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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Isu sensitivitas gender di media massa memiliki kompleksitas tersendiri. 

Indonesia, sebagaimana layaknya negara dunia ketiga lainnya, masih menganggap 

gender sebagai konsep baru. Konsep gender masih harus melakukan beberapa 

adaptasi terhadap sistem nilai setempat agar dapat diterima secara luas. Pengelola 

media yang lebih banyak laki-laki akan menghasilkan produk yang cenderung 

berpihak pada kepentingan laki-laki, dan meskipun ada liputan tentang 

perempuan, maka tendensi yang muncul sarat dengan kepentingan komersial 

semata. Media secara tidak sadar seringkali juga membuat relasi-relasi tertentu 

yang bias gender, seperti menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang 

lemah, dan membuat konstruksi kebenaran yang diproduksi oleh laki-laki. 

Paradoks terjadi ketika berita yang dihasilkan menjadi bias gender. Sementara 

media massa mempunyai peran signifikan untuk menanamkan ideologi gender di 

tengah stereotipe tentang gender yang berlaku di masyarakat.  

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Dr. Daniel Dhakidae, yang 

mengatakan bahwa pers, terutama suratkabar harian, sebagai sosok yang male 

industry, suatu industri yang didominasi oleh kaum laki-laki dari segi kuantitas 

(personalia) maupun kualitas (struktur organisasi dan manajemen kerja). Hasil 

penelitian terhadap sembilan suratkabar harian besar yang terbit di Jawa pada 

tahun 1998, menunjukkan bahwa jumlah jurnalis perempuan hanya berkisar antara 
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6 sampai 16 persen dengan rata-rata per suratkabar 10 persen (Siregar, 1999: 14). 

Bahkan pada tahun 2002 keanggotaan PWI terdiri dari 461 orang jurnalis 

perempuan dan 4.687 orang jurnalis laki-laki (May Lan, 2002: 11). 

Kompas, sebagai harian terbesar dan berpengaruh di Indonesia juga tak 

lepas dari fenomena tersebut. Kompas hingga tahun 1998 baru mempunyai 

jurnalis perempuan sebanyak 28 orang dari 186 orang wartawan (15 persen lebih 

sedikit). Sementara itu, hasil penelitian dari T. Titi Widaningsih menunjukkan 

bahwa pada tahun 1999, jumlah jurnalis perempuan di Kompas tidak mencapai 20 

persen dari keseluruhan jumlah jurnalis yang ada. Bahkan dari keseluruhan 

jumlah pimpinan redaksi, jumlah perempuan yang duduk didalamnya kurang dari 

15 persen (Widaningsih, 1999: 33). 

Fakta di atas menyebabkan sensitivitas gender pengelola media massa 

yang diimplementasikan lewat kebijakan media, bisa dikatakan masih belum 

memadai. Persoalan perempuan yang diakibatkan oleh munculnya diskriminasi, 

subordinasi atau marginalisasi di tengah masyarakat, masih dihampiri secara 

setengah-setengah. Sebagian besar pengelola media massa masih memiliki 

kepercayaan dan nilai yang bias gender. Hal ini tercipta karena lingkungan 

internal media dan lingkungan sosial dimana pengelola media tersebut berada, 

masih mengukuhkan praktik dan menjadi agen dari perilaku yang bias gender. 

Ideologi patriarki masih kuat melekat pada para pengelola media massa. 

Hiruk pikuk politik di Amerika Serikat bisa dijadikan salah satu contoh 

betapa perempuan masih harus bergelut dengan kenyataan panggung politik yang 

maskulin dan tidak ramah pada sosok perempuan. Dan betapa media massa 
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tampak nyata menjadi cermin perpanjangan tangan budaya politik maskulin lewat 

liputannya yang bias pada kekalahan Hillary Clinton. Dalam kasus Hillary, paling 

tidak ada dua standar ganda panggung politik dan liputan media massa, (1) ketika 

perempuan secara terbuka, serius, gigih merintis jalan meraih posisi puncak dalam 

politik, ia dikecam sebagai sosok ambisius. Hillary banyak disorot bahkan dikritik 

akibat ambisi politik dan keseriusannya mewujudkan ambisi itu. Ideologi patriarki 

memang menerapkan standar ganda bahwa lelaki absah bahkan seharusnya 

bersifat ambisius untuk meraih cita-cita sebagai bagian dari pengesahan dirinya 

sebagai sosok maskulin. Perempuan yang bersikap serupa dikecam dan dianggap 

menyeleweng dari kodrat femininnya; (2) ketika perempuan politisi secara terbuka 

mengungkapkan emosinya, ia dianggap mengeksploitasi keperempuanannya 

untuk mendapat simpati politik. Ekspresi emosi (yang oleh ideologi patriarki 

dilekatkan dengan identitas perempuan) itu juga dianggap sebagai tanda 

kelemahan dan secara salah dilihat sebagai tanda perempuan tak memiliki 

kekuatan memimpin. Sementara itu, ungkapan atau ekspresi emosi pada politisi 

laki-laki mulai dianggap positif sebagai tanda dan ekspresi sisi humanitasnya 

(Nasir, 2008: 3).  

Sementara itu, dalam contoh lain penelitian Mahfud Anshori juga bisa 

dijadikan salah satu rujukan bagaimana media massa membingkai berita berisu 

gender. Penelitian yang berjudul “Prinsip-prinsip Jurnalistik Bingkai Berita 

Gender: Analisis Framing Harian Kompas dan Jawa Pos”, dilakukan peneliti 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam kerangka frame 

di harian Kompas dan Jawa Pos serta mengkonstruksi kerangka ideologi awak 
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media dalam kerangka bias gender, responsif gender atau netral gender. Penelitian 

dilakukan terbatas untuk kajian redaksional Harian Kompas dan Jawa Pos dengan 

batasan sampel penelitian pada periode Agustus 2006. Pemilihan Kompas dan 

Jawa Pos sebagai subyek penelitian dengan alasan keduanya mewakili dua koran 

terbesar di Indonesia dan mempunyai jaringan sampai ke tingkat lokal (Anshori, 

2006: 8).  

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) Kompas cenderung tidak 

mengkonstruksi tema-tema popular seperti pemilihan ratu kecantikan dan 

pernikahan selebritis sebagai isu utama. Sementara Jawa Pos memilih kedua isu 

tersebut sebagai isu utama dan menempatkannya di halaman muka secara 

berturut-turut dan dengan intensitas kolom yang tinggi, (2) pada berita-berita 

tentang konflik, kekerasan dalam rumah tangga, hukum dan penegakan 

hukumnya, Kompas dan Jawa Pos cenderung tidak mencerminkan berita yang 

responsif gender, dan (3) dalam konsep ruang publik, Jawa Pos cenderung lebih 

terbuka dan responsif gender dibandingkan Kompas, dibuktikan dengan 

diberikannya kesempatan bagi penulis perempuan untuk ikut dalam debat publik 

dalam kolom Opini (Anshori, 2006: 81-83). 

Merujuk pada hasil penelitian dari Mahfud Anshori (state of the art), maka 

penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan lebih khusus bagaimana sikap 

media (harian Kompas) dalam mengkonstruksi pemberitaan politik yang berisu 

gender. Sehingga, penelitian ini tentunya ingin memberikan kontribusi baru yang 

belum terungkap dalam penelitian Anshori. Mengapa persoalan politik berisu 

gender? Karena, isu politik begitu penting untuk perempuan, tak lain karena 
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perempuan adalah bagian terbesar/mayoritas di negeri ini, sedangkan hak-hak 

mereka sebagai warga negara yang sah belum mendapat perhatian selayaknya, 

disamping mereka terus menerus dipinggirkan (dimarjinalkan) di dalam proses-

proses pembuatan keputusan. Hingga saat ini diakui atau tidak, masa kejayaan 

pemimpin politik perempuan memasuki era yang amat buram. Seolah tidak ada 

keberpihakan yang sengaja diberikan dalam perebutan akses sumber-sumber 

produktif kekuasaan politik. Pencitraan negatif pemimpin politik perempuan terus 

dihembuskan, guna menangkal dan menghempaskan sejak dini, peluang yang 

kemungkinan hendak diraih politisi perempuan ini.  

Dunia politik hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang asing bagi 

perempuan. Bahkan, politik pun masih menjadi barang mewah bagi perempuan 

terdidik. Konklusi ini paling tidak didasarkan dari pernyataan subjektif yang 

seringkali diucapkan di masyarakat, bahwa: dunia politik merupakan wilayah 

yang keras dan kotor. Oleh karena itu, politik tidak mudah dan tidak bagus 

disentuh oleh perempuan (Mulia, 2007: 183). Sehingga, perempuan tidak banyak 

terlibat dalam pembuatan keputusan dan lebih banyak sebagai penikmat 

keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender. 

Keputusan tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan, tidak membuat 

perempuan semakin berkembang, malah sebaliknya lebih banyak membuat 

menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. Hal ini 

mengakibatkan posisi perempuan senantiasa berada di posisi marjinal. 

Ronald Inglehart dan Pippa Norris (2003: 127) menyebutkan tiga hal yang 

menjadi kendala perempuan dalam berpolitik, yaitu: (1) hambatan struktural, (2) 
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hambatan institusional, dan (3) hambatan kultural. Hambatan struktural 

menyangkut hal-hal seperti : pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi 

perempuan. Hambatan institusional  seperti sistem politik, tingkat demokrasi, dan 

sistem pemilu. Dan hambatan kultural menyangkut budaya politik, serta 

pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender.  

Rendahnya pemahaman perempuan terhadap politik menyebabkan 

perempuan takut atau ragu-ragu dalam berpolitik. Dalam hal keuangan dapat 

dikatakan bahwa kemampuan perempuan dalam hal pendanaan kampanye hanya 

ala kadarnya bahkan boleh dikatakan sangat minim. Sebagian besar caleg 

perempuan tidak memiliki sumber keuangan sendiri, melainkan berasal dari 

keluarga, khususnya suami. Selain itu, posisi perempuan dalam keluarga 

meletakkan perempuan dalam posisi subordinat. Apapun yang dilakukan 

perempuan harus “mendapatkan izin” orang tua (bagi yang masih lajang), suami 

(bagi yang sudah berkeluarga), bahkan terkadang juga mertua serta keluarga besar 

lain (bagi masyarakat yang masih kuat berbudaya extended family). Posisi ini 

membuat perempuan hampir mustahil dapat terjun dalam dunia politik tanpa 

dukungan penuh keluarga. 

Budaya dalam partai dan sikap partai terhadap perempuan dalam partai 

politik seringkali tidak mendukung pemberdayaan politik sepenuhnya bagi para 

politisi perempuan. Pada umumnya perempuan diletakkan dalam posisi-posisi 

yang tidak strategis seperti posisi bendahara atau departemen yang khusus 

membawahkan perempuan. Posisi demikian tidak strategis dalam pembuatan 

kebijakan partai (Darmastuti, 2004). Selain itu partai politik belum sepenuh hati 

 



7 
 

menjalankan kebijakan kuota 30%. Masalah internal partai yang masih belum 

demokratis dan berwawasan kesetaraan gender tampak pada kebijakan-kebijakan 

partai. Ketua partai (yang jelas kebanyakan adalah laki-laki) membuat kebijakan 

melalui “bungkus” fit and proper test menghasilkan kesimpulan bahwa si A (laki-

laki) lebih baik daripada si B (perempuan). Oleh karena itu, B ditaruh pada urutan 

di bawah A. 

Sedangkan hambatan kultural adalah kuatnya ideologi patriarki. Secara 

harfaiah, patriarki artinya aturan-aturan dari ayah/laki-laki, tetapi kini diartikan 

sebagai dominasi laki-laki di bawah aturan ayah (the rule of father). Menurut 

Goldberg (dalam Nurudin dkk, 2006: 49), secara antroplogis patriarki adalah 

sebuah sistem organisasi baik politik, ekonomi, industrial, finansial, religi, yang 

meliputi sejumlah posisi teratas di dalam hierarkis yang diduduki oleh laki-laki. 

Oleh sejarawan terkenal John Tosh, patriarki dijabarkan sebagai sebuah konsep di 

mana kaum laki-laki memperbesar jaringan kekuasaannya dengan tanggungan 

kaum perempuan baik dalam level fisik maupun sosial perempuan (Shoemaker 

dan Vincent, 1998 : 3-4). Terkait dengan politik, maka ada anggapan bahwa 

politik lebih pantas untuk laki-laki, karena politik itu keras, keras penuh tipu 

muslihat dan banyak pekerjaan yang memerlukan waktu di luar rumah yang jelas 

tidak sesuai dengan perempuan. 

