
Stereotipe Perempuan dalam Majalah 

Abstrak  

Majalah perempuan dewasa saat ini kian berkembang dan semakin 

kompetitif. Hal tersebut sangat terkait dengan tetap ingin dipilih 

oleh pembacanya yang sebagian besar perempuan namun juga ikut 

berperan serta mengedukasi masyarakat. Salah satu artikel yang 

berjudul ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut Cinta’ yang 

terdapat pada bagian Gosip Pria di salah satu majalah perempuan 

dewasa yang sudah berpuluh tahun terbit di ranah nasional menjadi 

pilihan peneliti untuk diketahui wacana apa yang sedang 

diedukasikan kepada pembaca. Wacana kritis dianggap dapat 

mewakili sebagai metode untuk membedah sejauh mana objek 

yang diteliti mencerminkan isi seharusnya dan terlebih ideology 

media. Artikel tersebut justru memberikan stereotype negative 

terhadap kaum perempuan yang tercermin dari setiap kata yang 

ditampilkan. 

Kata kunci: majalah perempuan dewasa, stereotype negative 

Women and Media 

Nowadays adult female magazines become more developed and 

more competitive. It is because the magazines still become the 

choice of their readers and have been participating in educating 

people. One of the article entitled “Kami Bisa Sing Telikung Saat 

Berebut Cinta” published in the section of Men Gossip in one of 

the adult female magazines which has been published nationally for 

years is selected by the writer to know what discourse is being 

educated to its readerd. Analytical discourse is appropriate methode 

to investigate to what extend the object of the research represents 

the content, especially media ideology. This article gives negative 

stereotype to women which is reflected on its words. 
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Pendahuluan  

 Masyarakat dan media saat ini dalam masa panjang  menikmati 

begitu berlimpahnya informasi. Media memberikan alternatif memilih 

informasi tetapi masyarakat tetap yang menentukan bagian mana yang 

sesuai untuk dikonsumsi. Namun hal ini tetap tidak sejalan dengan 

prakteknya di masyarakat. Informasi yang kemudian dikonstruksi menjadi 

berita tersebut begitu banyak diproduksi oleh berbagai pihak, bukan hanya 

lembaga yang legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan namun pihak 

manapun dapat menggandakannya menjadi ribuan dengan adanya media 

nonmeanstream.  

 Media sangat penting posisinya di masyarakat. Selain kepentingan 

bisnis yang ingin dikembangkan oleh pemiliknya, media juga memiliki 

idealisme yang disebarkan oleh pengelola. Sayangnya fakta tersebut kian 

bersaing ketat dengan kapitalisme dan keinginan publik untuk terus 

mendapatkan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sehingga yang muncul bukan hanya sekedar berita namun, meluapnya 

informasi yang dikemas dan menjejalkan idealisme masing masing pihak 

yang memiliki kepentingan.  

 Fenomena ini yang membuat khalayak menjadi begitu bebasnya 

memproduksi sekaligus juga mengkonsumsi berita. Jika dibuat oleh orang 

yang memiliki kemampuan dalam menulis kronologi peristiwa dengan baik 

dan kosakata yang bagus tidak menjadi masalah, namun jika berita tersebut 

dibuat ala kadarnya dan tidak memperhatikan kaidah menulis berita dengan 

baik kemudian hasilnya dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak begitu 

paham akan menjadi boomerang bagi khalayak.   

 Kenyataan yang juga ironi adalah saat berita dibuat oleh lembaga 

yang paham akan proses produksi berita dan sekaligus lembaga legal namun 

dengan sengaja mengajak khalayak penikmat beritanya untuk ikut 

menyetujui ideologi yang dihadirkan. Ideologi yang terkadang membuat 

posisi suatu kelompok menjadi bias di masyarakatnya. Salah satu contohnya 

adalah artikel yang berjudul ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut 

Cinta’ yang terdapat pada bagian Gosip Pria di salah satu majalah 

perempuan dewasa yang sudah berpuluh tahun terbit di ranah nasional.  

