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SARI 

Hidayat, Mohamad Taufiq. 2017, Citra Perempuan dalam Berita Kekerasan 
Seksual (Analisis Semiotika dalam Surat Kabar Wawasan Periode Mei 2016). 
Skripsi. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang, 
Pembimbing I Dra. Rini Iswari, M. Si., Pembimbing II Ninuk Sholikhah A., S.S., 
M. Hum., Jumlah 105 halaman. 

Kata Kunci: Berita Kekerasan Seksual, Citra Perempuan, Semiotika 

Media massa menganggap bahwasannya berita mengenai perempuan 
dianggap lebih menarik. Berita-berita tersebut biasanya memuat citra baik atau 
buruknya perempuan, tidak jarang juga memuat bentuk-bentuk ketidakadilan. 
Pemberitaan mengenai perempuan lebih banyak menjadi top headline dengan 
adanya kasus fenomenal pemerkosan dan pembunuhan YY. Berita kekerasan 
seksual terhadap perempuan juga menjadi headline dibeberapa surat kabar, 
termasuk Koran Wawasan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui citra 
perempuan dalam berita (2) mengetahui ketidakadilan gender dalam berita, dan 
(3) mengetahui kepekaan gender dalam berita kekerasan seksual yang dimuat 
dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016. 

Penelitian ini meggunakan Penelitian Kualitatif dengan metode pengumpulan 
data menggunakan teknik Analisis Isi dan Dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan Teori Semiotika Ferdinand de Saussure, Konsep Citra Perempuan 
dalam Media, Ketidakadilan Gender, dan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme 
untuk menganalisis temuan penelitian. Sampel penelitian adalah lima buah teks 
berita tentang kekerasan seksual di Koran Wawasan periode Mei 2016. Analisis 
data menggunakan Analisis Data Model Interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) dalam teks berita terdapat tiga jenis citra 
perempuan yaitu; citra pigura, peraduan, dan pergaulan. (2) Teks berita terdapat 
tiga bentuk ketidakadilan gender yaitu; marginalisasi gender, stereotipe gender 
dan kekerasan. (3) Teks berita mengandung beberapa permasalahan gender seperti 
bias gender, permasalahan kode etik, dan penggunaan bahasa yang seksis. Tanda 
terbanyak adalah yang menunjukkan citra peraduan dan kekerasan, berita tersebut 
juga belum memiliki kepekaan gender dengan ditempatkan posisi perempuan 
korban sebagai objek dominan pemberitaan korban disertai dengan kata-kata 
seksis dan identitas korban yang belum sepenuhnya disamarkan. 

Saran, bagi institusi media diharapkan berita-berita yang mengarah pada 
kekerasan seksual terhadap perempuan lebih selektif dalam penyaringan kata, 
frasa, dan kalimat serta meminimalisir berita-berita yang bertemakan kekerasan 
seksual terhadap perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. 
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ABSTRACT 

Hidayat, Mohamad Taufiq. 2017, Image of Women in the News of Sexual Violence 
(Semiotics Analysis in Wawasan Newspaper Period May 2016). Essay. Education 
Sociology and Anthropology State University of Semarang, Supervisor I Dra. Rini 
Iswari, M. Si., Advisor II of Ninuk Sholikhah A., S.S., M. Hum., Number of 105 
pages. 

Keywords: News Sexual Violence, Image of Women, Semiotics 

The media considers that the news about women is considered more 
attractive. The news usually contains a good or bad image of women, not 
infrequently also contains forms of injustice. The news about women is more of a 
top headline with the phenomenal case of YN raping and murder. News of sexual 
violence against women also became the headlines in some newspapers, including 
the Wawasan newspaper. This study aims to (1) know the image of women in the 
news (2) to know gender inequalities in the news, and (3) to know the gender 
sensitivity in the news of sexual violence contained in the Wawasan newspaper 
May 2016. 

This research uses Qualitative Research with data collection method using 
Content Analysis and Documentation technique. This research uses Ferdinand de 
Saussure Semiotics Theory, Concept of Women's Image in Media, Gender 
Injustice, and Gender Sensitivity in Journalism to analyze the research findings. 
The sample of research is five news texts about sexual violence in Wawasan 
Newspaper period May 2016. Data analysis using Interactive Data Model 
Analysis. 

The results showed (1) in the news text there are three types of images of 
women namely; Image frame, fusion, and association. (2) News text there are 
three forms of gender injustice namely; Gender marginalization, gender 
stereotypes and violence. (3) The news text contains several gender issues such as 
gender bias, ethical code issues, and the use of sexist language. The most marks 
are those that show the image of fusion and violence, the news also does not have 
gender sensitivity with placed the position of victim women as the dominant object 
of victim coverage accompanied by sexist words and identity of the victim who has 
not fully disguised. 

Suggestion, for media institution, it is hoped that the news that leads to sexual 
violence against women is more selective in filtering words, phrases, and 
sentences and minimizing the news with the theme of sexual violence against 
women as a form of protection against victims. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  A.

Perempuan dan segala hal yang melekat baik itu dalam dirinya seperti 

sifat, kebiasaan, dan kepribadian maupun secara fisik atau tampilan luarnya 

dalam kehidupan bermasyarakat selalu menarik untuk diperbincangkan. 

Pembahasan mengenai perempuan menjadi menarik karena di dalam 

masyarakat, perempuan seringkali dibedakan, tidak hanya secara fisik secara 

sosialpun berbeda. Berbagai bidang dalam kehidupan baik itu bidang domestik 

ataupun publik perempuan mendapat tempat yang berbeda. Peran domestik 

perempuan berkaitan dengan kepiawaiannya dalam mengurus rumah tangga, 

sedangkan peran publik berkaitan dengan kariernya di luar rumah. 

Jenis kelamin memanglah menjadi pembeda secara kodrati, namun 

peran dan kedudukan masih bisa diperdebatkan. Pemahaman atas prespektif 

gender diharapkan tidak saja mengubah cara pandang warga masyarakat 

dalam menghadapi keberadaan kaum perempuan, khususnya kelompok yang 

mengalami marginalisasi pada umumnya. Masyarakat diharapkan memiliki 

cara pandang dan pemahaman yang baru terhadap dinamika kehidupan sosial 

yang sedang berlangsung, sehingga menjadi lebih peduli terhadap setiap upaya 

yang mendorong demokratisasi di setiap akses kehidupan. Konsep gender 

melihat bahwasannya masyarakat mengkontruksikan sifat-sifat yang melekat 
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pada perempuan dan laki-laki secara sosial maupun kultural, yang dapat 

berubah dan dipertukarkan (Astuti 2008: 3). 