Budaya dan etos politik yang patriarki sangat diwarnai gaya hidup 

maskulin. Laki-laki mendominasi arena politik, memformulasi aturan-aturan 

permainan politik, dan mendefinisikan standar untuk evaluasi.  Selanjutnya 

kehidupan politik diorganisir sesuai dengan norma-norma dan nilai laki-laki. 

 



8 
 

Model politik, misalnya didasarkan pada ide tentang menang dan kalah, kompetisi 

dan konfrontasi. Patriarki dilihat kaum feminis bukan sebagai sebuah penjelasan 

terhadap terjadinya bentuk penindasan atas kaum perempuan, namun lebih 

sebagai sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya bentuk penindasan 

tersebut. 

Oleh karenanya, budaya patriarki bukanlah budaya yang telah ada dan 

menjadi kodrat sejak manusia lahir sehingga membagi pandangan, perspektif dan 

pemahaman manusia atas kesetaraan wanita dan laki-laki. Namun budaya 

patriarki adalah hasil dari konstruksi manusia sendiri (baca: laki-laki) yang 

melanggengkan kekuasaan dan superioritasnya atas wanita. Dengan demikian, 

perempuan yang mandiri dan berpolitik tidak mudah diterima. Bahkan menurut 

Friedan, ambisi yang dimiliki seorang perempuan dalam bidang politik dianggap 

sebagai perilaku yang tidak feminin (Subono, 2001: 93). Akibatnya lebih sulit 

bagi seorang perempuan untuk berhasil dalam dunia politik dibandingkan dengan 

laki-laki karena dia menghadapi standar  ganda. Selain itu ada juga tuduhan 

bahwa perempuan tidak siap dalam kehidupan politik publik karena banyak orang 

yang tidak mau mengerti penyebab ketertinggalan perempuan. Semua itu 

merupakan produk budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia yang 

menyebabkan menyebabkan perempuan tidak terbiasa ikut serta dalam 

pengambilan keputusan di sektor publik. 

Penyebarluasan pandangan dan gagasan patriarki ini sendiri juga turut 

dipengaruhi oleh media massa yang termasuk dalam struktur tatanan sosial dan 

politik dan ekonomi. Media massa menjadi salah satu institusi yang secara sadar 
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atau tidak turut andil dalam mengukuhkan keyakinan gender yang sudah tertanam 

dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itu seluruh kerja jurnalistik mulai dari 

penugasan wartawan, penulisan berita, proses memilih, memilah, menyunting 

bahkan pemilihan tipografi jenis huruf sebenarnya dikonstruksi oleh beberapa 

orang yang mayoritas laki-laki.  Sehingga, media massa dikatakan satu di antara 

agen sosialisasi yang sangat berpengaruh dalam mengkonstruksi dan 

merekonstruksi peran gender.  Media massa turut ambil bagian dalam 

memarginalkan perempuan.  Sikap perempuan terhadap sesama perempuan, laki-

laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki atau laki-laki terhadap 

sesama laki-laki secara disadari atau tidak dipengaruhi oleh media massa.  

 Media merupakan agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. 

Media bukanlah tempat saluran yang bebas. Berita yang kita baca bukan hanya 

menggambarkan realitas, tetapi juga konstruksi dari media  itu sendiri. Lewat 

berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji 

dalam pemberitaan (Eriyanto, 2002: 23). Sehingga kalau ada berita yang 

menyebutkan kelompok tertentu atau menggambarkan realitas dengan citra 

tertentu, gambaran semacam itu merupakan hasil dari sumber berita 

(komunikator) yang menggunakan media untuk mengekspresikan pendapatnya. 

Konstruksi media atas realitas politik berisu gender salah satunya muncul 

secara masif melalui pemberitaan-pemberitaan pasca keluarnya putusan MK. 

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materiil pasal 214 

huruf a, b, c, d, e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimana sistem nomor urut diganti dengan 
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sistem suara terbanyak. Putusan MK itupun dinilai mengembalikan posisi politik 

perempuan pada titik mundur bahkan nol. Dengan sistem suara terbanyak, 

keterwakilan perempuan menjadi sangat tipis peluangnya karena mereka harus 

berkompetisi secara bebas dengan caleg laki-laki. Sementara itu, pemilih belum 

tentu punya pertimbangan perbedaan gender di dalam melakukan pilihannya. Arry 

Bainus (2009: 3) menyebutkan bahwa kebijakan kuota 30% keterwakilan 

perempuan menjadi sangat absurd. Padahal sejatinya kebijakan tersebut 

dimaksudkan sebagai kebijakan affirmative action bagi golongan perempuan yang 

dianggap sebagai minoritas.  

Menurut Alan Wall (dalam Nurudin, 2006: 43), meskipun benar bahwa 

tidak ada hubungan yang nyata yang terbentuk antara tingkat partisipasi 

perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap 

kemajuan perempuan, namun 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik 

dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi 

pengaruh yang berarti dalam politik. Sedangkan menurut Andi Malarangeng 

(Salviana, 2004: 21), affirmative action adalah salah satu hal yang paling strategis 

untuk mencapai kesetaraan dalam bidang politik. Jumlah minimal perempuan 

dalam parlemen adalah critical mass. Hal ini penting agar perempuan bisa 

mendesakkan kepentingan-kepentingan perempuan dalam proses politik. 

Persoalan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2009 ini 

tentunya menarik minat media (surat kabar) untuk melakukan pemberitaan. 

Berkaitan dengan itulah, timbul pertanyaan kritis seperti apa media, terutama 

media cetak memberitakan isu perempuan menghadapi pemilu 2009? Apakah ada 
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upaya media mengenalkan caleg perempuan kepada pembaca? Media cetak yang 

banyak memberitakan tentang persoalan tersebut, diantaranya adalah Kompas. 

Persoalan politik perempuan banyak dimuat di Kompas sehingga relevan apabila 

suratkabar ini dipilih sebagai objek penelitian. 

Pemberitaan suatu peristiwa di media massa terkait dengan ideologi yang 

mereka anut. Media massa memiliki kemungkinan keberpihakan terhadap 

ideologi, gagasan-gagasan, dan kepentingan-kepentingan tertentu. Ideologi yang 

bekerja di media massa merupakan ideologi yang pluralis. Kita harus melihat apa 

saja unsur yang bekerja dalam ideologi itu, yaitu adat istiadat, budaya, kekuatan 

politik, dan lain-lain. Pada umumnya ideologi juga dianggap menyusup ke dalam 

teks untuk memproduksi dan mereproduksi relasi kekuasaan yang tidak seimbang, 

yaitu relasi dominan. 

Ideologi patriarki sebagai ideologi umum masyarakat Indonesia, 

membawa konsekuensi pada posisi dan peran perempuan di media, sebab 

bagaimanapun media itu tidak hidup dalam situasi bebas nilai terhadap 

lingkungan sosialnya. Artinya bahwa suatu media pasti memiliki orientasi nilai 

keyakinan, kesadaran kultural, profesionalitas dan keberpihakan. Diakui atau 

tidak, ideologi gender yang muncul secara dominan dalam masyarakat di atas, 

mengakibatkan adanya fenomena di mana status peran dan kedudukan perempuan 

menjadi tidak pernah mengalami kemajuan yang berarti. 

Orientasi jurnalisme di Indonesia yang sangat patriarkat, dalam prakteknya 

telah menyebabkan proses marjinalisasi perempuan dan kehidupan perempuan. 

Pemberitaan media massa di Indonesia mengenai permasalahan gender belum 
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menunjukkan keadilan karena menampilkan peristiwa secara faktual tanpa disertai 

perspektif gender. Persoalan perempuan yang diakibatkan oleh munculnya 

diskriminasi, subordinasi atau marginalisasi di tengah masyarakat, masih 

dihampiri secara setengah-setengah. Sebagian besar pengelola media massa masih 

memiliki kepercayaan dan nilai yang bias gender. Hal ini tercipta karena 

lingkungan internal media dan lingkungan sosial dimana pengelola media tersebut 

berada, masih mengukuhkan praktek dan menjadi agen dari perilaku yang bias 

gender. Suara perempuan menjadi suara yang terbisukan dalam media massa.  

Fakta ini jelas bertolak belakang dengan gagasan normatif yang muncul 

dalam Undang-Undang Pers No.40/Tahun 1999 Pasal 2 tentang Asas, Fungsi, 

Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, yang menyebutkan bahwa kemerdekaan pers 

adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip 

demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu juga bertentangan dengan 

Kode Etik Jurnalistik pasal 1, yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia 

bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak 

beritikad buruk. Independen adalah membuat suatu berita sesuai dengan suara hati 

nurani, tidak ada paksaan, baik dari pihak lain maupun perusahaan pers. Akurat 

adalah bisa dipercaya, sedangkan berimbang adalah semua pihak mendapat 

kesempatan setara. Prinsip tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat untuk 

merugikan pihak lain secara sengaja. Kedua undang-undang tersebut menyiratkan 

bahwa media dalam melakukan konstruksi pemberitaan, seharusnya tidak 

melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan kaum minoritas lain. 
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1.2.Perumusan Masalah 

Konstruksi pemberitaan perempuan di media masih bias gender. May Lan 

(2002:9-10), menyebutkan bahwa perempuan dalam berbagai pemberitaan di surat 

kabar masih menunjukkan bahwa mereka belum mengalami kesetaraan. 

Perempuan masih digambarkan sebagai sosok yang terbelakang, tertindas dan 

tidak memiliki otoritas terhadap dirinya, apalagi terhadap masyarakat. Selain itu, 

frekuensi pemberitaan yang terkait dengan isu perempuan tidak bersifat kontinyu 

dan masih sering menampilkan perempuan sebagai objek yang dieksploitasi.  

Media massa dengan jargon kebebasan ternyata tidak lepas dari semangat 

patriarki yang tentunya memberikan implikasi pada kebijakan redaksional, baik 

disengaja atau tidak. Bahkan, media massa dengan dunia jurnalistiknya dapat 

dikatakan sebagai wilayah yang paling kentara memposisikan perempuan dalam 

konteks dikotomisnya dengan laki-laki sebagai “rival”nya. Kecenderungan 

sekarang media sangat berpihak pada laki-laki dan mengabaikan persoalan 

perempuan. Padahal dengan kode etik jurnalistik yang ada, diharapkan semua 

media mengkampanyekan hak-hak asasi manusia termasuk isu-isu perempuan. 

Walaupun pada dasarnya media senantiasa dituntut untuk objektif 

(fairness), tidak memihak (balance) dan menghadirkan fakta tanpa 

mencampuradukkan dengan opini, tapi dalam praktiknya jurnalis media tetaplah 

seorang manusia yang senantiasa menghadirkan sisi subjektifitasnya dalam 

menulis berita. Berita adalah konstruksi realitas lewat media yang diproduksi oleh 

representasi dari kekuatan-kekuatan sosial dominan (patriarki) yang ada dalam 

masyarakat (Eriyanto. 2001: 29).  
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Jika media massa di satu saat mempromosikan nilai-nilai “kesejajaran” 

antara laki-laki dan perempuan, namun di saat lain media masih juga menjalankan 

praktik-praktik absolit. Di satu sisi, sebagai agen dari propaganda adil gender, 

media massa memberikan aplaus pada slogan “peran ganda perempuan modern”, 

di sisi lain mereka menuntut perempuan, sebagai “lawan jenisnya”, untuk tetap 

tinggal “terdomestikasi” dengan meragukan kemampuan mereka untuk berkarya 

di dunia publik, tentu saja dengan menggunakan perspektif media massa yang 

maskulin. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka muncul permasalahan, 

berita politik ber-isu gender seperti apa yang termasuk dalam lima tema berita 

politik di Kompas ? Bagaimana  gambaran ideologi patriarki kapitalistik dalam 

konstruksi pemberitaan politik ber-isu gender di koran  Kompas? Serta labelisasi 

ideologi patriarki kapitalistik seperti apa yang dipakai oleh Kompas dalam 

mengkonstruksi pemberitaan politik ber-isu gender? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berita politik ber-isu gender yang 

termasuk dalam lima tema berita politik di Kompas. Selain itu penelitian juga 

dilakukan untuk mengetahui ideologi patriarki kapitalistik yang muncul dalam 

konstruksi pemberitaan  politik ber-isu gender di Kompas serta untuk mengetahui 

labelisasi-labelisasi ideologi patriarki kapitalistik yang muncul terkait dengan 

konstruksi pemberitaan politik ber-isu gender.  
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1.4.Signifikansi Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Akademik 

Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 

baik dalam penggunaan teori maupun metoda penelitian. Merujuk pada 

lima hasil penelitian terdahulu (lihat lampiran), maka dapat diketahui 

bahwa: (1) ditinjau dari judul penelitian, ternyata hanya ada satu judul 

penelitian yang mengkaji masalah konstruksi pemberitaan politik 

perempuan, itupun mengambil lokasi penelitian di New Zealand, (2) 

ditinjau dari obyek penelitian, hanya ada satu penelitian yang mengambil 

surat kabar sebagai obyek penelitian. Penelitian penelitian yang lain 

mengambil obyek penelitian di majalah, radio, dan televisi, (3) penelitian-

penelitian terdahulu sekalipun menggunakan teori feminis dari Tong, 

namun jarang ada yang memilih satu aliran feminis tertentu sebagai basis 

teori, dan (4) terdapat dua penelitian yang menggunakan analisis framing 

sebagai metoda penelitiannya. Penelitian pertama menggunakan model 

Kosicki dan de Zhongdang dan lainnya tidak disebutkan menggunakan 

model framing yang mana.  