 Gosip Pria dalam majalah ini membicarakan segala sesuatu yang 

disukai oleh pria.  Pada terbitan awal bulan Agustus majalah ini membahas 

satu artikel tentang situasi saat pria sedang memperebutkan hati seorang 

wanita untuk menjadi pasangan hidup. Dalam artikel tersebut terdapat 

wawancara dengan beberapa pria dan wanita. Menariknya artikel ini untuk 

diteliti adalah cara menyampaikan ide dalam beberapa situasi saat 

mengantarkan ide tersebut kepada pembaca yang sebagian besar 

segmentasinya adalah perempuan dewasa bekerja ataupun memiliki karier 

dan juga ibu rumah tangga modern.  



Menurut Onong Uchjana Effendy fungsi majalah adalah to inform, 

to educate, to entertain, and to influence (effendi, 1985:193). Begitu juga 

majalah perempuan dewasa yang terbit sejak tahun 1971 ini memiliki 

semangat dapat mengakomodasi seluruh aspirasi kaum perempuan 

Indonesia. Tentu saja informasi yang ada di dalamnya diharapkan mampu 

mendukung perempuan lebih maju menjadi manusia yang dapat mengikuti 

perkembangan jaman.  

Femina adalah nama majalah wanita yang berasal dari Indonesia 

yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970. Penerbitnya adalah Femina 

Group yang sahamnya sebagian besar dimiliki keluarga besar Alisyahbana, 

kerabat dari sastrawan Indonesia terkemuka Sutan Takdir Alisyahbana. 

Selain edisi cetaknya, tersedia juga edisi daring. Selain itu, Femina Group 

memiliki majalah lainnya yang diterbitkannya dan memiliki stasiun radio 

dan rumah produksi (wikipedia). 

Media – majalah 

Menurut Burhan Bungin, media massa adalah media komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat 

diakses oleh masyarakat secara massal pula. Menurut Cangara media massa 

adalah alat yang digunakan untuk penyampaian pesan dari sumber kepada 

penerima (khayalak) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis 

yaitu seperti surat kabar, film, radio, dan TV (Bungin, 2006).  

Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan (Bungin, 

2006 : 85): 

a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai 

media edukasi 

b. Media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang 

setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

c. Media massa sebagai media hiburan. Sebagai agent of change, 

media juga menjadi institusi budaya, yaitu institusi yang setiap 

saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan 

budaya. 

 Peran media tersebut membuat media harus memiliki batasan sendiri 

dalam memberikan informasi kepada khalayak. Paham akan posisinya maka 

media memiliki agenda tersendiri berkaitan dengan segala sesuatu yang 

ingin disampaikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran medianya. 

Disinilah terlihat bagaimana sebuah media mewacanakan suatu paradigma 

yang dianggap penting untuk disebarkan. Hingga sampai pada beberapa hal 

yang sangat biasa dianggap oleh masyarakat namun sesungguhnya ada nilai-

nilai tertentu yang ingin disampaikan oleh sebuah korporasi media dan 

ironinya nilai tersebut merendahkan atau bahkan memarginalkan salah satu 

pihak yang sedang dibahas.  

 Seperti dikatakan Tony Bennett, media dipandang sebagai agen kontruksi 

sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Begitu 
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juga Stuart Hall, makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, 

tetapi pada parktik pemaknaan. Media massa pada dasarnya tidak 

mereproduksi, melainkan menentukan (to define) realitas melalui pemakaian 

kata-kata yang terpilih. Makna, tidaklah secara sederhana dapat dianggap 

sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial, 

perjuangan dalam memenangkan wacana. Perjuangan antar kelompok ini 

melahirkan pemaknaan untuk mengunggulkan satu kelompok dan 

merendahkan kelompok lain ( eriyanto, 2001: 37) 

 Salah satu bentuk dari media massa adalah majalah. Majalah disini 

berbeda dengan media yang lain karena karakteristiknya yang bisa terbit 

satu minggu sekali atau satu bulan sekali. Sehingga artikel atau berita 

merupakan kejadian yang tidak selalu up to date namun memiliki nilai 

menarik yang lain dan layak untuk ditampilkan kembali. Karena terbitnya 

memiliki jangka waktu yang lama maka media cetak jenis majalah memiliki 

waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan materi apa saja yang akan 

ditampilkan. Termasuk nilai nilai apa saja yang ingin diwacanakan kepada 

khalayak pembacanya. 