Masyarakat justru membangun konstruksi yang sedikit tidak 

menguntungkan bagi perempuan. Konstruksi yang dibangun oleh masyarakat 

tersebut kemudian memunculkan perbedaan status, peran, dan kedudukan 

dalam lapisan masyarakat. Kedudukan yang berbeda tersebut menjadikan 

perempuan sering kali mendapat tempat yang lebih rendah dan dianggap tidak 

menguntungkan bagi perempuan itu sendiri. Perempuan pada akhirnya 

mendapat tempat berbeda di setiap bidang kehidupan dalam masyarakat 

diantaranya di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, kultural, 

hukum, bahkan dalam media perempuan juga dibedakan. Citra atau gambaran 

perempuan sering mendapat perlakuan khusus dalam muatan media informasi. 

Perbedaan gender tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender yang meliputi 

stereotip gender, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, bahkan kekerasan 

(Fakih, 2013: 12-13). Media seringkali melakukan eksploitasi pada perempuan 

dalam hal pemikat ketertarikan masyarakat akan media tersebut. 

Media merupakan sarana penanaman nilai (sosialisasi) dalam masyarakat, 

berfungsi sebagai pemberi informasi kepada publik (Yusuf, 2004: 352). Informasi-

informasi yang ditampilkan oleh media tidak jarang bersifat persuasif dan 

cenderung digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. Media yang 

mengharapkan mendapatkan soroton publik tentunya akan berusaha menyesuaikan 

keinginan publik tersebut dengan cara menganalisa sasaran, menyajikan berita 

kekinian, hingga membuat kemasan-kemasan yang menarik.  
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Perempuan dan media menjadi sangat erat hubungannya dalam hal 

citra dan berita yang membahas dan menampilkan tayangan berbentuk 

gambar, foto, dan video perempuan. Pembahasan media baik itu melalui teks 

maupun audio-video mengenai perempuan seringkali menampilkan citra yang 

digambarkan untuk mempengaruhi atau menegaskan kedudukan perempuan 

dalam masyakat dan media. Media ingin merepresentasikan, bahwasannya 

perempuan adalah yang tergambar melalui media dan perempuan tidak jarang 

menjadi sasaran produk-produk yang disimbolkan sebagai benda atau yang 

harus dimiliki perempuan (Santi, 2012: 1). 

Pembahasan mengenai perempuan dan media sangatlah kompleks 

mulai dari eksploitasi akan produk, konstruksi masyarakat, bahkan tubuh 

perempuan itu sendiri. Citra perempuan dalam media yang tergambar secara 

fisik tersebut bisa jadi termasuk kekerasan seksual yang didapati perempuan. 

Media menggunakan tubuh perempuan sebagai konsumsi publik yang 

dianggap lebih menarik untuk dipertontonkan (Muashomah, 2010:144).  

Media massa menganggap bahwasannya berita mengenai perempuan 

dianggap lebih menarik. Berita-berita tersebut biasanya dimuat dalam majalah, 

surat kabar, buletin, dan juga media non cetak atau elektronik yang biasa 

disebut media online, bahkan tidak jarang perempuan mendapat tempat khusus 

berupa kolom yang disediakan khusus untuk perempuan bahkan ada beberapa 

media yang mengkhususkan hanya memuat berita mengenai perempuan. 

Media memiliki pilihan untuk memberitakan isu gender sebagai bentuk 
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informasi yang menarik ditujukan kepada pembaca, sebagai kritik, atau 

bahkan menjadikan pemberitaan mengenai isu gender ini sebagai komoditas 

(Sadli, 2010:136). 

Media biasanya memuat berbagai kolom berita diantaranya berita 

kriminalitas, berita gaya hidup, berita kesehatan, berita ekonomi, berita 

olahraga, berita pendidikan, berita politik dan pemerintahan. Berita-berita 

tersebut tentunya memuat berbagai kasus atau kejadian mengenai perempuan. 

Berita tersebut dapat dilihat dari sudut pandang positif perempuan mengenai 

prestasi misalnya, maupun dari sudut pandang negatif biasanya termuat dalam 

berita kriminalitas yang memposisikan perempuan sebagai korban.  

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat penelitian 

mengenai perempuan dan media. Khususnya perempuan dalam berita 

kekerasan seksual yang termuat dalam surat kabar Wawasan pada periode Mei 

2016. Jenis media yang dijadikan penelitian ini adalah media cetak berbentuk 

surat kabar harian, dikarenakan media tersebut dianggap menarik dengan isi 

tulisan berita disertai gambar, arsip berita yang tertata dan terarsip dengan 

baik. 

Penulis memilih media cetak surat kabar harian Wawasan dalam 

melakukan penelitian ini karena, redaksi Koran Wawasan beralamatkan di 

wilayah Kota Semarang dengan  muatan berita utama lingkup Kabupaten 

Semarang dan sekitarnya. Wilayah Semarang dipilih karena memiliki 

kedekatan dengan penulis sehingga, faktor sosial budaya yang dimuat dalam 
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berita dapat lebih dipahami. Koran Wawasan dalam penerbitan berita tidak 

hanya menggunakan surat kabar cetak melainkan menyediakan e-paper yang 

termuat dalam halaman web koran Wawasan. E-paper dapat memudahkan 

penulis untuk melakukan penelitian terhadap arsip-arsip berita koran 

Wawasan.  Penulis memilih periode Mei 2016. Pemilihan periode waktu 

tersebut dengan alasan pada bulan Mei 2016 pemberitaan mengenai 

perempuan lebih banyak menjadi top headline daripada bulan-bulan lainnya, 

ditambah lagi dengan kasus fenomenal pemerkosan dan pembunuhan YY 

yang sudah menjadi bahasan di hampir seluruh media nasional, berbagai 

pembahasan mengenai kasus ini begitu marak di berbagai media di Indonesia.  