Maka merujuk hasil penelitian di atas, maka penelitian ini akan 

memberikan kontribusi dalam : (1) tema dalam penelitian adalah  

konstruksi pemberitaan politik berisu gender, suatu tema yang relatif 

belum banyak diangkat dalam penelitian, (2) paradigma yang digunakan 

adalah critical constructionism, suatu paradigma yang belum banyak  

digunakan banyak dalam penelitian, (3) teori yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah Muted Group Theory dan aliran feminis liberal. 

Kedua teori ini belum pernah digunakan dalam penelitian-penelitian lain 

yang berhasil dihimpun oleh peneliti, (4) analisis framing yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dilihat dari perangkat 

framingnya, model tersebut lebih detail dalam menganalisis setiap teks 

yang ada sehingga dirasakan paling tepat untuk mengkaji persoalan 

bingkai media dalam politik. Model tersebut membagi struktur analisis 

menjadi empat bagian, yaitu : sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, (5) 

obyek dalam penelitian ini adalah media cetak, yaitu Kompas. Hal ini akan 

memperkaya penelitian-penelitian terdahulu, dimana hanya ada satu 

penelitian yang mengambil objek penelitian surat kabar. 

1.4.2. Signifikansi Praktis 

Memberikan kontribusi pada pengelola media untuk menerapkan prinsip 

jurnalisme sensitif gender dan tidak membiarkan dominasi ideologi 

patriarki dalam peliputan berita, utamanya mengenai peliputan berita 

politik menyangkut perempuan. 

1.4.3. Signifikansi Sosial 

1. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan/upaya untuk memberikan 

empowering terhadap perempuan. Yaitu dipakai untuk 

perubahan sosial atau merubah status quo yang berlaku dan 

yang dapat merugikan perempuan. 
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2. Mendiskusikan rekomendasi-rekomendasi penting menuju 

kesetaraan gender bagi perempuan dalam kehidupan politik. 

 

1.5.Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam 

kegiatan dalam suatu sistem politik atau (negara) yang menyangkut proses 

menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. 

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat (public goals) dan bukan 

tujuan pribadi seseorang (private goals) (Budiarjo, 2000: 8). Dalam arti luas, 

politik membahas secara rasional berbagai berbagai aspek negara dan kehidupan 

politik (Handoyo, 2008: 55). Terdapat beberapa hal yang menjadi objek kajian 

politik, yaitu : (1) sistem politik; (2) partai politik; (3) sosialisasi politik; (4) 

budaya politik, dan (5) partisipasi politik. 

Robert Dahl (dalam Handoyo, 2008: 145) mengartikan sistem politik 

sebagai pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang melibatkan secara 

luas kekuasaan (power), aturan-aturan (rules) atau kewenangan (authority). 

Sistem politik menjadi hal yang penting karena berjalannya suatu proses politik 

mensyaratkan adanya kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem politik yang 

dimaksud adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan.  

Objek kajian kedua dari politik adalah partai politik. Partai politik adalah 

salah satu pilar demokrasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan 

demokrasi. Partai politik juga merupakan keharusan dalam kehidupan politik 

modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi partai politik secara ideal 
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dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan 

tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta 

menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan 

damai (Budiarjo, 2000:159). 

Secara umum Miriam Budiarjo (2000: 160) mengatakan bahwa partai 

politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 

mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah 

untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya 

dengan cara konstitusional) untuk melaksanakan kebijakan mereka. Sedangkan 

menurut R.H. Soltau (dalam Budiarjo, 2000: 161), partai politik adalah 

sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak 

sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk 

memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum 

mereka. 

Dalam sebuah negara yang demokratis partai politik mempunyai beberapa 

fungsi: (1) partai sebagai sarana komunikasi politik yang menyalurkan beraneka 

ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan dirumuskan sebagai usulan 

kebijaksanaan dan dimasukkan dalam program partai; (2) partai politik sebagai 

sarana rekruitmen politik yang berfungsi mencari dan mengajak orang yang 

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political 

recruitment) dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik; dan (3) 

partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management) dalam 

suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat 
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merupakan soal yang wajar dan jika sampai terjadi konflik maka partai politik 

berusaha mengatasinya.  

Sedangkan objek kajian ketiga adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik 

yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. 

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh 

sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam 

masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, 

yakni: pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan 

suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, 

para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan 

simbol-simbol politik negaranya. Sedangkan indoktrinasi politik ialah proses 

sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk 

menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak penguasa sebagai ideal 

dan baik (Surbakti, 1999:117).  

Sementara itu, yang dimaksud budaya politik (political culture) adalah 

keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola 

orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik 

mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, 

sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu dan 

beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan 

politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang 

didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya 

dan oleh pandangannya mengenai situasi politik (Budiharjo, 2000: 49).  
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Objek kajian terakhir dari politik adalah partisipasi politik. Di negara-

negara yang menganut faham demokrasi, partisipasi rakyat dalam politik 

mempunyai landasan ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa 

yang akan menjadi pemimpinnya yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum 

(public policy). Menurut Miriam Budiharjo (2000: 161), partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang yang mencakup semua kegiatan sukarela dimana seseorang 

turut serta proses pemilihan pemimpin politik atau turut serta baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pengambilan dan pembentukan kebijaksanaan 

umum (public policy). Dimana kegiatan tersebut mencakup menjadi anggota 

partai politik atau kelompok kepentingan, memberikan hak suara dalam pemilu, 

menjadi anggota badan legislatif  dan lain sebagainya.  

Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah 

tatanan negara demokratis sekaligus sebagai ciri khas adanya modernisasi politik. 

Secara umum, masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih 

dominan ditentukan oleh segolongan elit penguasa, dimana keterlibatan warga 

negara dalam keikutsertaannya mempengaruhi pengambilan keputusan dan 

mempengaruhi kehidupan bangsa relatif kecil.  Sementara di negara-negara yang 

proses demokrasinya secara umum telah berjalan dengan baik biasanya tingkat 

partisipasi warga negaranya akan semakin meningkat. 

Partisipasi politik mempunyai ruang lingkup dan keluasan tersendiri, 

dimana kontribusi partisipasi politik tidaklah dapat disamaratakan dalam semua 

sistem politik. Dalam konteks tertentu partisipasi yang terjadi tidak terlepas dari 

budaya politik yang memberikan arti bagi aktualisasi politiknya secara nyata. Dan 
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yang menjadi aspek penting dalam memantapkan dan mendorong  partisipasi di 

negara-negara berkembang adalah sosialisasi politiknya. Tujuan partisipasi politik 

adalah untuk mempengaruhi penguasa, baik dalam arti memperkuat maupun 

dalam pengertian menekannya, sehingga penguasa memperhatikan atau 

memenuhi kepentingan pelaku politik itu. 

Partisipasi sebagai bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian (Subakti, 

1999; 143), yaitu: (1) partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada 

output dan input politik. Termasuk didalamnya adalah mengajukan kritik dan 

perbaikan untuk meluruskan kebijakan dan memilih pemimpin pemerintahan; dan 

(2) partisipasi pasif, kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada 

masyarakat yang termasuk dalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala 

kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan 

kritik dan usulan perbaikan. 

Kelima objek kajian politik seperti dideskripsikan di atas mempunyai 

benang merah yang sama bahwa sebuah masyarakat dapat dikatakan demokratis 

jika dalam peri kehidupannya menghargai hak asasi manusia secara adil dan 

setara, mengakui dan memajukan akan kebebasan. Dalam penghargaan terhadap 

hak yang adil dan setara tersebut tercermin adanya penghargaan terhadap 

perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya terhadap kelompok-kelompok 

minoritas. Hal ini juga mencakup adanya jaminan partisipasi politik bagi semua 

warga. Partisipasi dalam sistem politik merupakan tugas yang kompleks dan 

menantang, khususnya bagi sektor-sektor masyarakat yang secara tradisional 

terpinggirkan.  
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Namun, ide bahwa politik bukan wilayah bagi perempuan adalah ide yang 

selalu didengungkan selama berabad-abad, dan ternyata memang sangat efektif 

untuk membatasi perempuan untuk tidak memasuki wilayah ini. Terminologi 

publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, dan 

stereotipe, telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di antara 

perempuan dan laki-laki. 

Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti itu adalah marjinalisasi 

dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Ini artinya, keberadaan 

perempuan dalam kehidupan politik formal di banyak tempat memperlihatkan 

gambaran yang tidak menggembirakan. Alif Basuki mengatakan bahwa 

ketertinggalan perempuan dari laki-laki yang berujung pada ketidakadilan pada 

perempuan, dapat berawal dari masalah konstruk masyarakat yang sudah 

membudaya, depolitisasi kepentingan negara yang tidak adil terhadap perempuan, 

interpretasi agama yang tidak benar, atau dapat juga karena kurangnya akses 

perempuan terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan publik (dalam Husein, 

2005: 563), termasuk di dalamnya adalah bidang politik. 

Berkaitan dengan fakta politik yang dimaksud di atas maka yang terjadi 

adalah pertarungan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik. 

Menguraikan persoalan hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan 

sangatlah rumit. Dimana banyak persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan 

peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah 

peradaban dunia (Umar, 2001: xxviii), sebagai berikut: (1) dalam puncak 

peradaban Yunani, perempuan dianggap sebagai alat pemenuhan naluri seks laki-
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laki; (2) peradaban Romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada dibawah 

kekuasaan ayahnya dan setelah menikah kekuasaan berpindah kepada suami. 

Kekuasaan ini mencakup kekuasaan menjual, mengusir, menganiaya, dan 

membunuh; (3) pada zaman Kaisar Konstantin terjadi sedikit perubahan dengan 

diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa 

setiap transaksi harus disetujui keluarga (suami/ayah); (4) peradaban Hindu/Cina 

tidak lebih baik dari yang lain. Hak hidup bagi seorang perempuan bersuami harus 

berakhir pada saat kematian suaminya, dimana istri harus dibakar hidup-hidup 

pada saat suaminya dibakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad XVII Masehi. 

Dan sepanjang abad pertengahan nasib perempuan tetap sangat 

memprihatinkan. Pada masa revolusi Perancis, seorang perempuan bernama 

Olympe de Gouges, anak seorang tukang daging yang belajar secara otodidak, 

mempimpin perempuan dari berbagai kelas, menyampaikan agenda reformasi 

perempuan di depan Majelis Nasional pada bulan Oktober 1789. Ia menyatakan 

bahwa Deklarasi Perancis atas laki-laki, yang baru saja disahkan telah 

menghilangkan prinsip kesetaraan alami karena membagi warga Negara 

berdasarkan gender dan ras. 

Kemudian Gouges menulis Deklarasi Hak-hak Perempuan, yang sebagian 

deklarasi itu berbunyi : 

“…. Undang-undang harus merupakan pengungkapan kehendak umum: 
semua warga negara, lelaki dan perempuan sama, harus berpartisipasi 
dalam membuatnya, baik langsung maupun melalui perwakilan. Undang-
undang itu harus sama bagi semua. Semua warga negara, baik lelaki 
maupun perempuan, karena keduanya sama di mata undang-undang, 
harus sama-sama berhak untuk semua jabatan, kedudukan dan pekerjaan, 
menurut kemampuan dan criteria apapun kecuali persyaratan kebaikan 
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dan bakat mereka. Perempuan juga memiliki kedudukan di parlemen” 
(Saptari dan Holzmer, 1996: 436). 
 
