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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang

Komunikasi diperlukan untuk membangun dan membina hubungan yang 

baik antar sesama manusia agar makna yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik sehingga sampai pada pengertian yang mendalam. Argumen ini 

didukung oleh Rogers & Kincaid dalam Cangara (2000:19) yang mengatakan 

bahwa “Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih 

membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, 

yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. 

Tercapainya pengertian yang mendalam membuat komunikasi menjadi efektif, 

dikarenakan makna yang ingin disampaikan diterima dengan baik.  

Proses perkembangan komunikasi dewasa ini dipengaruhi oleh pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam hal 

penyebaran informasi. Salah bentuk dari pesatnya perkembangan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi ialah media massa. Media massa merupakan 

sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi 

dengan khalayak banyak. Hal ini dijelaskan oleh Cangara (2005:122) yang 

mengatakan bahwa “Media massa adalah alat yang digunakan dalam 

penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan 

televisi”. Media massa telah menjadi medium untuk menyampaikan pesan 
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kepada khalayak banyak. Media massa berperan sebagai sumber informasi yang 

aktual bagi masyarakat. 

Media massa memiliki peranan besar dalam membentuk opini masyarakat, 

salah satunya mengenai identitas dan peran perempuan di dalam masyarakat. 

Dalam Ibrahim, dkk., (1998) dikatakan bahwa “Kaum feminis berargumen 

bahwa media massa ikut memelihara dan mengukuhkan pertentangan ini”. 

Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam membangun citra dan image 

perempuan di mata masyarakat. Dalam kaitan dengan dunia perempuan dan 

media kita melihat konstruksi dan sosialisasi ideologi gender yang 

menempatkan kaum pria pada posisi dominan masih sangat kuat dan kentara di 

Indonesia (Ibrahim, dkk., 1998). Media massa merupakan cermin realitas yang 

ada dalam masyarakat.  

Isu mengenai kesetaraan gender merupakan isu yang selalu hangat untuk 

diperdebatkan di media massa. Di Indonesia sendiri, perempuan identik sebagai 

sosok yang harus bersikap lemah lembut. Identitas gen inilah yang seringkali 

dijadikan sebagai alasan untuk perbedaan gender. Argumen ini didukung oleh 

pendapat Ibrahim, dkk., (1998) yang mengatakan bahwa media mencerminkan 

perempuan sebagai sosok yang pasif yang masih bergantung terhadap laki - laki. 

Media jarang sekali menampilkan perempuan sebagai terlibat secara signifikan, 

baik dalam dunia pekerjaan, maupun dalam kehidupan publik. Perempuan 

diharapkan untuk selalu bersikap anggun, halus dan mengikuti kodratnya yaitu 

sebagai ibu rumah tangga. Ini merupakan tuntutan dan tekanan dari masyarakat 

yang memunculkan social expectation terhadap kaum perempuan. 
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Stereotip perempuan di mata masyarakat seringkali dilihat sebagai 

bawahan atau pelengkap laki-laki. Menurut Tamagola dalam Ibrahim, dkk., 

(1998) dikatakan bahwa dalam posisi sosial dan hukum, pria adalah kepala 

keluarga sedangkan perempuan adalah “pendamping” kepala keluarga. Secara 

tidak langsung, hal ini mengatakan bahwa perempuan hanyalah seseorang yang 

hanya mengikuti perintah dari suaminya. Laki - laki cenderung memiliki peran 

yang dominan sebagai kepala keluarga ketimbang perempuan yang hanya 

bertugas sebagai subordinate suaminya.  

Perempuan seringkali dipandang sebagai pekerja domestik yang bekerja di 

dapur. Handayani dan Novianto (2004) menyatakan bahwa dalam budaya Jawa 

yang cenderung paternalistik, laki - laki memiliki kedudukan yang istimewa. 

Bagi masyarakat Jawa Kuno, perempuan akan menjadi mulia jika perempuan 

tersebut tunduk dan patuh kepada laki-laki (suaminya). Dengan kata lain, 

perempuan harus menuruti keinginan dari suaminya dan memiliki peran yang 

minor dalam keluarga. 

