan (praktisi/pemilik media) sekaligus memarjinalkan kelompok minoritas 

(wanita korban kekerasan berbasis gender). 

Konsep konstruksi sosial itu sendiri merupakan penggambaran proses sosial 

individu/manusia melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu tersebut 

menciptakan realitasnya secara terus menerus (Berger dan Luckmann dalam 

Bungin, 2001: 10). Sementara itu, Peneliti dalam studi ini lebih menggunakan 

istilah wanita daripada perempuan, karena istilah wanita menunjukkan 

kesederajatan dengan pria, dalam konteks penurunan generasi berikutnya. Tidak 

ada yang lebih penting dari peran reproduksi keturunan, sebab anak merupakan 

hasil kerjasama antara sel telur dan sperma. Keduanya mempunyai peran yang 

sama pentingnya dalam proses reproduksi. Berlandas pada pengertian ini, istilah 

wanita lebih tepat digunakan dalam bingkai menghargai siapapun. Kalau istilah 
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perempuan, menurut Hersri, memiliki makna lebih superior karena berasal dari 

kata ‘empu’ yang bermakna ahli, ibu, induk, pangkal plus imbuhan per/an. Hal ini 

menunjukkan ketidaksetaraan, karena ibu atau induk dipersepsikan sebagai 

suplemen pria dan pangkal mengilustrasikan sumber segalanya (Budiman dan 

Hersri dalam Sunarto, 2009: 1-2).   

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan perspektif 

kritis. Aspek yang esensial dalam pandangan kritis yaitu upaya pemahaman atas 

kondisi sosial yang tertindas (under represented groups) dan bertindak (advokasi) 

mengatasi kekuatan yang menindas, dalam rangka memperjuangkan emansipasi 

wanita dan partisipasi masyarakat secara luas (Foss dan Littlejohn, 2005: 46-47). 

Secara operasional, studi ini berusaha menggambarkan proses analisis wacana 

kritis mengenai teks/bahasa pemberitaan kasus kekerasan terhadap wanita 

(kekerasan berbasis gender) di Surat Kabar Harian ‘Suara Merdeka’.  

1.6.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, di peroleh dari: 

1.6.2.1 Data Primer 

Merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari analisis wacana 

kritis atas Media Massa Cetak (Suara Merdeka) mengenai pemberitaan kasus 

kekerasan terhadap wanita (kekerasan berbasis gender). 
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1.6.2.1 Data Sekunder 

Merupakan referensi penunjang berupa tulisan/gambar. Data ini merupakan 

studi literatur tentang kajian analisis wacana kritis dikaitkan dengan konteks 

komunikasi massa, yang mana datanya dapat diperoleh dari buku, jurnal 

penelitian, artikel, internet dan dari laporan monitoring kasus LRC-KJHAM. 

Data sekunder itu bermanfaat untuk pengkajian, penelaahan, analisis masalah 

penelitian dan juga untuk pengembangan kerangka berpikir. 

1.6.3 Subjek Penelitian 

Subjek di studi ini adalah berita-berita kekerasan berbasis gender di surat 

kabar harian, redaktur pelaksana atau kepala desk atau jurnalis yang menulis topik 

tersebut, dan juga pembaca berita kekerasan ini. Untuk media yang dikaji, peneliti 

memilih Suara Merdeka. Penentuan media ini didasarkan pada beberapa alasan. 

Pertama, fokus wilayah penelitiannya di Jateng, yang mana searah dengan 

coverage area-nya Surat Kabar ’Suara Merdeka’. Kedua, pemberitaan kekerasan 

terhadap wanita di surat kabar ini dijadikan pula sebagai salah satu referensi oleh 