Media massa memiliki tanggapan tersendiri dalam memuat berita-

berita tentang kekerasan seksual yang dialami perempuan, dengan berusaha 

membangun opini-opini publik yang nantinya dijadikan bahan dalam 

pemberitaan. Bangunan-bangunan opini publik tersebut nantinya akan menjadi 

sebuah konstruksi sosial yang melembaga dalam masyarakat. Konstruksi 

sosial yang terbangun biasanya memuat akan citra atau penggambaran 

perempuan dalam masyarakat dan tidak jarang pula dijumpai berita yang di 

dalamnya termuat ketidakadilan gender. Peran media massa dirasa begitu 

berpengaruh terhadap munculnya produk-produk konstruksi sosial dalam 

masyarakat, khususnya pada kasus kekerasan terhadap perempuan melalui 

muatan berita yang dikonsumsi oleh masyarakat secara luas, dengan begitu 

proses konstruksi sosial dalam masyarakat dapat terjadi secara lebih cepat 
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dibandingkan melalui opini-opini publik yang dibangun secara tatap muka 

(Bungin, 2007: 203).  

Berdasarkan    latar     belakang     tersebut    penulis    tertarik    untuk 

melakukan  penelitian  yang  berjudul  “Citra  Perempuan dalam Berita 

Kekerasan Seksual (Analisis Semiotika dalam Surat Kabar Harian 

Wawasan Periode Mei 2016)”. 

 Rumusan Masalah B.

Berangkat dari uraian di atas, penulis membatasi permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini antara lain: 

a) Bagaimana citra perempuan dalam berita kekerasan seksual yang dimuat 

dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016 ? 

b) Bagaimana ketidakadilan gender dalam berita kekerasan seksual yang 

dimuat dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016 ? 

c) Bagaiman kepekaan gender dalam berita kekerasan seksual yang dimuat 

dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016 ? 

 Tujuan Penelitian C.

Penelitian ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu: 

a) Mengetahui citra perempuan dalam berita kekerasan seksual yang dimuat 

dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016 
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b) Mengetahui ketidakadilan gender dalam berita kekerasan seksual yang 

dimuat dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016 

c) Mengetahui kepekaan gender dalam berita kekerasan seksual yang 

dimuat dalam surat kabar Wawasan periode Mei 2016 ? 

 Manfaat Penelitian D.

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis,  sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dalam Mata Pelajaran 

Sosiologi Kelas XI Bab 3 Perbedaan, Kesetaraan, dan Harmoni Sosial 

dalam Sub Bab Gender. 

b) Manfaat Praktis 

Memberi wawasan dan pengembangan tentang ilmu-ilmu sosial, 

khususnya bagi penulis tentang studi-studi yang berkaitan dengan tema-

tema gender dan media. 

 Batasan Istilah E.

a. Citra Perempuan 

Reputasi atau citra didefinisikan sebagai a picture of mind, yaitu 

suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang (Holt, 1996: 360). 

Rhenald Kasali juga mendefinisikan citra sebagai kesan yang timbul 

karena pemahaman akan suatu kenyataan (Kasali, 2003: 30). 
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Perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai, yaitu 

seseorang yang dihormati (Subhan, 2004: 1), sementara itu feminisme 

perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk 

konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui 

penggambaran (Humm, 2002: 501).  

Berdasarkan pengertian di atas citra perempuan berarti, gambaran 

baik atau buruknya seseorang perempuan dalam hal dan bidang apapun 

melalui pemahaman yang didapatkan berdasarkan apa yang dapat dilihat 

melalui kenyataan-kenyataan sosial. Citra perempuan dalam penelitan ini 

adalah mengenai citra perempuan yang dimuat dalam surat kabar harian 

Wawasan. 

b. Berita 

Kata “News” merupakan istilah dalam bahasa Inggris untuk 

“berita”. Berasal dari “news” yang berarti baru dengan konotasi akan hal-

hal yang baru. Dr. Willard G. Bleyer mendefinisikan berita sebagai 

segala sesuatu yang hangat dan menarik perhatian pembaca, dan berita 

yang terbaik adalah berita yang paling besar menarik perhatian pembaca 

(Suhandang, 2004:103). 

Berita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berita-berita 

mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang dimuat di surat 

kabar harian Wawasan periode Mei 2016.   
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c. Kekerasan seksual 

Menurut Achie Sudiarti Luhulima, pengertian kekerasan seksual 

adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas 

dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan 

perempuan (Lahulima, 2000: 57). 

Kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai 

perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas atau perkawinan 

yang dapat di lakukan terhadap laki-laki atau perempuan (Susilawati, 

2001: 22). 

Kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah berita mengenai 

perempuan korban kekerasan seksual yang dimuat dalam harian surat 

kabar Wawasan periode Mei 2016. 

d. Semiotika 

Secara etimologis istilah semiotika berasal dari kata Yunani 

semion yang artinya "tanda", secara terminologis, semiotika dapat 

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda (Sobur, 2006: 95). 

De Saussure melihat bahwa semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang 

tanda, proses menanda dan menandai (Vera, 2014: 18).  

Semiotika dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan 

penulis dalam menganalisis citra perempuan dalam berita kekerasan 

seksual, yaitu menggunakan teori semiotika Ferdinand De Saussure. 
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e. Surat kabar 

Menurut Kurniawan Junaidi yang dimaksud dengan surat kabar 

adalah, penerbitan pers yang masuk dalam media massa tercetak berupa 

lembaran berisi tentang berita-berita, karangan-karangan dan iklan serta 

diterbitkan secara berkala, bisa harian, mingguan, bulanan  serta 

diedarkan secara umum (Junaidi, 1991 : 105). 

Sementara pengertian surat kabar menurut Onong Uchjana 

Effendy adalah, lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di 

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya 

termasa/aktual, mengenal apa saja di seluruh dunia yang mengandung 

nilai-nilai untuk diketahui khalayak pembaca (Effendy, 2003 : 241). 

Surat kabar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah surat kabar 

harian Wawasan, penulis mengambil berita mengenai berita kekerasan 

seksual terhadap perempuan dalam periode Mei 2016. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan  A.