 Media massa cetak yang baik harus memiliki daya tarik antara lain 

(Liliweri, 2001:75): 

1.Daya tarik pesan, meliputi isi pesan, tata bahasa, system penulisa dan 

aktualitas berita 

2.Daya tarik fisik, meliputi gambar (kualitas gambar/foto dan kualitas 

kertas), tata letak, tata warna (teknik pewarnaan dan kualitas warna) 

3.Daya tarik kuantitas, meliputi frekuensi terbitnya media massa 

tersebut dan jumlah halaman yang tersedia 

4.Daya tarik dengan menggunakan teknik propaganda. Untuk 

menciptakan daya tarik, media massa cetak menggunakan teknik 

propaganda yang dapat mempengaruhi khalayak sasarannya seperti 

menggunakan public figure dan slogan. 

  

Ideologi 

Teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau 

pencerminan dari ideologi tertentu. Media dapat menyebarkan ideologi yang 

dimiliki kepada khalayak melalui kekayaan kata di dalam artikel.  Dalam 

teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut 

pencerminan dari ideologi seseorang, apakah dia feminis, atifeminis, 

kapitalis, sosialis dan sebagainya (eriyanto, 2001:14) 

Isi media adalah hasil rekonstruksi peristiwa, faktanya boleh sama 

namun ada sudut pandang yang berbeda antar satu media dan media yang 

lain sehingga media A bisa menganggap pelaku sebuah peristiwa itu penting 

sebagai bahasan utama namun media B justru menganggap peristiwa- nya 

yang lebih penting dan layak untuk diulas lebih mendalam.  



Sudut pandang merupakan salah satu daya tarik yang dapat membuat 

khalayak memahami sebuah berita menjadi kronologi peristiwa yang runtut 

dan layak dikonsumsi. Dilain pihak ada juga sisi balance atau cover both 

side yang memposisikan peristiwa menjadi sebuah rekonstruksi yang 

seimbang dari berbagai sudut, hal ini biasanya terkait dengan narasumber  

yang disampaikan terkait dengan kepentingan dari sebuah peristiwa. 

Keadaan tak jauh beda pada masa Orde Baru. Media masih menjadi alat 

propaganda kebijakan pemerintah. Pengendalian media massa bukan 

semata-mata untuk menguasai media tersebut, melainkan untuk menguasai 

alam pikiran masyarakat tersebut (Siregar, 2004: 115). 

Media bukan saja the fourth of power dalam sebuah negara namun 

pengaruhnya dalam mengantarkan nilai yang dianggap penting mampu 

mengubah pengetahuan  khalayak, menjadikan sebuah isu adalah fakta yang 

wajib untuk dibahas dan diketahui sehingga mempengaruhi setiap 

kehidupan masyarakat yang menerima informasinya.  

Dalam era reformasi, kebebasan pers membuka ruang bagi kelompok-

kelompok masyarakat untuk bertarung bebas. Pendekatan semacam ini 

tentunya patut dikritisi. Masyarakat memang tak lagi dicengkeram 

kediktatoran penguasa, akan tetapi media di dominasi kelompok elit pemilik 

modal. Media menjadi alat kelompok dominan untuk memanipulasi dan 

mengukuhkan kehadirannya sembari memarjinalkan kelompok tertentu. 

Metode Penelitian 

Jenis 

 Penelitian ini berjenis studi kasus deskriptif, penelitian terhadap teks 

dan termasuk penelitian kualitatif. Menjelaskan bagaimana teks dapat 

mengantarkan ideologi redaksi kepada masyarakat melalui nilai nilai yang 

disalurkan dalam media massa khususnya majalah. 