Divisi Monitoring LRC-KJHAM, ketika menganalisa tingkat kekerasan tersebut 

di wilayah Jateng. Ketiga, berdasarkan data dari informan, jumlah redaksi maupun 

reporter prianya lebih banyak daripada jumlah redaksi/reporter wanita, sehingga 

proses produksi berita (termasuk produksi berita bertema kekerasan berbasis 

gender) ditulis oleh jurnalis pria, akhirnya output beritanya menggunakan 

perspektif/selera pria. Untuk periodesasi penelitian ditentukan mulai Nopember 

2008 sampai Desember 2009. Alasan penentuan periodesasi ini yaitu berita-berita 
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kekerasannya relatif masih up to date (relatif baru terjadi) dan juga disesuaikan 

dengan periodesasi monitoring kasus yang dilakukan LSM LRC-KJHAM. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendokumentasian isi komunikasi yang diteliti, dengan cara mengetik ulang, 

mengkliping dan meng-copy berita-berita kekerasan yang akan diriset. 

1.6.5 Unit Analisis 

Unit analisis dari studi ini ialah surat kabar harian/media massa cetak (Suara 

Merdeka) yang memuat berita tentang kekerasan terhadap wanita. 

1.6.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

Critical Discourse Analysis Norman Fairclough (Analisis Texts, Discourse 

Practice dan Analisis Sociocultural Practice) (Fairclough, 1995: 57-62&289-

316). Fairclough menyatakan proses analisis texts ini sebagai microlevel, 

discourse practice sebagai mesolevel dan proses analisis sociocultural practice 

sebagai macrolevel (Fairclough dalam Krolokke dan Sorensen, 2006: 52-53). 

Fairclough memusatkan perhatian wacana pada bahasa. Fairclough menggunakan 

wacana menunjuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, lebih daripada 

aktivitas individu. Selain itu, Fairclough juga membangun suatu model yang 

mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada 

linguistik serta pemikiran sosial dan politik, atau secara umum diintegrasikan pada 

perubahan sosial. Oleh karena itu, model yang dikemukakan oleh tokoh ini sering 
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disebut sebagai model perubahan sosial (social change). Fairclough membagi 

analisis wacananya dalam tiga dimensi, meliputi:    

1.6.6.1 Analisis Texts 

Menurut Fairclough, analisis texts ini disebut pula dengan ‘linguistic 

analysis’. Teks di sini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, 

semantik dan tata kalimat. Ia juga memasukkan koherensi dan kohesivitas, 

bagaimana antarkata atau antarkalimat digabung sehingga membentuk 

pengertian/wacana. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat 

tiga masalah berikut. Pertama, ideasional/representasi yang merujuk pada 

representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya 

membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat 

bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks/berita yang bisa mengandung 

seperangkat ideologis tertentu. Representasi ini menurut Fairclough ditelaah 

dalam tiga hal, yakni bagaimana seseorang, kelompok dan gagasan ditunjukkan 

dalam anak kalimat, dalam kombinasi anak kalimat serta dalam rangkaian 

antarkalimat.  

1.6.6.1.1 Representasi dalam Anak Kalimat  

Aspek ini berkaitan dengan bahasa yang dipakai dalam teks. Berdasarkan 

pemaparan Fairclough, ketika sesuatu ditampilkan, pemakai bahasa sejatinya 

dihadapkan paling tidak pada dua pilihan. Pertama, pada tingkat kosakata 

(vocabulary): kosakata apa yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu, di 

mana menunjukkan bagaimana sesuatu tersebut dimasukkan dalam satu set 

kategori. Apakah kasus kekerasan berbasis gender dapat dipersepsikan hanya 
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sebagai pertikaian fisik atau sebagai bentuk real dari adanya ketimpangan posisi 

sosial antara pria dengan wanita? Vocabulary ini berhubungan dengan pertanyaan 

bagaimana realitas ditandakan dalam bahasa dan bagaimana bahasa itu 

memunculkan realitas bentukan tertentu. 

 Kedua, pilihan yang didasarkan pada tingkat grammar (tata bahasa). Hal ini 

bukan semata permasalahan ketatabahasaan, sebab realitas yang dihadirkan dari 

pemakaian tata bahasa ini berbeda. Para pemakai bahasa (reporter/jurnalis) dapat 

memilih, apakah seseorang, kelompok atau kegiatan tertentu hendak ditampilkan 

sebagai sebuah tindakan (action), peristiwa (event), keadaan, ataukah hanya 

sebagai suatu proses mental. Kata ‘memperkosa’ bermakna sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh pelaku, tetapi ketika reporter memilih kata ‘pemerkosaan’ dalam 

beritanya, maka yang muncul bukanlah bentuk dari tindakan, melainkan sebuah 

peristiwa.  