Penelitian merupakan sebuah pengkajian permasalahan oleh seorang 

penulis yang dituntut sebuah keilmiahan, baik secara metode maupun konsep 

yang secara rasional dapat diterima. Sebuah penelitian seseorang tidak tertutup 

kemungkinan membutuhkan informasi-informasi dari karya-karya yang lain, 

baik itu sebuah teori maupun karya yang relevan dengan penelitiannya. Hasil 

penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang relevan adalah penelitian Hadiati E., Irwan Abdullah, 

dan Wening Udasmoro (2013) yang berjudul “Konstruksi Media terhadap 

Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor”. Penelitian ini menggunakan 

paradigma konstruktivisme oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 

dipadukan dengan model analisis wacana kritis Norman Faiclough. Objek 

penelitian yang dijadikan penelitian adalah media televisi TV One dan Metro 

TV. Hasil penelitian bahwa, pemberitaan perempuan pelaku korupsi sangat 

sarat dengan kepentingan di luar substansi korupsi itu sendiri. Pemberitaan 

mengenai kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan dan Anggelina 

Sondakh misalnya, sangat berbeda penyajiannya. Gayus Tambunan selalu 

diposisikan sebagai orang yang cerdas, bisa menghadapi kasusnya, tegar, dan 

tidak disangkut-pautkan dengan persoalan domestiknya, sementara 
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pemberitaan Anggelina Sondakh selalu saja dikaitkan dengan kehidupan 

pribadinya. 

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada, 

objek penelitian berupa media massa yang membahas mengenai pemberitaan 

perempuan. Perbedaan penelitian terletak pada penggunaan analisis wacana 

kritis model Norman Faiclough, sedangkan penulis akan menggunakan 

semiotika model Saussure dengan tujuan mencari makna akan citra dan 

ketidakadilan gender yang termuat dalam berita. Objek penelitian penulis 

adalah Koran Wawasan dan berita yang dipilih mengenai berita kekerasan 

seksual terhadap perempuan. 

Selanjutnya, penelitian yang relevan adalah penelitian Wisti Valerina 

(2013) yang berjudul “Representasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan 

(Studi Analisis Semiotika Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita)”. Penelitian 

ini menggunakan analisa semiotika model Ferdinand de Saussure. Objek 

penelitian diambil dari scene-scene dalam film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita”. 

Hasil penelitian bahwa, terdapat lima jenis representasi kekerasan seksual 

pada perempuan dalam film “7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” merujuk definisi 

Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan, yaitu pelecehan 

seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan 

perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. 

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada, 

penggunaan model analisis semiotika Saussure dengan objek penelitian 
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berupa media massa yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap 

perempuan. Perbedaan penelitian terletak pada rujukan konsep pendukung 

analisa teori yaitu, citra perempuan dalam media dan ketidakadilan gender. 

Objek penelitian penulis adalah Koran Wawasan dan berita yang dipilih 

mengenai berita kekerasan seksual terhadap perempuan. 

Selanjutnya, penelitian yang relevan adalah penelitian Dani Marsa 

Aria Putri (2012) yang berjudul “Blaming the Victim: Representasi 

Perempuan Korban Pemerkosaan di Media Massa (Analisis Semiotika dalam 

Pemberitaan di Koran Suara Merdeka Desember 2011 – Februari 2012)”. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika model Roland Barthes. Objek 

penelitian ini adalah pemberitaan yang dimuat dalam koran Suara Merdeka, 

terutama berita mengenai kasus pemerkosaan yang terbit antara kurun waktu 

bulan Desember 2011 sampai dengan Februari 2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, pada dasarnya pemberitaan mengenai kasus 

pemerkosaan di koran Suara Merdeka ingin merepresentasikan perempuan 

korban pemerkosaan sebagai sosok yang pasif, lemah, dan tidak berdaya 

ketika menghadapi pelaku di dalam setiap kejadian pemerkosaan. Perempuan 

sebagai sosok yang ikut bersalah di dalam kejadian pemerkosaan. Korban 

dianggap sebagai penyebab pemerkosaan karena ikut berperan ketika 

pemerkosaan terjadi. 

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada, 

penggunaan model analisis semiotika dengan objek penelitian berupa media 

massa surat kabar harian atau koran yang membahas mengenai kekerasan 
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seksual terhadap perempuan. Perbedaan penelitian  terletak pada penggunaan 

model analisis semiotika penulis akan menggunakan semiotika model 

Saussure serta penggunaan konsep citra perempuan dalam media dan 

ketidakadilan gender. Objek penelitian penulis adalah Koran Wawasan dan 

berita yang dipilih mengenai berita kekerasan seksual terhadap perempuan. 

Selanjutnya, penelitian yang relevan adalah penelitian Özgül Dağli dan 

Elçin Hacibektaşoğlu (2015) dengan judul “Semiotic Analysis of a Poster 

about Violence Against Women Violence”. Penelitian ini menggunakan 

analisis semiotika model Roland Barthes. Objek penelitian ini adalah poster 

tentang kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penghargaan dari PBB 

terdapat dikota Zeytinburnu. Hasil penelitian bahwa, di dalam poster  

mengandung makna tidak ada hubungan antara sasaran kekerasan dengan 

faktor-faktor seperti warna kulit, penampilan fisik, modernitas, tingkat 

pendidikan dan lain-lain. kekerasan telah menjadi permasalahan global, di 

belahan dunia manapun pasti terdapat peristiwa kekerasan baik yang telah 

diketahui maupun belum terbukti. Kekerasan terhadap perempuan merupakan  

hasil dari ketimpangan dalam masyarakat yang didominasi laki-laki.  

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada, 

penggunaan model analisis semiotika dengan objek penelitian berupa media 

cetak yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. 

Perbedaan penelitian  terletak pada penggunaan model analisis semiotika 

penulis akan menggunakan semiotika model Saussure serta penggunaan 
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konsep citra perempuan dalam media dan ketidakadilan gender. Objek 

penelitian penulis adalah Koran Wawasan dan berita yang dipilih mengenai 

berita kekerasan seksual terhadap perempuan. 