Dari Inggris, Mary Wollstonecraft, seorang perempuan kelas menengah, 

pada tahun 1972 menyusun Vindication of the Rights of Women (Pembenaran 

Hak-hak Perempuan), yang didalamnya mengusulkan supaya perempuan juga 

memiliki wakil dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga politik kenegaraan 

lainnya. Kekuasaan sebagai unsur yang paling penting tidak pernah dicirikan 

dengan sifat-sifat feminitas. Kepemimpinan selalu diidentikan dengan sifat 

maskulinitas. Karenanya perempuan mengalami kesulitan, dan bagi yang ingin 

berkuasa haruslah merubah dirinya menjadi maskulin (Wolf, 1999: 201). 

Lalu bagaimana media memandang persoalan perempuan dan politik? 

Media massa merupakan elemen penting dalam distribusi informasi terkait hak-

hak perempuan dan keadilan gender. Lewat pemberitaan dan liputan tentang 

berbagai isu perempuan dan gender, media massa dapat mempengaruhi cara 

pandang para pembacanya, untuk semakin berperspektif perempuan dan sensitif 

gender atau, sebaliknya, semakin bias gender. Sulit sekali menemukan sebuah 

teks berita benar-benar ‘netral’ dan tidak punya ‘bias’ atau kecenderungan 

berpihak pada kepentingan-kepentingan tertentu di luar teks. Bahkan kaum 

penganut aliran media kritis melihat bahwa adakalanya media massa merupakan 

cerminan dari kekuatan-kekuatan besar yang tengah bertarung, media sering 

dijadikan alat-alat bagi kekuasaan entah mayoritas atau minoritas untuk 

menciptakan publik opini yang sesuai dengan kepentingan tertentu.  

Terkait dengan persoalan politik, maka “campur tangan” media dalam 

menyajikan berita politik melalui proses yang disebut kontruksi realitas 
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(construction of reality). Liputan politik –sebetulnya liputan setiap peristiwa-- di 

media massa secara tertulis ataupun rekaman adalah kontruksi realitas, yaitu suatu 

upaya menyusun realitas dari satu atau sejumlah peristiwa yang semula 

terpenggal-penggal (acak) menjadi tersistematis hingga membentuk cerita atau 

wacana yang bermakna. Dalam komunikasi politik, kontruksi realitas oleh media 

massa tersebut menjadi sangat khas. Sebab cara sebuah media mengkonstruksikan 

suatu peristiwa politik akan memberi citra tertentu tentang peristiwa atau aktor 

politik itu. 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman (1966) adalah tokoh pertama yang 

menggunakan istilah konstruksi sosial. Dalam bukunya Social Construction of 

Reality, Berger dan Luckman menjelaskan betapa realitas dalam kehidupan 

sehari-hari telah memberikan ingatan, kesadaran, dan pengetahuan yang 

membimbing tindakan pada sesuatu yang dianggap wajar. Indikasi seperti ini 

menerangkan bahwa makna dalam kehidupan sehari-hari tidak akan ada tanpa 

interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Lebih lanjut Berger dan Luckman 

menjelaskan: 

“I know that my natural attitude to this world corresponds to the natural 
attitude of others, that they also comprehend the objectifications by which 
this world is ordered, that they also organize this world around the “here 
and now” of their being in it and have projects for working in it. All the 
same, I know that I live with them in a common world. Most importantly, I 
know that there is an ongoing correspondence between my meanings and 
their meanings in this world, that we share a common sense about its 
reality” (Berger & Luckman, 1966: 22) 
 

Penjelasan Berger dan Luckman di atas memperlihatkan bahwa realitas 

dalam pandangan konstruksi sosial sangat mementingkan proses dialogis 
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berkesinambungan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, 

terutama pada pemaknaan yang dibentuk masing-masing individu tersebut tentang 

dunia. Kualitas lain yang disebutkan oleh Berger dan Luckman adalah pemaknaan 

“here and now” pada manusia tentang keberadaan dan tujuan mereka di dunia. 

Bagaimana persisnya media massa mengkonstruksikan realitas politik? 

Sederhananya, proses konstruksi realitas (politik) adalah upaya “menceritakan” 

(koseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, oramg atau benda tak terkecuali 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik. Bahkan karena sifat dan faktanya 

bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka 

seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan (constructed 

reality) sedemikian rupa susunannya hingga membentuk sebuah cerita atau 

wacana yang bermakna. 

Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama (Berger dan 

Luckman, 1967: 34-46). Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan 

realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya 

bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. 

Selanjutnya, penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan 

makna) tertentu. Sedangkan jika dicermati secara teliti, seluruh isi media entah 

media cetak ataupun media elektronik adalah bahasa, baik bahasa verbal (kata-

kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non-verbal (gambar, photo, gerak-gerik, 

grafik, angka, dan tabel). Lebih jauh dari itu, terutama dalam media massa, 

keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan 
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sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran (citra) mengenai suatu 

realitas (realitas media) yang akan muncul di benak khalayak. 

Di samping penggunaan bahasa, media juga melakukan strategi 

pembingkaian (framing strategy). Di sini media massa mengemas (packaging) 

realitas kedalam sebuah struktur tertentu sehingga sebuah isu mempunyai makna 

tertentu. Hal ini terjadi karena dalam proses pengemasan berlangsung proses 

memilih fakta atas dasar frame tertentu, sehingga ada fakta yang ditonjolkan, 

disembunyikan, bahkan dihilangkan dari narasi (berita) yang akan dibentuk. 

Alhasil, dilihat dari strategi framing ini, setiap berita politik selalu memiliki 

struktur internalnya sendiri yakni gagasan inti (a central organizing ide) yang 

dibingkat dalam sebuah struktur tertentu (Gamson dan Modigliani, 1989: 3). 

Oleh karena itu, media massa memiliki peran besar dalam membentuk dan 

mengubah pikiran, perasaan, sikap, opini dan perilaku masyarakat pada setiap 

individu, termasuk perempuan. Konstruksi wacana dalam media massa terkadang 

menjadi tumpuan pengharapan kaum perempuan “mengucapkan” diri, namun 

secara ideologis media massa terkadang belum memihak kepentingan kaum 

perempuan. Perlakuan yang tidak proporsional dialami perempuan dalam 

pemberitaan di media. Media melalui konstruksi bahasa yang dibuat, telah 

menyebabkan suara perempuan terbungkam. Pembungkaman kemudian mengarah 

pada ketidakmampuan perempuan untuk mengekspresikan diri secara nyata dalam 

berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Teoritisi komunikasi, Cheris 

Kramarae (Kramarae, 1981: 1-32) mengembangkan Muted Group Theory dengan 
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menggabungkannya dengan hasil-hasil penelitian tentang perempuan dan 

komunikasi.  

Cheris Kramarae memandang pembicaraan laki-laki dan perempuan 

sebagai pertukaran yang tidak setara antara mereka yang mempunyai kekuasaan di 

masyarakat dan yang tidak. Ia meyakini bahwa kurang bisanya perempuan 

mengartikulasikan diri/memperjuangkan diri dibanding laki-laki di sektor publik 

sebab kata dalam bahasa dan norma-norma yang mereka gunakan itu telah 

dikendalikan laki-laki. Sepanjang pembicaraan perempuan sebagai tentatif dan 

sepele, posisi dominan laki-laki aman. Kramarae yakin bahwa kebisuan 

perempuan itu cenderung menipis, kontrol mereka dalam kehidupan kita akan 

meningkat. 

Teori ini memandang bahwa bahasa adalah batasan budaya, dan karenanya 

laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Laki-laki lebih mempengaruhi bahasa 

sehingga menghasilkan bahasa yang bias laki-laki. Hal ini terjadi karena bahasa 

dari budaya yang khusus tidak menyajikan semua pembicara (speakers) secara 

sama, tidak semua pembicara berkontribusi dalam formulasi yang sama. 

Perempuan (dan anggota dari kelompok subordinat) tidak sebebas dan semampu 

laki-laki untuk mengatakan apa yang mereka inginkan, kapan, dan di mana, 

karena kata-kata dan norma untuknya menggunakan formulasi dari kelompok 

dominan, yaitu laki-laki. 

Charlotte Krolokke dan Anne Scott Sorensen (2006) membuat kalisifikasi 

bahasa yang membedakan dengan jelas man language dan women language. 

Berikut daftar yang dibuat Krolokke dan Sorensen, 
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Tabel 1.1 
Man Language dan Women Language 

 
No Man Language Women Language 
1. Strong assertions : 

 penegasan/klaim kuat 
Attenuated assertions : 
penegasan/klaim lemah 

2. Disagreement with others :  
perselisihan dengan orang lain 

Support and agreement with 
others 
dukungan dan kesepakatan 
dengan orang lain 

3. Less polite :  
kurang sopan 

More polite 
lebih sopan 

4. Sarcasm and insults:  
Sarkasme dan hinaan 

 

5. Use more violent verbs : 
 menggunakan kata kerja yang lebih 
keras/tegas 

Use more neutral and 
affectionate verbs 
menggunakan kata kerja lebih 
netral dan kasih sayang 

6. Evaluative judgement 
evaluasi yang menghakimi 

Appreciation and support 
apresiasi dan dukungan 

7. Self promotion 
promosi diri 

Apologies 
Permintaan maaf 

8. More profanity 
lebih senonoh 

More emoticons and laughter 
lebih emosional dan mengandung 
tawa 

 
Selanjutnya, Kramarae merancang tiga asumsi dari muted group theory, 

yaitu: (1) Perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki karena 

perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Pengalaman 

yang berbeda ini berakar pada divisi kerja masyarakat. Perbedaan ekspresi ini 

seringkali terlihat pada perbedaan antara dunia kerja, komersial, dan kompetisi 

serta dunia privat rumah, keluarga, dan pengasuhan; (2) karena laki-laki 

merupakan kelompok yang dominan di masyarakat, persepsi mereka juga 

dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model 

alternatif perempuan. Muted Group Theory melalui konsep persepsi ini membawa 

proses komunikasi pada garis terdepan. Khususnya, muted group theory 
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mengemukakan bahwa karena kelompok dominan (khususnya laki-laki kulit putih 

Eropa) mengontrol makna ekspresi publik, seperti pada media massa, hukum, dan 

pemerintah, maka gaya ekspresi mereka mempunyai hak istimewa (previleged). 

Sokongan komunikasi laki-laki kulit putih ini akan memasukkan segala sesuatu 

dari perspektif dominasi rasionalitas publik dan organisasional yang berbicara 

dengan menggunakan metafora untuk memberikan komentar dan lelucon yang 

menghina perempuan;  dan (3) sehingga, agar berpartisipasi dalam masyarakat, 

perempuan harus mentransformasi modelnya dalam term sistem ekspresi yang 

dominan tersebut. Cara-cara perempuan dalam berbicara seperti wacana 

emosional, metafora yang relevan dengan kehidupan rumah, tidak akan memiliki 

tempat dalam dunia laki-laki dan laki-laki akan mengklaim bahwa mereka tidak 

dapat memahami perempuan atau mode ekspresinya. Melalui proses yang 

meliputi ejekan, ritual, penjagaan gawang, dan pelecehan, perempuan akan dibuat 

bisu atau sukar berbicara dalam forum diskursus publik. Tegasnya, perempuan 

akan sering merasa tidak nyaman berbicara dalam arus utama masyarakat, karena 

harus menerjemahkan gagasannya ke dalam bahasa komunikasi publik yang 

didominasi laki-laki. Sehingga perempuan dianggap tidak sederhana/simpel dalam 

berbicara, atau akan menggunakan bentuk-bentuk interaksi “bawah tanah” seperti: 

catatan harian, jurnal, atau ruang obrolan khusus perempuan. 

Pembungkaman terhadap suara perempuan  semakin meneguhkan 

pandangan bahwa kerja jurnalisme adalah dunia maskulin yang pelakunya 

(sebagian besar) laki-laki dan menggunakan sudut pandang laki-laki dalam 

melihat dan menggambarkan berbagai realitas sosial. Hal yang hampir sama 
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diungkapkan dalam laporan yang dikeluarkan Women, Men and Media Project 

menurut Jade Kramer yang mengungkapkan secara kritis cerita-cerita di balik 

Perang Teluk (Gulf War). Menurut laporan tersebut hampir seluruh cerita yang 

ada hanya mengenai laki-laki, pekerjaan mereka, senjata dan opini mereka. 

Semuanya adalah “male story” (Tavris, 1992: 309). Male story pun menjadi 

wujud praktik ideologi patriarki di media massa. Dalam kondisi seperti itu seluruh 

kerja jurnalistik mulai dari penugasan wartawan, penulisan berita, proses memilih, 

memilah, menyunting bahkan pemilihan tipografi jenis huruf sebenarnya 

dikonstruksi oleh beberapa orang yang mayoritas laki-laki.  