Kemunculan emansipasi membantu kaum perempuan untuk mendobrak 

ketidaksetaraan gender yang telah berlangsung lama. Di Indonesia, gerakan 

emansipasi perempuan dimulai oleh hadirnya R.A Kartini yang berani dalam 

memperjuangkan hak - hak perempuan yang selama ini tidak diakui. Argumen 

ini diperjelas oleh Mustikawati (2015) yang mengatakan bahwa emansipasi 

perempuan yang diperjuangkan oleh Kartini berarti perjuangan untuk bebas dari 

penguasaan budaya Jawa yang mengikat perempuan di kotanya saat itu. 

Emansipasi perempuan dianggap sebagai perjuangan kaum perempuan untuk 
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mendapatkan kesamaan hak dengan laki- laki. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui emansipasi, kaum perempuan berusaha 

mendapatkan persamaan derajatnya dengan laki-laki. Hal ini memberikan 

dampak yang baik bagi kelangsungan peran perempuan di mata masyarakat.  

Adanya perubahan sosial yang terjadi membantu meningkatkan derajat 

kaum perempuan. Berkat kemunculan dari emansipasi kini perempuan mampu 

untuk lebih berani dalam mengutarakan pendapatnya. Menurut Mustikawati 

(2015), makna konsepsi emansipasi perempuan dalam pemikiran R. A. Kartini 

adalah sebagai berikut: 

“Menginginkan kebebasan dan mandiri. Bebas dan mandiri dalam bidang 
pendidikan dan kehidupan berumah tangga. Kartini ingin perempuan mendapatkan 
pendidikan di bangku sekolah serta menolak pernikahan poligami”. 

 
Dengan itu kaum perempuan diharapkan dapat mengembangkan talenta 

yang ia miliki di bidang-bidang yang ditekuninya. Sekarang ini, telah banyak 

pencapaian dan prestasi yang telah dicapai oleh kaum perempuan di dunia dan 

juga Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa isu diskriminasi terhadap 

kaum perempuan masih tetap terjadi. Isu ini telah berlangsung lama dan masih 

belum mendapatkan pengakuan mengenai kesetaraan gendernya hingga kini. 

Perempuan seringkali masih saja dipandang enteng dan dianggap lemah 

serta diremehkan oleh masyarakat bahwa mereka tidak dapat berkontribusi 

untuk memajukan negara. Namun, jika dilihat dengan seksama perempuan 

memiliki peranan yang besar dalam membangun negara, hal ini ditunjukkan 

dengan munculnya perempuan-perempuan super yang memiliki pengaruh 

besar kepada dunia (Vuleta, 2018). Perempuan – perempuan ini dikenal 

sebagai “The Most Powerful Women” by Forbes telah berhasil membuktikan 
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kepada dunia bahwa kaum perempuan juga mampu untuk memajukan 

perekonomian dunia. 

Perempuan sering kali dilihat sebagai sosok yang lemah, karena laki – laki 

dianggap memiliki posisi yang lebih dominan. Menurut Ibrahim, dkk., (1998), 

perempuan dianggap memiliki “kodrat” yang dilihat lebih pantas bekerja di 

sektor domestik. Dalam bahasa Jawa dikenal “3M”, manak (melahirkan), 

masak, macak (berhias). Dengan stigma ini, secara tidak langsung mengatakan 

bahwa perempuan hanya memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, yang mana 

hal itu tidak dipertimbangkan sebagai sebuah pekerjaan namun kewajiban 

sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya. Karena istilah “bekerja” di 

dalam masyarakat patriarki mempunyai konotasi “maskulin”. Bekerja secara 

rasional dibatasi oleh waktu (Ibrahim, dkk., 1998). 