Objek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah isi artikel ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat 

Berebut Cinta’ di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. 

Unit analisis 

Kata -kata dan kalimat yang terdapat di artikel ‘Kami Bisa Saling Telikung 

Saat Berebut Cinta’ di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. 

Teknik analisa data 

 Teknik analisa data menggunakan teknik analisis wacana kritis 

Roger Fowler dengan mengambil kalimat yang dianggap mewakii 



perempuan dalam artikel ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat Berebut Cinta’ di 

majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Kemudian kalimat tersebut dianalisa 

untuk mengetahui ideologi yang berada dibalik media tersebut. 

Pembahasan 

 Majalah femina adalah majalah perempuan yang memberikan 

informasi yang diharapkan mampu menampung aspirasi perempuan 

Indonesia. Empat puluh empat tahun adalah waktu yang cukup lama dalam 

memberikan informasi serta mengedukasi masyarakat. Perempuan adalah 

mayoritas pembaca majalah ini. Dikaitkan dengan sasarannya yang semakin 

dinamis, maka majalah ini pun tentunya juga mengikuti perkembangan 

tersebut.  

  Majalah ini pada awal 1970 an terbit satu bulan sekali namun 

seiring perkembangan jaman kemudian terbit seminggu sekali hingga saat 

ini. Intensitas kemunculan media massa ini menunjukkan bahwa masyarakat 

kita ‘mempercayai’ sekaligus menjadikan informasinya sebuah panutan 

sebagai gaya hidup perempuan. Hal tersebut dituangkan kedalam tulisan 

yang berupa artikel dan dikemas sedemikian rupa sehingga layak untuk 

dibaca. 

 Dunia jurnalistik kadang dapat membuat nilai berita secara tidak 

sadar menggiring pada kelompok tertentu menjadi kelompok marginal. 

Tidaklah mengherankan maka pada sebuah bahasan artikel, kelompok yang 

menjadi korban dan dirugikan justru diceritakan dengan dramatisasi yang 

menyebabkan kelompok tersebut menjadi terpinggirkan atau justru menjadi 

pusat perhatian. Bukan lagi pelaku yang seharusnya mendapat hukuman. 

 Common sense lain yang berhubungan dengan praktik kerja 

jurnalistik, di antaranya adalah kecenderungan untuk menempatkan unsur 

dramatisasi yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya dalam 

pemberitaan menjadi sebuah hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan hal-

hal yang menarik menjadi lebih urgent untuk disampaikan kepada publik. 

Karena sudah sering kita dengarkan bahwa peristiwa ‘anjing menggigit 

manusia’ itu sudah biasa namun jika ‘manusia menggigit anjing’ itu baru 

luar biasa. 

 Salah satu contohnya adalah artikel ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat 

Berebut Cinta’ di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Judul yang terdapat 

di cover majalah adalah Gosip Pria: ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat 

Berebut Cinta’ namun judul yang terdapat di artikel aslinya adalah 

‘Berkompetisi mengejar cinta’. 

 Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu didapatkan dengan cara 

berkompetisi atau berlomba yang bisa menggiring pembaca pada konotasi 

negatif karena selalu ada pihak yang menang dan kalah. Padahal disini 

sedang membicarakan tentang  cinta yang berkaitan dengan perasaan 



manusia yang tentu saja tidak dapat diukur dan bukan bersifat kebendaan 

terlebih kata menang dan kalah namun lebih kepada saling menyayangi, 

menghargai, mengagumi. Semuanya tidak dapat dihitung dan bersifat 

abstrak. Sedangkan kompetisi lebih kearah menganggap cinta itu benda dan 

dapat dilombakan untuk mendapatkannya. Pihak yang menang berarti 

mendapatkan cinta dari pihak yang dimenangkan. Hal ini terkait dengan 

ideologi kapitalis yang selalu melihat sesuatu dari wujudnya dan apa yang 

bisa didapatkan atau diraih, tentunya berorientasi untung dan rugi. Hal ini 

sesuai dengan kenyataan ketika kaum kapitalis menjajah negara kita 

bertahun tahun sehingga saat ini tanpa kita sadari telah mengakar kedalam 

kehidupan sehari hari. Sesuatu yang dianggap sudah biasa dan benar adanya 

namun sesungguhnya hal itu tidak tepat dan justru membuat manusia hilang 

nilai tertingginya sebagai makhluk yang mulia di muka bumi karena 

dibendakan seperti sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak memiliki akal 

serta perasaan.  