Sedangkan menurut Gaye Tuchman (1978:183), setiap masyarakat 

mendefinisikan berita sesuai struktur sosialnya. Norma dan sikap tertentu yang 

mendefinisikan aspek kehidupan sosial yang dianggap penting dan menarik oleh 

masyarakat. Struktur menyangkut aktivitas pekerja media dan organisasi ketika 

mereka mengaktualisasikan norma-norma dalam masyarakat yang mempunyai 

peran penting. Struktur tidak lagi penting tapi individu yang penting. Muncul 

distorsi berita karena ada norma yang merasuk dalam diri individu dan 

diaktualisasikan sesuai norma dia sebagai individu. Menurut Glasgow University 

Media Group (GUMG) (1980: 3), berita bukan semata-mata serangkaian fakta 

atau cermin sederhana dari realitas eksternal. Sebaliknya, itu adalah produk 

budaya dan gambaran dunia diproduksi dari dalam, dengan menggunakan 

kerangka interpretatif tertentu. 

Media mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam 

menafsirkan realitas sosial. Mereka memilihnya untuk menentukan aspek-aspek 
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yang ditonjolkan maupun dihilangkan, menentukan struktur berita yang sesuai 

dengan kehendak mereka, dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti, bagian mana 

dari peristiwa yang didahulukan atau dilupakan serta bagian mana dari peristiwa 

yang ditonjolkan atau dihilangkan; siapakah yang diwawancarai untuk menjadi 

sumber berita, dan lain-lain. Berita bukanlah representasi dari peristiwa semata-

mata, akan tetapi di dalamnya memuat juga nilai-nilai lembaga media yang 

membuatnya.  

Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996: 105), menyebutkan 

bahwa terdapat pelapisan-pelapisan yang melingkupi institusi media. Keduanya 

membuat model “hierarchy of influence” yang menjelaskan ada hiraki pengaruh 

terhadap teks berita yang dihasilkan oleh wartawan, yaitu : (1) faktor individual, 

(2) rutinitas media, (3) organisasi, (4) ekstra media, dan (5) ideologi. 

Faktor individual, bahwa sebuah teks berita muncul dipengaruhi oleh 

kharakteristik pekerja Komunikasi, latar belakang professional dan personal. 

Artinya, seorang wartawan perempuan berbeda dengan wartawan laki-laki ketika 

meliput kasus kekerasan seksual (misalnya). Latar belakang pribadi si wartawan 

akan mempengaruhi sudut pandangnya dalam menulis berita, pemilihan judul, 

lead dan bahkan pemilihan nara sumber yang sesuai dengan keyakinannya. Maka 

dari itu, tidaklah mengherankan apabila kita sulit mengharapkan objektivitas 

berita, karena bias bisa saja terjadi. Begitu juga, pendidikan serta latarbelakang 

sosial politik serta ekonomi si wartawan akan sangat mempengaruhi berita yang 

dihasilkannya. 
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Faktor rutinitas media, berhubungan dengan mekanisme dan proses 

penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa 

yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan 

berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi 

prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media 

ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada 

sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian 

tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses 

cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya. 

Faktor organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan 

orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, ia sebaliknya hanya bagian kecil 

dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa 

jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Di dalam organisasi media, 

misalnya, selain bagian redaksi ada juga bagian pemasaran, bagian iklan, bagian 

sirkulasi, bagian umum, dan seterusnya. Masing-masing bagian tersebut tidak 

selalu sejalan. Mereka mempunyai tujuan dan target masing-masing, sekaligus 

strategi yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian redaksi misalnya 

menginginkan agar berita tertentu yang disajikan, tetapi bagian sirkulasi 

menginginkan agar berita lain yang ditonjolkan karena terbukti dapat menaikkan 

penjualan. Setiap organisasi berita, selain mempunyai banyak elemen juga 

mempunyai tujuan dan filosofi organisasi sendiri, berbagai elemen tersebut 
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mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap, dan bagaimana juga 

seharusnya peristiwa disajikan dalam berita.  

Faktor ekstra media, berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. 

Meskipun berada di luar organisasi media, hal-hal di luar organisasi media ini 

sedikit banyak dalam banyak kasus mempengaruhi pemberitaan media. Ada 

beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media, yaitu : (1) sumber 

berita, (2) sumber penghasilan media, dan (3) pihak eksternal. 

Sumber berita, tidak dipandang sebagai pihak yang netral yang 

memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai kepentingan untuk 

mempengaruhi media dengan berbagai alasan: memenangkan opini publik, atau 

memberi citra tertentu kepada khalayak, dan seterusnya. Sebagai pihak yang 

mempunyai kepentingan, sumber berita tentu memberlakukan politik 

pemberitaan. Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik bagi dirinya, dan 

mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. Kepentingan sumber berita 

ini sering kali tidak disadari oleh media.  

Sumber penghasilan media, berupa iklan, bisa juga berupa 

pelanggan/pembeli media. Media harus bertahan, dan untuk bertahan hidup 

kadangkala media harus berkompromi dengan sumber daya yang menghidupi 

mereka. Misalnya media tertentu tidak memberitakan kasus tertentu yang 

berhubungan dengan pengiklan. Pihak pengiklan juga mempunyai strategi untuk 

memaksakan versinya pada media. Ia tentu saja ingin kepentingannya dipenuhi, 

itu dilakukan di antaranya dengan cara memaksa media mengembargo berita yang 

buruk bagi mereka. Pelanggan dalam banyak hal juga ikut mewarnai pemberitaan 
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media. Tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak penjualan, akan 

terus-menerus diliput oleh media. Media tidak akan menyia-nyiakan momentum 

peristiwa yang disenangi oleh khalayak.  

Pihak eksternal seperti pemerintah dan lingkungan bisnis. Pengaruh ini 

sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media 

(baca teori normatif komunikasi massa, dan teori makro). Dalam negara yang 

otoriter misalnya, pengaruh pemerintah menjadi faktor yang dominan dalam 

menentukan berita apa yang disajikan. Keadaan ini tentu saja berbeda di negara 

yang demokratis dan menganut liberalisme. Campur tangan negara praktis tidak 

ada, justru pengaruh yang besar terletak pada lingkungan pasar dan bisnis. 

Faktor ideologi, diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka 

referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana 

mereka menghadapinya. Berbeda dengan elemen sebelumnya yang tampak 

konkret, level ideologi ini abstrak. Ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi 

seseorang dalam menafsirkan realitas. Raymond William (dalam Eriyanto, 2001: 

87-89) mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut dalam tiga ranah, yaitu: 

(1) sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu, 

(2) sebuah sistem kepercayaan yang dibuat –ide palsu atau kesadaran palsu- yang 

biasa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah, dan (3) proses umum produksi 

makna dan ide. 

Ranah ideologi pertama terutama dipakai oleh kalangan psikologi yang 

melihat ideologi sebagai seperangkat sikap yang dibentuk dan diorganisasikan 

dalam bentuk yang koheren. Sebagai misal, seseorang mungkin mempunyai 
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seperangkat sikap tertentu mengenai demontrasi buruh. Ia percaya bahwa buruh 

yang berdemontrasi mengganggu kelangsungan produksi. Oleh karenanya, 

demontrasi tidak boleh ada, karena hanya akan menyusahkan orang lain, membuat 

keresahan, menggangu kemacetan lalulintas, dan membuat persahaan mengalami 

kerugian besar. Jika bisa memprediksikan sikap seseorang semacam itu, kita dapat 

mengatakan bahwa orang itu mempunyai ideologi kapitalis atau borjuis. 

Meskipun ideologi disini terlihat sebagai sikap seseorang, tetapi ideologi di sini 

tidak dipahami sebagai sesuatu yang ada dalam diri individu sendiri, melainkan 

diterima dari masyarakat. 

Ranah ideologi kedua adalah seperangkat kategori yang dibuat dan 

kesadaran palsu dimana kelompok yang berkuasa atau dominan menggunakannya 

untuk mendominasi kelompok lain. Karena kelompok yang dominan mengontrol 

kelompok lain dengan menggunakan perangkat ideologi yang disebarkan ke 

dalam masyarakat, akan membuat kelompok yang didominasi melihat hubungan 

itu nampak natural, dan diterima sebagai kebenaran. Di sini, ideologi disebarkan 

lewat berbagai instrumen dari pendidikan, politik sampai media massa. 

Sedangkan ranah ideologi ketiga  adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan produksi makna. 

Faktor ideologi inilah yang dinilai berperan dalam membentuk jurnalisme 

yang bias gender. Ideologi menurut Littlejohn (1995: 228-229) dikatakan sebagai 

kumpulan pemikian yang membentuk struktur realita suatu kelompok, sebuah 

sistem perwakilan atau sebuah kode dari pengertian pengertian yang mengatur 

bagaimana individu individu dan kelompok kelompok memandang dunia. 
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Sedangkan Karl Marx (1918-1883) dan Frederich Engels (18201895) 

sebagaimana ditulis oleh Sunarto (2000:32), memandang bahwa ideologi 

merupakan fabrikasi (pemalsuan) yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu 

untuk membenarkan diri mereka sendiri, sehingga konsep ideologi itu menjadi 

sangat subyektif dan keberadaannya hanya untuk membenarkan kelas penguasa di 

masyarakat. Ideologi hadir dalam struktur sosial itu sendiri dan muncul dari 

praktek praktek aktual yang dilaksanakan oleh institusi didalam masyarakat. 

Dengan sendirinya, ideologi sebenarnya membentuk kesadaran individu dan 

menciptakan pemahaman subyektif orang tersebut tentang pengalaman. Dalam 

model ini, suprastruktur (organisasi sosial) menciptakan ideologi yang pada 

gilirannya mempengaruhi pemikiran pemikiran individu tentang realita. Salah satu 

wujud dari ideologi yang tercipta oleh suprastruktur tersebut adalah ideologi 

patriarki.  

Ideologi patriarki itu pulalah yang sering dituding menyebabkan 

pemberitaan di media cenderung bias gender. “News is what the editor say it is”. 

Berita adalah ketika editor menyatakan itu sebagai berita. Hasil penelitian LP3Y 

terhadap 9 suratkabar harian di Indonesia menunjukkan bahwa posisi-posisi 

strategis dalam struktur organisasi kerja redaksi suratkabar, terlihat bahwa tak 

banyak jurnalis perempuan yang menduduki posisi penting. Hampir semua posisi 

pemimpin redaksi suratkabar diduduki oleh para jurnalis laki-laki. Pada posisi di 

tingkat lebih rendah, mulai dari redaktur pelaksana, redaktur bidang, sampai 

posisi asisten redaktur, begitu pula adanya. Wartawan perempuan yang 

menempati posisi tersebut boleh dibilang masih bisa dihitung dengan jari (Siregar, 
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1999: 162).  Dalam kondisi seperti itu seluruh kerja jurnalistik mulai dari 

penugasan wartawan, penulisan berita, proses memilih, memilah, menyunting 

bahkan pemilihan tipografi jenis huruf sebenarnya dikonstruksi oleh beberapa 

orang yang mayoritas laki-laki, sehingga berita yang muncul pun menjadi bias 

gender. 

Pandangan yang bias dari seorang wartawan dan media terhadap patriaki, 

akhirnya menghasilkan pula pemberiataan yang bias terhadap perempuan. 

Pemberitaan yang bias terhadap perempuan dalam media massa secara sadar atau 

tidak, turut memberikan andil melanggengkan keyakinan budaya patriaki yang 

tidak adil itu, sehingga peran publik yang dimainkan perempuan sulit ditemukan 

dalam pemberitaan media. Misalnya masih sedikit pemberitaan mengenai 

pemimpin, ilmuan, ulama dan lain-lainnya yang berkaitan dengan perempuan. 

Padahal diharapkan dengan pemberitaan media dapat mendorong perempuan 

untuk lebih empowering dalam peran publik dan tidak begitu saja menerima 

stereotip yang dilekatkan kepadanya. 

Terkait dengan jurnalisme yang bias gender, May Lan Lan (2002:11), 

mengatakan bahwa praktek jurnalisme gender yang selama ini terjadi muncul 

dalam dua wujud, yakni: (1) lewat bias bias berita yang disajikan, dan  (2) masih 

minimnya perempuan sebagai pekerja pers. Belum lagi ditambah dengan 

sederetan laki laki yang duduk dijajaran staf redaksi, yang jumlahnya dapat 

dipastikan jauh melebihi jumlah perempuan yang memiliki kesempatan untuk 

duduk dijajaran yang sama.  
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Lebih lanjut May Lan (2002:10-11) mengungkapkan bahwa munculnya 

permasalahan orientasi jurnalisme yang masih bias gender, disebabkan oleh dua 

hal, yakni : (1) Mungkin karena ideologi besar yang menafikan kesetaraan masih 

memasung sikap dan pemikiran para pekerja pers yang notabene masih 

didominasi oleh kaum laki laki, sehingga merekapun terlena dan menikmati 

hegemoni kekuasaan, (2) Kemungkinan kekurangtahuan (unwell informed) para 

pekerja pers terhadap isu gender yang sesungguhnya adalah konstruksi sosial dan 

budaya, sehingga harus dipilah dengan kodrat. 