Tak hanya itu, perempuan juga di identifikasikan sebagai sosok yang 

pemalu, pasif, dan lemah lembut. Hal ini dapat menimbulkan hilangnya rasa 

kepercayaan diri yang dimiliki oleh perempuan. Tak banyak perempuan yang 

terkadang meremehkan kemampuannya sendiri, khususnya dalam hal 

pekerjaan maupun bekerjanya. Hal ini diperjelas oleh Collete Dowling dalam 

Ibrahim, dkk., (1998) yang mengatakan bahwa Cinderella Complex adalah 

suatu jaringan rasa takut yang begitu mencekam, sehingga kaum perempuan 

merasa tidak berani dan tidak bisa memanfaatkan potensi otak dan daya 

kreatifitasnya secara penuh. Mitos Cinderella inilah yang kini terus hidup di 

bawah keperkasaan ideologi patriarki dan di balik kejayaan kerajaan media 

pria dalam ekonomi kapitalistik. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, kini perempuan tidak dianggap lagi 

sebagai objek dan subordinat laki - laki. Kemunculan gerakan emansipasi 

perempuan menghilangkan adanya batasan pekerjaan bagi perempuan. 

Menurut Ibrahim, dkk., (1998), semakin banyak perempuan yang menjadi 

sumber berita menarik, bukan karena ia perempuan tapi karena ia unggul 

dalam bidang yang ditekuninya. Ini tentu saja membawa gambaran yang baik 

tentang citra perempuan yang tidak sekadar sebagai mahluk rumah tapi mahluk 

masyarakat. Dengan memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik, 

perempuan kini dapat mengembangkan pekerjaannya. Perempuan tidak lagi 

distereotipkan sebagai pekerja domestik yang mengurus rumah tangga namun 

sebagai perempuan yang bisa memiliki bekerja cemerlang. 

Perempuan merupakan salah satu potensi penting dalam pembangunan di 

dunia. Perempuan mempunyai daya tariknya tersendiri dalam industri dan 

bidang-bidang pekerjaan yang ditekuninya. Menurut Rittlinger dalam 

Widyatama (2006:1) dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat menekuni 

pekerjaannya dengan baik sesuai dengan bidangnya masing - masing. Herbert 

menjelaskan gagasannya mengenai fisik perempuan sebagai berikut:  

“Fisik perempuan memiliki daya tarik tersendiri. Tidak heran bila manusia jenis 
kelamin ini menjadi sasaran favorit berbagai pihak dan profesi, baik fotografer, 
kameramen, pengiklan, pemasar, dan sebagainya. Daya tarik perempuan ini 
memang khas, unik, dan spesifik yang tidak bisa ditemui pada manusia berjenis 
kelamin laki-laki”.  

 
Pendidikan yang tinggi tidak cukup untuk membuktikan bahwa doktrin 

perempuan tidak bisa bekerja itu salah, oleh karena itu perempuan juga 

berusaha untuk mampu meningkatkan dan menghasilkan materi yang 
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dimilikinya untuk kebutuhannya sendiri. Karena pada saat bekerja perempuan 

memperlihatkan πkekuatannya bahwa mereka dapat bersikap tegas serta berani 

dalam menghadapi situasi apapun. Menurut The World’s Most Powerful 

People (Forbes, 2018) telah terdapat banyak perempuan yang sukses dalam 

bidang pekerjaan yang digelutinya. Hal ini dapat membuktikan bahwa banyak 

perempuan yang berhasil untuk meraih posisi tinggi dengan jabatannya dan 

memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia. Dengan ini, dapat ditunjukkan 

bahwa stigma perempuan sebagai pekerja domestik tidaklah sepenuhnya 

benar. Oleh karena itu, perempuan memilih bekerja agar dapat 

memperlihatkan bahwa bekerja itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk 

mengaktualisasikan diri dan membentuk identitasnya (Mustikawati, 2015). 

Tapi pada kenyataannya, adanya fenomena perempuan bekerja atau 

perempuan bekerja ini masih belum mendapat support dan dorongan dari 

masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perempuan 

bekerja merupakan hal yang tabu. Hal ini dikarenakan karena masih 

terdapatnya doktrin bahwa perempuan tidak dapat bekerja diluar sektor 

domestik seperti yang dikatakan oleh Ibrahim, dkk., (1998). Dapat kita 

simpulkan bahwa masyarakat masih melihat laki-laki sebagai orang yang 

bertanggung jawab dalam mencari nafkah dalam keluarga, bahwa hanya laki-

laki yang pantas untuk melakukan pekerjaan. Hal inilah yang terkadang 

menjadi paradoks bagi perempuan dengan lingkungannya. 