 Ciri dari bentuk tindakan yaitu anak kalimatnya mempunyai struktur transitif 

(subjek+verb+objek). Untuk bentuk peristiwa, umumnya memiliki anak kalimat 

intransitif (subjek/objek+verb). Bentuk selanjutnya berupa proses mental, 

menampilkan sesuatu sebagai fenomena yang mempengaruhi kesadaran khalayak, 

tanpa memperlihatkan subjek (pelaku) dan korban secara spesifik, seperti pada 

kalimat, ‘pelecehan seksual terjadi di mana-mana.’ Kalimat tersebut hanya 

mengilustrasikan fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, 

bentuk lainnya berupa bentuk keadaan. Bentuk keadaan ini menunjuk pada 

sesuatu yang sudah terjadi, misalnya dalam kalimat, ‘seorang janda kembang 
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diperkosa,’ di mana hanya menggambarkan suatu keadaan, tanpa menyebut 

subjek pelaku tindakan. 

1.6.6.1.2 Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat 

 Anak kalimat yang satu dengan anak kalimat yang lain dapat digabung 

sehingga membentuk pengertian yang dapat dimaknai. Pada dasarnya, realitas 

terbentuk melalui bahasa dengan gabungan antara satu anak kalimat dengan anak 

kalimat yang lain. Untuk proses produksi penyusunan berita, reporter menyusun 

abstraksi mengenai bagaimana fakta-fakta yang saling terpisah dan tercerai-berai 

digabungkan sehingga menjadi kisah yang dapat dipahami oleh khalayak. 

Perpaduan anak kalimat ini membentuk koherensi lokal, yakni pengertian yang 

didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan yang lain. 

Koherensi pada titik tertentu menunjukkan ideologi pemakai bahasa. 

Contohnya, ada kasus seorang wanita mengalami pemerkosaan dan fakta lainnya 

ternyata wanita tersebut seorang janda. Kedua fakta itu dapat ditampilkan saling 

berhubungan tetapi dapat juga dibuat terpisah. Bila dua fakta itu digabung akan 

membuat asosiasi kepada khalayak bahwa status janda mempengaruhi mengapa ia 

diperkosa. Selain itu, bisa jadi sebagai penjelas yang diperlukan oleh khalayak; 

bisa dianggap pula kontras/bertentangan, sudah tahu janda masih juga diperkosa. 

Atau sebaliknya, bila dua fakta di atas dipisah, maka asosiasinya menunjukkan 

tidak ada hubungan sama sekali antara status janda seseorang dengan peristiwa 

pemerkosaan tersebut. 

Koherensi antara anak kalimat ini sebagai sebuah pilihan bagi penulisnya 

dan mempunyai beberapa bentuk. Pertama, elaborasi, anak kalimat satu menjadi 
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penjelas dari anak kalimat yang lain. Fungsi dari anak kalimat kedua ini ialah 

menguraikan anak kalimat yang telah ditampilkan pertama. Pada dasarnya, bentuk 

ini dihubungkan dengan pemakaian kata sambung ‘yang,’ ‘lalu’ atau 

‘selanjutnya.’ Kedua, perpanjangan, di mana anak kalimat satu merupakan 

perpanjangan anak kalimat lainnya. Fungsi anak kalimat yang kedua di sini yaitu 

kelanjutan dari anak kalimat pertama. Perpanjangan ini bisa berupa tambahan 

(memakai kata hubung ‘dan’) atau berupa kontras antara satu anak kalimat dengan 

anak kalimat selanjutnya (memakai kata hubung ‘tetapi’, ‘meskipun’, ‘akan 

tetapi’) atau juga berupa pilihan yang setara antara satu anak kalimat dengan anak 

kalimat lainnya (memakai kata hubung ‘atau’).  Ketiga, mempertinggi, di 

mana anak kalimat yang satu posisinya lebih tinggi daripada anak kalimat lainnya. 