Meskipun tidak ada jaminan bahwa pers yang dikerjakan oleh para 

perempuan lebih bebas dari bias gender, tetapi paling tidak, keberadaan banyak 

perempuan dalam lembaga pers, akan memberikan peluang yang lebih besar dari 

perempuan itu untuk memiliki otoritas dalam struktur sosial. Ini sejalan dengan 

pandangan Myra Macdonald (1995:72) bahwa meskipun suara perempuan di 

media jumlahnya meningkat di abad ini, tetapi mereka gagal menjadikan 

perempuan sebagai wacana yang dominan. Agar bisa dominan, maka perempuan 

seharusnya memiliki kekuatan dan otoritas dalam struktur sosial yang 

memungkinkan mereka lebih banyak bicara daripada sekedar diam secara pasif. 

Memang, ideologi merupakan alat yang sangat ampuh bagi suatu golongan 

yang kuat untuk melakukan hegemoni atas golongan yang lain yang lebih lemah. 

Demikianpun dengan ideologi gender yang berlaku dalam masyarakat bersistem 

patriarkal seperti Indonesia. Ia merupakan alat yang sangat legitimate untuk 

mempertahankan relasi asimetris (tidak sepadan) antara laki laki dan perempuan. 

Patriarki merupakan sistem terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan 
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kaum laki laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan opresi dan 

mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dalam dua bentuk, yakni: 

private patriarchy (patriarki domestik) yang menekankan kerja dalam rumah 

tangga sebagai stereotipe perempuan, dan public patriarchy (patriarki publik) 

yang menstereotipkan laki laki sebagai pekerja di sektor sektor publik yang sarat 

dengan karakter keras penuh tantangan (Walby: 1998: 20). Kuatnya cengkeraman 

patriarki ini menyebabkan perempuan lebih banyak berada pada posisi marjinal 

dan subordinat dalam budaya kerja maskulin, karena posisi itu dibentuk oleh 

ideologi patriarki yang meneguhkan perempuan menjadi dominan di bidang 

subordinasi.  

Fakta bahwa media hanya mempresentasikan kekuatan-kekuatan sosial 

dominan yang ada di masyarakat dan (sekaligus) mendiskriminasikan suara 

perempuan dan kaum minoritas lain, telah membangkitkan gerakan kaum 

perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Munculnya 

ketidaksetaraan gender sebagai ideologi umum yang menjadi cara pandang 

masyarakat terhadap eksistensi perempuan, tidak terlepas dari cerita sejarah 

berkaitan dengan lahirnya perbedaan gender (gender differences) antara manusia 

laki laki dan manusia perempuan. Prosesnya panjang, dan perbedaan itu 

dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, 

bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran moral dan adat 

istiadat, sehingga sosialisasi gender yang panjang itu akhirnya dianggap sebagai 

ketentuan Tuhan dan bersifat biologis yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Ini berarti 
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bahwa perbedaan perbedaan gender itu telah dipersepsi sebagai kodrat laki laki 

dan kodrat perempuan yang harus diterima apa adanya.  

Padahal, menurut Mansour Fakih (1999:8), kodrat perempuan atau laki-

laki itu hanya sebatas karakter seksual, bukan gender yang lebih bersifat 

konstruksi sosial. Menurutnya, seks (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau 

pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat 

pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia jenis laki-laki adalah manusia 

yang memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Adapun 

perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, 

memproduksi telur, memiliki vagina dan alat menyusui.  

Menurut Jary dan Jary dalam Dictionary of Sociology (1991: 254), gender 

diartikan sebagai pembagian sosial laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) 

yang tidak didasarkan pada anatomi jenis kelamin melainkan pembedaan yang 

cenderung pada atribut-atribut sosial dan psikologis. Sementara Littlejohn (1995: 

237) menyebut gender sebagai sebuah konstruksi sosial yang telah didominasi 

oleh bias laki-laki dan secara khusus bersifat menindas perempuan. Misalnya : 

bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara 

laki laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, sehingga sifat-sifat pada 

gender bisa dipertukarkan satu sama lain, sementara sifat pada seks tidak bisa 

dipertukarkan satu sama lain.  

Berbagai konsekuensi yang muncul akibat dari subordinasi perempuan 

dalam pemberitaan politik, melahirkan arus gerakan feminisme. Feminisme 

adalah basis teori dari pembebasan perempuan. Aliran ini mempersoalkan 
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ketidakadilan gender melalui analisis di berbagai bidang kehidupan secara kritis. 

Mereka tidak ingin melihat adanya penyimpangan yang terjadi pada perempuan. 

Ideologi gerakan feminisme adalah pembongkaran terhadap ideologi penindasan, 

pengeksploitasian, dan hal negatif yang menimpa sosok perempuan atas nama 

gender, pencarian akar penindasan sampai pada penciptaan pembebasan 

perempuan secara sejati. 

Feminisme berasal dari kata Latin femina yang berarti memiliki sifat 

keperempuanan. Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, 

timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk 

mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki 

dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (human 

being) (Hubies, 1997:19). 

Para pakar membuat definisi feminisme dari berbagai aspek. Namun pada 

dasarnya, feminisme adalah sebuah kesadaran tentang adanya ketidakadilan yang 

sistematis bagi perempuan di seluruh dunia. Nancy F. Cott mengatakan bahwa 

sukar untuk membuat definisi feminisme, karena sukar mencari kata-kata yang 

menggambarkan perubahan status perempuan yang selama ini sudah terkonstruksi 

secara sosial. Baru pada tahun 1933, kamus Oxford, memasukkan kata feminisme 

yang diberi arti : “pandangan dan prinsip-prinsip untuk memperluas pengakuan 

hak-hak perempuan”. Namun pengertian itu pun, dirasakan belum dapat 

menggambarkan arti feminisme yang sesungguhnya. Pengertian feminisme 

mengandung dua arti yang sangat penting, yaitu kesadaran dan perjuangan, 
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sehingga dalam prosesnya menjadi sebuah ideologi atau gerakan (movement) 

(Murniati, 2004 : xxvi). Oleh karena itu, feminisme lahir dan digunakan untuk 

membongkar persoalan penindasan terhadap perempuan dengan menekankan pada 

relasi kekuasaan yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Pengalaman 

perempuan adalah material dasar yang digunakan untuk membongkar penindasan 

tersebut.  

Nancy F. Cott menulis dalam The Grounding of Modern Feminism bahwa 

pengertian feminisme mengandung tiga komponen penting, yaitu : (1) suatu 

keyakinan bahwa tidak ada perbedaan hak berdasar seks (sex equality), yakni 

menentang adanya posisi hierarkis antara jenis kelamin. Persamaan bukan hanya 

kuantitas, tetapi mencakup jga kualitas. Posisi relasi hierarkhis menghasilkan 

posisi superior dan inferior. Disini terjadi kontrol dari kelompok superior 

terhadap kelompok inferior, (2) suatu pengakuan bahwa dalam masyarakat telah 

terjadi konstruksi sosial yang merugikan perempuan. Relasi laki-laki dan 

perempuan yang ada sekarang, merupakan hasil konstruksi sosial, bukan 

ditentukan oleh nature (Kodrat Illahi), (3) berkaitan dengan komponen kedua, 

adanya identitas dan peran gender. Feminisme menggugat perbedaan yang 

mencampuradukkan seks dan gender, sehingga perempuan dijadikan sebagai 

kelompok tersendiri dalam masyarakat. Akibat pengelompokan ini, Simone de 

Beauvoir dalam The Second Sex mengatakan bahwa perempuan lalu menjadi “the 

other human being”, bukan manusia (human norm). Menurutnya, akibat 

pengelompokan sosial ini, perempuan sukar untuk sadar tentang eksistensi dirinya 

(jati dirinya) (Murniati, 2004: xxvii). 
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Secara umum, perkembangan teori-teori feminisme ini dapat dibagi dalam 

3 (tiga) gelombang yaitu feminisme gelombang pertama, feminisme gelombang 

kedua, dan feminisme gelombang ketiga. Gelombang feminisme pertama, dimulai 

sejak 1800an, merupakan landasan awal dari pergerakan-pergerakan perempuan 

yang kelihatannya (pada waktu itu) mereka lebih menyibukkan diri sebagai aktivis 

pergerakan perempuan. Gelombang feminisme kedua, berkembang pada awal 

tahun 1960an. Ditandai dengan kegairahan dari perempuan untuk 

mempertanyakan representasi gambaran perempuan dan segala sesuatu yang 

feminin. Muncul refleksi tentang persoalan-persoalan perempuan, dan sebagai 

turunannya lahir teori-teori yang menyusun mengenai kesetaraan perempuan. 

Berbagai aliran feminisme berkembang pada masa ini. Sedangkan gelombang 

feminisme ketiga, muncul pada tahun 1980an. Fase ini melanjutkan 

perkembangan gerakan intelektual masa sebelumnya sebagai implikasi dari 

keberhasilan gerakan perempuan kontemporer dalam tatanan global yang saling 

terkait. Gerakan feminisme gelombang ketiga memberi perhatian pada perbedaan 

di antara perempuan dalam upayanya untuk melanjutkan dan mengevaluasi 

kembali isu-isu yang diperjuangkan dalam gelombang kedua (Arivia, 2003: 84 

dan Sunarto, 2009: 35). 

Pengkategorian tiga gelombang feminisme pertama-tama dilakukan oleh 

Rosemarie Tong (2004: 49-143). Tong menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 

delapan aliran feminisme, yaitu : feminisme liberal, radikal, marxis dan sosialis, 

psikoanalisis dan gender, eksistensialis, posmodern, multikultural dan global, 
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serta ekofeminisme. Perbedaan masing-masing aliran feminism ini dapat dilihat 

pada lampiran 2. 

Pembahasan aliran feminisme untuk mengidentifikasi ketimpangan 

perempuan dalam porsi pemberitaan di media, hanya akan difokuskan pada 

feminisme liberal yang dirasakan relevan dengan obyek tulisan ini. Feminisme 

Liberal lahir pertama kali pada abad 18 dirumuskan oleh Mary Wollstonecrat 

dalam tulisannya A Vindication of the Right of Woman (1759-1799) dan abad 19 

oleh John Stuart Mill dalam bukunya Subjection of Women dan Harriet Taylor 

Mills dalam bukunya Enfranchisement of Women, kemudian pada abad 20 Betty 

Friedan dalam The Feminist Mistique dan The Second Stage. Feminis Liberal ini 

mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal yang menekankan bahwa wanita 

dan pria diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus 

mempunyai kesempatan yang sama. Manusia berbeda dengan binatang karena 

rasionalitas yang dimilikinya.  

Aliran feminis ini berdasarkan pada demokrasi liberal, atau pemikiran 

bahwa keadilan meliputi jaminan persamaan hak bagi semua individu. Para 

feminis liberal mengatakan bahwa kaum perempuan telah mengalami tekanan 

sebagai suatu kelompok dan bahwa mereka belum memiliki hak-hak yang sama 

dangan kaum laki-laki, sebagaimana terlihat jelas dalam kenyataan-kenyataan 

seperti pendapatan rata-rata perempuan yang lebih rendah dan kurangnya 

kesempatan bagi mereka untuk maju dalam pilihan karir  (Littlejohn,1995: 238). 

Prihatin dengan kondisi hak perempuan yang dianggap timpang, feminis liberal 

muncul sebagai kritik terhadap paham liberal yang umumnya menjunjung tinggi 
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nilai otonomi, persamaan dan kebebasan individual namun pada saat yang sama 

masih mendiskriminasi kaum perempuan. 