Selanjutnya, penelitian yang relevan adalah penelitian Wening 

Udasmoro (2013) dengan judul “Symbolic Violence in Everyday Narrations: 

Gender Construction in Indonesian Television”. Penelitian ini menggunakan 

paradigma konstruktivisme oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 

dipadukan dengan teori kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu. Objek 

penelitian yang dijadikan penelitian adalah media televisi sinetron di 

Indonesia. Peneliti mendapatkan hasil bahwa, media seperti televisi menjadi 

sebuah mesin yang memberikan kontribusi untuk pengabadian kekerasan 

simbolik. orang-orang tidak menyadari bagaimana televisi bisa menjadi agen 

konstruksi ketidakadilan gender. Penonton dipengaruhi dengan program yang 

menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah. Konstruksi tersebut 

akhirnya menjadi keyakinan karena informasi diulang dalam narasi sehari-

hari membentuk keyakinan masyarakat. Pada kenyataannya, gambar yang 

dibuat terhadap perempuan hanya gambar yang dibangun oleh media. 

Televisi berkontribusi pada penciptaan kekerasan simbolik dengan 

menempatkan perempuan sebagai objek dan subjek terpinggirkan.  

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada, 

objek penelitian berupa media massa yang membahas mengenai perempuan. 

Perbedaan penelitian  terletak pada penggunaan teori kekerasan simbolik dari 
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Pierre Bourdieu, sedangkan penulis akan menggunakan semiotika model 

Saussure. Objek penelitian penulis adalah Koran Wawasan dan berita yang 

dipilih mengenai berita kekerasan seksual terhadap perempuan. 

 Landasan Teoretik dan Kerangka Konseptual B.

1. Semiotika Ferdinand De Saussure  

De Saussure melihat bahwa bahasa adalah jenis tanda tertentu dan 

semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda, proses menanda dan 

menandai (Vera, 2014: 18). Bahasa merupakan jenis tanda, sedangkan 

tanda dapat dikaji menggunakan ilmu semiotika. Bahasa dapat diartikan 

bagian dari semiotika, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa linguistik 

memiliki hubungan dengan semiotika.   

Tanda merupakan objek fisik dengan sebuah makna atau untuk 

menggunakan istilahnya, sebuah tanda terdiri atas penanda dan pertanda 

(Vera, 2014: 18). Penanda adalah gambaran atau citra dari tanda. Tulisan 

diatas kertas atau suara yang diucapkan lisan dapat dipresepsikan 

menjadi sebuah penanda. Pertanda adalah sebuah konsep, dimana konsep 

tersebut dapat bermakna sama pada semua anggota masyarakat yang 

menggunakan bahasa yang sama. 

Tanda selalu dikaitkan dengan sistem pemaknaan. Tanda tidak ada 

hubungan secara alamiah antara bentuk penanda dengan makna atau 

pertanda, melainkan semua tergantung pada kesepakatan masyarakat 
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pemilik kebudayaan. De Saussere menganggap bahwasannya, seluruh 

yang ada di dunia ini dapat “disebut” oleh manusia dengan bahasa yang 

dimilikinya. 

De Saussure membedakan antara bahasa (langue  atau language) 

dan perkataan (speech atau dapat disebut dengan parole) (Vera, 2014: 

19). Bahasa adalah sistem formal yang dapat dianalisis secara terpisah 

dari penggunaannya di kehidupan sehari-hari, sedangkan perkataan 

adalah penggunaan bahasa untuk mengutarakan maksud. masyarakat 

tidak dapat lagi membangun bentuk gramatika yang baru dalam struktur 

bahasa, yang dapat dilakukan adalah menggunakan bentuk-bentuk 

gramatika, itu dengan cara yang lebih beragam. Itulah perbedaan antara 

‘bahasa’ dengan ‘perkataan’  

Prinsip dari teori Saussure ini mengatakan bahwa bahasa adalah 

sebuah sistem tanda, dan setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu 

signifier (penanda) dan signified (pertanda). Tanda adalah kesatuan dari 

suatu bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau pertanda 

(signified) (Kaelan, 2009 dalam Vera, 2014: 19). Tanda adalah seluruh 

yang dihasilkan dari asosiasi penanda dengan pertanda. Hubungan antara 

signifier dan signified disebut sebagai ‘signifikasi’.  

Penanda adalah bentuk-bentuk medium yang diambil oleh suatu 

tanda, seperti sebuah bunyi, gambar, atau coretan yang membentuk kata 

di suatu halaman, sedangkan pertanda adalah konsep dan makna-makna. 
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Hubungan antara bunyi dan bentuk-bentuk bahasa atau penanda, dengan 

makna yang disandangnya atau pertanda, bukan merupakan hubungan 

yang pasti harus selalu demikian. Pengaturan hubungan antara penanda 

dengan pertanda bersifat arbitrer (Barker, 2004 dalam Vera, 2014: 20). 

Model Saussure dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

Bagan 1: 
Model Semiotika Saussure 

Model dyadic dari Saussure dapat dijelaskan sebagai berikut: 

tanda itu adalah keseluruhan yang dihasilkan dari hubungan antara 

penanda dengan pertanda (Saussure, 1983, dalam Vera, 2014: 20) 

Hubungan antara signifier dan signified disebut ‘makna’, dan ini diwakili 

dalam diagram Saussurean. Contohnya kata “open” atau “buka” yang 

ditempel di depan toko, itu merupakan tanda yang terdiri atas; signifier; 

kata terbuka dan signified; toko terbuka untuk bisnis. Tanda adalah 

kombinasi yang dikenal dari sebuah penanda dan pertanda tertentu. 

Penanda yang sama (kata; open/buka) dapat digunakan untuk signified 

Tanda 

Pertandaan 
Realitas 

eksternal 

atau makna 

Penanda plus 

(eksistensi fisik dari tanda) 
Pertanda 

(konsep mental) 

Tersusun atas 
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yang berbeda (dengan demikian, menjadi tanda yang berbeda) jika hal itu 

pada tombol-tekan di dalam lif (push to open the door). Banyak penanda 

bisa digunakan untuk konsep ‘open’ (misalnya, di atas karton kemasan, 

garis besar kecil kotak dengan flap terbuka untuk open this end) 

(Chandler, 2006 dalam Vera, 2014: 20). 

Konsep semiotika yang dikembangkan oleh Ferdinand De 

Saussure adalah hubungan antara penanda dan pertanda tidak bersifat 

khusus, melainkan bersifat sosial, yaitu merupakan bagian dari 

kesepakatan sosial atau yang lebih dikenal dengan signifikasi dan 

merupakan bagian dari sistem tanda. 