Ketika kemenangan seorang pria berarti menaklukkan hati 

wanita, bahkan saat harus bersaing  dengan temannya sendiri. 

Kecenderungan pria untuk tak segan berkompetisi bisa jadi 

termasuk persaingan dalam hal asmara. 

Persahabatan mereka berubah menjadi persaingan untuk 

memikat sang pujaan 

Ketika akhirnya Hans mengetahui bahwa Flo lebih memilih 

saya, hubungan pertemanan kami berubah dingin. Hans juga 

sering menjadikan saya bahan bulan-bulanan dan sasaran 

sindiran. 

Pria yang tak berhasil mendapatkan sang wanita bukan tak 

mungkin bersikap biasa- biasa saja, namun bisa juga merasa 

kecewa, rendah diri, bahkan depresi. 

Saya susah cari jodoh, kalah saing sama pengusaha muda 

bermobil. 

  

 Kalimat tersebut menggambarkan bagaimana kaum pria itu wajar 

dalam berkompetisi memperebutkan hati perempuan dan menjadikan hal 

tersebut sebagai persaingan yang bisa jadi membuat suasana pertemanan 

yang sedang berkompetisi menjadi taruhan. Pertemanan bisa berubah 

menjadi permusuhan karena berebut hati perempuan. 

 Disini perempuan dideskripsikan sebagai pihak yang menyebabkan  

rusaknya hubungan pertemanan dua orang pria. Bukan penjelasan bahwa 

perbuatan dua pria yang kurang dapat mengendalikan perasaan dan cara 

berfikirnya untuk lebih open mind terhadap kenyataan bahwa cinta tidak 



dapat diperebutkan layaknya benda namun lebih diperlakukan dengan 

perasaan yang sama saat memperlakukan sesama manusia. Dengan kata lain 

wartawan ingin menyampaikan bahwa perempuan sama seperti benda yang 

bisa diraih melalui kompetisi. Perempuan juga merupakan penyebab 

hancurnya pertemanan pria. 

Di sini menggambarkan bagaimana proses hegemoni bekerja. Ia 

berjalan melalui suatu proses atau cara kerja yang tampak wajar dalam 

produksi berita, proses itu terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa 

yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran, 

memang begitulah adanya, logis dan bernalar (common sense) dan semua 

orang menganggap itu sebagai suatu yang tidak perlu dipertanyakan 

(eriyanto,2011:105) 

Di sisi lain, tak lama setelah gagal mendapatkan Tiara, saya 

kini berpacaran dengan wanita lain. 

Jika gagal, kemungkinan terburuk saya adalah kerugian dari 

sisi bisnis sekaligus sakit hati’ 

 

Dengan membentuk asosiasi antara perempuan dan hubungan 

pertemanan menjadi dingin, menjadikan perempuan sebagai pihak yang 

merugikan posisi pria dalam kehidupan sehari hari terutama hubungan 

pertemanan yang sudah terjalin dalam waktu yang tentu saja tidak singkat. 

Sama saja menyampaikan bahwa perempuan adalah penyebabnya dan 

bukan pria yang kurang matang dalam cara berpikir. Aktor pelaku 

disebutkan berkali kali wajar untuk melakukan kompetisi memperebutkan 

perempuan sebagai korbannya. Hal ini juga menandakan perempuan 

menjadi objek. Sekaligus tentang kegagalan dalam berkompetisi 

mendapatkan objek dianggap sebuah kerugian. Lebih kepada kebendaan dan 

dinilai materi bukan pada pembelajaran bahwa hidup tidak selalu sesuai 

dengan rencana karena kita diciptakan sebagai manusia yang harus selalu 

berusaha. Untuk kesekian kalinya ideologi kapitalis menguasai masyarakat 

kita. 