Asumsi dasarnya adalah bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam hal kemampuan dan kapasitas rasio. Setiap individu harus 

memiliki kemampuan rasionalitas yang memadai untuk mendapatkan hak-haknya 

sebagai warga negara. Bagi feminisme liberal, tidak ada satupun pihak yang boleh 

merenggut hak tersebut, pelanggaran atas hak tersebut adalah pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia, dengan demikian siapa pun yang merenggut hak 

tersebut adalah penjahat kemanusiaan dan patut dihukum mati. Bagi penganut 

feminisme liberal, dengan adanya persamaan tersebut, maka diskriminasi dalam 

bentuk apapun juga melanggar hak asasi manusia. Diskriminasi hadir dan 

berintikan pada prasangka yang terdapat dikalangan laki-laki. Prasangka 

merupakan konsekuensi logis dari adanya ketimpangan dalam proses sosialisasi 

semasa anak-anak, dimana antara laki-laki dan perempuan telah disosialisasikan 

nilai-nilai dan ciri-ciri maskulin vs feminin. Hal ini selalu mendasarkan pada 

adanya pembedaan secara biologis, dan hal inilah yang ditentang oleh feminisme 

liberal.  

Feminisme liberal menolak anggapan bahwa perempuan lemah (dan ciri-

ciri lainnya) sebagai konsekuensi atas perbedaan biologis, sehingga berbagai 

akses penting bagi perempuan menjadi tertutup bahkan tersendat. Bagi feminis 

liberal, kunci untuk menghapus diskriminasi adalah akses yang sama atas 

pendidikan dan kesempatan kerja. Sehingga, feminisme liberal menghendaki 

reformasi sistem dan budaya masyarakat yang diskriminatif serta integrasi 
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perempuan dalam berbagai peran di bidang ekonomi, politik, sosial dan 

pendidikan bersama-sama dengan kaum laki-laki. Dengan demikian, tidak ada 

lagi suatu kelompok jenis kelamin dominan yang melakukan opresi terhadap yang 

lain sehingga tercipta kesetaraan gender (Tong, 2004 : 49).  

Terkait dengan penelitian ini, maka aliran feminisme liberal digunakan 

untuk menjelaskan perjuangan politik kaum perempuan yang selama ini 

termarjinalisasi. Selama ini politik telah didefinisikan dan dianggap sebagai 

dunianya laki-laki dan  merupakan wilayah yang tidak boleh dimasuki dan 

disentuh perempuan. Dunia politik adalah dunia milik laki-laki yang cara 

pandangnya selalu maskulin. Perempuan tidak perlu terjun ke kancah politik 

karena politik itu kotor. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus 

dan lembut dianggap tidak cocok berada di zona politik yang penuh intrik dan 

dipenuhi oleh aroma ”kecurangan”, konspirasi, persekongkolan, dan hal-hal yang 

kejam. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan diwanti-wanti jangan berani-

berani memasuki wilayah politik (Manurung, 2009: 555).  

Feminis liberal hadir untuk melepaskan jeratan kultural laki-laki dalam 

dunia politik.  

Tuntutan feminis liberal dimanifestasikan dalam bentuk kesetaraan 

perempuan dalam hal pengambilan keputusan strategis dalam bidang politik. 

Melalui bidang politiklah segala kebijakan yang bersentuhan dengan masalah 

publik (baca: perempuan) dapat dibuat secara proporsional. Artinya, perempuan 

harus merubah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui 
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partisipasinya dalam pembuatan kebijakan publik. Bahwa yang memahami 

kebutuhan perempuan hanyalah kaum perempuan itu sendiri.  

 

1.6.Asumsi Penelitian 

Konstruksi pemberitaan politik terkait dengan isu gender masih membisukan 

posisi perempuan di media massa. Perempuan selalu “dibaca” dalam bahasa laki-

laki, sehingga terdapat ketimpangan gender terhadap posisi perempuan di media 

massa. Ketimpangan jumlah antara jurnalis perempuan dan laki-laki menjawab 

pertanyaan kenapa media kita begitu seksis. 

Pekerja media yang didominasi oleh laki-laki menyebabkan cara berpikir 

mereka masih menggunakan cara berfikir yang patriarki. Pemberitaan yang 

memarjinalkan perempuan dalam media massa secara sadar atau tidak, turut 

memberikan andil melanggengkan keyakinan budaya patriaki yang tidak adil itu, 

sehingga peran publik yang dimainkan perempuan sulit ditemukan dalam 

pemberitaan media. Muted Group Theory dan aliran feminisme liberal hadir 

sebagai respon untuk menjawab budaya patriarki di media massa. Muted Group 

Theory menjelaskan bahwa perempuan dijadikan objek yang dikonstruksikan dan 

diimajinasikan untuk kepentingan laki-laki, termasuk dalam media massa. 

Sementara aliran feminis liberal berjuang untuk mengakhiri berbagai bentuk 

perendahan martabat kemanusiaan kaum perempuan, utamanya dalam bidang 

politik. Perempuan sangat membutuhkan politik, karena apa yang terjadi di bidang 

politik akan sangat menentukan kehidupan perempuan. Oleh karenanya, aliran 

feminisme liberal menuntut agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam 
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semua peran, termasuk di bidang politik. Kelompok ini beranggapan bahwa tidak 

mesti dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan 

perempuan di dalam peran-peran politik. Dengan demikian tidak ada lagi satu 

kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Dan organ reproduksi bukanlah 

merupakan suatu penghalang bagi perempuan terhadap peran-perannya. 

 

1.7.Metoda Penelitian 

1.7.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. 

Paradigma atau dalam bidang keilmuan sering disebut sebagai perspektif 

(perspective), terkadang disebut mazhab pemikiran (school of thought) 

atau teori (Mulyana, 2008: 8). Terdapat beberapa pendapat mengenai 

definisi paradigma. Paradigma secara sederhana dapat diartikan sebagai 

kaca mata atau cara pandang untuk memahami dunia nyata. Menurut 

Newman istilah paradigma dapat didefinisikan sebagai orientasi dasar 

untuk teori dan riset. Pada umumnya suatu paradigma keilmuan 

merupakan sistem keseluruhan dari berfikir. Paradigma terdiri dari asumsi 

dasar, teknik riset yang digunakan, dan contoh seperti apa seharusnya 

teknik riset yang baik (Newman, 1997:62-63). Sedangkan Patton (dalam 

Lincoln & Guba, 1985: 15) berpendapat bahwa,  

“A paradigm is a world view, a general perspective, a way of 
breaking down the complexity of the real world. As such, paradigms are 
deeply embedded in the socialization of adherents and practitioners: 
paradigms tell them what is important, legitimate, and reasonable. 
Paradigms are also normative, telling the practitioner what to do without 
the necessity of long existential or epistemological consideration. But it is 
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this aspect of paradigms that constitutes both their strength in that it 
makes action possible, their weakness in that the very reason for action is 
hidden in the unquestioned assumptions of the paradigm”  

 
Denzin & Lincoln (1994:105) mendefinisikan paradigma sebagai, 

“basic belief system or worldview that guides the investigator, not only in 

choices of method but in ontologically and epistomologically fundamental 

ways.” Pengertian tersebut mengandung makna paradigma adalah sistem 

keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti 

tidak hanya dalam memilih metoda tetapi juga cara-cara fundamental yang 

bersifat ontologis dan epistemologis. 

Pada suatu penelitian, paradigma sangat penting perannya dalam 

mempengaruhi teori, analisis maupun tindak perilaku seseorang. Secara 

tegas boleh dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada suatu pandangan 

atau teori pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satu di 

antaranya sangat tergantung pada paradigma yang digunakan. Paradigma 

menentukan apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin 

kita ketahui. Paradigma pulalah yang memengaruhi pandangan seseorang 

apa yang baik dan buruk, adil dan yang tidak adil. Oleh karena itu, jika ada 

dua orang yang melihat sesuatu realitas sosial yang sama, atau membaca 

ayat dari suatu kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan, 

penilaian, sikap dan perilaku yang berbeda pula. Perbedaan ini semuanya 

dikarenakan perbedaan paradigma yang dimiliki, yang secara otomatis 

memengaruhi persepsi dan tindak komunikasi seseorang. 
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Guba & Lincoln (1994:17-30) juga menyusun beberapa paradigma 

dalam teori ilmu komunikasi. Paradigma yang dikemukakan itu terdiri dari 

paradigma positivistik, paradigma pos-positivistik, paradigma kritis, dan 

paradigma konstruktivisme. Beberapa ahli metodologi dalam bidang ilmu 

sosial berpendapat bahwa paradigma positivistik dan pos-positivistik 

merupakan kesatuan paradigma, yang sering disebut dengan paradigma 

klasik. Adanya konstelasi paradigma di atas maka teori dan penelitian 

biasa dikelompokkan dalam tiga paradigma utama, yaitu paradigma klasik, 

paradigma kritis dan paradigma konstruktivisme. 

Paradigma kritis digunakan dalam penelitian ini karena berangkat 

dari cara melihat realitas dengan mengasumsikan bahwa selalu saja ada 

struktur sosial yang tidak adil. Paradigma kritis (critical paradigm) adalah 

semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis dan 

berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar 

melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan, melainkan 

suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi 

lebih adil. Pertanyaan utama dari paradigma kritis adalah adanya 

kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol 

proses komunikasi. Paradigma ini percaya bahwa media adalah sarana di 

mana kelompok dominan dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan 

bahkan memarjinalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media 

(Eriyanto, 2001: 23-24). Dalam penelitian ini, media disebut sebagai salah 

satu suprastruktur yang memiliki kontribusi dalam menciptakan ideologi 
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patriarki yang melegitimasi dan mempertahankan relasi asimetris (tidak 

sepadan) antara laki laki dan perempuan. 

Secara khusus paradigma kritis bertujuan untuk : (1) memahami 

pengalaman kehidupan yang nyata dari orang-orang dalam konteksnya; (2) 

meneliti kondisi sosial dan membongkar kekuasaan opresif yang 

melingkupinya. Di bidang komunikasi, diarahkan pada pembongkaran 

penindasan atau ideologi tertentu dalam pesan-pesan melalui analisa 

wacana dan teks; dan (3) melakukan upaya penyadaran melalui 

penggabungan antara teori dengan tindakan (Littlejohn, 2002: 207-227; 

Sunarto, 2007: 22). 

Paradigma kritis berupaya untuk menginterpretasikan dan 

memahami bagaimana berbagai kelompok sosial dikekang dan ditindas. 

Juga mengkaji kondisi-kondisi sosial sebagai usaha untuk mengungkap 

struktur-struktur yang sering kali tersembunyi. Teori kritis sosial 

menciptakan kesadaran berusaha untuk mengggabungkan teori dan 

tindakan. Teori kritis juga bersifat normatif, dia berusaha untuk 

menciptakan perubahan yang bisa memberikan pengaruh kepada 

kehidupan kita. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pengkaji 

teori kritis mencoba untuk mengungkapkan pihak - pihak dominan dalam 

masyarakat yang menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi dan 

menindas yang lemah (Littlejohn, 1995: 238). 

Aspek ontologis penelitian ini mencoba menilai objek atau realitas 

secara kritis (Critical Realism). Realitasnya adalah ketidaksetaraan posisi 
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perempuan dan laki-laki dalam media sebagai hasil konstruksi sosial 

ideologi dominan tertentu (ideologi patriarki). Fenomena relasi antara 

perempuan dan laki laki adalah salah satu contoh dari pola kehidupan yang 

irasional yang bersifat mekanis dan represif. Dikatakan demikian karena 

dalam hubungan tersebut terjadi sifat asimetris, di mana kaum laki laki 

memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. 

Laki-laki lebih bebas untuk memilih peran peran sosial tertentu di 

masyarakat, sementara perempuan lebih ditentukan posisinya oleh laki 

laki. Melalui paradigma kritis ini, maka ideologi patriarki dalam media 

akan coba digali dengan menggunakan critical constructionism-feminis 

melalui pendekatan feminisme liberal. Kedua perspektif itulah yang 

menjadi landasan epistemologis dalam penelitian ini. 

Terkait dengan isu gender dan feminisme pada konstruksi 

pemberitaan politik, maka dirasakan tepat memasukkannya ke dalam 

paradigma kritis, lebih khusus lagi pada paradigma critical 

constructionism. Istilah konstruksionisme kritis mungkin memang belum 

terbiasa, namun jenis analisis ini bukan hal baru untuk sosiologi. 

Konstruksionis kritis ini sebagian besar merupakan sintesis dari dua teori 

dalam sosiologi, yaitu : teori Konflik dan teori Interaksionisme Simbolik1.  