Contohnya, anak kalimat satu menjadi penyebab dari anak kalimat berikutnya 

(pemakaian kata hubung ‘karena’ atau ‘diakibatkan’).  

1.6.6.1.3 Representasi dalam Rangkaian Antarkalimat 

Aspek representasi ini berkaitan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih 

disusun dan dirangkai, yang mana satu kalimat lebih menonjol dibandingkan 

dengan bagian kalimat yang lain. Salah satu aspek pentingnya yaitu apakah 

partisipan dianggap mandiri ataukah ditampilkan untuk memberikan reaksi dalam 

teks berita. Selain itu, aspek penting lainnya yakni apakah ada informasi yang 

ditampilkan sebagai latar depan atau latar belakang. Kalimat yang menempati 

posisi sebagai latar belakang, pada umumnya isinya berupa ringkasan dari tema 

suatu berita. Menyusun kalimat-kalimat dalam berita, menunjukkan praktik yang 

ingin disampaikan oleh jurnalis. Caranya dengan menyusun kalimat sedemikian 
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rupa, lewat strategi wacana. Apapun hal yang ditampilkan oleh media, 

menunjukkan bagaimana kalimat dan pendapat yang berbeda, dapat digabung dan 

seakan berhubungan dengan strategi wacana tertentu.  

Sementara itu, masalah berikutnya (kedua) yang ditelaah dalam analisis texts 

yakni relasi, di mana media dianggap sebagai arena sosial. Semua kelompok, 

golongan dan khalayak di masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan 

pendapatnya. Tiga kategori partisipan utama dalam media: jurnalis (di antaranya 

reporter; redaktur); khalayak media dan partisipan publik (di antaranya politisi, 

pengusaha, tokoh masyarakat, artis, ulama, ilmuwan dan sebagainya). Fokus 

perhatian dari analisis hubungan ini ada pada bagaimana pola hubungan di antara 

ketiga aktor di atas ditampilkan dalam teks; antara wartawan dengan khalayak; 

antara partisipan publik dengan khalayak, dan antara wartawan dengan partisipan 

publik tadi. Semua analisis hubungan itu diamati melalui teks.  

Analisis relasi ini penting dalam dua hal. Pertama, bila media dikatakan 

sebagai ruang sosial yang mana masing-masing kelompok saling mengajukan 

gagasan dan pendapat serta berebut mencari pengaruh agar lebih diterima oleh 

publik, maka analisis hubungan tersebut akan memberikan informasi yang 

berharga mengenai bagaimana kekuatan sosial ini ditampilkan dalam teks. 

Kelompok yang biasanya memiliki posisi sosial tinggi, pada umumnya 

ditempatkan lebih tinggi dalam relasinya dengan wartawan, dibandingkan dengan 

kelompok minoritas.          

Untuk sisi produksi teks berita pada dasarnya melibatkan dua partisipan: 

pembaca berita dan reporter sebagai pihak yang memproduksi teks. Analisis 
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relasional ini dapat memperlihatkan ke kita bagaimana media memperlakukan 

partisipan-partisipan tersebut?, dan bagaimana aktor-aktor itu dibentuk dalam 

hubungan tertentu? Kedua, analisis hubungan juga penting untuk melihat 

bagaimana khalayak hendak ditempatkan dalam pemberitaan. Bagaimana pola 

hubungan antara reporter dengan partisipan lain dikomunikasikan kepada 

khalayak. Contohnya, wacana pemberitaan menyangkut kasus KDRT. Kita bisa 

menganalisis bagaimana bentuk hubungan antara jurnalis, pelaku dan dokter; serta 

antara reporter dengan korbannya. 