2. Citra Perempuan dalam Media 

Dua faktor utama yang menjadikan perempuan ditampilkan dan 

dimuat sebagai pokok bahasan dalam media, yaitu; pertama bahwa 

perempuan adalah pasar konsumen terbesar bagi industri, dan kedua 

adalah perempuan mampu menguatkan sasaran pasar (Widyatama, 2007: 

41) 

Perempuan dipandang sebagai konsumen terbesar bagi industri. 

Barang-barang yang diproduksi industri kebanyakan ditujukan untuk 

perempuan. kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi 

menjadi tanggungan bagi perempuan. Prduk tersebut seperti, peralatan 

dapur, perlengkapan MCK (mandi, cuci, dan kakus), kulkas, mesin cuci 
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dan masih banyak lagi. Barang-barang tersebut tidak bisa terlepas dari 

kebutuhan perempuan. 

Media menjadikan perempuan sebagai daya tarik konsumen. 

Media menganggap secara fisik perempuan adalah magnet bagi publik, 

khususnya konsumen. Sisi fisik dan objek seksual perempuan dijadikan 

muatan dalam berita, iklan, sinetron, dan film di berbagai media dengan 

tujuan menarik perhatian publik.   

Penelitian yang dilakukan Tamrin Amal Tomogola terhadap iklan 

cetak di Indonesia menyimpulkan bahwa, perempuan dalam iklan dapat 

dikelompokkan dalam lima kategori citra, yaitu citra pigura, citra pilar, 

citra peraduan, citra pinggan, dan citra pergaulan (Tomagola, 1990 dalam 

Widytatama 2007: 43).   

Citra pigura adalah citra yang melihat perempuan dari segi fisik 

(Widytatama 2007: 43). Media menjadikan perempuan sebagai pemikat 

publik dalam mempromosikan sesuatu. Fisik atau tubuh perempuan 

dijual untuk kepentingan menarik konsumen. Kecantikan dipertontonkan 

dan menjadikan citra yang dikonstruksikan kedalam masyarakat adalah 

citra yang dibangun oleh media. 

Citra pilar adalah citra perempuan dengan kewajiban rumah 

tangganya (Widytatama 2007: 43). Media menjadi sarana untuk 

melanggengkan konstuksi sosial, bahwasannya perempuan memiliki 

kewajiban mengurus rumah tanngga. Anak dan suami sebagai tnggung 
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jawab perempuan. kegiatan seperti menyiapkan perkakas dan baju untuk 

suami pergi berkerja dan menyiapkan perlengkapan sekolah untuk anak 

atau merawat bayi adalah tanggung jawab perempuan. 

Citra peraduan adalah citra perempuan sebagai objek seksual 

(Widytatama 2007: 43). Objek seks selalu dikaitkan dengan perempuan. 

Perempuan dianggap lebih menarik diberitakan mengenai tema-tema 

yang sensitif menjurus ke arah seks. Perempuan ditempatkan sebagai 

pemuas konsumen atau publik, hanya sekedar sebagai kepentingan 

penjualan sebuah berita. 

Citra pinggan adalah citra perempuan dalam dunia domestik, 

khususnya bagian belakang rumah atau dapur (Widytatama 2007: 43). 

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akses domestik secara 

langsung menjadi kewajiban perempuan, memasak, mengepel lantai, 

menyapu, mencuci, membersihkan segala perabotan rumah menjadi 

tanggung jawab perempuan. 

Citra pergaulan adalah citra perempuan sebagai sosok yang cantik 

dan anggun, sehingga harus dihormati (Widytatama 2007: 43). Media 

mengkonstruksikan bahwasannya perempuan yang cantik dan anggun 

adalah perempuan yang hidup kemewah-mewahan dan dalam 

pergaulannya selalu mampu mengikuti gaya hidup kekinian.  
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3. Ketidakadilan Gender  

Gender sering disalahartikan oleh masyarakat, dimana masyarakat 

meyakini gender sebagai kodrat yang didapati baik laki maupun 

perempuan. Gender bukanlah kodrat yang bersifat mutlak dan tidak dapat 

dirubah melainkan sebaliknya yaitu, dapat dirubah dan dipertukarkan. 

Konsep gender adalah semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

perempuan dan laki-laki, yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta 

berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain (Fakih, 2013: 9).  

Sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan 

perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dalam kehidupan 

bermasyarakat, oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender 

dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya di bentuk, disosialisasikan, 

diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural (Fakih, 2013: 

9). 

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah 

sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities) 

(Fakih, 2013: 12). Perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama kepada kaum perempuan, 

dimana dalam masyarakat seringkali perempuan berada pada posisi yang 

tidak menguntungkan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan 

struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari 

sistem tersebut (Fakih, 2013: 12).  
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Bentuk ketidakadilan gender, yaitu: marginalisasi atau proses 

pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam 

keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, 

kekerasan (violence), dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak 

(burden) (Fakih, 2013: 12). 

Marginalisasi perempuan, salah satu bentuk pemiskinan atas satu 

jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender 

(Fakih, 2013: 14). Bidang ekonomi munculnya teknologi pertanian yang 

mengurangi jumlah pekerjaan perempuan. Bidang agama misalnya, 

perempuan mendapat harta waris yang tidak sebanding dengan laki-laki. 

Gender dan subordinasi, pandangan gender ternyata bisa 

menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa 

perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa 

tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting (Fakih, 2013: 15). Pemimpin 

dalam masyarakat selalu laki-laki, jarang atau bahkan tidak ada 

pemimpin perempuan dalam suatu daerah. 

Gender dan stereotipe, secara umum stereotipe adalah pelabelan 

atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe 

selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan (Fakih, 2013: 16). 

Perempuan selalu dicitrakan sebagai sosok yang lemah. Stereotipe 

terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan 
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pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang 

dikembangkan karena stereotipe tersebut (Fakih, 2013: 17). 

Gender dan kekerasan, Kekerasan (violence) adalah serangan atau 

invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis 

seseorang (Fakih, 2013: 17). Terdapat berbagai bentuk-bentuk kekerasan 

terhadap perempuan. Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, 

termasuk perkosaan dalam perkawinan. Kedua, tindakan pemukulan dan 

serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence). 