Perempuan dikatakan hanya perlu mengikuti kodratnya sebagai 

subordinate laki-laki merupakan salah satu alasan yang menjadikan peneliti 
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ingin meneliti perempuan bekerja sebagai subjek penelitiannya. Tentunya 

terdapat pula beberapa penelitian terdahulu juga yang juga kerap membahas 

fenomena sosial yang melihat dari sisi representasi. Pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Vida (2011), Leiliyanti (2002), Watie (2010), dapat ditemukan 

bahwa penelitian tersebut memiliki topik pembahasan yang membahas 

mengenai keadilan dan pengakuan kesetaraan gender oleh media. Tidak hanya 

itu saja, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas mengenai 

konstruksi identitas perempuan serta pencitraan perempuan di dalam majalah 

khusus perempuan di masyarakat.  

Adapun penelitian yang telah mereka lakukan ini belum menyentuh dan 

tidak ada kaitannya dengan representasi perempuan bekerja di masyarakat 

melalui media majalah. Titik pembeda lainnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah tidak adanya pembahasan mengenai perempuan sebagai 

pekerja di dalam masyarakat, yang mana selama ini perempuan Indonesia 

seringkali dilihat sebagai pekerja domestik, sebagai pendamping suami dan 

mengurus rumah tangga. Selain itu, tidak adanya pengakuan mengenai 

perempuan bekerja yang jelas oleh media dalam hal representasi perempuan 

bekerja di majalah khusus perempuan di masyarakat membuat peneliti 

semakin terinspirasi untuk menulis dan meneliti. Karena dapat diketahui 

bahwa majalah perempuan di Indonesia dapat menggambarkan pertemuan 

yang kompromitis antara kebebasan struktural dan kebutuhan individu dari 

perempuan Ibrahim, dkk., (1998:115). Majalah memiliki peranan yang besar 

terhadap orientasi sosial yang ada. Rivers (2003:240) menyatakan bahwa 
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dalam memberikan pembelaan dan pembenarannya akan suatu isu, majalah 

mempunyai dominasi yang lebih besar jika disandingkan dengan media cetak 

lainnya. Itulah mengapa representasi seorang perempuan mempunyai 

dominasi yang besar melalui majalah. Oleh karena itu, peneliti memilih 

majalah Cosmopolitan Indonesia sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan 

majalah Cosmopolitan selalu mengedepankan tagline Fun Fearless Woman, 

yang ingin menggambarkan dirinya sebagai sebuah majalah yang 

menyenangkan namun juga tangguh dan berani bagi perempuan.  

 
 Gambar 1.1 The best-selling title in the college market 

Sumber: www.cosmomediakit.com 
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Tak hanya itu, adanya fakta bahwa Cosmopolitan merupakan majalah 

dengan penjualan terlaris menurut College Store Executive juga membuat 

peneliti memutuskan untuk memilih majalah Cosmopolitan Indonesia. Peneliti 

memilih majalah Cosmopolitan Indonesia edisi Maret 2018 karena bulan 

Maret adalah hari Perempuan Internasional yang jatuh tepat pada tanggal 8 

Maret dengan tema “Cosmo Celebrates Women” yang menerbitkan edisi 

spesial dengan artikel yang membahas empat topik penting bagi perempuan 

dan wawancara dengan tokoh perempuan diberbagai bidang.  

Beberapa artikel yang terkait dengan penelitian adalah artikel seputar topik 

perempuan bekerja dan topik girl power yaitu istilah yang merujuk pada 

kekuatan diri perempuan sebagai ibu bekerja sekaligus istri / partner. Maka 

melalui penjabaran diatas, peneliti melihat adanya fenomena yang menarik 

untuk diteliti dengan menggunakan analisis semiotika Ferdinand de Saussure 

untuk melihat representasi apa yang diciptakan oleh perempuan kerja di 

Indonesia melalui majalah Cosmopolitan. 