Lalu, masalah terakhir yang dikaji dalam analisis texts yaitu identitas, di 

mana melihat konstruksi tertentu dari identitas reporter dan pembaca. Intinya, 

analisis jenis ini fokus mengkaji arti yang termuat dalam pemberitaan, bagaimana 

reporter mengidentifikasikan dirinya dengan masalah sosial yang terlibat; ia 

mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok mana? Apakah reporter 

ingin mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari khalayak ataukah menampilkan 

dan mengidentifikasi dirinya secara mandiri? Identitas ini menentukan bagaimana 

teks akan dibuat, menentukan bagaimana daftar pertanyaan diajukan ke 

narasumber dan bagaimana bahan-bahan itu ditulis ke dalam teks berita.  

1.6.6.2 Analisis Discourse Practice; 

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses 

produksi dan konsumsi teks/berita. Sebuah berita pada dasarnya dihasilkan lewat 

proses produksi teks media, seperti bagaimana pola kerja, bagan kerja dan 

rutinitas dalam menghasilkan berita. Berita diproduksi dalam cara-cara yang 

spesifik, dengan rutinitas dan pola kerja yang telah terstruktur berdasarkan laporan 
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wartawan di lapangan, atau dari sumber berita yang akan ditulis oleh editor dan 

sebagainya. Untuk distribusi teks/berita, tergantung pada pola dan jenis teks, serta 

bagaimana sifat institusi yang melekat dalam berita tersebut. Untuk itulah, pada 

discourse practice, diperlukan adanya wawancara mendalam (indepth interview) 

dengan awak redaksi (informan) yang ada kaitannya dengan pemberitaan kasus 

kekerasan berbasis gender, dan atau melakukan penelitian news room, dengan 

mengamati proses produksi berita (bila diperbolehkan mengikuti rapat penentuan 

tema, pembagian tugas, sampai penulisan laporan). Penelitian kualitatif tidak 

dipersoalkan jumlah informannya. Dalam hal ini, jumlah informan bisa sedikit 

tetapi juga bisa banyak, tergantung sampai pada tercapainya/terjawabnya tujuan 

penelitian (Kanto dalam Bungin, 2003: 53). Selain melakukan wawancara 

mendalam dengan salah satu awak redaksi, peneliti pada level ini ingin pula 

mendeskripsikan praktek konsumsi (hubungan pembuat dengan pembaca berita).   

1.6.6.3 Analisis Sociocultural Practice; 

Analisis sociocultural practice berasumsi bahwa konteks sosial yang ada di 

luar media mempengaruhi bagaimana wacana muncul dalam media. Konteks di 

sini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks 

dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat 

atau ekonomi media atau budaya atau politik tertentu. Oleh karena itu, ruang 

redaksi atau wartawan bukanlah profesi yang steril, tetapi sangat ditentukan oleh 

faktor di luar dirinya. Sociocultural practice ini tidak berhubungan langsung 

dengan produksi teks, tetapi menentukan bagaimana teks diproduksi dan 

dipahami. Untuk studi ini, sebuah teks yang merendahkan atau memarjinalkan 
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wanita, berarti merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat. 

Fairclough memaparkan tiga level analisis pada sociocultural practice, di 

antaranya: 

1.6.6.3.1 Level Situasional; 

Bagaimana teks diproduksi dengan memperhatikan aspek situasional ketika 

teks tersebut diproduksi. Teks berita dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana 

yang khas dan unik, sehingga ada kemungkinan satu teks berbeda dengan teks 

yang lain untuk satu kasus (pemberitaan kekerasan terhadap wanita). Wacana 

yang dikembangkan bisa jadi berbeda. Wacana yang pertama lebih menyoroti 

deskripsi kekerasan yang dialami korban. Untuk wacana yang kedua mungkin 

lebih fokus untuk menyalahkan korban (blaming the victim) yang dianggap media 

sebagai penyebab kekerasan.     

1.6.6.3.2 Level Institusional; 

Level ini melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik 

produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam diri media sendiri, bisa juga 

berasal dari kekuatan eksternal di luar media yang menentukan proses produksi 

berita. Produksi berita di media saat ini tidak mungkin terlepas dari tiga masalah 

ekonomi media yang bisa berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam 

pemberitaan. Pertama, pengiklan yang menentukan kelangsungan hidup media. 