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin 

(genital mutilation), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. 

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (prostitution). Kelima, 

kekerasan dalam bentuk pornografi. Keenam, kekerasan dalam bentuk 

pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (enforced sterilization). 

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (molestation), yaitu 

memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan 

berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan pemilik tubuh. Kedelapan, 

tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di 

masyarakat, yaitu pelecehan seksual atau sexual and emotional 

harassment (Fakih, 2013: 17-20).  

Gender dan beban kerja, adanya anggapan bahwa semua pekerjaan 

domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, di 

kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung 
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oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika perempuan tersebut harus 

bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda (Fakih, 2013: 21). Banyak 

kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam keseharian mulai dari 

pekerjaan domestik hingga berkerja untuk menafkahi keluarga.  

4. Kepekaan Gender dalam Jurnalisme 

Media massa memiliki peran sebagai saluran sosialisasi melalui 

pesan-pesan yang diberitakan kepada masyarakat. Setiap harinya 

masyarakat selalu dijejali berita-berita yang berisi bangunan opini publik, 

dengan begitu secara tidak langsung masyarakat dipaksa menerima berita 

dari media massa yang sudah disesuaikan dengan agenda media. Agenda 

media digunakan untuk mengontrol berita yang perlu dibaca dan yang 

tidak perlu dibaca oleh masyarakat, dalam jangka panjang konstruksi 

yang dibangun media akan dianggap benar oleh masyarakat (Yusuf, 

2004: 352). Jika media membangun konstruksi akan perempuan seperti, 

perempuan itu hanya cocok dengan pekerjan domestik atau perempuan 

itu memiliki sifat lemah dan lembut, maka ini dianggap sebagai hal yang 

benar dan diikuti oleh masyarakat. 

Konstruksi yang dibangun media tanpa disadari akan diterima 

oleh masyarakat sebagai sesuatu yang alamiah. Media hanya membuat 

berita-berita yang dapat dibaca, didengar, dan dilihat masyarakat, 

sehingga masyarakat secara bebas memilih berita-berita tersebut. 

Redaktur media akan memilih berita mana yang akan diberi ruang besar 
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atau bahkan disembunyikan, dengan begitu media memiliki kekuatan 

untuk menggerakkan perhatian masyarakat terhadap isu tertentu (Yusuf, 

2004: 352-353). Berita-berita hasil pemilahan oleh redaktur 

memunculkan jenis berita yang digemari masyarakat, biasanya adalah 

berita yang menjurus kearah seksualitas dan kriminalitas, seperti pada 

berita pemerkosaan, kekerasan, prostitusi, perselingkuhan, ataupun 

berita-berita lainnya yang dikemas erotis. 

Berita-berita tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian pada 

pihak yang diberitakan, dalam hal ini adalah perempuan. Berkaitan 

dengan studi media massa dan gender di Indonesia saat ini, diantara 

banyaknya persoalan, setidaknya terdapat lima hal penting menyangkut 

subordinasi perempuan dalam media massa. 

Media massa masih memberi ruang bagi proses legitimasi bias 

gender, terutama dalam menampilkan representasi perempuan. Hal ini 

dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang ditampilkan. Kondisi 

perempuan sebagai objek, dengan visualisasi dan identifikasi tubuh, 

seronok, seksi, dan vulgar (Yusuf, 2004: 359). Dalam pemberitaan kasus 

pemerkosaan, perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang 

menimbulkan pemerkosaan itu terjadi, bukan murni sebagai korban. 

Berita-berita tentang perempuan dalam media biasanya hanya dimuat 

pada momen-momen atau hari-hari khusus tentang perempuan, 

selebihnya hanya berita-berita yang membahas sisi domestik dari 
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perempuan, misalnya tentang cara berumah tangga yang baik, mendidik 

anak, atau tips memasak dan sebagainya. 

Perempuan yang terlibat dalam dunia jurnalistik terbilang masih 

minim. Keberadaan perempuan dalam dunia pers-pun hanya menempati 

posisi yang kurang penting dalam jajaran dewan pengurus media (Yusuf, 

2004: 360). Jurnalis laki-laki menduduki peran-peran penting dalam 

dunia pers akibatnya, berita-berita yang dibuat oleh laki-laki akan 

menggunakan ukuran laki-laki sebagai pihak dominan dalam 

pengambilan keputusan.  

Kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media 

untuk tunduk kepada industri atau pasar. Industri media biasanya 

membolehkan berita-berita yang tidak sensitif gender dikarenakan, 

perempuan dalam media massa adalah komoditas yang laku dijual 

(Yusuf, 2004: 361). Media massa untuk kepentingan produksi berita yang 

berorientasi pasar menyadari adanya nilai jual yang dimiliki perempuan, 

sebagai imbasnya pemberitaan tentang perempuan yang tidak sensitif 

gender menghiasi banyak ruang di media massa. 

Perundang-undangan dan kode etik media di Indonesia selama ini 

kurang memperhatikan masalah-masalah perempuan.  UU Pers No. 

40/1999, UU Penyiaran No. 32/2002, Kode Etik Persatuan Wartawan 

Indonesia, belum secara spesifik melindungi hak-hak perempuan dalam 

pemberitaan. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan keadaan bahwa, 
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jurnalis biasanya tidak memperhatikan aturan-aturan tersebut (Yusuf, 

2004 :361). 

Penggunaan bahasa di media massa masih sangat seksis. 

Perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses pembentukan bahasa, 

semua bahasa di dunia cenderung bersifat patriarki. Bentuk seksisme 

bahasa misalnya, kata memperkosa disinonimkan dengan menggagahi 

menjadi sangat bias bila diartikan bahwa pelaku pemerkosaan adalah 

sosok yang gagah (Yusuf, 2004 :362). Kata “menggagahi” memberi 

konotasi superioritas pada laki-laki. Kata-kata tersebut biasanya diikuti 

pulah dengan istilah disetubuhi, dicabuli, diperawani, dan sebagainnya. 