 
I.3 Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan 

diatas, yang menjadi fokus penelitian bagi peneliti adalah: “Bagaimanakah 

representasi perempuan bekerja di dalam majalah (analisis Semiotika pada 

majalah Cosmopolitan Indonesia edisi Maret 2018?” 

 
I.4 Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa representasi 

perempuan bekerja di dalam majalah (analisis Semiotika pada majalah 

Cosmopolitan Indonesia edisi Maret 2018. 

 

I.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, yaitu: 

1)    Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta 

informasi berguna bagi para pembaca, terutama bagi bidang Ilmu 

Komunikasi dengan menggunakan metode analisis semiotika Ferdinand 

de Saussure serta kajian gender dan representasi yang dapat menjadi 

referensi tambahan pada literatur komunikasi. 

2)    Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan 

informasi baru yang berguna bagi pembaca mengenai konten perempuan 

bekerja yang direpresentasikan melalui majalah Cosmopolitan. 

3)    Manfaat Sosial 

a) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk 

lebih mengerti dan bijaksana dalam membentuk atau memaknai 

representasi perempuan bekerja di dalam media massa yaitu 

majalah. 
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b) Penelitian ini juga berharap dapat berguna bagi masyarakat 

dalam menambah wawasan mengenai peran dari perempuan 

bekerja di Indonesia yang terkadang distereotipkan hanya 

sebagai pekerja domestik. 

 
I.6 Sistematika Penelitian 

Berikut akan dijelaskan secara singkat mengenai sistematika penulisan 

penelitian ini dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Penelitian ini akan 

terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab I atau bab pertama atau merupakan Pendahuluan. Bab ini menjelaskan 

tentang gambaran situasi dan kondisi yang melatarbelakangi penelitian ini. Di 

samping itu, dalam bab ini akan dijelaskan juga kesenjangan penelitian 

(research gap) yang mengarah pada identifikasi masalah. Kemudian, penulis 

juga akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penelitian. Bab ini akan menjadi awal mula penggambaran 

penelitian ini akan mengarah pada topik pembahasan apa saja. 

Pada Bab II, merupakan penjabaran mengenai objek yang diteliti pada 

penelitian ini. Peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan lebih mendalam 

mengenai fenomena perempuan bekerja dan majalah Cosmopolitan. Semua 

pembahasan bab ini hanya terkait mengenai objek yang akan diteliti saja. 

Pada Bab III membahas mengenai Tinjauan Pustaka atau yang menjadi 

landasan teori peneliti. Tidak hanya landasan teori namun akan dibahas pula 

konsep - konsep dasar terkait sebagai acuan untuk menjelaskan secara detail 
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mengenai topik yang diangkat. Selain itu, bab III ini juga berisikan dasar 

analisis mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teori yang akan 

digunakan adalah feminisme, komunikasi, analisis Semiotik dari Ferdinand de 

Saussure serta representasi. Teori yang digunakan ini berlandaskan akan ilmu 

pengetahuan bidang Ilmu Komunikasi. Sedangkan konsep yang digunakan 

adalah gender, stereotip perempuan, perempuan bekerja, majalah perempuan, 

dan ilustrasi.  

Pada Bab IV membahas mengenai Metodologi Penelitian. Bab ini akan 

menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, 

sumber data, teknik pengumpulan data, unit analisis, keabsahan data, dan 

analisis data. Disini peneliti menjelaskan kriteria-kriteria acuan yang akan 

digunakan demi menjalankan penelitian ini. 

Pada Bab V membahas mengenai Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini, 

peneliti menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan oleh peneliti lalu 

mengaitkan pada teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dibuat. 

Terakhir adalah Bab IV yang berisikan mengenai Simpulan dan Saran. 

Pada bab ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

serta memberikan kritik dan saran bagi pembaca yang dapat bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