Kedua, khalayak pembaca yang dalam indutri modern ditunjukkan dengan data-

data seperti oplah atau rating. Ketiga, persaingan antarmedia. 
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1.6.6.3.3 Level Sosial;   

 Fairclough menegaskan wacana yang muncul dalam media ditentukan oleh 

perubahan masyarakat. Kalau aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau 

suasana mikro (konteks peristiwa saat teks berita kekerasan dibuat), aspek sosial 

lebih melihat pada aspek makro seperti sistem politik, sistem ekonomi atau sistem 

budaya masyarakat secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang 

berkuasa, nilai-nilai apa yang dominan dalam masyarakat serta bagaimana nilai 

dan kelompok yang berkuasa itu mempengaruhi dan menentukan industri media. 

Misalnya, masyarakat yang kental ideologi patriarkal yang melihat wanita sebagai 

kelas kedua dibawah pria, nilai ini akan turut mempengaruhi isi pemberitaan 

media.  

Pemakai bahasa menyesuaikan dengan praktik diskursif (order of discourse) 

di tempat di mana ia berada, sehingga ia tidak bebas memakai bahasa. Ketika 

menganalisa teks berita perlu dilihat dulu order of discourse dari berita tersebut: 

apakah berita tersebut berbentuk hardnews, feature, artikel, ataukah editorial. Hal 

ini akan membantu peneliti untuk memaknai berita, proses produksi dari berita, 

dan konteks sosial dari berita yang dihasilkan. 

Tabel 1.1 : Alur Pemikiran Critical Discourse Analysis Norman Fairclough 
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DISCOURSE PRACTICE (Produksi dan Konsumsi Teks) 

TEXT 
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1.7 Kriteria Kualitas Penelitian (Goodness) 

 Menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, goodness atau kriteria 

kualitas penelitian itu dapat dicermati dari paradigma/perspektif yang digunakan 

peneliti. Goodness dalam studi ini didasarkan pada historical situatedness (sejauh 

mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan 

politik) (Guba dan Lincoln dalam Denzin dan Lincoln, 2005: 195-196).  

 Untuk ilustrasi secara konkritnya, studi ini akan dinilai apakah Critical 

Discourse Analysis Norman Fairclough (Analisis Texts, Discourse Practice dan 

Analisis Sociocultural Practice) dapat dijadikan sebagai metode yang sesuai 

untuk mendeskripsikan makna dari pemberitaan kekerasan berbasis gender di 

Surat Kabar Harian Suara Merdeka. Khususnya pada analisis discourse practice 

dan sociocultural practice, apakah dua analisis ini dapat mengkritisi pengalaman 

(dalam konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi-politik) dan juga pikiran para 

informan tentang proses produksi, konsumsi dan juga level sosial-budaya yang 

dapat mempengaruhi proses pembentukan wacana pada teks-teks berita kekerasan 

tersebut. 

 

1.8 Keterbatasan Penelitian 

 Ada beberapa keterbatasan dalam studi ini. Pertama, sedikitnya pemahaman 

peneliti atas kajian/studi linguistik yang diterapkan pada level pertama (Analisis 

Texts) dari Critical Discourse Analysis Norman Fairclough. Untuk mempelajari 

kajian linguistik ini, peneliti berupaya mencari, membaca dan mempelajari buku-

buku yang berkaitan dengan linguistik/sastra. Kedua, terbatasnya alokasi waktu 
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peneliti untuk menyelesaikan laporan tesis tersebut. Situasi itu menjadi hambatan 

tersendiri yang dirasakan oleh penulis. 

  

1.9 Prosedur Penelitian     

Penelitian analisis wacana kritis ini, melalui langkah atau prosedur yang 

saling berkaitan. Kegiatan studi diawali dengan perencanaan desain penelitian, 

survey pendahuluan, pengurusan ijin penelitian, pengambilan dan pengumpulan 

data, analisis data, penulisan hasil penelitian dan terakhir dilanjutkan melalui 

penyusunan laporan penelitian. 

 