Setelah dia lulus kuliah, saya menawarinya melamar 

pekerjaan di kantor saya, agar kami bisa terus berdekatan. 

Sebagai supervisor, ia punya alasan untuk lembur dan 

melakukan perjalanan bisnis ke luar kota bersama Tiara, 

sehingga teman satu tim tidak ada yang curiga. 

Perempuan menjadi subordinasi. Karena posisinya sebagai 

perempuan dan pria yang berkuasa maka, di ranah publik pun perempuan 

harus menurut kepada keputusan pria alih-alih alasan untuk bekerja lembur. 

Disini ideologi patriarki begitu kental terlihat. Bahwa apapun yang terjadi 



perempuan tetap harus tunduk kepada keputusan pria termasuk di luar ranah 

domestik. Karena posisinya selalu dibawah pria atau hanya untuk pelengkap 

saja. 

Ia mengatakan, baru saja menerima perjodohan dengan anak 

salah satu rekan bisnis orang tuanya. 

Gina berencana pindah ke luar negeri untuk menemani 

suaminya melanjutkan studi 

Perjodohan yang pada dasarnya bukan pilihan kedua pihak yang 

dijodohkan sangat mirip dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat kita 

di masa siti nurbaya atau masa penjajahan zaman Belanda. Alih-alih 

mempererat garis keturunan namun ternyata dimasukkan nilai material 

dimana keuntungan materi tetap dikedepankan dan ironisnya justru pihak 

perempuan menerimanya sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Disini 

masih terlihat ideologi kapitalis masuk ke ranah keluarga. Perempuan 

merupakan pihak yang bisa ditukar dengan sejumlah nilai yang disepakati 

sekaligus dijadikan pelengkap justru bukan karena dia apa adanya sebagai 

teman seumur hidup namun karena pria wajib ditemani karena perempuan 

sebagai istrinya. 

 Salah satu sebabnya adalah sosialisasi mereka yang berbeda, 

khususnya minat mereka yang berlainan terhadap berbagai aspek kehidupan 

(Mulyana, 2008:315). 

 Masyarakat kita telah menerima adanya nilai bahwa perempuan dan 

laki-laki itu berbeda baik secara fisik dan perannya. Sehingga dalam 

sosialisasinya di masyarakat hal tersebut terus menerus diterapkan sebagai 

kebiasaan dan menjadi budaya masyarakat. 

Pola yang sangat membedakan antara perempuan yang baik dan 

buruk adalah masa Orde Baru dimana perempuan yang baik diartikulasikan 

seperti Raden Ajeng Kartini sedangkan perempuan yang jahat adalah 

kelompok Gerwani karena terkait dengan G30SPKI. Ini bagian dari Orde 

Baru sebagai tangan negara-memvisualisasikan perempuan sesuai dengan 

kepentingannya. Kata lain yang merepresentasikan perempuan adalah 

‘ibuisme’. Ibuisme memperlihatkan ideologi artikulasi perempuan yang erat 

kaitannya dengan mekanisme tersebut sebagai pendukung Orde Baru 

(santoso, 2011:4). 

Kemudian pada saat perempuan mencoba keluar dari kebiasaan yang 

jauh seperti yang sudah diartikulasikan maka terjadi ketidakwajaran dan 

pandangan miring masyarakat terhadap pihak yang bersangkutan. Padahal 

perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam 

bersosialisasi. Disinilah letak pihak yang dominan sedang mendominasi 

secara tidak disadari oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat 

menganggapnya sebagai hal yang common sense. 



Pada dasarnya, ada dua hal utama yang membuat pria 

umumnya senang berkompetisi. Selain faktor biologis..., ada 

pembelajaran sosial atau budaya yang mendorong pria untuk 

tampil dominan, dan kesuksesan mereka sering dikaitkan 

dengan kemenangan. 