Penulis menggunakan teori semiotika karena, dinilai teori semiotika 

dapat memudahkan penulis untuk mengkaji permasalahan yang penulis 

jadikan judul penelitian. Semiotika digunakan untuk mengetahui makna lebih 

dalam isi berita mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan pada surat 

kabar Wawasan. Makna yang dimaksud mengenai makna sebuah citra atau 

penggambaran berita mengenai perempuan, begitu juga makna ketidakadilan 

gender yang terkandung dalam berita mengenai kekerasan seksual terhadap 

perempuan. Analisis berita kemudian dilanjutkan pada tataran tingkat 

kepekaan gender dalam berita meliputi bias gender dalam pemberitaan, 

diperhatikannya aturan jurnalistik, dan penggunaan bahasa yang seksis.  
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 Kerangka Berpikir C.

Berikut bagan kerangka berpikir; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagan 2: 

   Kerangka Berpikir 

KORAN WAWASAN 

Berita Kekerasan 

terhadap Perempuan 

Semiotika 
(Ferdinand De Saussure) 

Citra Perempuan 
(Tomagola) 

� Citra Pigura 
� Citra Pilar 
� Citra Peraduan 
� Citra Pinggan 
� Citra Pergaulan 

Ketidakadilan Gender 
(Mansour Fakih) 

� Marginalisasi perempuan 

� Subordinasi 

� Stereotipe 

� Kekerasan 

� Beban kerja 

Kepekaan Gender 
(Iwan A.Yusuf) 

� Bias Gender dalam Berita 

� Regulasi Berita 

� Penggunaan Bahasa 
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Berita mengenai kekerasan seksual yang dimuat dalam Koran 

Wawasan periode Mei 2016 dijadikan subjek penelitian, kemudian penulis 

menganalisa dua rumusan permasalahan yang dijadikan penelitian 

menggunakan dua teori yang memiliki keterkaitan. Berita kekerasan seksual 

terhadap perempuan dalam Koran Wawasan periode Mei 2016 dianalisa 

menggunakan teori semiotika oleh Ferdinand De Saussure. Prinsip dari teori 

Saussure ini mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda, dan 

setiap tanda itu tersusun dari dua bagian, yaitu signifier (penanda) dan 

signified (pertanda). Penanda yang dimaksud dalam penelitain adalah 

kosakata atau teks yang termuat dalam berita mengenai kekerasan seksual 

terhadap perempuan Koran Wawasan peride Mei 2016. Penulis menganalisa 

makna hubungan antara penanda dengan pertanda yang dimuat dalam berita 

tentang kekerasan seksual terhadap perempuan di Koran Wawasan. 

Teori semiotika digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah. 

Pertama mengenai citra perempuan dalam berita kekerasan seksual. Penulis 

menambahkan konsep citra perempuan dalam media menurut Tomagala yang 

dikelompokkan dalam lima kategori citra, yaitu citra pigura, citra pilar, citra 

peraduan, citra pinggan, dan citra pergaulan. 

Rumusan masalah kedua mengenai ketidakadilan gender yang termuat 

dalam berita kekerasan seksual terhadap perempuan. Penulis menambahkan 

konsep ketidakadilan gender menurut Mansouer Fakih yang terdiri dari, 

marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja.  
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Rumusan masalah ketiga mengenai kepekaan gender dalam berita 

kekerasan seksual terhadap perempuan. Penulis menambahkan konsep 

kepekaan gender dalam berita menurut Iwan Awaluddin Yusuf, penulis 

memilih tiga persoalan yaitu, legitimasi bias gender dalam berita, regulasi 

media tidak sensitif gender, dan penggunaan bahasa di media massa masih 

sangat seksis. Penambahan konsep-konsep  dengan tujuan memermudah 

penulis untuk mennganalisa berita tentang kekerasan seksual terhadap 

perempuan di Koran Wawasan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 SIMPULAN A.

Hasil analisis lima teks berita kekerasan seksual terhadap perempuan 

dalam Koran Wawasan periode Mei 2016  dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Citra peraduan menjadi citra yang paling dominan muncul dalam teks 

berita, dengan rincian terdapat 22 kalimat yang mengandung tanda citra 

peraduan. Tanda yang menunjukkan citra peraduan yaitu, “pemerkosaan, 

perkosaan, diperkosa, memperkosa, menyetubuhi, disetubuhi, 

persetubuhan, mencabuli, dicabuli, pencabulan, cabuli, dirampas, 

menggaet, bermain, dikerjai secara bergantian, digilir, bergilir, 

terangsang, dan diciumi”. 

2. Kekekaran menjadi bentuk ketidakadilan gender yang paling dominan 

muncul dalam teks berita, dengan rincian terdapat 42 kalimat yang 

mengandung tanda kekerasan. Tanda yang menunjukkan kekerasan yaitu, 

“pemerkosaan, perkosaan, diperkosa, memperkosa, menyetubuhi, 

disetubuhi, persetubuhan, mencabuli, dicabuli, pencabulan, cabuli, 

dirampas, digilir, bergilir, dikerjai secara bergantian, disekap, menyekap, 

serang, mencekik, dipukul, pemaksaan, dengan paksa, ancaman, dicium, 

trauma, trauma berat, sakit dan sakit keras, tewas, meninggal, merenggut 

nyawa, tidak bernyawa, dan tragis”. 
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3. Berita-berita yang dimuat masih belum memiliki kepekaan gender 

dengan ditempatkan posisi perempuan korban sebagai objek dominan 

pemberitaan korban disertai dengan kata-kata seksis dan identitas korban 

yang belum sepenuhnya disamarkan. 

 SARAN B.

Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan, dapat  dilihat  bahwa  berita-

berita  di Koran Wawasan belum menggambarkan berita-berita yang sensitif 

gender. Hal ini dikarenakan  berita-berita  yang  masih  mengandung kata, 

frasa, atau kalimat yang menunjukkan citra negatif perempuan serta 

bermuatan ketidakadilan terhadap perempuan.  

Penulis berharap kondisi seperti ini  kedepannya  dapat  berkurang, 

oleh karena itu terdapat  beberapa  saran  yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.  

1. Kedepannya diharapkan berita-berita yang mengarah pada kekerasan 

seksual terhadap perempuan lebih selektif dalam penyaringan kata, 

frasa, dan kalimat. 

2. Media hendaknya meminimalisir berita-berita yang bertemakan 

kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai bentuk perlindungan 

terhadap korban agar tidak diberitakan secara terus-menerus. 
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