1 Teori konflik sebagian besar berasal dari karya Karl Marx yang ditulis saat Revolusi  Industri. 
Teori ini fokus pada perjuangan/pergulatan antara kaum borjuis dan proletar, dimana hubungan 
antara kedua kelas tersebut adalah bentuk eksploitasi. Teori konflik modern tidak hanya berkaitan 
dengan perjuangan antara pengusaha dan karyawan, tetapi juga dengan perjuangan antara semua 
kelompok-kelompok kepentingan, seperti: kaya dan miskin, putih dan hitam, pria dan wanita, dll. 
Teori konflik prihatin dengan banyaknya ketidaksetaraan. Oleh karenanya, ketertarikan terhadap 
masalah-masalah sosial ini biasanya menyangkut ketidaksetaraan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi struktur-struktur sosial. Para elit akan 
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Kemudian, muncul teori konstruksionis kritis. Teori ini berbeda dengan 

konstruksi sosial. Jika konstruksi sosial memfokuskan kajian pada pada 

bagaimana makna-makna dalam masalah sosial dikonstruksi. Maka, 

konstruksionis kritis menekankan peran kepentingan elit dalam proses 

konstruksi masalah. Cara masalah sosial dikonstruksi, dipertimbangkan 

dan disajikan kepada publik sering mencerminkan kepentingan elit-elit 

masyarakat daripada kepentingan orang-orang kebanyakan dan sering 

dengan mengorbankan orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan. 

Konstruksionisme kritis tidak sependapat bahwa masalah-masalah sosial 

menggunakan kekuasaannya struktur sosial dalam cara-cara yang akan meningkatkan kekuatan 
mereka. Umumnya, kaum elite cenderung menggunakan kekuasaan mereka untuk mencegah 
perubahan dan mempertahankan status quo. Kasus pemberitaan politik di media mencerminkan 
kontrol dari kelompok dominan dalam masyarakat (laki-laki) terhadap berbagai media komunikasi 
(lembaga media massa), dimana kesadaran individu dan komitmen ideologi bagi kepentingan 
kelompok dominan dibentuk.  

Jika teori Konflik berfokus pada struktur sosial yang lebih luas, maka teori 
Interaksionisme Simbolik fokus pada interaksi antar manusia hari ke hari. Interaksionisme 
Simbolik dianggap sebagai cabang dari psikologi sosial karena berfokus pada cara orang berpikir 
dan memberi makna kepada dunia. George Herbert Mead berpendapat bahwa manusia berbeda 
dari binatang lain karena komunikasi mereka didasarkan pada bahasa. Komunikasi pada binatang 
telah diprogram secara genetis, karena itu, ucapan-ucapan mereka memiliki makna yang inheren. 
Di sisi lain, komunikasi manusia didasarkan pada bahasa. Bahasa didasarkan pada kata-kata, dan 
kata-kata didasarkan pada simbol. Simbol disebut sebagai sesuatu yang menandakan sesuatu yang 
lain. Simbol tidak mempunyai makna yang inhern sehingga memerlukan interpretasi. Makna 
dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu 
menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa (bahkan tanpa 
kehadiran objek fisik, tindakan, atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak. Terkait 
dengan penelitian ini, maka teori interaksionis simbolik mencoba melihat interaksi yang terjadi 
antara laki-laki dan perempuan dalam konteks berita politik di media (Heiner, 2006 : 7-9). 

Esensi Interaksionisme Simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 
manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana, 2008: 68). Teori 
ini menganggap komunitas (masyarakat) sebagai pelaku komunikasi, bukanlah komunitas yang 
pasif, melainkan penuh interaksi dinamis yang banyak menawarkan simbol-simbol. Individu 
adalah perencana aktif, orang-orang yang kreatif, inovatif, reflektif, dan bebas untuk 
mendefinisikan setiap situasi. Individu sebagai aktor komunikasi tidak semata-mata bereaksi 
terhadap tindakan yang lain, tetapi ia juga menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang 
lain. Respons aktor komunikasi ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, selalu 
didasarkan pada makna atas penilaian tersebut. Oleh karenanya, interaksi manusia dijembatani 
oleh penggunaan simbol-simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain. 
Makna budaya akan tergantung sepenuhnya pada proses interaksi individu, baik muncul dalam 
satuan interaksi yang kompleks, dan kadang-kadang juga dalam interaksi kecil antar individu 
(Littlejohn, 1995: 160-165). 
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yang berhasil dikonstruksikan tersebut, sebagai hal yang tidak penting dan 

tidak berbahaya. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa masalah-masalah 

yang ada di masyarakat telah diselewengkan oleh hubungan kekuasaan 

yang terlibat di dalam proses konstruksi. Artinya konstruksi masalah sosial 

didistorsi relasi kuasa (Heiner, 2006 : 9- 11). 

 

1.7.2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif 

deskriptif berdasarkan pendekatan analisis framing. Analisis framing 

merupakan salah satu model analisis yang bisa mengungkapkan rahasia di 

balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. 

Sedangkan framing menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002: 67) adalah 

cara untuk menggambarkan bagaimana media menyajikan sebuah berita 

melalui proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh 

media. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi 

ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh 

pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan dengan 

membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah 

diingat oleh khalayak. 

Analisis framing mempunyai asumsi bahwa wacana media massa 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan apa yang 

penting atau signifikan bagi publik dari bermacam-macam isu dan 

persoalan yang hadir dalam wacana publik. Media massa dilihat sebagai 
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media diskusi antara pihak-pihak dengan ideologi dan kepentingan 

berbeda-beda. Mereka berusaha untuk menonjolkan kerangka pemikiran, 

perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing dalam rangka 

memaknai obyek wacana (Sudibyo, 2001 : 220). 

Reese (2001) menyebutkan bahwa framing ini sangat relevan untuk 

kajian politik, sementara para teoritisi gender juga menggunakan 

pendekatan framing untuk mengkaji politisi perempuan dan isu-isu tentang 

perempuan. Pendekatan framing memberikan nuansa yang lebih untuk 

memahami representasi perempuan dalam media. Framing dianggap 

mampu untuk menganalisis isu gender dalam media sampai pada tataran 

yang paling dasar, yaitu ideologi awak media. 

 

1.7.3. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian terdiri dari : 

1. Subjek penelitian : yaitu konstruksi realitas. Yaitu apa saja yang ditulis 

oleh Kompas mengenai berita-berita politik ber-isu gender dan 

bagaimana mereka menyajikannya, kemudian bagaimana Kompas 

memilih realitas/fakta, menekankan bagian tertentu, melakukan seleksi 

dan menghubungkan bagian tertentu sehingga makna peristiwa lebih 

mudah diingat dan dipahami khalayak.  

2. Objek penelitian : pemberitaan mengenai berita-berita politik ber-isu 

gender di Kompas selama tahun 2008-2009. Asumsinya adalah, pada 

tahun-tahun tersebut pemberitaan politik tentang perempuan pasca 
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munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang affirmative action 

diekspos secara masif oleh Kompas. 

 

1.7.4. Sumber Data 

Data yang diambil untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber data primer : sumber utama dalam penelitian ini adalah 

pemberitaan pada Kompas. Berita menurut The Oxford Companion to 

the English Language (dalam Putra, 2006: 15) adalah “ a report on the 

latest major events in one’s own city and nation and in other parts of 

the world, on television, on the radio, in a newspaper, etc. Or 

information about recent events or change in s.o.s personal or business 

life. Dalam penelitian yang dimaksud dengan berita adalah artikel 

tentang berita politik ber-isu gender yang muncul di Kompas medio 

tahun 2008-2009.  

2. Sumber data sekunder : adalah data pendukung lainnya yang tidak 

diperoleh secara langsung. Data sekunder penelitian ini berasal dari 

studi literatur, buku maupun laporan-laporan penelitian lain yang 

sejenis yang mendukung penelitian. 

 

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data primer : dilakukan dengan melakukan 

seleksi terhadap tema-tema pemberitaan yang ada pada tahun 2008-

2009 terkait dengan persoalan politik ber-isu gender. Berita-berita 
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tersebut dikelompokkan berdasarkan tema: (1) sistem pemilihan 

umum; (2) partai politik; (3) sosialisasi politik; (4) budaya politik; dan 

(5) partisipasi politik. 

2. Teknik pengumpulan data sekunder : dilakukan dengan melakukan 

analisis isi sederhana pada Kompas. Analisis isi sederhana ini 

digunakan untuk mengetahui prosentase perbandingan antara iklan dan 

berita yang tersaji di Kompas sampai tahun 2010, dimana hanya akan 

diambil secara acak (3 bulan).  Juga untuk mengetahui prosentase 

berita politik ber-isu gender yang dimuat Kompas di antara 

keseluruhan berita politik tahun 2008-2009. 

 

1.7.6. Teknik Analisis Data 

Pengumpulan dan analisis data untuk kepentingan analisis framing 

dilakukan secara langsung dengan mengidentifikasi wacana berita 

berdasarkan pada model Zhondang Pan dan Gerald Kosicki. Data hasil 

identifikasi tersebut dianalisis untuk melihat struktur sintaksis, skrip, 

tematik, dan  retoris.  

Elemen-elemen dalam analisis framing Pan dan Kosicki dalam 

bagan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 
Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

 
Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati 

1. Sintaksis, yaitu 
cara wartawan 
menyusun fakta 

Skema berita a. Headline merupakan berita yang dijadikan 
topik utama oleh media 

b. Lead (teras berita) merupakan paragraf 
pembuka dari sebuah berita yang biasanya 
mengandung kepentingan lebih tinggi. 
Struktur ini sangat tergantung pada ideologi 
penulis terhadap peristiwa. 

c. Latar informasi 
d. Kutipan 
e. Sumber 
f. Pernyataan 
g. Penutup 

 
2. Skrip, yaitu cara 
wartawan 
mengisahkan fakta 
 

Kelengkapan berita 5W+1H 

3. Tematik, yaitu 
cara wartawan 
menulis fakta 
 

Detail, koherensi, 
bentuk kalimat, kata 
ganti 

Paragraf, proporsi kalimat, hubungan kalimat 

4. Retoris, yaitu cara 
wartawan 
menekankan fakta 
 

Leksikon, grafis, 
metafora 

Kata, idiom, foto, grafik 

 
 

1.7.7. Kualitas Penelitian 

Guna mengevaluasi sebuah penelitian kualitatif dalam paradigma kritis, 

maka bisa dilihat dari kriteria goodness atau quality. Untuk paradigma 

kritis, kriteria yang digunakan adalah: (1) pemberian konteks historis 

(historical situatedness); (2) pengikisan kebodohan/ ketidaktahuan/ 

kedunguan dan salah pengertian (erosian of ignorance and 

misapprehension); serta (3) merangsang tindakan (action stimulus) 

(Lincoln dan Guba, 2000; Sunarto, 2007 : 230) 

Namun dalam penelitian ini, kriteria pemberian konteks historis 

rasanya lebih menonjol dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang lain. 

Melalui konteks historis, maka penelitian ini menempatkan pemberitaan 

politik yang terkait isu gender dalam konteks feminisme di Indonesia. 
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Alasan utama mengapa dinamika feminisme digunakan sebagai acuan 

teoritis dalam penelitian ini, mengacu fakta di lapangan bahwa porsi 

keterwakilan perempuan ditingkat Legislatif maupun Eksekutif yang 

posisinya pada level pengambil keputusan (decision maker) sangatlah 

kecil. Padahal keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD, dari sisi 

kuantitas tetap diperlukan untuk memberi harapan, kekuatan, sekaligus 

gerakan bagi lahirnya kebijakan dan undang-undang yang mengakomodasi 

kebutuhan perempuan yang tidak bisa ditanggalkan lagi kepentingannya. 

Substansi affirmative action yang berbunyi bahwa setiap partai 

politik (parpol) diharuskan memberi kuota 30 persen dalam daftar calon 

legislatif (caleg) untuk kaum perempuan dimentahkan dengan munculnya 

keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal 214 

Undang Undang Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2008. Keputusan MK 

tersebut menyebutkan bahwa siapa yang akan menjadi anggota legislatif 

tidak lagi ditentukan oleh parpol berdasarkan nomor urut, melainkan 

berdasarkan perolehan suara terbanyak. Itu berarti, baik laki-laki maupun 

perempuan, tak hirau nomor urutnya sebagai caleg masuk dalam kategori 

“nomor jadi” atau “nomor sepatu”, tak ada kaitannya sama sekali dengan 

peluangnya menjadi wakil rakyat. Akibatnya tindakan afirmasi yang 

diamanahkan UU Pemilu menjadi tidak efektif.  
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1.7.8. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini menggunakan satu suratkabar saja sehingga tidak mampu 

melakukan analisis komparatif terhadap suratkabar lain terkait isu yang 

sejenis.  

2. Analisis framing tidak mampu menjawab konteks penelitian di luar 

teks yang dianalisis. Konteks penelitian ini adalah kajian mengenai 

teks berita politik dalam perspektif feminisme liberal, sehingga tidak 

mampu menjawab persoalan lain diluar topik tersebut. 

 

 