Di sisi lain, seorang pria yang rela bersaing demi 

mendapatkan wanita incarannya tak selalu berarti memiliki 

ketertarikan luar biasa pada sang pujaan. Bisa juga, ia justru 

berfokus pada aspek kompetisi sebagai ajang pembuktian diri, 

sehingga sang wanita lebih dianggap sebagai trophy. 

Teori Althusser tentang ideologi menekankan bagaimana kekuasaan 

kelompok yang dominan dalam mengontrol keompok lain. Antonio Gramsci 

membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok 

yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam 

suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi 

sarana di mana  satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan 

kelompok lain (eriyanto, 2001:103). 

Dalam  artikel yang menjadi objek penelitian ini terlihat bagaimana 

pria direpresentasikan menjadi pihak yang dominan melakukan kompetisi 

dan objek dominasinya adalah perempuan. Hal tersebut telah menjadi 

budaya kita dan tentu saja didukung oleh masyarakat. Pihak dominan lebih 

melihat perempuan sebagai objek yang pantas untuk didapatkan terlebih 

karena sebagai ikon penghargaan karena usahanya setelah berkompetisi. Ini 

justru membuat stereotype negative terhadap perempuan bahwa bukan 

hanya sebagai pihak yang didominasi oleh pria tetapi gambaran tentang 

perempuan di masyarakat semakin miring. Dibuktikan dengan kalimat 

bahwa Di sisi lain, seorang pria yang rela bersaing demi mendapatkan 

wanita incarannya tak selalu berarti memiliki ketertarikan luar biasa pada 

sang pujaan. Bisa juga, ia justru berfokus pada aspek kompetisi sebagai 

ajang pembuktian diri, sehingga sang wanita lebih dianggap sebagai 

trophy. 

Deskripsi yang sangat gamblang tentang keberadaan kelompok yang 

didominasi yaitu perempuan. Sungguh nyata bahwa artikel ini 

mewacanakan pihak yang dominan adalah pria dan justru membuat posisi 

perempuan menjadi marginal. Karena bukan digambarkan sebagai sesama 

manusia yang ditakdirkan untuk saling melengkapi dan membantu satu 

sama lainnya justru menggambarkan salah satu pihak berhak mendominasi 

kelompok tertentu karena keberadaannya merupakan konsensus yang telah 

disepakati oleh masyarakat. 

Kalimat pendukung lainnya adalah saat penulis artikel atau 

wartawan justru menyarankan kepada pembaca: 



Jika anda tengah diperebutkan dua pria, anda harus proaktif 

untuk segera keluar dari situasi ini. Makin lama menunda 

mengambil keputusan, anda dapat menimbulkan kesan 

mempermainkan kedua belah pihak, sehingga sangat mungkin 

mereka akan mundur atau bahkan mengembangkan perasaan 

antipasti. 

Penting pula bagi anda untuk membuat batasan, agar tak 

terlibat terlalu dalam dengan salah satu pria selagi dalam masa 

penjajakan. 

Pembaca yang mayoritas perempuan (pihak yang didominasi) justru 

disarankan untuk mengambil keputusan agar tidak terkesan 

mempermainkan. Bukankah pelaku kompetisi adalah pria dan perempuan 

merupakan korban yang dijadikan objek. Mengapa keadaan bahkan berbalik 

menyalahkan pihak yang terdominasi menjadi lebih marginal karena 

dianggap mempermainkan jika tidak segera memiliki keputusan. Bisa jadi 

perempuan tidak menyadari pada posisi yang sedang diperebutkan sehingga 

dia merasa tidak perlu mengambil keputusan.  

Proses marjinalisasi wacana itu berlangsung secara wajar, apa 

adanya,  dan dihayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau 

dimanipulasi oleh media.(eriyanto, 2001: 103) 

Pada kalimat tersebut terlihat kembali ideologi patriarki dimana 

pihak pria selalu pada posisi yang benar meskipun sudah melakukan 

kesalahan yaitu berkompetisi dan menjadikan perempuan sebagai objeknya. 

Pria dianggap sebagai pihak utama yang memimpin pihak lainnya sehingga 

apapun yang terjadi pihak yang cenderung dipimpin ini sebagai pelengkap 

harus melengkapi dengan segala upaya dan segera melakukan tindakan demi 

kebaikan pemimpinnya. 

Perempuan dalam artikel ini tidak dipandang sebagai makhluk bebas 

yang juga memiliki pemikiran yang sama dengan makhluk lainnya yaitu 

pria begitu juga peluang yang sama. Sayangnya, hal tersebut adalah 

kontruksi sosial dari dominasi kekuasaan patriarki yang telah bertahun tahun 

lamanya disepakati sebagi budaya oleh masyarakat. 

Feminis mengawali dengan perdebatan tentang gender untuk 

memperlihatkan bahwa permasalahan perempuan adalah bentukan atau 

kontruksi  sosial. Landasan pemikiran seperti itu memberi dasar untuk 

mempermasalahkan hal hal yang dianggap sebagai alamiah, natural, dan 

biologis (santoso, 2011:7). 

 Seperti yang disebutkan dalam artikel yang diteliti bahwa sudah 

dianggap biasa pria cenderung berkompetisi memperebutkan perempuan 

sebagai objeknya. Mengapa tidak dibahas bahwa hal tersebut terjadi karena 

selama ini nilai di masyarakat menganggap bahwa perempuan adalah 



makhluk yang lemah lembut sehingga pria yang selalu terpacu adrenalinnya 

merasa wajib menjadikannya objek yang diperebutkan bukan justru 

sebaliknya. Hal itu terkait nilai-nilai yang menyebutkan pria wajib 

berkompetisi untuk membuktikan eksistensinya di masyarakat yang erat 

dengan prestasi saat meraih kemenangan. 

Kesimpulan 

Sepert dikatakan Raymond William, hegemoni bekerja melalui dua 

saluran, ideologi dan budaya melalui mana nilai-nilai itu bekerja. Salah satu 

kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau 

wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain 

dianggap salah, media disini secara tidak sengaja dapat menjadi alat 

bagaimana, nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu disebarkan 

dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsensus bersama. 

Sementara nilai  atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang (eriyanto, 

2001:105). 

 Media massa cetak dalam hal ini majalah Femina berperan serta 

mewacanakan  ideologi yang sejak lama sudah diyakini masyarakat sebagai 

budaya kita. Keberadaan media ini selama empat puluh empat tahun 

merupakan waktu yang cukup lama dalam berkontribusi menyalurkan 

informasi sekaligus mengedukasi perempuan sebagai mayoritas khalayak 

pembaca media cetak ini. Setali tiga uang, media ini juga merupakan media 

yang harus berdiri mempertahankan statusnya sebagai salah satu 

perwujudan kekuatan keempat dari sebuah negara, di sisi lain setiap usaha 

membutuhkan dana untuk mempertahankan hidupnya. Disinilah ideologi 

patriarki yang selama ini diyakini sebagai sebuah kebiasaan oleh masyarakat 

menjadi sebuah nilai biasa jika diterapkan dalam sudut pandang media di 

setiap berita atau artikelnya. Di sisi lain kapitalisme juga menguasai media 

untuk tetap mempertahankan bisnisnya. Sayangnya, kedua ideologi ini 

membuat perempuan menjadi pihak yang didominasi bahkan marginal. 

Salah satu contohnya dalam artikel ‘Kami Bisa Saling Telikung Saat 

Berebut Cinta’ di majalah Femina terbitan 28 Juli 2014. Artikel ini 

menyampaikan keadaan dimana pria mendominasi perempuan dalam hal 

asmara itu  merupakan hal biasa bahkan dianggap budaya. Sehingga 

stereotype negative akan muncul saat perempuan keluar dari ranah yang 

sudah dipahami oleh masyarakat selama ini. 
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